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Inleiding 

Dit document bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel geeft een 

algemene inleiding op het instrument Data Protection Impact Assessment 

(DPIA) en beschrijft het proces van het uitvoeren van een DPIA. Het 

tweede deel bevat het model om een DPIA uit te voeren bestaande uit 17 

punten.  

In deel 1 staat onder meer beschreven of een DPIA wel of niet verplicht is.  

Dit is te beschouwen als een Pre-DPIA. Aan de hand van de volgende 

vragen is te bepalen of een DPIA noodzakelijk is: 

1. Gaat het om een systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke 

aspecten, die is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, en waarop besluiten 

worden gebaseerd waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokkenen op 

vergelijkbare wijze wezenlijk treffen? 

2. Is sprake van grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van 

persoonsgegevens of van gegevens met betrekking tot strafrechtelijke 

veroordelingen en strafbare feiten? 

3. Is sprake van stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar 

toegankelijke ruimten? 

4. Heeft de Autoriteit persoonsgegevens geoordeeld dat een DPIA in dit geval 

verplicht is? 

 

De Europese privacy toezichthouders hebben in aanvulling hierop criteria 

opgesteld aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of sprake is van 

een hoog risico. Dit is in paragraaf 3 van deel 1 beschreven. 
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Deel 1 

1 Wat is een DPIA? 

Een DPIA is een instrument om van voorgenomen regelgeving of projecten waarbij 

persoonsgegevens worden verwerkt, de effecten voor betrokkenen op een 

gestructureerde en gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen en te beoordelen. 

Op basis hiervan worden maatregelen getroffen om deze effecten voor betrokkenen 

te voorkomen of verkleinen.  

Dit Model gegevensbeschermingseffectbeoordeling universiteit (DPIA) is gebaseerd 

op de nieuwe Europese regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) en de mede daarop gebaseerde nationale regelgeving. In dit model zijn ook de 

richtsnoeren van de Europese privacy toezichthouders betrokken. Het model is 

gericht op de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van (een 

onderdeel van) de universiteit.  

Het doel van een DPIA is de bescherming van persoonsgegevens onderdeel te maken 

van het afwegingsproces bij de beleidsvorming en de ontwikkeling van een 

gegevensverwerking. Het instrument is een middel om naleving van de 

privacyregelgeving te verbeteren. Een DPIA is geen instrument om vast te stellen of 

een voorgenomen gegevensverwerking in lijn is met de privacyregelgeving 

(compliance). Met de uitkomsten van een DPIA moet wel rekening worden 

gehouden bij het bepalen van de passende maatregelen die moeten worden 

genomen om aan te kunnen tonen dat de privacyregelgeving wordt nageleefd bij het 

verwerken van persoonsgegevens. 

Een DPIA kan betrekking hebben op een enkele soort gegevensverwerking. Een DPIA 

kan ook betrekking hebben op een reeks vergelijkbare verwerkingen die vergelijkbare 

risico’s inhouden. Een DPIA hoeft zich dus niet te beperken tot een enkel proces, 

product of verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld wanneer universiteiten een 

gemeenschappelijke applicatie of verwerkingsomgeving willen opzetten. 

 

 

Een voltooide DPIA bestaat uit een: 

A. beschrijving van de voorgenomen verwerkingen en de verwerkingsdoeleinden; 

B. beoordeling van de rechtsgrond, de noodzaak, evenredigheid en verenigbaarheid 

van de voorgenomen verwerkingen in relatie tot de verwerkingsdoeleinden; 

C. beoordeling van de gevolgen en risico’s van de voorgenomen verwerkingen voor 

de rechten en vrijheden van de betrokkenen; en 

D. de voorgenomen maatregelen om deze gevolgen en risico’s van de voorgenomen 

verwerkingen aan te pakken. 

 

2 Waarom een DPIA uitvoeren? 

Door het uitvoeren van een DPIA wordt de bescherming van persoonsgegevens op 

een gestructureerde manier onderdeel van de belangenafweging en besluitvorming 

van voorgenomen beleid, regelgeving en (ICT)projecten binnen de universiteit. Dit 

verhoogt de kwaliteit van de besluitvorming. 



