
 

Bepaal wie uw leidende 
toezichthouder is 
 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent het een-loketmechanisme (onestopshop). 
Dit houdt in dat organisaties die grensoverschrijdende gegevensverwerkingen uitvoeren, nog maar met 
één privacytoezichthouder uit de Europese Unie (EU) zaken hoeven te doen. Die wordt de ‘leidende 
toezichthouder’ genoemd.  
 

Als organisatie kiest u uw leidende toezichthouder niet zelf.  
 
Welke EU-privacytoezichthouder de leidende toezichthouder is voor uw organisatie, hangt af van een 
aantal voorwaarden uit de AVG.  
 
Het kan voor u handig zijn om te weten met welke toezichthouder u zaken kunt doen. Bijvoorbeeld om een 
functionaris gegevensbescherming (FG) aan te melden, datalekken te melden of een voorafgaande 
raadpleging aan te vragen. 
 

Met het stroomschema op de volgende pagina krijgt u een indicatie van welke 
toezichthouder voor uw organisatie de leidende toezichthouder is.  
 
Let op: de uitslag is niet juridisch bindend. De EU-privacytoezichthouders blijven bevoegd om zelf te 
oordelen of zij de leidende toezichthouder zijn voor uw organisatie.  
 
Verschillen de toezichthouders daarover van mening? Dan beslist uiteindelijk de European Data 
Protection Board (EDPB) wie de leidende toezichthouder is. 
  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/een-loketmechanisme-onestopshop
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/een-loketmechanisme-onestopshop#wanneer-zijn-de-gegevensverwerkingen-van-mijn-organisatie-grensoverschrijdend-5783
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Heeft uw organisatie één 
of meerdere vestigingen in 
de EU? 
 
 
 

Conclusie 
Het een-loketmechanisme is niet op uw 
organisatie van toepassing.  
 
Heeft u een vertegenwoordiger in de EU? Dan 
kunnen de toezichthouders daarmee contact 
opnemen voor het toezicht op de AVG. 
 
 
 

Heeft u één vestiging in de 
EU? 
 
 
 

Conclusie 
Uw leidende 
toezichthouder is 
die van de EU-
lidstaat waarin de 
hoofdvestiging van 
uw organisatie  
staat.  

Ondervinden personen uit 
meer dan één EU-lidstaat 
wezenlijke gevolgen van 
de verwerkingen door uw 
organisatie? 
 
 
 

Conclusie 
Uw verwerkingen zijn wellicht niet 
grensoverschrijdend. De Autoriteit 
Persoonsgegevens  is waarschijnlijk de bevoegde 
toezichthouder voor uw organisatie. 
 
 
 

NEE  

NEE  

NEE  

Conclusie 
De toezichthouder in de 
EU-lidstaat waar uw 
organisatie is gevestigd, is 
uw leidende 
toezichthouder. 
 
 
 

Worden in uw hoofdvestiging de beslissingen 
over de doelen en middelen van de 
gegevensverwerking  genomen?  

Conclusie 
Uw leidende 
toezichthouder is 
die van de EU-
lidstaat waarin de 
vestiging van uw 
organisatie staat 
waar de 
beslissingen 
worden genomen. 
En die ook 
gemachtigd is om 
die beslissingen uit 
te voeren. 

 JA 

 JA  JA  NEE 

 JA 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/een-loketmechanisme-onestopshop#hoe-wordt-bepaald-wie-de-leidende-toezichthouder-is-voor-een-organisatie-5786
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/een-loketmechanisme-onestopshop#wanneer-hebben-mijn-gegevensverwerkingen-wezenlijke-gevolgen-voor-mensen-5785
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/een-loketmechanisme-onestopshop#hoe-wordt-bepaald-wie-de-leidende-toezichthouder-is-voor-een-organisatie-5786
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/een-loketmechanisme-onestopshop#hoe-wordt-bepaald-wie-de-leidende-toezichthouder-is-voor-een-organisatie-5786
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/een-loketmechanisme-onestopshop#hoe-wordt-bepaald-wie-de-leidende-toezichthouder-is-voor-een-organisatie-5786

