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AGENDA

• Verschillende methodologieën

• Gemeenschappelijke thema’s



VERSCHILLENDE METHODOLOGIEËN



EEN POGING TOT CATEGORISERING

• “Platte” DPIA:
• Focus op beschrijving
• Statische vragenlijst
• Makkelijk te gebruiken (ja / nee antwoorden; gericht op het vinden van feiten)
• Schaalbaar voor grote organisaties
• Vaak geïntegreerd in commerciële tools (cfr. OneTrust)

• Technische DPIA:
• Focus op evaluerende aspecten
• Handig voor benchmarking (cfr. maturity levels)
• Vereist knowhow (vooraf ingevulde parameters; ingebouwde scores)
• Schaalbaar (als knowhow aanwezig is)
• Sterke link met internationale normen (ISO 27001: 2013; ISO 31000: 2018)
• Vereist aanvullende documentatie

• Uitgebreide DPIA:
• Verzoent beschrijvend met evaluerende aspecten
• Diepgaand proces
• Vereist specialistische kennis, maar verschillende sjablonen zijn mogelijk
• Moeilijk(-er) te schalen
• Minder geschikt voor benchmarking
• Bevat vrijwel alle relevante documentatie



EU EN DPA INITIATIEVEN

• RFID PIA framework (2009)
• Smart Grid DPIA template (2012)

CNILICO ULD



ANDERE VOORBEELDEN

• BE Cross-roads Bank Social Security (Technischl)
https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/gegevensbescherming/praktisch/algemene-verordening-
gegevensbescherming

• UCL DPIA template (eerder plat)



GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA’S
Must-haves voor iedere DPIA



TWEE DELEN VAN EEN DPIA

Beschrijvend Beschrijvend 
onderdeel:

• Wat gaat u doen? = > Beschrijf uw activiteit in algemene termen
• Wie is erbij betrokken? = > Breng stakeholders in kaart, maar ook rollen en relaties
• Waarom wil je het doen? = > identificeer doeleinden
• Welke soorten persoonsgegevens heb je nodig? = > Breng de vereiste soorten gegevens in kaart, alsook bewaartermijnen, toegangsrechten 

en wie de gegevens ontvangt
• Hoe worden persoonsgegevens verwerkt? = > Focus op inzamelings-, gebruiks-, opslag-, transfer-en vernietigingssystemen (infrastructuur-

en applicatielaag en bijbehorende bedrijfsprocessen (!))

Evaluerend Evaluerend 
deel:

• Hoe voldoe je aan fundamentele beginselen inzake gegevensbescherming?
• Hoe gaat u de nodige mogelijkheden insluiten om rechten van betrokkenen te verlenen?
• Welke technische veiligheidsmaatregelen hebt u genomen? 
• Welke organisatorische beveiligingsmaatregelen heb je genomen? 
• Welke risico's hebt u geïdentificeerd? 
• Hoe worden de risico’s aangepakt?
• Welke risico's blijven bestaan?



METEN/EVALUEREN VAN RISICO

• Kwantitatieve methode:
• Beschrijf de risicovector en wijs er 

gewicht of score aan toe
• Risicovectoren kunnen gebundeld 

worden in controledomeinen
• Gewicht of score is afhankelijk van 

variabelen zoals impact, 
waarschijnlijkheid en ernst

• Scores kunnen in grafieken worden 
weergegeven en kunnen worden 
gebenchmarkt

• Kwalitatieve methode
• Omschrijf risico en wijs het een 

niveau (“level”) toe:



VRAGEN?
Timelex

Rue Joseph Stevens | Joseph Stevensstraat 7
B-1000 Brussel

ruben.roex@timelex.eu

(t) +32 (0)2 893 20 95

info@timelex.eu 
www.timelex.eu 


