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Agenda

• Wie zijn wij, wie bent u?

• Context, privacy in het programma

• PIA’s, wat hebben we gedaan

• Wat kunnen bevoegd gezagen zelf doen

• Vragen en afsluiting

“Before I came here, I was confused about this subject. Having 
listened to your lecture, I am still confused -- but on a higher 
level.” 

Enrico Fermi





Context

• Reeds in 2015 eerste PIA uitgevoerd op de Omgevingswet.

• Beleid geformuleerd om dit periodiek/jaarlijks te doen.

• Vast proces, ruimte voor detailvragen. Begeleidingsgroep met de 
koepels en in 2019 ook de FG BZK.

• Vanaf 2018 ook het volledige Digitaal Stelsel meegenomen.

• Recent de 2019 versie afgerond inclusief Samenwerkvoorziening.

• Buiten scope: Wet VTH, eigen processen bevoegd gezag.



Privacy in het DSO programma

• Separaat project voor Privacy & Security binnen DSO. In ieder 
architectuurdocument ook opgenomen hoe dit ‘by design’ is 
opgepakt.

• Invoeringsbesluit belangrijkste regelgeving waarin privacykaders
zijn opgenomen. Consultatie door Autoriteit Persoonsgegevens.

• DSO en regelgeving steeds in samenhang ontwikkeld.

• Externe partij(en) aangezocht voor onafhankelijke blik PIA.

• Risico’s weer terug in agile voortbrengingsproces ingebracht zodat 
deze door ontwikkelteams konden worden ingepland.



Werkwijze PIA

• Afbakening en documentatie vaststelling (regelgeving en ICT).

• Rijksmodel PIA gehanteerd en per onderwerp uitgewerkt.

• Verwerkingen beschreven.

• Analyse t.a.v. de verwerkingsverantwoordelijkheid.

• Risico’s geformuleerd en maatregelen op risico’s vorige PIA 
beoordeeld.

• Vaststelling na akkoord begeleidingsgroep.



Belangrijkste bevindingen

• Geen verwerking bijzondere persoonsgegevens/strafrechtelijke 
veroordelingen en geen doorgifte derde landen.

• Verwerking BSN meest gevoelig.

• Uitwisseling gegevens bij machtigen nog onduidelijk.

• Transparantie en rechten van betrokkene nog in te richten.

• Samenwerken aan behandelen: gezamenlijke verwerking juridisch 
regelen, risico’s bij laagdrempelig gegevens delen.

• Verwerkersovereenkomsten met OBO’s nog op te stellen.

• Privacyverklaring geoforum.nl nog corrigeren.

• Ontwikkeling nog gaande; periodieke update PIA aanbevolen.



Belangrijkste maatregelen

• Privacy sectie in schrijfwijzer voor indieningsvereisten.

• Initiatiefnemer bij uploaden documenten er op wijzen dat geen 
bijzondere persoonsgegevens en geen onnodige 
persoonsgegevens verstrekt moeten worden.

• Transparantie en rechten van betrokkenen borgen in 
beheerprocessen.

• Aansluitvoorwaarden en handreiking voor deelnemers 
samenwerking aan behandelen.

• Pseudonimisering identiteitsgegevens binnen het stelsel.

• Vaststellen en effectueren van bewaartermijnen.



Relatie met PIA Bevoegd Gezag

• PIA Omgevingswet en DSO 2019 komt beschikbaar.

• Nu al voor OLO. Eventueel samen met andere BG en/of leveranciers.

• Koppelvlak verzoeken (STAM) en overdracht persoonsgegevens.

• Opstellen (toepasbare) regels i.r.t. indieningsvereisten.

• Samenwerkfunctionaliteit. Let op API’s (indicatie vertrouwelijkheid)

• Bewaartermijnen.

• NB. In sociaal domein worden meer en gevoeliger persoonsgegevens 
verwerkt.



Hoe verder?

• Overgang naar Tactisch Beheer per 1 januari 2020 als onderdeel 
van de Compliance processen.

• Waarschijnlijk in de zomer 2020 een laatste grote periodieke 
update. Laatste voorbereiding ingangsdatum Omgevingswet.

• Daarna op basis van de onderwerpen die daarna geprioriteerd 
worden (zoals handhaving & toezicht) met impact op regelgeving 
en/of ICT-systemen.

• Privacy vragen via het Informatiepunt Omgevingswet
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