 

 

Een DPIA is in de eerste plaats richtinggevend. Door het model te volgen kunnen 

relevante privacy risico’s die eerder in de ontwikkeling niet zijn onderkend aan het 

licht komen. Als dat het geval is, is het noodzakelijk om deze aspecten alsnog in de 

voorbereiding mee te nemen. Een DPIA helpt zo met het identificeren en beheersen 

van risico’s en het vermijden van onnodige kosten (in de zin dat problemen in een 

later stadium moeten worden opgelost). 

Een DPIA is ook corrigerend. Tijdens het uitvoeren van de DPIA kan blijken dat het 

nodig is eerdere keuzes te heroverwegen, en vervolgens voor een andere (minder 

inbreuk makende) oplossing te kiezen om een doelstelling te bereiken. Het kan dus 

voorkomen dat in een eerder stadium gemaakte keuzes bij nadere beschouwing niet 

goed genoeg kunnen worden onderbouwd ten opzichte van de hiermee gepaard 

gaande privacy risico’s. Vanwege het richtinggevende en corrigerende karakter van 

een DPIA kan het uitvoeren ervan een dynamisch proces zijn, waarbij beoogde 

(beleid)oplossingen of ontwerpen van een systeem geleidelijk worden aangescherpt 

met als doel de privacy risico’s voor de betrokkenen te verminderen. 

Het uitvoeren van een DPIA kan zorgen voor vertrouwen in de voorgenomen 

maatregel, binnen en buiten de organisatie. Het verzamelen van de informatie voor 

het beantwoorden van de vragen helpt medewerkers en leidinggevenden bij de 

besluitvorming en het afleggen van verantwoording daarover. Het uitvoeren van een 

DPIA stimuleert privacy bewustwording binnen de universiteit. 

3 In welke gevallen is een DPIA verplicht? 

Een DPIA moet worden uitgevoerd: 

1. bij de ontwikkeling van beleid en regelgeving die betrekking hebben op 

verwerkingen van persoonsgegevens of waaruit verwerkingen van 

persoonsgegevens voortvloeien;  

2. bij voorgenomen verwerkingen van persoonsgegevens die waarschijnlijk een hoog 

risico inhouden voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. 

In de tweede situatie is een DPIA dus niet in alle gevallen verplicht voor voorgenomen 

verwerkingen, maar alleen bij verwerkingen met een hoog risico. 

Een DPIA van voorgenomen verwerkingen is in ieder geval vereist in de volgende 

gevallen: 

3. een systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten, die is 

gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, en waarop besluiten worden 

gebaseerd waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokkenen op 

vergelijkbare wijze wezenlijk treffen; 

4. grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of van 

gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten; 

5. stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten; 
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6. wanneer de Autoriteit persoonsgegevens heeft geoordeeld dat een DPIA verplicht 

is. 

 

De Europese privacy toezichthouders hebben in aanvulling hierop criteria opgesteld 

aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of sprake is van een hoog risico. Het 

gaat hier om verwerkingen waarbij sprake is van: 

1. het evalueren en beoordelen van betrokkenen, zoals profileren en voorspellen; 

2. geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen of vergelijkbare gevolgen; 

3. systematische observatie, monitoring of controle; 

4. verwerking van bijzondere, strafrechtelijke of anderszins gevoelige 

persoonsgegevens; 

5. grote gegevensverwerkingen, gelet op het aantal betrokkenen, de hoeveelheid 

persoonsgegevens, de duur en geografische reikwijdte van de verwerking; 

6. koppelen en combineren van persoonsgegevens; 

7. kwetsbare betrokkenen die gegeven de situatie minder in staat zijn om vrijelijk 

toestemming te geven dan wel op te komen tegen de gegevensverwerking, zoals 

werknemers, kinderen, verstandelijk beperkten, asielzoekers, ouderen en 

patiënten; 

8. gebruikmaking van nieuwe technologieën; 

9. grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens naar landen buiten de 

Europese Unie; 

10. verhindering van betrokkenen om een recht uit te oefenen of een beroep te doen 

op een dienst of overeenkomst. 

