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(the why.......) Privacy en wat dan?

Vragen uit de markt / arbodiensten 

Bedrijfsartsen: ‘Val ik onder de AVG?’ 

‘Moet ik een DPIA uitvoeren?’

Kernvraag: hoe zorg ik ervoor dat ik voldoe 

aan de privacyregels? O.a. e-mail en DPIA

WAT MOET IK DOEN?

WAT GELDT NU VOOR ARBO?



Michel:

• Privacy Professional, auditor

• FG bij (VvT) Zorginstellingen

• Partner PrivacyPeople en PrivacyTeam

Sander:

• Privacy Professional, jurist

• FG Onderwijs, Zakelijke dienstverlening, Arbo 

• Partner PrivacyPeople en PrivacyTeam

• Co- Auteur Handboek DPIA’s (oktober 2020)

Privacy Management Software (EasyPrivacy®) 

Eenvoudig Aantoonbaar voldoen aan de AVG

Privacy dienstverlening

FG services, FG coaching, DPIA’s, AVG-

implementatie,  privacy audits, etc.

Zorg, Onderwijs, Zakelijke dienstverlening, MKB en div. andere organisaties

Introductie



Onderwerpen

NTA 7516

DPIA

Privacy Management Software



Stellingen

Een zelfstandig bedrijfsarts hoeft geen DPIA uit te voeren

Voor videobellen met cliënten mag ik gebruik maken van Zoom

of Microsoft Teams

Ik weet wat de NTA 7516 voor mij(n organisatie) betekent

Mijn organisatie weet wanneer ze een DPIA moet uitvoeren

Mijn organisatie heeft de AVG documentatie op orde 

Mijn organisatie kan aantonen dat wordt voldaan aan de AVG
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NTA 7516 en arbodiensten/ inhoud

Achtergrond

AVG in cijfers

Wat is de NTA 7516

Geldt de NTA 7516 voor arbo?

Werking NTA 7516

Vragen



Achtergrond NTA 7516 1/2

Privacy is een mensenrecht/klassiek grondrecht: EVRM, grondwet en AVG

Medische persoonsgegevens zijn ‘bijzondere persoonsgegevens’: extra goed beschermen

Laatste jaren (en ‘boost’ corona): steeds meer uitwisseling en ad hoc communicatie

Voorbeelden: portals, e-mail, videobellen tussen cliënt en (bedrijfs)arts 

Grote privacy risico’s voor betrokkenen: beveiligingsincidenten →meldingsplichtig AP

AVG (en UAVG), ruim twee jaar van toepassing: Informatiebeveiliging (art. 24 + 32 AVG)

Eén van de beginselen is ‘integriteit en vertrouwelijkheid’; oftewel: de passende 

technische en organisatorische maatregelen



Achtergrond NTA 7516 2/2

AVG / UAVG → open normen. Hoe deze open normen in te vullen?

Deze worden ingevuld door ‘het veld’

NEN: vrijwillige afspraken tussen partijen (‘best practices’)

Bijvoorbeeld NEN 7510, 12 en 13: 7512: onderling uitwisselen medische gegevens; 7513: 

toegangsregistraties (‘autorisaties en logging’)

en NTA 7516: ziet op ‘ad hoc communicatie’: e-mail uitwisseling en chatten

NTA (Nederlandse Technische Aanpak): initiatief door Ministerie VWS

Doel: Verminderen datalekken in de zorg 



AVG in cijfers: datalekken



AVG in cijfers: datalekken



AVG in cijfers: datalekken



Wat is de NTA 7516  1/4

Geeft invulling aan de begrippen BIV: integriteit, beschikbaarheid en 

vertrouwelijkheid: in aanvulling op ISO 27001 en NEN 7510, 12 en 13

Tevens speelt gebruikersvriendelijkheid een grote rol: interoperabiliteit

De NTA 7516 bevat 29 vereisten ‘normen’

