
 

Comfort Information Architects werd opgericht in 2000. Ons doel is het management van instellingen in de 
zorg en van de overheid te helpen met het realiseren van een goed functionerende en vooral veilige infor-
matievoorziening en informatie-uitwisseling. Veilig omgaan met informatie kan alleen wanneer iedereen 
zich comfortabel voelt met de inrichting van de ICT en de workflow en als informatiebeveiliging integraal 
onderdeel is van het dagelijks werk. Vandaar onze naam Comfort-IA. 

Vanuit Comfort-IA zetten adviseurs hun ervaring met directievoering, informatiemanagement, organisatie-
ontwikkeling, juridische zaken, analyseren, audits, kwaliteitsprogramma’s, projectmanagement, innovatie, 
ICT-implementatie en -beheer specifiek in voor verschillende doelgroepen in de zorg en de overheid. Onze 
adviezen leveren wij zowel aan de Functionaris Gegevensbescherming, de ICT-manager als aan het manage-
ment en het bestuur. 

Privacy Impact Assessment (PIA) 
Data Protection Impact Assessment (DPIA) 

Vanaf 1 januari 2016 dienen alle overheids- 
instellingen een Privacy Impact Assessment 
(PIA) uit te voeren.  

Vanaf medio 2018 zullen alle organisaties 
regelmatig een Data Protection Impact  
Assessment (DPIA) moeten gaan uitvoeren.  

Wat dat is en hoe Comfort-IA u daarbij kan helpen wordt in deze brochure toegelicht. 

De DPIA is de Europese opvolger van de PIA. Een DPIA is een beoordeling van de gevolgen 
voor de privacy van een verandering in de verwerking van persoonsgegevens. Inhoudelijk is er 
geen verschil tussen een PIA en een DPIA. 
Het is geen toets, u kunt er geen certificaat voor behalen. Het is een proces waarbij u de  
effecten op de privacybescherming in kaart brengt wanneer er door een project iets verandert. 

Een voorbeeld: Een afdeling van een gemeente besluit de administratie van vergunningen 
verder te gaan automatiseren. Was de procedure altijd zo dat een aanvraag voor een vergun-
ning behandeld werd door een ambtenaar en werd de administratie daarvan opgeslagen op een 
lokale server, nu is het plan om gebruik te gaan maken van een systeem dat aangeboden 
wordt door een leverancier en benaderbaar is via internet. Groot voordeel voor de burgers is 
dat de aanvraag online gedaan kan worden, ook buiten kantooruren, en dat een snellere  
verwerking wordt voorzien. 
Het gevolg is wel dat persoonsgegevens van burgers bij een leverancier geparkeerd worden. De 
vraag is of dat mag, of er voldoende maatregelen genomen kunnen worden om de persoons-
gegevens en de privacy te beschermen en wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Met behulp van een DPIA worden alle vragen en mogelijke problemen in kaart gebracht en kan in 
het project rekening worden gehouden met “de impact”. 

 



Wanneer een DPIA doen? 

Bij iedere verandering van de informatievoorziening waarbij persoonsgegevens verwerkt worden is een DPIA onderdeel 
van de start van het project. Het is de bedoeling dat de projectleider, of de verantwoordelijke, de DPIA uitvoert in een 
zo vroeg mogelijk stadium zodat in het project rekening gehouden kan worden met de uitkomsten. Op deze manier 
wordt privacy ingebouwd in de projectvoering van het ontwerp van het nieuwe proces waarin vertrouwelijke gegevens 
een rol spelen. In dit verband spreekt men wel van “privacy by design”. 

Hoe een DPIA te doen? 

Hoewel de DPIA nog jong is bestaan er al verschillende methoden voor. Zo bestaat er een Toetsmodel Privacy Impact 
Rijksdienst en heeft de beroepsorganisatie voor IT-auditors, NOREA, een ander voorschrift gepubliceerd dat veel 
toegepast wordt. Het NOREA-voorschrift bestaat uit een vragenlijst waarbij de antwoorden mogelijk tot aanvullingen, 
wijzigingen of beoordelingen van het project leiden. 

Aanpak van Comfort-IA 

Het NOREA-voorschrift is goed toepasbaar in de praktijk maar hoewel u beslist een kundig 
projectleider bent kunnen wij ons voorstellen dat u een voorschrift voor accountants en 
IT-auditors wat lastig te hanteren vindt.  
Daarom hebben wij het voorschrift vertaald naar een aantal interviews. Deze leggen wij, 
in gewoon Nederlands, voor aan u en enkele van uw collega's. De antwoorden inter-
preteren we, mede aan de hand van onze lange ervaring op het gebied van infor-
matiebeveiliging en privacy, en vullen daarna, samen met u, het voorschrift in.  
De conclusies worden gepresenteerd in een eenvoudige en begrijpelijke rapportage met 
advies. 

Voldoen aan wettelijke eisen 

Het is sterk te adviseren om DPIA´s uit te voeren. Hiermee worden direct de risicogebieden zichtbaar en kunnen de 
juiste beslissingen en maatregelen worden genomen. Overheidsinstellingen zijn het al verplicht en voldoen met het 
uitvoeren van DPIA’s aan de wettelijke eis.  
Sinds 1 januari 2016 moeten alle organisaties een datalek of een ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens 
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij onderzoek naar een datalek zal de AP zeker vragen of er een 
DPIA is uitgevoerd in de projectfase. Indien u deze heeft gedaan, een rapport kunt overleggen en kunt aantonen dat u 
er alles aan gedaan heeft een datalek te voorkomen, staat u in het onderzoek een stuk sterker en wordt de kans op 
een boete verkleind. 

Meer informatie 

Comfort-IA specialisten geven u graag meer uitleg over de DPIA. Een DPIA helpt overtredingen, 
gedoe en missers voorkomen. Maak een afspraak voor een orientatiegesprek.
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