
Checklist Een papierversnipperaar kiezen 
 

Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 

verandert er niets aan de bewaartermijnen van uw de gegevens die u verwerkt. Maar wellicht 

dat er wel meer controle komt of u de gegevens ook (veilig) verwijderd heeft.  

Bij datalekkage van oude gegevens kunt u weleens met een boete te maken kunnen krijgen. 

Fysieke gegevens kunt u vernietigen met een versnipperaar. Waar moet u op letten bij de 

aanschaf? 

Het DIN beveiligingsniveau 

Met het oog op de AVG is dit wellicht het belangrijkste aspect bij het kiezen van een papierversnipperaar.  

□ DIN P-1  36 stroken Basisbescherming voor algemene documenten. 

□ DIN P-2  75 stroken Basisbescherming voor algemene documenten. 

□ DIN P-3  312 snippers Moeilijk te reproduceren voor vertrouwelijke documenten. 

□ DIN P-4  431 snippers Enorm moeilijk te reproduceren. 

□ DIN P-5  2.000 snippers Vrijwel onmogelijk te reproduceren voor zeer vertrouwelijke 

documenten. 

□ DIN P-6  6.000 snippers Extreem beveiligde documenten van bijv. de overheid. 

□ DIN P-7  15.000 snippers Hoogste veiligheidsmaatregel voor uiterst vertrouwelijke 

documenten.  

Tip. DIN P-1 en P2 zijn met name geschikt voor thuisgebruik. 

DIN P-3 en P4 volstaan voor reguliere bedrijven. 
DIN P-5 zijn geschikt voor bedrijven met zéér vertrouwelijke informatie. 
DIN P-6 en P-7 worden gebruikt door de overheid, het leger, enz. 

 

Vier soorten versnipperaars 
□ Strip-cut versnipperaars 

Documenten worden in strips gesneden. Alleen geschikt voor een basisbeveiliging van 

documenten zonder gevoelige informatie bij thuisgebruik.  

□ Cross-cut versnipperaars 

Documenten worden in twee richtingen gesneden, waardoor het moeilijk wordt om de 

documenten te reproduceren. Een prima optie voor standaard kantoorgebruik.  

□ Micro-cut versnipperaars 

Dit zijn cross-cut versnipperaars die de documenten in nog kleinere stukjes snijden. 

□ Crypto-cut versnipperaars 

Deze worden met name door de overheid en het leger gebruikt.  

Waar verder nog op te letten? 
□ De capaciteit 

Hoeveel documenten kunnen er in één keer vernietigd worden? 

□ De grootte van de documenten 

Is A4 de maximale grootte? Of kunnen er ook grotere documenten ingevoerd worden? 

□ Grootte van de opvangbak 

De grootte van de bak bepaalt ook hoe vaak deze geledigd moet worden. 

□ De prijs 



Keuzehulp 
U kiest uiteraard zelf de papierversnipperaar die u wilt gaan gebruiken. Onderstaand schema kan 

daar eventueel bij helpen. 

□ Aantal gebruikers 1-2   1-5   5-10 

□ Capaciteit  5-10 vellen per keer 10-20 vellen per keer > 20 vellen per keer 

□ Beveiligingsniveau > P-3   > P-3   > P-3 

□ Grootte opvangbak 10-20 liter  20-50 liter  > 50 liter 

Bekende merken 
□ Dahle   http://www.dahle-office.com/nl/producten/papiervernietigers.html 

□ Fellowes  http://www.fellowes.com/nl/  

□ HSM   https://www.hsm-shredder.com/  

□ Ideal   https://www.ideal.de/en/document-shredders/ 

□ Rexel   https://www.rexeleurope.com/nl-nl/  

Maakt u gebruik van een gespecialiseerd bedrijf? 
□ Overweeg eventueel een beveiligde container aan huis. 

□ Kies een bedrijf dat CA+ gecertificeerd is (FNOI - Federatie Nederlandse Oudpapier 

Industrie). 

□ U kunt ook een papierversnipperaar huren (vaak met een grote capaciteit). 
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