 

Aan hoe meer criteria de voorgenomen verwerking voldoet, hoe waarschijnlijker 

sprake is van een hoog risico. De toezichthouders hanteren als vuistregel dat 

verwerkingen die aan twee of meer van de criteria voldoen, een DPIA vereisen.  

 

 

 

 

 

Een DPIA is in ieder geval niet verplicht in de volgende gevallen: 

a. de verwerking vindt zijn rechtsgrond in een wettelijke verplichting of een taak van 

algemeen belang, en in het kader van het vaststellen van deze rechtsgrond is al 

een DPIA verricht. 

b. wanneer de Autoriteit persoonsgegevens heeft geoordeeld dat een DPIA niet 

verplicht is. 

 

Volgens de Autoriteit persoonsgegevens hoeft ook geen DPIA te worden uitgevoerd 

wanneer de gegevensverwerking waarschijnlijk geen hoog privacy risico oplevert of 

sterk lijkt op een andere gegevensverwerking waarvoor al een DPIA is uitgevoerd. 



 

 

Hoewel in het geval onder a een DPIA niet verplicht is, kan het toch wenselijk zijn om 

deze uit te voeren, als in de uitvoering nader invulling wordt gegeven aan zaken die 

op het niveau van de regelgeving niet aan de orde zijn geweest, bijvoorbeeld de keuze 

voor een bepaald ICT systeem en bepaalde beveiligingsmaatregelen. 

Indien in strijd met de AVG geen DPIA is uitgevoerd of de DPIA verkeerd is uitgevoerd, 

kan de Autoriteit persoonsgegevens een bestuurlijke boete opleggen, tot 10 miljoen 

euro. 

Voor vragen over wanneer een DPIA verplicht of wenselijk is, kan contact worden 

opgenomen met de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). 

4 Hoe verhoudt een DPIA zich tot andere instrumenten? 

Een DPIA wordt gehanteerd naast, en zo nodig in afstemming met andere 

hulpmiddelen voor ontwikkeling van regelgeving en verwerkingen. Een DPIA komt dus 

niet in de plaats van andere bestaande instrumenten. 

Idealiter vindt een risico analyse en –afweging plaats, waarbij de impact van verlies 

aan informatieveiligheid op het bedrijfsproces wordt bepaald.  

In de AVG is de richtlijn gesteld dat de verantwoordelijke een planning en control 

cyclus (plandocheckact) heeft ingericht om te borgen dat de beveiliging steeds 

adequaat is voor de huidige stand van de techniek en de organisatie. Het is van belang 

om eisen van privacy en informatiebeveiliging in samenhang te bezien. Om te voldoen 

aan de van toepassing zijnde regelgeving zal een verantwoordelijke alle relevante 

aspecten integraal moeten beschouwen en zo te borgen dat de uiteindelijk te treffen 

set van maatregelen in de organisatie en techniek adequaat is. Om redenen van 

efficiency kan worden overwogen een BI1V-classificatie gelijktijdig met een DPIA uit te 

voeren, alsook de keuze voor de te treffen maatregelen die zowel bij de BIV- 

Classificatie als bij de DPIA passen.  

5 Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een DPIA? 

Bij beleid en regelgeving 

Het college van Bestuur is formeel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de DPIA. 

In de praktijk ligt die verantwoordelijkheid bij de secretaris, of directeuren van de 

divisies en faculteiten.  

Bij verwerkingen 

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een 

DPIA. Formeel is het College van Bestuur de verwerkingsverantwoordelijke voor 

gegevensverwerkingen door een onderdeel van de universiteit. In de praktijk zal de 

bevoegdheid om te beslissen of en op welke wijze persoonsgegevens worden 

verwerkt zijn gemandateerd, bijvoorbeeld aan een directeur of een afdelingshoofd. 

                                                                        
1 Bepaling van de Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van de desbetreffende 
data. 
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De gemandateerde functionaris is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van een 

DPIA. 

