
 

Besluit inzake de accreditatie van het 
toezichthoudend orgaan voor de 
gedragscode Data Pro Code van NLdigital; 
z2022-03566. 
 

1 Inleiding: aanleiding en aanvraag accreditatie 
1 Op 6 november 2018 heeft NLdigital (voorheen Nederland ICT)1 de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

verzocht om de gedragscode Pro Data code (hierna: de Gedragscode) goed te keuren op grond van 
artikel 40, vijfde lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze aanvraag is bij 
de AP bekend onder z2018-11482.  
 

2 Ingevolge artikel 41, eerste lid, AVG kan het op grond van artikel 40 uitgevoerde toezicht op de naleving 
van een gedragscode worden uitgeoefend door een orgaan dat over de passende deskundigheid met 
betrekking tot het onderwerp van de gedragscode beschikt. De AP kan dit toezichthoudende orgaan 
accrediteren.   
 

3 Op 20 augustus 2020 heeft de AP een besluit genomen inzake de verklaring inzake de Gedragscode 
Data Pro Code van NLdigital. Dit besluit is op 27 augustus 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. In 
het besluit is een opschortende voorwaarde opgenomen dat er 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 AP is 
geaccrediteerd zoals gedoeld in artikel 41, lid 1, AVG.2 

 
4 NLdigital heeft SCOPE Europe gevraagd toezicht te houden op naleving van de Gedragscode. 

Vervolgens heeft SCOPE Europe op 3 juni 2022 een aanvraag tot accreditatie ingediend. De aanvraag is 
bij de AP bekend onder z2022-03566. De aanvraag is door de AP beoordeeld aan de hand van artikel 41 
AVG en de accreditatie-vereisten voor organen die toezicht houden op de gedragscode, zoals 
gepubliceerd in de Staatscourant op 10 maart 2021 (Stc. 11661).3  
 

5 In het navolgende concludeert de AP dat het toezichthoudende orgaan:  
- Passende deskundigheid heeft met betrekking tot het onderwerp van de Gedragscode; 
- Ten genoegen van de AP zijn onafhankelijkheid en deskundigheid met betrekking tot het onderwerp 

van de Gedragscode heeft aangetoond; 

                                                                        
1 Sinds de ontvangst van de oorspronkelijke aanvraag voor goedkeuring van de gedragscode is de naam van de indiener gewijzigd van 
Nederland ICT naar NLdigital. In dit besluit wordt de nieuwe naam gebruikt. 
2 Besluit inzake de verklaring omtrent Gedragscode Data Pro Code van Nederland ICT (Stcrt. 2020, 44508). 
3 NL accreditatie-vereisten voor organen die toezicht houden op de AVG-gedragscode (Stcrt. 2021, 11661). 



 

 2/11 
 

- Procedures heeft vastgesteld op grond waarvan het kan beoordelen of de betrokken verwerkers in 
aanmerking komen de Gedragscode toe te passen, toezicht kan houden en de werking van de 
Gedragscode kan toetsen; 

- Procedures en structuren heeft vastgesteld om klachten te behandelen en deze procedures 
transparant heeft gemaakt; 

- Ten genoegen van de AP heeft aangetoond dat taken en bevoegdheden niet tot belangenconflicten 
leiden. 

 

2 Procedureverloop 
6 Op 3 juni 2022 ontving de AP van SCOPE Europe een aanvraag, aangevuld met ondersteunende 

documentatie, tot accreditatie als toezichthoudend orgaan voor de Gedragscode. Op 9 juli 2022 heeft 
de AP de ontvangst per mail bevestigd. De aanvraag is bij de AP bekend onder z2022-03566. 

 
7 Op 27 juli heeft de AP gereageerd op de aanvraag. Aan SCOPE Europe is gevraagd de aanvraag op 

meerdere punten aan te passen, zoals het verduidelijken van verwijzingen en nader specificeren van 
bepalingen. 

 
8 Op 8 augustus 2022 heeft SCOPE Europe verzocht om een gesprek om mondeling de opmerkingen van 

de AP te bespreken. Dit overleg heeft op 18 augustus plaatsgevonden. 
 

9 Naar aanleiding van de besproken punten in het overleg van 19 augustus heeft SCOPE Europe op 9 
september 2022 een aangepaste versie van de aanvraag aangeleverd. Op 14 september is de ontvangst 
hiervan door de AP per mail bevestigd. 

 
10 Op 13 oktober 2022 heeft de AP gereageerd op de aanvraag. Aan SCOPE Europe is gevraagd de 

aanvraag op meerdere punten aan te passen. Een aangepaste versie is door SCOPE Europe op 12 
december 2022 aangeleverd. 

