
 

Onze experts: 

De tools en trajecten worden ontwikkeld en onderhouden door een team van ervaren experts. U vindt een overzicht 

van alle experts op: rendement.nl/tools/experts. 

 

Deze vaktool is mede mogelijk gemaakt door: 

Rendement.nl 

Voor meer tools en trajecten ga naar: 

http://www.rendement.nl/tools 

 

Disclaimer 

Zonder schriftelijke toestemming van Rendement Uitgeverij BV is het de gebruiker niet toegestaan deze tool te 

verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met uitzondering van verveelvoudiging voor eigen gebruik. Voor de 

volledige bepalingen verwijzen wij u naar de uitgebreide disclaimer op: rendement.nl/disclaimer. 

 

Bescherming persoonsgegevens opzetten 
 

Stappenplan | Versie 1.1 
 

Artikel 13 Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) beschrijft de beveiliging van persoonsgegevens bij 

onder andere de verwerking daarvan. Deze beveiliging moet door middel van methoden, standaarden en 

maatregelen tot een adequate beveiliging van een goed beveiligingsniveau worden gebracht. Om dit te 

bereiken, moeten diverse onderzoeken worden gedaan en maatregelen worden vastgesteld. De stappen van 

dit stappenplan helpen u daarbij. 
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Bescherming persoonsgegevens opzetten 
De wet schrijft, via artikel 13 WBP, voor dat er passende technische én organisatorische maatregelen moeten worden 

getroffen. Deze maatregelen moeten voldoen aan de stand der techniek, maar daarbij rekening houden met redelijke 

kosten voor de tenuitvoerlegging. Iedere situatie van het opslaan en verwerken van persoonsgegevens heeft zijn 

eigen kenmerken en unieke elementen. De beveiliging hiervan is dan ook specifiek en dynamisch. Er zijn een aantal 

richtsnoeren waarmee een verantwoordelijke een overzicht van risico’s en mogelijke maatregelen kan maken. De 

stappen hieronder beschrijven diverse onderdelen. 

 

1. Maken van een risicoanalyse 
Vanuit informatiebeveiliging is de norm om een risicoanalyse te maken voor het opmaken van maatregelen voor 

beveiliging van persoonsgegevens. Met een risicoanalyse kan een verantwoordelijke inventariseren welke dreigingen 

kunnen leiden tot een beveiligingsincident. Daarbij moet ook de kans dat een incident plaatsvindt en de gevolgen 

ervan worden onderzocht. De risicoanalyse vormt een belangrijke randvoorwaarde bij het opstellen van de 

maatregelen voor beveiliging. 

 

De maatregelen voor beveiliging zijn gericht 

op het creëren van een passend 

beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de 

verwerking en de aard van de te beschermen 

gegevens met zich meebrengen. Daarbij 

moeten de belangen van de verantwoordelijke 

bij de verwerking en opslag van 

persoonsgegevens worden meegewogen, 

maar ook de belangen van de betrokkenen. 

De afweging in de risicoanalyse is hiernaast 

nog eens weergegeven. 

 

 

 

Ga voor het informatiesysteem en de te verwerken persoonsgegevens na welke risico’s spelen: 

 risico’s die de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen; 

 risico’s die de verwerking met zich meebrengen; 

 risico’s voor de verantwoordelijke; 

 risico’s voor de betrokkene(n); 

 

Maak een overzicht van de risico’s die bij het informatiesysteem en de persoonsgegevens naar voren komen. Gebruik 

daarvoor eventueel het formulier ‘Risicoanalyse beveiliging persoonsgegevens’. Vanuit een overzicht van de 

(belangrijkste) risico’s kunnen de betrouwbaarheidseisen voor het informatiesysteem en de maatregelen voor de 

beveiliging worden opgemaakt. Ga daarvoor naar de volgende stappen van deze tool. 

 

 Privacy Impact Assesment (PIA) 

Bij de opzet en opbouw van een verwerkingssysteem voor persoonsgegevens kan er een PIA  worden 

gemaakt. In dit onderzoek worden de risico’s beoordeeld die de verwerking van persoonsgegevens met zich 

meebrengen. Een PIA valt buiten de vereisten van artikel 13 WBP en de richtsnoeren van de Autoriteit 

Persoonsgegevens (het voormalige College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)). Het onderzoek kan het 

geheel van maatregelen aanvullen. Een PIA geeft een totaalbeeld van de risico’s die betrokkenen lopen en 

helpt bij het opstellen van beveiligingsmaatregelen door een verantwoordelijke. 

