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Voorwoord V

Voorwoord

DPIA’s spelen een cruciale rol bij het borgen van daadwerkelijke privacybescherming. Alle 
privacyregels ten spijt, de beste bescherming wordt in de praktijk geboden indien organi-
saties praktische technische en organisatorische maatregelen treffen om te voorkomen dat 
bepaalde risico’s zich voordoen. Bijvoorbeeld door minder data te verwerken, encryptie toe 
te passen of door identificerende gegevens apart van de onderliggende database op te slaan, 
zodat bij verlies van data uit de database niet gelijk ook de identificerende gegevens op 
straat liggen.  
 
Door middel van een DPIA worden systematisch alle risico’s en de impact daarvan op 
consumenten, patiënten en burgers in kaart gebracht en wordt voor elk van de betreffende 
risico’s beoordeeld welke mitigerende maatregelen kunnen worden toegepast. Een DPIA 
is in feite ook het systematisch nalopen of de AVG-beginselen van data-minimalisatie, pro-
portionaliteit en subsidiariteit en privacy by design zijn toegepast. Vooral bij toepassingen 
van nieuwe technologieën voor dataverwerking (zoals het trainen van AI-oplossingen) is 
het uitvoeren van een DPIA echt een team-effort waarbij de verschillende expertises samen-
werken. Hoe kun je dan bias voorkomen in AI-gestuurde oplossingen? Hoe kun je borgen dat 
de uitkomsten van deze AI-gestuurde toepassingen uitlegbaar zijn? Kan een beoogd doel 
worden bereikt op een meer privacy-vriendelijke manier? (Denk even aan de discussies rond 
de Corona-app …) 
 
In dit boek wordt veel aandacht gegeven aan zowel de theorie als de praktijk van DPIA’s. 
Dit boek zal een nuttige bijdrage leveren om de uitvoeringspraktijk op een hoger niveau te 
tillen. Iets dat hard nodig is.  
 
Prof. Lokke Moerel, advocaat Morrison & Foerster en hoogleraar Global ICT Law, Tilburg 
University
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