 
11 Op 11 januari 2023 heeft informeel overleg plaatsgevonden tussen SCOPE Europe en de AP. De AP 

heeft in dit overleg enkele openstaande vragen met SCOPE Europe besproken. 
 

12 Op 23 januari heeft SCOPE Europe per mail een nadere toelichting gegeven op een aantal punten.  
 

13 Op 24 januari 2023 heeft de AP aan SCOPE Europe laten weten dat alle openstaande punten naar 
genoegen van de AP zijn beantwoord en dat geen aanvullende vragen of openstaande punten meer 
aanwezig zijn. 
 

14 Op 3 februari 2023 heeft SCOPE Europe de aanvraag, aangevuld met ondersteunende documentatie, in 
definitieve versie opgeleverd. Op 16 februari  is de ontvangst hiervan per mail bevestigd. 

 

3 Toepassing van het toezichthoudend orgaan 
15 SCOPE Europe geeft aan dat de toezichthoudende activiteiten alleen betrekking hebben op partijen die 

hebben aangegeven de Gedragscode te volgen en die hebben voldaan aan de uit de Gedragscode 
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voortvloeiende verplichtingen, zoals betaling van jaarlijkse deelnamekosten. 
 

16 De Gedragscode is niet uitsluitend te gebruiken door leden van NLdigital. Het toezicht van SCOPE 
Europe richt zich op bij de Gedragscode aangesloten partijen, waaronder partijen die geen lid zijn van 
NLdigital.  

 

4 Wettelijk kader 
4.1 Toezicht op naleving van gedragscodes door een toezichthoudend orgaan 
 
Artikel 41, eerste lid, AVG bepaalt: “Onverminderd de taken en bevoegdheden van de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit uit hoofde van de artikelen 57 en 58, kan het op grond van artikel 40 
uitgevoerde toezicht op de naleving van een gedragscode worden uitgeoefend door een orgaan dat over de 
passende deskundigheid met betrekking tot het onderwerp van de gedragscode beschikt en daartoe door 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit is geaccrediteerd.” 
 
Artikel 41, tweede lid, AVG bepaalt: “Een orgaan als bedoeld in lid 1 kan daartoe worden geaccrediteerd 
om toezicht te houden op de naleving van een gedragscode indien het: 
a) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit zijn onafhankelijkheid en deskundigheid 

met betrekking tot het onderwerp van de gedragscode heeft aangetoond; 
b) procedures heeft vastgesteld op grond waarvan het kan beoordelen of de betrokken 

verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in aanmerking komen om de gedragscode toe te 
passen, toezicht kan houden op de naleving van de bepalingen van de gedragscode door deze laatsten 
en het de werking van de gedragscode op gezette tijden kan toetsen; 

c) procedures en structuren heeft vastgesteld om klachten te behandelen over inbreuken op de 
gedragscode of over de wijze waarop daaraan uitvoering is of wordt gegeven door een 
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, en om die procedures en structuren voor betrokkenen en 
het publiek transparant te maken; en 

d) ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit aantoont dat zijn taken en bevoegdheden 
niet tot een belangenconflict leiden.” 

 
Artikel 41, derde lid, AVG bepaalt: “De bevoegde toezichthoudende autoriteit legt de ontwerpeisen voor 
accreditatie van een in lid 1 van dit artikel bedoeld orgaan overeenkomstig het in artikel 63 bedoelde 
coherentiemechanisme voor aan het Comité.” 
 
Artikel 41, vierde lid, AVG bepaalt: “Onverminderd de taken en bevoegdheden van de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit en de bepalingen van hoofdstuk VIII neemt een in lid 1 van dit artikel bedoeld 
orgaan, mits er passende waarborgen zijn, de nodige maatregelen ingeval een 
verwerkingsverantwoordelijke of verwerker een inbreuk pleegt op de gedragscode, waaronder 
schorsing of uitsluiting van de betrokken verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van de gedragscode. 
Het orgaan stelt de bevoegde toezichthoudende autoriteit in kennis van die maatregelen en van de 
redenen daarvoor.” 
 
Artikel 41, vijfde lid, AVG bepaalt: “De bevoegde toezichthoudende autoriteit trekt de accreditatie van een 
in lid 1 bedoeld orgaan in indien de voorwaarden voor accreditatie niet of niet meer worden vervuld of 
indien de door het orgaan genomen maatregelen inbreuk maken op deze verordening.” 
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Artikel 41, zesde lid, AVG bepaalt: “Dit artikel geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties en -
organen.” 
 
Artikel 57, eerste lid, onder q AVG bepaalt: “Onverminderd andere uit hoofde van deze verordening 
vastgestelde taken, verricht elke toezichthoudende autoriteit op haar grondgebied de volgende taken:... 
… zij zorgt voor de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op gedragscodes op grond van artikel 
41…”. 
 