 

2. Vaststellen van betrouwbaarheidseisen 
De betrouwbaarheidseisen zijn het uitgangspunt voor de maatregelen die een verantwoordelijke treft voor de 

beveiliging van persoonsgegevens. De eisen worden opgesplitst in drie onderdelen: beschikbaarheid, integriteit en 

vertrouwelijkheid. Deze elementen vormen de eisen voor de beveiliging van het informatiesysteem en op basis van 

deze drie elementen worden de uiteindelijke maatregelen gekozen. 

 

  

! 

Risico’s voor de 

betrokkene(n) 
De risico’s die 

de aard van 

de te 

beschermen 

gegevens met 

zich mee-

brengen 

De risico’s die de verwerking 

met zich meebrengt 
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Om het niveau van de betrouwbaarheidseisen te bepalen, moet een vertaalslag worden gemaakt van de risico’s bij 

het informatieverwerkingssysteem (bepaald in stap 1). Er zijn geen vaste regels voor de vertaling, maar het is over het 

algemeen normaal (en vereist) om bij een hoog risico voor betrokkene(n) een hoge mate van vertrouwelijkheid te 

gebruiken. 

 

Noteer een markering (bijvoorbeeld ‘X’) bij het niveau dat u wenst per categorie. Bijvoorbeeld een hoge 

vertrouwelijkheid, lage integriteit en gemiddelde (midden) beschikbaarheid. De invulling van deze factoren moet voor 

de organisatie op een logische manier samenhangen met de uitkomst van de risicoanalyse in stap 1. Vervolgens 

worden de maatregelen voor de beveiliging aan deze eisen gehangen. 

 

Vul de betrouwbaarheidseisen voor het informatiesysteem in: 

Betrouwbaarheidseisen Laag Midden Hoog 

Beschikbaarheid    

Integriteit    

Vertrouwelijkheid    

 

Deze eisen vormen bij elkaar de betrouwbaarheidseisen waarop de maatregelen voor beveiliging worden gebaseerd. 

In de volgende stap wordt naar de maatregelen voor beveiliging gekeken. De maatregelen moeten de 

betrouwbaarheidseisen ondersteunen en vervullen. Ga met het voltooien van de volgende stap zo nu en dan terug 

naar de tabel die u in deze stap heeft ingevuld om de betrouwbaarheidseisen te controleren. 

 

3. Maatregelen voor beveiliging 
De bescherming van persoonsgegevens staat of valt met de beoordeling of de genomen maatregelen een passend 

beschermingsniveau garanderen. Dit kan daadwerkelijk worden bepaald als de gekozen maatregelen onderdeel van 

de dagelijkse praktijk in een organisatie zijn. Voordat het zo ver is, moeten eerst maatregelen worden bepaald. 

 

Maatregelen worden bepaald vanuit de beveiligingsrisico’s die in stap 1 zijn bepaald en de betrouwbaarheidseisen die 

daaruit in stap 2 zijn vastgelegd. Het ontwikkelen van maatregelen die een passende beveiliging gaan vormen start 

met een documentatiefase. Hierin moet alle documentatie worden ingevuld en uitgewerkt. Denk aan het specificeren 

van beveiligingsmaatregelen, integreren van deze maatregelen in functionele technische beschrijvingen bij ICT-

systemen, het opmaken van gebruikershandleidingen, werkinstructies, contracten, dienstniveau-overeenkomsten, en 

andere relevante documenten. Geef ook aandacht aan een aantal specifieke onderwerpen:  

o ongeoorloofde toegang tegengaan; 

Hiervoor kunnen documenten worden opgesteld over onderwerpen als het beveiligingsbewustzijn, 

toegangsbeveiliging, loggingbestanden en controle. 

o geheimhouding van gegevens. 

Bij geheimhouding is bijvoorbeeld aandacht voor onderwerpen als e-waste, geheimhoudingsbeleid en 

geheimhoudingsovereenkomsten. 

