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Wanneer voer ik een  
data protection impact 
assessment uit? 

 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die 
datum moet u aan de verplichtingen voldoen, waaronder 
het regelmatig testen en evalueren van de beveiliging 
van persoonsgegevens. In bepaalde gevallen is een 
data protection impact assessment (DPIA) verplicht. 
  
 
Een DPIA is een beoordeling van de privacyrisico’s van de beoogde verwerking van persoonsgegevens. Een DPIA wordt 
aangeraden als de verwerking van persoonsgegevens gepaard gaat met hoge risico’s in verband met de rechten en vrijheden 
van personen.  

 

Het uitvoeren van een DPIA is in ieder geval verplicht: 

1 Bij verwerkingen met potentiele grote risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Met 

name bij nieuwe technologieën of nieuwe verwerkingswijzen, zoals spraakherkenning.  

2 Bij systematische beoordeling van persoonlijke aspecten, gebaseerd op geautomatiseerde 

verwerking, zoals profiling voor kredietaanvragen, verzekeringen etc. 

3 Bij grootschalige verwerking van bijzondere categorieën, zoals een bank die klantgegevens of 

een ziekenhuis die patiëntengegevens verwerkt. 

4 Bij stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten, zoals 

cameratoezicht door beveiligingsbedrijven. 

5 Bij verwerkingen die op de lijst van de toezichthoudende autoriteit staan.   

 

Door analyse van de risico’s kunt u maatregelen nemen om deze te verkleinen. Een DPIA omvat 

in ieder geval: 

 Een beschrijving van de beoogde verwerkingen, de doeleinden en eventuele belangen die 

door de verwerkingsverantwoordelijke worden behartigd.  

 Een beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de verwerkingen met betrekking 

tot de doeleinden.  

 Een beoordeling van de risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. 

 De beoogde maatregelen om risico’s te beperken. 

 

Benieuwd hoe Grant Thornton u kan helpen bij het uitvoeren van een DPIA? Neem vrijblijvend 

contact met ons op: 

 

Björn Roskott  

Senior manager IT Advisory 

+31 (0) 88 676 9096  

bjorn.roskott@nl.gt.com 

 

Micha Groeneveld 

Bedrijfsjuridisch adviseur 

+31 (0) 88 676 9248  

micha.groeneveld@nl.gt.com

Jan van Ederen 

Partner en bedrijfsjuridisch adviseur 

+31 (0) 88 676 9794  

jan.van.ederen@nl.gt.com 
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