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• Wat is NLdigital?
• De rol van de softwareleverancier in privacy 

en beveiliging
• Avg certificering
• Eerste Avg gedragscode: Data Pro Code 
• Verwerkersovereenkomst e.a. tools
• Data Pro Certificate
• Vragen

Agenda



• Onze geschiedenis gaat terug 
tot 1922

• Bureau met 22 mensen

• Beleidsadviseurs

• Juristen

• Ledenzaken

• Operationele zaken

• Communicatie

De vereniging



Dienstverlening

We helpen bedrijven met:

• Verantwoord ondernemen

• Vergroten markt

• Goed werkgeverschap



BRANCHE VAN VERWERKERS
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40% heeft FG nodig



• Kwaliteit – kwaliteitslabel voor vertrouwen

• Gedragscode: een haalbare en betaalbare minimum 
standaard voor micro en kleine leveranciers. Norm geldt 
zwaarder voor grotere ondernemingen.

• Focus op verwerker: ziet op verwerkersverplichtingen: 
passende technische en organisatorische maatregelen.

• Past in keten: sluit aan bij zorgplicht in cybersecurity: privacy 
in keten; privacy by design in product/dienst.

• Oplossing voor leden én hun klanten: Leden krijgen een 
certificaat EN het helpen hun klanten invulling geven aan 
verantwoordingsplicht (accountability).

Waar is behoefte aan?



AVG certificering?



Bestaan er al Avg
certificaten?

Certificering via artikel 42 & 43 Avg



Overweging 7

Die ontwikkelingen vereisen een krachtig en 
coherenter kader voor gegevensbescherming in de 
Unie, dat wordt gesteund door strenge handhaving, 

omdat zulks van belang is voor het vertrouwen
dat nodig is om de digitale economie zich in de 

hele interne markt te laten ontwikkelen. (…)

Artikel 40 Gedragscodes 

De lidstaten, de toezichthoudende autoriteiten, het 
Comité en de Commissie bevorderen de opstelling 
van gedragscodes die, met inachtneming van de 

specifieke kenmerken van de diverse 
gegevensverwerkingssectoren en de specifieke 

behoeften van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, moeten bijdragen tot de juiste 

toepassing van deze verordening. 

2. Verenigingen en andere organen die
categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of 

verwerkers vertegenwoordigen, kunnen 
gedragscodes opstellen, of die codes wijzigen of 

uitbreiden, teneinde de toepassing van deze 
verordening nader toe te lichten, (…) 

Er is nog een tweede route!



AP keurt code goed



De Data Pro Code
Dé invulling van de Avg voor verwerkers



• Principe 1 - Informatieverplichtingen – data pro statement
• Principe 2 – Toetsing en toezicht
• Principe 3 – Verwerking en aanpassing Data Pro code

• Bijlage 1:  verwerkersovereenkomst bestaande uit 
data pro statement en standaardclausules voor 
verwerkingen

• Bijlage 2:  uitganspunten privacybeleid en data pro 
statement

• Uitgangspunt 1 – Omschrijving en beoordeling 
dienstverlening

• Uitgangspunt 2 – beleid en governance
• Uitgangspunt 3 – organisatie en middelen
• Uitgangspunt 4 – Limitering gebruik
• Uitgangspunt 5 – Beveiliging van persoonsgegevens

De code



v o o r  d e  d i g i t a l e  e c o n o m i e



Kern: de verwerkersovereenkomst
Neutraal, begrijpelijk, transparant, Data Pro



Twee delen:

• Deel 1: Data Pro Statement  
= Uitleggen en afbakenen

• Deel 2:  Standaardclausules voor verwerkingen
= 2 kanten op te gebruiken

• Gebruiken naast algemene voorwaarden

Data Pro verwerkersovereenkomst



Data Pro Certificate



• Bewijzen aan klanten en partners dat je 
voldoet

• Externe toetsing
• Publicatie van gecertificeerde bedrijven

Je voldoet aan de code, en nu?



• Jaarlijkse kosten certificaat:
• EUR 699 (ledentarief)
• EUR 1.999 (tarief niet-leden)

• Lidmaatschap NLdigital
• Vanaf EUR 1.300 (0-10 man) 
• Korting voor starters

Wat kost een Data Pro Certificate?



Wat zit er bij de prijs in?



FG nodig? Data Pro+



v o o r  d e  d i g i t a l e  e c o n o m i e



• Workshops
• 1e & 2e lijns juridische dienstverlening
• ICT-recht en privacygerelateerde

vraagstukken
• Contracten en algemene voorwaarden 

op maat geschreven
• Gebruik Nederland ICT Voorwaarden
• Data Pro dienstverlening en 

certificering
• Contactgegevens juridische afdeling: 

juristen@nldigital.nl
0348 – 49 36 36

Dienstverlening juristen 
NLdigital

mailto:juristen@nldigital.nl


VRAGEN?


