
10.2.e 

Van: 	 01 .2.e 

Verzonden: 	 donderdag 16 mei 2019 13:01 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 RE: Productbeschrijving PIA Hansken 

I 
Hall c  10 2 e 

Ik heb de aanpassing in de tabel besproken met 10.2.e 

Dit is in lijn met haar eerder gekozen opzet. 

Met vriendelijke groet, 

11 
[10.2.e 

van :[10.2.e 
Verzenden:Ains_dan. 14 mei 2019 4:36 
Aan:!10.2.e 
Onderwerp: RE: Productbeschrijving PIA Hansken 

[10.2.e 

Groe 
10.2.e 
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NH / OM/Politie 1 Zaakonderzoek NH [K1] 
— opdracht OvJ/RC 
- deelonderzoek iov 

Politie 

geen 

NFI 2 Inladen gegevens door NFI 
i.o.v. NVWA, IL&T, 
FIOD, Politie 

NVWA 
I L&T 
FIOD 

Politie 

product Verwerkersverantwoordelijkel  verwerker 

3 
	Technische ondersteuning 

NFI 
incl. persoonsgegevens, 
bijv. in Politieomgeving (zie 5) 

Politie/FIOD NFI 

Ontwikkeling software mbv 	 NH 
productiedata [K2] 
(na toestemming OM voor 
datagebruik) 

4 geen 

5 
	

Zaakonderzoek en inladen 
data door Politie 
Zaakonderzoek en inladen 
data door FIOD (per 
1/1/2019) 

Politie 
FIOD 

geen 

Van  10.2.e J 
Datum: dinsdag 14 mei 2019 4:19 PM 

Aan:1  0.2.e 

Onderwerp: Productbeschrijving PIA Hansken 

.1-10 2.e 
Hallo]  

Kun je svp verifieren of naar jouw mening deze tekst aansluit bij de bespreking met de ketenpartners? 
Wijziging in geel 

Alvast dank 

110.2.e 

Producten (verwerkingen) en rollen (verantwoordelijke of verwerker) 

Met betrekking tot de diverse verwerkingen (producten) van persoonsgegevens die plaatsvinden onder de noemer 
'Hansken' kunnen diverse rollen worden onderscheiden. Deze zijn opgenomen in het onderstaande schema: 
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Cursus / wegleren gebruik 
[K31 door NFI 

-training on the job* 
- cursus met eigen data* 
- cursus met fictieve 

data** 
- demonstratie (fictieve 

data)** 

*Organisatie van de cursist 

**NVT (fictieve data) 

6 
NFI 

Onder 1. valt het zaakonderzoek dat het NFI uitvoert in opdracht van de Officier van Justitie of de Rechter 
Commissaris. Hier vallen ook de onderzoeken onder die het NFI uitvoert voor de politie, als onderdeel van het 
digitate opsporingswerk van de politie. De gegevens hiervoor worden veelal aangeleverd door de politie. Dit valt 
onder kerntaak 1 (K1) van het NFI, zoals bedoeld in de Regeling Taken "het verrichten van onafhankelijk forensisch 
zaakonderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk gebied en het ter zake 
daarvan uitbrengen van verslag"-. Voor de verwerking van persoonsgegevens die onder deze noemer plaatsvindt, 
wordt het NFI gezien als "gezamenlijke verantwoordelijke" (zie bijlage I) met OM of de politie. 

Onder 2. valt het inladen van (persoons-)gegevens door het NFI in opdracht van NVWA en IL&T. NVWA en IL&T 
verrichten vervolgens hun eigen onderzoekwerkzaamheden op de data. Dit valt onder artikel 1, lid 2, sub a uit de 
Regeling Taken NFI: "een activiteit die in het verlengde ligt van de kerntaken en een onlosmakelijke samenhang 
heeft met de waarheidsvinding in strafzaken". In deze constructie worden NVWA en IL&T gezien als 
"verantwoordelijken" en het NFI als "verwerker". 