Wanneer meerdere directeuren verantwoordelijke zijn voor de 

gegevensverwerkingen, moeten zij gezamenlijk zorgen voor de uitvoering van een 

DPIA. Het ligt in zo’n situatie in de rede dat de directeur die het voortouw heeft in de 

ontwikkeling van het project, het voortouw neemt in het opstellen van de DPIA. Als 

een onderdeel van de universiteit of een organisatie buiten de universiteit optreedt 

als verwerker in de zin van de AVG – dat wil zeggen degene die persoonsgegevens 

verwerkt namens/in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke – dan is dat 

onderdeel of die organisatie niet verantwoordelijk voor de DPIA. Wel is de verwerker 

verplicht de verwerkingsverantwoordelijke desgevraagd bijstand te verlenen. Veelal 

zal de betrokkenheid van de verwerker nodig zijn om de DPIA te kunnen uitvoeren. 

 

6 Wanneer in het proces moet ik een DPIA uitvoeren? 

Een DPIA moet in een vroegtijdig stadium van de beleidsontwikkeling worden 

uitgevoerd. Op dat moment is het mogelijk om met open vizier na te denken over de 

effecten en bestaat er nog voldoende gelegenheid om de uitgangspunten van het 

voorstel zonder grote nadelige consequenties te herzien. Dit voorkomt ook latere, 

kostbare aanpassingen in processen, herontwerp van systemen of zelfs stopzetten 

van een project. Hiermee wordt ook voldaan aan de verplichting uit de 

privacyregelgeving om bij het ontwerp rekening te houden met gegevensbescherming 

(privacy by design). 

Een DPIA kan meermaals en op verschillende momenten worden uitgevoerd en 

geactualiseerd. 

Bij wijziging van het voorstel waarmee verwerkingen van persoonsgegevens gemoeid 

zijn, wordt (opnieuw) een DPIA uitgevoerd. In dat geval wordt de wijziging beoordeeld 

in samenhang met de bestaande verwerkingen. Indien de gegevensverwerkingen 

(bijvoorbeeld indien meer persoonsgegevens dan voorheen worden verwerkt) of de 

effecten daarvan veranderen, dient de DPIA te worden geactualiseerd. De Europese 

privacy toezichthouders geven als good practice om een DPIA elke drie jaar te 

evalueren. 

De DPIA moet in ieder geval zodanig voorafgaand aan de voorgenomen verwerkingen 

worden verricht dat de uitkomsten van de DPIA nog kunnen worden betrokken in de 

besluitvorming over de voorgenomen verwerkingen. 

 

7 Hoe voer ik een DPIA uit? 

De uitvoering van een DPIA beslaat de volgende processtappen. 

1. Verzamel alle relevante informatie over de voorgenomen regelgeving of het 

projectvoorstel waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. 



 

 

2. Bespreek de punten van het model bij voorkeur in groepsverband, waar diverse 

relevante expertises deel van uitmaken. Betrokkenheid van meerdere personen 

met verschillende achtergronden en expertises – denk aan expertise op het gebied 

van het betreffende beleidsterrein, regelgeving,  

(informatie)beveiliging en ICT – resulteert in een betere DPIA. Voor het uitvoeren 

van een DPIA dient in ieder geval iemand met privacy deskundigheid te worden 

betrokken. Leg de bevindingen schriftelijk vast in een rapport.  

3. Consulteer waar passend de personen van wie persoonsgegevens worden 

verwerkt, de organisaties die hen vertegenwoordigen of andere 

belanghebbenden. Het betrekken van belanghebbenden stelt de uitvoerders van 

de DPIA in staat om de zorgen die spelen in kaart te brengen en tegelijkertijd 

transparant te zijn over de persoonsgegevens die verwerkt zullen gaan worden en 

de redenen daarvoor.  

Neem in het rapport op wat de geconsulteerde hebben geadviseerd en wat 

daarmee gedaan is. Indien geen consultatie plaatsvindt, motiveer deze beslissing 

in het rapport.  

  

4. Leg het DPIArapport ter advisering voor aan de functionaris voor 

gegevensbescherming. Neem in het rapport op wat de functionaris heeft 

geadviseerd en wat daarmee gedaan is. De AVG verplicht tot het inwinnen van 

advies bij de functionaris voor gegevensbescherming.  