5 Beoordeling van de aanvraag tot Accreditatie 
17 Op grond van artikel 57, eerste lid onder q, AVG wordt de aanvraag tot accreditatie beoordeeld. De 

beoordeling is gebaseerd op de aanvraag tot accreditatie inclusief bijlagen en de gevoerde 
correspondentie.4 
 

18 Het Comité heeft richtsnoeren uitgebracht voor gedragscodes en toezichthoudende organen onder de 
AVG (de richtsnoeren).5  
 

19 De AP heeft op grond van artikel 41, derde lid, AVG ontwerpeisen voor accreditatie aan het Comité 
voorgelegd conform het in artikel 63 en artikel 64, eerste lid, onderdeel c, bedoelde 
coherentiemechanisme. Hierna heeft de AP op 23 februari 2021 een besluit genomen betreffende de 
accreditatie-vereisten voor organen die toezicht houden op de gedragscode. Deze accreditatie-
vereisten zijn op 10 maart 2021 in de Staatscourant gepubliceerd.6 De beoordeling vindt mede plaats 
aan de hand van deze accreditatie-vereisten. 
 

20 De beoordeling wordt als volgt vorm gegeven: allereerst wordt ingegaan op de ontvankelijkheid van de 
aanvraag tot Accreditatie (paragraaf 5.1). Vervolgens wordt de aanvraag tot Accreditatie inhoudelijk 
beoordeeld (paragraaf 5.2). Tot slot wordt de conclusie op grond van de inhoudelijke beoordeling 
weergegeven (paragraaf 5.3). 

 

5.1 Ontvankelijkheid van het verzoek 
 

5.1.1 De aanvraag 
 
21 Op 3 juni 2022 heeft SCOPE Europe een aanvraag tot het afgeven van een besluit omtrent accreditatie, 

als bedoeld in artikel 41, tweede lid van de AVG, met betrekking tot de Gedragscode aan de AP 
toegezonden. De aanvraag was voorzien van dagtekening en handtekening. Voorts bevatte de aanvraag 
ondersteunende documentatie bij de aanvraag.  

 

5.1.2 Gedragscode waarop toezicht zal worden gehouden 
 

                                                                        
4 Zie voor contactmomenten paragraaf 2 ‘Procedureverloop’. 
5 European Data Protection Board, Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies under Regulation 2016/679, Version 
2.0, 4 June 2019. 
6 NL accreditatie-vereisten voor organen die toezicht houden op de AVG-gedragscode (Stcrt. 2021, 11661). 
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22 Op 20 augustus 2020 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een besluit genomen inzake de 
verklaring omtrent de Gedragscode data Pro Code van NLdigital (voorheen Nederland ICT). Dit besluit 
is op 27 augustus 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.7 
 
In dit besluit heeft de AP onder andere het volgende opgenomen: 
 
“In de Gedragscode is opgenomen dat het toezicht op de naleving van de Gedragscode zal worden uitgeoefend door een 
onafhankelijke toezichthouder, de Data Pro Toezichthouder. De Data Pro Toezichthouder is nog niet opgericht.” 
 
En:  
 
“De Autoriteit Persoonsgegevens, 
gelet op artikel 40 en 41 van de AVG, 
gezien het schriftelijk verzoek van 6 november 2018 van Nederland ICT tot het goedkeuren van de 
Data Pro Code (de Gedragscode), 
verklaart, 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.” 
 

23 Op 3 juni 2022 heeft SCOPE Europe een verzoek tot het afgeven van een besluit omtrent accreditatie, 
als bedoeld in artikel 41, tweede lid van de AVG, met betrekking tot de Gedragscode aan de AP 
toegezonden. 
 

24 Op 9 juni 2022 heeft NLdigital aan de AP verzocht tot wijziging van de termijn inzake de opschortende 
voorwaarde. Die aanvraag is bij de AP bekend onder z2022-03625. NLdigital heeft bij die gelegenheid 
SCOPE Europe aangeduid als partij die geaccrediteerd wens te worden als toezichthouder8 op de 
Gedragscode.  
 

25 Op 16 augustus 2022 heeft de AP een besluit genomen inzake de aanpassing van de termijn zoals deze 
was opgenomen in het besluit van 20 augustus 2020. Dit besluit tot aanpassing is op 24 augustus 2022 
in de Staatscourant gepubliceerd.9 Dit besluit tot aanpassing luidde:  

 
“De Autoriteit Persoonsgegevens, 
gelet op artikel 40 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
gezien het schriftelijk verzoek van 9 juni 2022 van NLdigital tot wijziging van de bovenomschreven opschortende 
voorwaarde 
overwegende dat: 

                                                                        
7 Besluit inzake de verklaring omtrent Gedragscode Data Pro Code van Nederland ICT (Stcrt. 2020, 44508). 
8 In de Data Pro Code wordt dit de Data Pro Toezichthouder genoemd (art. 1 lid 1 Data Pro Code). 
9 Besluit inzake de verklaring omtrent Gedragscode Data Pro Code van NLdigital (Stcrt. 2022, 22159). 
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ten tijde van het nemen van besluit (20 augustus 2020) inzake de verklaring omtrent de Gedragscode Data Pro Code 
van NLdigital (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.” 
 