5 normen door zorgorganisatie in te vullen: eigen beleid (‘toepasbaarheid’)

Informatiebeveiligingsbeleid: waarneming collega, toegangsbeveiliging, intrekken bericht

Wanneer ‘beveiligd e-mail’? Bewaartermijnen, informatieplicht



Wat is de NTA 7516 2/4

Dus: eigen NTA 7516 beleid 
maken



Wat is de NTA 7516 3/4

24 normen in te vullen door de leverancier (bijvoorbeeld Zivver)

Beschikbaarheid software: 99,8%; uitval maximaal 24 uur; geen verlies van gegevens

Integriteit: 100% weten dat afzender te vertrouwen is: 2FA/MFA

Vertrouwelijkheid: toegang beperkt tot afzender en ontvanger: 2FA/MFA

Voorkeur EER / geen onrechtmatige toegang 

Gebruikersvriendelijkheid: visuele check ‘veilig verzonden’; geen account aanmaken; kiezen van 

meest veilige optie; beantwoorden, doorsturen; leesbaarheid, eigen kopie



Wat is de NTA 7516 4/4

Interoperabiliteit; opslag in digitaal dossier en uitwisseling met andere softwareleveranciers

Logging van gebeurtenissen: NEN 7510, 12 en 13 en toezicht door AP

Advies:

Zorg voor een gecertificeerde leverancier



Geldt de NTA 7516 ook voor arbodiensten?

Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Begz)                                                              

Arbodienst is voor preventief deel (werknemer maakt zelf gebruik van consult 

bedrijfsarts) zorgaanbieder; reflex voor gehele dienstverlening

Norm niet verplicht, maar indien je wilt e-mailen: WEL...........!!

‘Je wilt niet 
schitteren in het 
nieuws door een 
datalek’



Geldt de NTA 7516 ook voor arbodiensten?

Van belang hierbij is de definitie in de NTA 7516 van ‘persoonlijke 
gezondheidsinformatie’. 

Dit is: 

‘informatie over een identificeerbare persoon die verband houdt met de lichamelijke of 
geestelijke gesteldheid van, of de verlening van zorgdiensten aan, de persoon in 
kwestie, waaronder ook begrepen kan worden: a) informatie over de registratie van de 
persoon voor de verlening van zorgdiensten vanuit het zorgdomein, desgewenst het 
maatschappelijke domein en in voorkomende gevallen het domein van politie en 
justitie; b) informatie over betalingen of het in aanmerking komen voor zorg met 
betrekking tot de persoon, c) ….’. 

Duidelijk hiermee is dat 1. arbodiensten (‘zorg-/maatschappelijk domein’ onder de 
norm vallen en 2. Alle informatie over een betrokkene (ook informatie over een 
betaling of aanspraak op zorg (lees: uitnodiging voor een spreekuur) onder norm 
vallen. 



Voorbeeld van afwegingskader Nictiz

Bron: Nictiz
Nictiz is de landelijke 
kennisorganisatie die zich inzet voor 
digitale informatie-uitwisseling in de 
zorg



Voorbeeld van afwegingskader Nictiz

Bron: Nictiz
Nictiz is de landelijke 
kennisorganisatie die zich inzet voor 
digitale informatie-uitwisseling in de 
zorg



Werking NTA 7516



Wat te doen?



Welke leverancier? aanpassen sheet

Via een eigen portal:
veiligste optie, mits
beveiligd met 2FA
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DPIA’s worden niet altijd uitgevoerd



DPIA’s en arbodiensten/ inhoud

Wat is een DPIA

Doel van een DPIA

Beslissingen/jurisprudentie

Wanneer moet een DPIA worden uitgevoerd

Eisen aan een DPIA

Verwachtingen t.a.v. DPIA

Vragen



Wat is een DPIA

Data Protection Impact Assessment (DPIA) oftewel 

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB)

