
 

Ook in het kader van digitaal risico  
management moet kunnen worden  
aangetoond (gedemonstreerd) dat  
de AVG beginselen van verwerking 

van  persoonsgegevens worden 
nageleefd. Een verplichting die ook  
de aandacht van de Functionaris  
voor Gegevensbescherming geniet.  
AVG Accountability gaat in zekere  
zin verder dan alleen maar kunnen  
‘aantonen’, het houdt onder andere  
ook in dat moet kunnen worden  
beargumenteerd waarom men heeft  
gekozen voor een bepaald beveilig- 
ingsniveau of beveiligingsaanpak,  
aldus Romeo Kadir, President van  
EIPACC (European Institute for Privacy,  
Audit, Compliance & Certification) te  
Utrecht en Member/Liaison of the  
International Board of Experts van het  
Europese AVG certificeringsschema  
van Euro Privacy (Luxembourg).

Waarom een AVG Keurmerk?
In zekere zin bevordert de AVG dat ‘we 
elkaar de maat nemen’. Zo mag een ver- 
werkingsverantwoordelijke uitsluitend 
zaken doen met een verwerker die  
‘afdoende garanties’ biedt voor de  
eigen AVG compliance. Bij het bieden van 
dergelijke garanties kan het helpen dat 
men beschikt over een AVG keurmerk 
dat bijvoorbeeld door het EIPACC wordt  
afgegeven en waaraan het mogen voeren  
van het Nederlands AVG Keurmerk is 
gekoppeld. Een AVG keurmerk heeft 
weliswaar grote praktische waarde bij het 
aantonen van AVG compliance richting  
stakeholders, tegelijkertijd moet de rela- 
tieve waarde in een juist perspectief  
worden geplaatst, waarschuwt Romeo 

Kadir. Conform de AVG doet een AVG keur-
merk niet af aan de AVG verantwoordelijk-
heid van de verwerkingsverantwoordelijke.

Effectief AVG compliance
Doeltreffende naleving en toepassing 
van basisbeginselen (geacronimiseerd  
in de Whitepaper PLASTICFAD) behoort  
het vertrekpunt van elk AVG certificerings- 
schema te zijn, Aldus Jonkheer Victor  
Alting van Geusau, Vice-President  
van EIPACC en Lid RvT van het NPKI 
(Nederlands Privacy Klachten Instituut). 
Awareness met betrekking tot effectieve,  
praktische borging van rechten en plichten  
staan dan ook centraal in diverse AVG  
programma’s van EIPACC en de  
Nederlandse Privacy Academie (NPA). 

CERTIFICERING ONDERSTEUNT AANTONEN AVG COMPLIANCE   
Afdoende garanties voor AVG compliance en accountability

Het voldoen aan de AVG moet kunnen worden aangetoond (gedemonstreerd) en bedrijven, organisaties en (semi-)overheidsinstellingen moeten als verwerkingsverantwoordelijken en 
verwerkers dan ook ter zake aantoonbaar ‘in control’ zijn. Het niet kunnen aantonen van AVG compliance is boetewaardig in de hoogste categorie (administratieve boete tot € 20 miljoen).
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“In zekere zin bevordert 
de AVG dat ‘we elkaar de 
maat nemen’.”


