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Haal meer uit
een DPIA 
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Haal meer uit een DPIA

Bij het ontwikkelen van nieuw beleid, nieuwe procedures of
processen waarin persoonsgegevens een rol spelen, is zicht
krijgen op privacy risico’s van belang, om op basis daarvan
mitigerende maatregelen te kunnen nemen. De wetgever heeft 
daarvoor de DPIA (Data Protection Impact Assessment) als
instrument aangewezen.  

‘Haal meer uit een DPIA’ gaat verder dan het geven van uitleg over 
de werking van een DPIA, wanneer een DPIA verplicht is en wie 
welke rol bij de uitvoering vervult. 
Door dieper in te gaan op de bedoeling van de wetgever, wordt de 
nadruk gelegd op het geven van een praktische werkwijze als
onderdeel van ontwerp-, ontwikkel- en projectuitvoeringsproces-
sen zoals die binnen de organisatie worden gehanteerd.     

Gebaseerd op het door het Rijk gepubliceerde proceskader voor de 
overheid, wordt invulling gegeven aan: 
 het herkennen en adequaat beschrijven van de belangen
 van majeure stakeholders
 het detecteren van voorgenomen verwerkingen en
 verwerkingsdoeleinden
 het beoordelen van de rechtmatigheid van de voorgenomen 

verwerkingen 
 het beschrijven en labelen van risico’s voor betrokkenen;
 het formuleren, adresseren en beleggen van passende
 mitigerende maatregelen 
 het formuleren van restrisico’s. 

Er is voor dit proceskader gekozen, omdat deze in de opzet en het 
gebruik heel praktisch is. 
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Doelgroep

De privacy professional die meer uit de opzet en uitkomsten van DPIA’s 
wil halen.

Leerdoelen
 De aspecten van het organiseren van een DPIA weten te benoemen, 

wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft en wanneer een DPIA 
verplicht moet worden uitgevoerd  

 Een DPIA weten te organiseren en uit te voeren, rekening houdend 
met de verschillende belangen

 Weten hoe het opzetten en uitvoeren van een DPIA  onderdeel kan 
zijn van het beleids-, voorzieningen- en projectenvoortbrengings- 
proces van de organisatie 

Programma:
 Wat en waarom een DPIA en wanneer is deze verplicht?
 Inleiding in het proceskader voor het opzetten en uitvoeren van 

DPIA’s zoals de overheid die hanteert 
 Toepassen van het proceskader in casuïstiek, met de verschillende 

belangen van het management, van de uitvoering en van de
 betrokkenen als invalshoek 
 Rapporteren en verantwoording afleggen over de resultaten van 

een uitgevoerd DPIA