Art. 35 AVG

Een DPIA is een instrument om (voorafgaand aan de verwerking van    

persoonsgegevens) privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen, 

zodat een organisatie passende maatregelen kan nemen om de risico’s te verkleinen

Primair gaat het hierbij om de privacy risico’s voor betrokkenen



Doel van de DPIA / Intrinsiek

Je wilt goed omgaan met de verwerking van persoonsgegevens

Vooraf verkrijgen van inzicht in alle (privacy) risico’s van de verwerking

Zorgt voor een rechtmatige verwerking 

Draagt bij aan Privacy by design en Privacy by default 

Feitelijk een integrale AVG toetsing van de verwerking

Verantwoordingsplicht en aantoonbaarheid



Doel van de DPIA / Extrinsiek

Risico op boete van Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

AP kan om DPIA Rapport vragen bij incidenten en klachten

In de boetebeleidsregels van de AP is de basisboete voor het niet 
uitvoeren van een DPIA (terwijl deze wel verplicht is)  310.000,-



Beslissingen/jurisprudentie



Wanneer moet een DPIA worden uitgevoerd?

Nieuwe ‘hoog risico’ verwerkingen:

Risico gebaseerd: o.a. inzet van nieuwe technologieën, grootschalig 

Lijst AP (17 categorieën, zie bijlage 1)

Criteria WP29 (9 categorieën, zie bijlage 2)

Bestaande ‘hoog risico’ verwerkingen: minimaal eens per drie jaar

Let op:

DPIA is een proces!

Eigen beoordeling → documenteren



Wanneer moet een DPIA worden uitgevoerd?

Waar moet je dan aan denken, bijvoorbeeld bij:

Inzet van een camerasysteem 

Implementatie Microsoft 365

Video-consulten

Video coaching

Apps met cliëntgegevens

Bestaande ‘hoog risico’ verwerkingen: minimaal eens per drie jaar

verzuimsysteem

medische verwerkingen

HR applicaties (i.c.m. verzuimregistratiesysteem)



Eisen aan een DPIA

Art 35 AVG omschrijft minimale eisen: 

a) een systematische beschrijving van …
b) een beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid m.b.t. de doeleinden
c) een beoordeling van de risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen 
d) de beoogde maatregelen om de risico's aan te pakken

en benoemd aspecten als:

Op welk tijdstip een DPIA moet worden uitgevoerd 
Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering? 
Wat de rol van betrokkenen is bij een DPIA? 
Wanneer moet je de AP raadplegen? 



Uitvoeren van een DPIA



Uitvoeren van een DPIA



Uitvoeren van een DPIA



Hoe voer je een DPIA uit?

Voorbereiding:

Helder krijgen van de verwerking

Plan van aanpak (Scope, wie, wanneer, doorlooptijd, benodigde capaciteit) 

Betrek specialisten

Betrek proceseigenaren

Commitment management / CvB

Informeren / betrekken deelnemers

Workshop



Hoe voer je een DPIA uit?



Hoe voer je een DPIA uit?



Hoe voer je een DPIA uit?

Stap 1: analyse van het juridisch kader

Stap 2: aanvullen vragenlijst van het DPIA-model

Stap 3: vooraf invullen van de vragenlijst model

Stap 4: workshop

Stap 5: interviews

Stap 6: analyse antwoorden en documentatie

Stap 7: verder invullen model 

Stap 8: invullen memo voor DPIA rapport

Stap 9: review concept rapport

Stap 10: concept rapport voorleggen aan FG

Stap 11: definitief DPIA rapport opleveren aan verantwoordelijke



Rol van de FG

Formeel niet verantwoordelijk voor de uitvoering van DPIA’s

Toezien op het uitvoeren van DPIA’s

Toezien op de kwaliteit van de uitgevoerde DPIA’s

Toezien op implementatie van de maatregelen

Adviesfunctie



Rol van de betrokkenen

Verwerking betreft risico’s voor betrokkenen

Betrek betrokkenen bij de uitvoering:

