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Stappenplan: In afwachting van de verordening 
Wat kan je concreet alvast doen vandaag?

Zorg vooraf voor een impact assessment:

Zorg voor een vervolgtraject waarin het wegwerken of de minimalisering van de vastgestelde 
risico’s effectief geïmplementeerd wordt.

Vertrek vanuit de principes van een DPIA of GBEB onder GDPR en combineer beide oefeningen waar 
mogelijk in 1 document;

Documenteer de inhoudelijke werking van je toepassing;

Welke gegevens worden erin verwerkt (en gaat het al dan niet om persoonsgegevens, 
bedrijfskritische gegevens, vertrouwelijke knowhow voor het bedrijf, ...)?;

Met welk doel worden die gegevens erin verwerkt?;

Beschrijf ook de onderliggende logica / gevolgtrekkingen en afgeleide data / Machine 
Learning aspecten;

Is aan de voorgenomen verwerking enige gevoeligheid verbonden of enige te verwachten 
impact op de betrokken personen?;

Kan je transparantie garanderen naar betrokkenen toe?;

Identificeer risico’s voor de betrokkenen (inbreuken op privacy, inbreuken op GDPR, potentiële 
impact op privéleven, beperking van toegang tot bepaalde goederen of diensten, …);

Tracht de vastgestelde risico’s te vermijden of op zijn minst te minimaliseren door middel van 
daartoe “gepaste” maatregelen die je in je impact assessment beschrijft;

Zorg voor transparante informatie naar de betrokkenen toe (noteer dat, in geval van verwerking 
van persoonsgegevens onder GDPR, sowieso uitgebreide transparantie over deze en andere punten 
verschaft moet worden):

Desgevallend verplichte transparantie volgend uit de toepassing van GDPR (bewaartermijnen, 
rechten van de betrokkene, profiling, automatische beslissingsname, gegevensexport buiten de 
EER (Europese Economische Ruimte), identiteit van verwerkers, …). 

Identiteit van je bedrijf en mogelijkheid om contact te nemen;

Doel van de toepassing;

Verwerkte gegevens;

Onderliggende basislogica;

Partijen met wie data gedeeld wordt;

Potentiële risico’s;

Maatregelen die genomen zijn om risico’s te vermijden of te beperken;
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