5. Indien de gegevensverwerking gepaard gaat met de bouw van een ICT systeem, 

moet de Chief Information Officer (CIO) worden betrokken. De CIO toetst het 

projectplan op duidelijkheid over het verwerken van persoonsgegevens en op 

argumentatie over de wenselijkheid van het uitvoeren van een DPIA. Indien een 

DPIA gewenst is, wordt eveneens getoetst of de uitvoering heeft plaatsgevonden 

en of de maatregelen in het projectplan zijn opgenomen. Stel de DPIA daarom aan 

de CIO ter beschikking.  

6. Wanneer uit de DPIA voor verwerkingen blijkt dat de verwerking een hoog risico 

oplevert en de verwerkingsverantwoordelijke er niet in slaagt om maatregelen te 

nemen om dat (rest)risico te beperken tot een acceptabel niveau, moet de 

Autoriteit persoonsgegevens voorafgaande aan de voorgenomen verwerking 

worden geraadpleegd.  

Volgens de Europese privacy toezichthouders is sprake van een onacceptabel hoog 

(rest)risico wanneer de betrokkene getroffen wordt met significante of 

onomkeerbare gevolgen die hij mogelijk niet te boven komt of de kans daarop 

aanzienlijk is.  

Voor het schriftelijk advies van de Autoriteit persoonsgegevens over een 

voorgenomen verwerking geldt een termijn van acht weken. Die termijn kan naar 

gelang de complexiteit van de voorgenomen verwerking met zes weken worden 

verlengd. Neem in het rapport op wat zij heeft geadviseerd en wat daarmee 

gedaan is. 
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7. Stuur het definitieve DPIArapport aan alle betrokkenen bij het opstellen van de 

DPIA, tenzij regels met betrekking geheimhouding daaraan in de weg staan. 

 

8 Hoe verantwoord ik de uitkomst van een DPIA? 

De uitkomst van een DPIA wordt verantwoord door middel van een rapport volgens 

het model in deel II. 

De verwerkingsverantwoordelijke moet een register bijhouden van de 

verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden. De 

uitkomsten van de DPIA kunnen worden opgenomen in dit register.  

9 Wat moet ik doen nadat de DPIA is vastgesteld? 

Na vaststelling van de DPIA, dient de verwerkingsverantwoordelijke bij de verdere 

ontwikkeling van de voorgenomen regelgeving of het projectvoorstel rekening te 

houden met de uitkomsten van de DPIA. 

De verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt indien nodig of de verwerking 

overeenkomstig de DPIA wordt uitgevoerd. Hij doet dat in elk geval wanneer sprake is 

van een verandering van het risico van de verwerkingen. Risico’s kunnen veranderen 

als gevolg van veranderingen in de onderdelen van de verwerkingen (gegevens, 

middelen, dreigingen etc.), veranderingen in de context (doeleinden, faciliteiten etc.) 

of veranderingen in de organisatie of de samenleving.  

Daarnaast bevelen de Europese privacy toezichthouders als good practice aan om een 

DPIA elke 3 jaar opnieuw uit te voeren. De Autoriteit persoonsgegevens noemt het 

een continu proces. De verantwoordelijke moet (blijven) monitoren of de 

gegevensverwerkingen wijzigen en of de DPIA daarom moet worden bijgesteld.  

  



 

 

Deel 2 

A. Beschrijving kenmerken gegevensverwerkingen (hanteer daarbij het schema 

inventarisatie verwerking persoonsgegevens van de FG, zie bijlage) 

Beschrijf op gestructureerde wijze de voorgenomen gegevensverwerkingen, 

de verwerkingsdoeleinden en de belangen bij de gegevensverwerkingen. 

1. Voorstel 
Beschrijf het voorstel waar de gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

betrekking op heeft en de context waarbinnen deze plaatsvindt op hoofdlijnen. 

2. Persoonsgegevens 
Som alle categorieën van persoonsgegevens op die worden verwerkt. Geef per 

categorie van betrokkene aan welke persoonsgegevens van hen verwerkt worden. 