Hoe: betrekken bij DPIA zelf, enquêtes, presentaties

Documenteer afwegingen, besluiten en interactie



Rol van de betrokkenen

Verwerking betreft risico’s voor betrokkenen

Betrek betrokkenen bij de uitvoering:

Hoe: betrekken bij DPIA zelf, enquêtes, presentaties

Documenteer afwegingen, besluiten en interactie



Verwachtingen t.a.v. DPIA’s

DPIA’s lang ‘onder de radar’ gebleven

Cruciaal voor aantoonbaar voldoen aan AVG

Verlengde van verwerkingsregister

AP (3 miljoen aan boetes opgelegd) wil sterk groeien

Rapport KPMG 20-11-2020: 184 → 470 fte

Van 21 naar 66 miljoen

Huidige beslissingen leiden al tot druk

Belang zal toenemen

Handboek DPIA’s

DPIA masterclasses / workshops

Documenteer afwegingen, besluiten en interactie



1. Heimelijk onderzoek 

2. Zwarte lijsten 

3. Fraudebestrijding 

4. Creditscores 

5. Financiële situatie 

6. Genetische persoonsgegevens 

7. Gezondheidsgegevens 

8. Samenwerkingsverbanden 

9. Cameratoezicht 

10. Flexibel cameratoezicht 

11. Controle werknemers 

12. Locatiegegevens 

13. Communicatiegegevens 

14. Internet of things 

15. Profilering 

16. Observatie en beïnvloeding van gedrag 

17. Biometrische gegevens

Bijlage 1: lijst AP

45



1. Evaluatie of scoretoekenning/profilering 

2. Geautomatiseerde beslissingen 

3. Stelselmatige en grootschalige monitoring 

4. Gevoelige gegevens 

5. Grootschalige gegevensverwerkingen 

6. Gekoppelde databases 

7. Gegevens over kwetsbare personen 

8. Gebruik van nieuwe technologieën 

9. Blokkering van een recht, dienst of contact

Bijlage 2: Criteria WP29

46
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EasyPrivacy®

Arbodiensten/re-integratiebedrijven voldoen aantoonbaar aan AVG door:

AVG framework met concrete acties (Wat, Wanneer, Welke wijze, Waarmee)

Planning van control activiteiten

Inzicht & overzicht in dashboard 

Rapportage functie

Workflow management (Reminders / div. meldingen)

Uit te breiden met normen informatiebeveiliging (ISO/NEN/NTA)



EasyPrivacy®

Vanuit huis werken aan documentatieverplichting

In bibliotheek alles vrij te gebruiken (eigen en branche documenten)



Korte demo EasyPrivacy®



Wat PrivacyTeam voor u betekenen?

EasyPrivacy® als (zeer betaalbaar) Privacy Management Systeem

Aantoonbaar voldoen aan AVG

Omvangrijke bibliotheek

Externe FG: borging expertise en onafhankelijkheid

Implementatie werkzaamheden

Ondersteuning bij uitvoering DPIA’s

Generieke DPIA’s voor KOM leden (?)

Hoogwaardige privacy advisering



Vragen over EasyPrivacy® 

52

Neem contact op met de privacy experts van PrivacyTeam
Stefan Ridder /  stefan@privacyteam.nl 06 55 45 29 54

Michel Gielbert /  michel@privacyteam.nl 06 52 07 31 58

Sander van de Molen /  sander@privacyteam.nl 06 51 61 61 00

PrivacyTeam levert EasyPrivacy ® o.a. aan: 

Onderwijsinstellingen, Zorg, Arbo, MKB, verzekeraars, overheden.

EasyPrivacy ® is privacy management software waarmee organisatie worden ontzorgd op 
privacy verplichtingen.

mailto:stefan@privacyteam.nl
mailto:michel@privacyteam.nl
mailto:sander@privacyteam.nl