 De Autoriteit Persoonsgegevens geeft voorbeelden van gebruikelijke maatregelen bij informatiebeveiliging in hun 

richtsnoeren ‘Beveiliging in de praktijk’. Een overzicht van deze maatregelen is te raadplegen in de tool 

‘Uitgangspunten bij beveiligingsmaatregelen treffen’. 

 
Na het vormen van een geheel van maatregelen gaat u de implementatiefase in. Deze eindigt rond het punt dat 

maatregelen onderdeel worden van de dagelijkse praktijk van de organisatie. (Daarnaast moet er altijd oog blijven 

voor vernieuwingen en andere eisen op basis van (technische) ontwikkelingen). 

 

Bepaal welke maatregelen u gaat uitwerken en implementeren voor een passend beveiligingsniveau. Daarbij moet u 

ook naar de vorige stappen van deze tool kijken. De maatregelen staan in verband met de risico’s bij de verwerking 

en de betrouwbaarheidseisen. Het geheel zorgt voor een beveiligingssysteem met een passend beveiligingsniveau.  
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4. Controle, evaluatie en aanpassing 
Een verantwoordelijke voor de beveiliging van gegevensverwerking moet na het opzetten en implementeren van 

beveiligingsmaatregelen en een beveiligingssysteem toezicht houden. Daarbij horen (periodieke) controles, evaluaties 

en eventueel aanpassingen in het beveiligingssysteem en de maatregelen. 

 

Bepaal wie verantwoordelijke is voor de beveiliging van het informatieverwerkingssysteem. Dit kan één persoon zijn, 

maar ook een heel team. Deze stap laat verder zien welke elementen en middelen bij controle gebruikt kunnen 

worden.  

 

Een verantwoordelijk houdt zich bezig met (onder andere) de volgende controlevragen: 

 Zijn de nodige maatregelen getroffen? 

 Worden de maatregelen nageleefd? 

 Wordt er aan de betrouwbaarheidseisen voldaan? 

De conclusies van deze controlevragen kunnen tot aanpassingen leiden. Het geheel van technische en 

organisatorische maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau waarborgen. 

 

 Gangbare middelen bij informatiebeveiliging 

Er zijn diverse controles en controlemiddelen die bruikbaar zijn bij informatiebeveiliging: 

 controle op naleving van maatregelen binnen de organisatie; 

 controle op naleving bij technische systemen; 

 controle op naleving van de gedragsregels voor omgang met gevoelige persoonsgegevens via 

werkplekcontoles en social engeneeringtests (foptelefoongesprekken of -e-mails); 

 controle van de beveiligingsmaatregelen door controle op de programmacode van beveiliging, 

penetratietesten bij nieuwe gewijzigde informatiesystemen en beveiligingsassesment. 

 

Ga na welke controles en controlemiddelen de verantwoordelijke kan gebruiken bij de controle en evaluatie 

van de systemen. Door middel van deze middelen kunnen onvoorziene risico’s en zwakke plekken in de 

beveiliging op tijd worden gesignaleerd waarna de verantwoordelijke aanpassingen kan maken. 

 

Naast een periodieke controle kan een controle op basis van een aanleiding, een gebeurtenis (bijvoorbeeld grote 

veranderingen), plaatsvinden. Denk aan een nieuw bedrijfs- of verwerkingslocatie, nieuwe taken, nieuwe 

functionaliteiten en nieuwe werkwijzen of technologieën. Naar aanleiding hiervan moeten de betrouwbaarheidseisen 

en beveiligingsmaatregelen opnieuw worden bekeken. Voldoen de maatregelen niet langer, maak dan aanpassingen 

die beveiliging van een passend niveau waarborgen. 

 

Betreffende controle, evaluatie en aanpassingen moet een verantwoordelijke: 

 controles plannen; 

 controles uitvoeren als daar aanleiding voor is; 

 controlemiddelen kiezen. 

 

Het geheel van keuzes moet een passend beveiligingsniveau garanderen. 

 

Maak een beleid op voor controle na implementatie. Op deze wijze houdt u het beveiligingsniveau in de gaten en kunt 

u een passende beveiliging behouden. Een systeem kan niet zonder onderhoud het juiste niveau blijven behouden. 

! 