Deel deze persoonsgegevens in onder de typen: gewoon, bijzonder en 

strafrechtelijk en wettelijk identificatienummer.  

3. Gegevensverwerking 
 Geef alle voorgenomen gegevensverwerkingen weer. 

4. Verwerkingsdoeleinden 
Beschrijf de doeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen. 

5. Betrokken partijen 
Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen. Deel 

deze organisaties per gegevensverwerking in onder de rollen: 

verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verstrekker of ontvanger. Benoem 

tevens welke functionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke 

persoonsgegevens. 

6. Belangen bij de gegevensverwerkingen 
Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben 

bij de voorgenomen gegevensverwerkingen. 

7. Verwerkingslocaties 
Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden. 

8. Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen 
Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke (technische) middelen 

en methoden de persoonsgegevens worden verwerkt. Benoem of sprake is van 

(semi) geautomatiseerde besluitvorming, profilering of big dataverwerkingen 

en, zo ja, beschrijf waaruit een en ander bestaat. 
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9. Juridisch en beleidsmatig kader 
Benoem de wet en regelgeving, met uitzondering van de AVG, en het beleid met 

mogelijke gevolgen voor de voorgenomen gegevensverwerkingen. 

10. Bewaartermijnen 
Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand 

van de verwerkingsdoeleinden. 

B. Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen 

Beoordeel de rechtsgrond, noodzaak en doelbinding van de voorgenomen 

gegevensverwerkingen en rechten van de betrokkene. 

11. Rechtsgrond 
Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen worden gebaseerd. 

12. Bijzondere persoonsgegevens 
Indien bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, beoordeel of één van de 

wettelijke uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is. 

Beoordeel bij verwerking van een wettelijk identificatienummer of dit is 

toegestaan. 

13. Doelbinding  
Indien de persoonsgegevens voor een ander doel worden verwerkt dan 

oorspronkelijk verzameld, beoordeel of deze verdere verwerking verenigbaar is 

met het doel waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. 

14. Noodzaak en evenredigheid 
Beoordeel of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het 

verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden. Ga hierbij in ieder geval in op 

proportionaliteit en subsidiariteit. 

a. Proportionaliteit: staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de 

bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige 

verhouding tot de verwerkingsdoeleinden? 

b. Subsidiariteit: kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op een 

andere, voor de betrokkenen minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt? 

Benoem hierbij de overwogen alternatieven. 

15. Rechten van de betrokkenen 
Geef aan hoe invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen. Indien 

de rechten van de betrokkene worden beperkt, bepaal op grond van welke 

wettelijke uitzondering dat is toegestaan. 

 



 

 

C. Beschrijving en beoordeling risico’s voor de betrokkenen 

Beschrijf en beoordeel de risico’s van de voorgenomen gegevensverwerkingen 

voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Houd hierbij rekening met de 

aard, omvang, context en doelen van de voorgenomen gegevensverwerkingen. 

16. Risico’s 
Beschrijf en beoordeel de risico’s van de voorgenomen gegevensverwerkingen 

voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Ga in ieder geval in op: 

a. welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de 

rechten en vrijheden van de betrokkenen; 

b. de oorsprong van deze gevolgen; 

c. de waarschijnlijkheid (kans) dat deze gevolgen zullen intreden; 

d. de ernst (impact) van deze gevolgen voor de betrokkenen wanneer deze 

intreden. 

D. Beschrijving voorgenomen maatregelen 

Beschrijf de voorgenomen maatregelen om de hiervoor beschreven risico’s van de 

voorgenomen gegevensverwerkingen voor de vrijheden en rechten van de 

betrokkenen aan te pakken. 

17. Maatregelen 
Beoordeel welke technische, organisatorische en juridische maatregelen in 

redelijkheid kunnen worden getroffen om de hiervoor beschreven risico’s te 

voorkomen of te verminderen. Beschrijf welke maatregel welk risico aanpakt en 

wat het restrisico is na het uitvoeren van de maatregel.  

Indien de maatregel het risico niet volledig afdekt, motiveer waarom het restrisico 

acceptabel is. 
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