Onder 3. valt de technische ondersteuning die het NFI biedt aan politie, NVWA, IL&T of FIOD bij hun eigen 
onderzoekwerkzaamheden in Hansken, ongeacht in welke productie-omgeving dit plaatsvindt. Het kan hierbij 
voorkomen dat het NFI persoonsgegevens van de ketenpartners inziet. Ook deze verwerking valt onder artikel 1, lid 
2, sub a. In deze constructie worden politie, NVWA, IL&T of FIOD gezien als "verantwoordelijken" en NFI als 
"verwerker". 

Onder 4. valt het ontwikkelen van software waarmee de werking van Hansken wordt verbeterd of wordt 
toegespitst op de wensen van de gebruiker-  . Hiervoor wordt, indien noodzakelijk, productiedata gebruikt na 
toestemming van het OM. Dit valt voor het NFI onder kerntaak 2 (K2) uit de Regeling Taken: "het ontwikkelen en 
implementeren van nieuwe onderzoeksmethoden en technieken ter bevordering van kennis op het gebied van 
forensisch onderzoek", ook wel Research & Development (R&D) genoemd. Het NFI wordt hiervoor als 
"verantwoordelijke" aangemerkt. 

Onder 5. valt het zaakonderzoek en het inladen van gegevens dat politie en FIOD zelfstandig in hun eigen productie-
omgeving verrichten met behulp van Hansken. Hierbij zijn politie en FIOD "verantwoordelijken" en is er geen 
"verwerker". Het NFI heeft geen rol in deze verwerkingen van persoonsgegevens en is alleen de leverancier van de 
software waarmee gewerkt wordt. 
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Onder 6. valt het geven van cursussen/trainingen over het gebruik van Hansken door het NH aan de ketenpartners 
die met Hansken gaan werken. Deze verwerking kan onder Kerntaak 3 van het NFI worden geschaard: "het zijn van 
(inter)nationaal kennis- en expertisecentrum op het gebied van forensisch onderzoek". Dit kan gebeuren met 
fictieve data of met data van de ketenpartner. Hierbij fungeert de ketenpartner als "verantwoordelijke" en het NFI 
als "verwerker". 

Dynamiek: Het kan voorkomen dat een zaakonderzoek wisselt van productvorm. Bijvoorbeeld een onderzoek dat 
gestart wordt door Politie (product 2) en daarna in een verdiepingsonderzoek overgedragen wordt aan het NFI 
(product 1). Ook kan t.b.v. ontwikkeling van software gebruik gemaakt worden van onderzoeksdata voortkomend 
uit product 3. 

Deze PIA ziet op de gegevensverwerkingen waarvoor het NFI verantwoordelijke of verwerker is. Dit zijn de 
hiervoor genoemde punten 1, 2, 3, 4, en 6. Het staat de ketenpartners vanzelfsprekend vrij om voor hun situatie 
aanvullen hierop zelf een PIA uit te voeren, waarvoor gebruik gemaakt kan worden van de beschrijvingen en 
analyses in deze PIA. 

Productie-omgevingen 

Wanneer men naar de productie-omgevingen kijkt, de fysieke plek waar de verwerkingen plaatsvinden, kan het 
volgende onderscheid gemaakt worden (zie bijlage II): 

1, De Hansken-productie-omgeving van het NH, deze staat in het Rijksdatacentrum van de Belastingdienst in Apeldoorn. 

la. Binnen deze omgeving draait het NFI de zaakonderzoeken die het zelf in opdracht van het OM of RC uitvoert; 

lb. In deze Hansken-omgeving in Apeldoorn, maar logisch gescheiden van de productie-omgeving van het NFI, draait tevens de Hansken-omgeving 

die het NFI verzorgt voor NVWA en IL&T. 

2. Daarnaast zijn er productie-omgevingen van de ketenpartners van het NFI, te weten politie en FIOD. 

2a. De Hansken-omgeving van de politie draait op de eigen servers van de politie in Zeist; 

2b. FIOD draait vanaf 1 januari 2019 een eigen productie-omgeving voor Hansken in het Rijksdatacentrum van de Belastingdienst in Apeldoorn. 

Art. 1, lid 1, sub a van de Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 8 mei 2012, nr. 2277743, houdende bepalingen inzake de taakopdracht van 
het Nederlands Forensisch Instituut (Regeling taken NFU. 

Hierover vindt afstemming plaats in stuurgroep en/of regieoverleg. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Stant 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent 
to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Ministry of Justice and Security 
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