
Besluit inzake de verklaring omtrent Gedragscode 
Data Pro Code van NL Digital1; z2022-03625. 
Autoriteit Persoonsgegevens 
 
Op 20 augustus 2020 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een besluit genomen inzake de verklaring 
omtrent de Gedragscode data Pro Code van NL Digital (voorheen Nederland ICT). Dit besluit is op  
27 augustus 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. 
 
In dit besluit heeft de AP onder andere het volgende opgenomen: 
 
‘op grond van de inhoud van de Gedragscode en de toelichting die Nederland ICT daarbij heeft verstrekt: dat de 
Gedragscode strookt met de AVG en voldoende passende waarborgen biedt zoals bedoeld in artikel 40, lid 5, AVG, 
 
onder de opschortende voorwaarde dat binnen twee jaar na de datum van bekendmaking van het definitieve besluit inzake 
de verklaring omtrent de Data Pro Code van Nederland ICT in de Staatscourant: er een orgaan is dat het toezicht uitoefent 
op de naleving van de Gedragscode zoals bedoeld in artikel 40, lid 4, AVG, en dat dit orgaan door de Autoriteit 
Persoonsgegevens is geaccrediteerd zoals bedoeld in artikel 41, lid 1, AVG.’ 
 
Op 9 juni 2022 heeft NL Digital de AP verzocht de bovengenoemde opschortende voorwaarde te wijzigen 
als volgt: 
 
dat binnen twee jaar na bekendmaking van de NL accreditatie-vereisten voor organen die toezicht houden 
op de AVG-gedragscode in de Staatscourant (datum van deze publicatie: 10 maart 2021): er een orgaan is 
dat het toezicht uitoefent op de naleving van de Gedragscode zoals bedoeld in artikel 40, lid 4, AVG, en dat 
dit orgaan door de Autoriteit Persoonsgegevens is geaccrediteerd zoals bedoeld in artikel 41, lid 1, AVG. 
 
Bij brief van 14 juni 2022 heeft de AP NL Digital het ontwerpbesluit toegestuurd inzake het verzoek 
betreffende het wijzigen van de opschortende voorwaarde.  
 
Vanaf 22 juni lag het ontwerpbesluit inzake het verzoek betreffende het wijzigen van de opschortende 
voorwaarde met de onderliggende stukken zes weken ter inzage bij de AP, Bezuidenhoutseweg 30 in Den 
Haag. 
 
Binnen deze periode heeft de AP geen zienswijzen ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
1 Sinds de ontvangst van de oorspronkelijke aanvraag is de naam van de indiener gewijzigd van Nederland ICT naar NL Digital. In dit 
besluit wordt de nieuwe naam gebruikt.  



  
 

Besluit 
 
De Autoriteit Persoonsgegevens, 
 
gelet op artikel 40 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
 
gezien het schriftelijk verzoek van 9 juni 2022 van NL Digital tot wijziging van de bovenomschreven 
opschortende voorwaarde 
 
overwegende dat: 
 
ten tijde van het nemen van besluit (20 augustus 2020) inzake de verklaring omtrent de Gedragscode Data 
Pro Code van NL Digital (voorheen Nederland ICT) de NL accreditatie-vereisten voor organen die 
toezichthouden op de AVG gedragscode nog niet waren vastgesteld; 
en 
de NL accreditatie-vereisten voor organen die toezichthouden op de AVG gedragscode op 23 februari 2021 
zijn vastgesteld door de AP en op 10 maart 2021 in de Staatscourant zijn gepubliceerd; 
 
besluit: 
dat de opschortende voorwaarde in het bovengenoemde besluit van 20 augustus 2020 komt te luiden als 
volgt:  
 
onder de opschortende voorwaarde dat binnen twee jaar na bekendmaking van de NL accreditatie-
vereisten voor organen die toezicht houden op de AVG-gedragscode in de Staatscourant (datum van deze 
publicatie: 10 maart 2021): er een orgaan is dat het toezicht uitoefent op de naleving van de Gedragscode 
zoals bedoeld in artikel 40, lid 4, AVG, en dat dit orgaan door de Autoriteit Persoonsgegevens is  
geaccrediteerd zoals bedoeld in artikel 41, lid 1, AVG. 
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het besluit van 20 augustus 2020 voor het overige blijft 
gehandhaafd. 
 
Het besluit is op grond van artikel 14, tweede lid, van de Uitvoeringswet AVG voorbereid met toepassing 
van de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). De zakelijke inhoud van het besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Het besluit en de 
daarop betrekking hebbende stukken zullen – ingevolge artikel 3:44 juncto artikel 3:11 Awb – gedurende 
zes weken van maandag tot en met vrijdag, tussen 10:00 en 16:00, ter inzage liggen bij de AP, 
Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Vanaf 26 september: Hoge Nieuwstraat 8 te Den Haag. Het inzien 
van de stukken kan alleen op afspraak. 
 
Een belanghebbende kan op grond van de Awb tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank in het 
arrondissement, waarbinnen zijn woonplaats valt. Een afschrift van dit besluit moet worden bijgevoegd. 
De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit overeenkomstig artikel 3:44 eerste lid, onderdeel a, Awb ter inzage is gelegd. Bij het 
indienen van beroep is voorts nog van belang dat artikel 6:13 Awb bepaalt dat geen beroep kan worden 
ingesteld bij de rechter door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen 
zienswijze (als bedoeld in artikel 3:15 Awb) naar voren heeft gebracht.   
 
 
 



  
 

Den Haag, 16 augustus 2022 
 
Autoriteit Persoonsgegevens, 
Overeenkomstig het door de Autoriteit Persoonsgegevens genomen besluit, 
 
 
 
 
 
ir. C.M. Schut, MPA 
Directeur Systeemtoezicht, beveiliging en Technologie 
 