26 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe gezien moet worden als de organisatie die een verzoek tot 
accreditatie als toezichthoudend orgaan op de Gedragscode van NLdigital indient, en hiermee de rol 
wenst te vervullen van Data Pro Toezichthouder, zoals genoemd in de Gedragscode. 

 

5.2 Inhoudelijke beoordeling van aanvraag tot Accreditatie  
 

5.2.1 Onafhankelijkheid10 
 

5.2.1.1 Juridische en besluitvormingsprocedures11 
 
27 SCOPE Europe heeft haar organisatie en geldende procedures beschreven die zij gebruikt bij het 

houden van toezicht. Daaruit volgt het volgende. SCOPE Europe is een zelfstandige rechtspersoon en 
staat los van NLdigital. SCOPE Europe is een externe toezichthouder op de Gedragscode. Ook partijen 
die geen lid zijn van NLdigital kunnen zich aanmelden om gebruik te maken van de Gedragscode en 
zich onder toezicht laten stellen van SCOPE Europe. SCOPE Europe voert correspondentie onder haar 
eigen naam en via de eigen huisstijl. SCOPE Europe heeft een eigen fysiek adres en eigen website, dit 
alles los van NLdigital. SCOPE Europe kan zelfstandig besluiten tot het nemen van sancties die gericht 
zijn tegen niet-naleven van de Gedragscode. Deze bevoegdheid en sanctiemogelijkheden volgen uit de 
Gedragscode.  
 

28 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe juridisch onafhankelijk is, zelfstandig haar procedures 
ontwerpt en besluiten zelfstandig neemt zonder beïnvloeding van buitenaf. 

 

5.2.1.2 Financiën12 
 
29 SCOPE Europe is onderdeel van moedermaatschappij Selbstregulierung Informationswirtschaft e.V 

(SRIW). De werkzaamheden van SCOPE Europe zijn niet beperkt tot het houden van toezicht op de 
Gedragscode. SCOPE Europe heeft haar financiële middelen afgestemd op het verwachte aantal 
gebruikers13 van de Gedragscode. Deze gebruikers betalen jaarlijks een bepaald bedrag aan SCOPE 

                                                                        
10 Paragraaf 1 van de accreditatie-vereisten. 
11 Paragraaf 1.1 van de accreditatie-vereisten. 
12 Paragraaf 1.2 van de accreditatie-vereisten. 
13 In de Gedragscode worden deze aangeduid als “data processor”.  
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Europe. Organisaties met minder dan 50 werknemers betalen een lager bedrag dan organisaties met 
meer dan 50 werknemers. Een klein deel van het bedrag dat een gebruiker van de Gedragscode aan 
SCOPE Europe betaalt, wordt afgedragen aan NLdigital. SCOPE Europe zal bij het begin van de 
toezichthoudende activiteiten rekening houden met een verwachte groei in het aantal gebruikers en de 
bijbehorende financiële middelen. SCOPE Europe heeft regels opgesteld aangaande de situaties waarin 
betaling vooraf noodzakelijk is, zodat in voorkomende gevallen de aanwezigheid van financiële 
middelen en daarmee de uitvoer van de toezichthoudende activiteiten op deelnemers aan de 
Gedragscode geborgd is.   
    

30 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe in voldoende mate onafhankelijk financieel stabiel zal zijn. 
 

5.2.1.3 Organisatie14 
 
31 SCOPE Europe heeft haar technische middelen ingericht waaronder een registratiesysteem waarin alle 

relevante informatie wordt geregistreerd op een wijze die controleerbaar is. De AP heeft op eerste 
verzoek inzage in de registratie. Daarnaast beheert SCOPE Europe het Data Pro register.15 De personele 
bezetting is afgestemd op het verwachte aantal gebruikers van de Gedragscode. SCOPE Europe 
beschikt over een eigen organisatiestructuur bestaande uit diverse afdelingen waarbij is gewaarborgd 
dat zij onafhankelijk kan functioneren zonder ongepaste invloed op het toezicht van de middelen en 
financiën van SCOPE Europe. Daarnaast kan zij zelfstandig besluiten over de wijze van toezicht. 
Hoewel SCOPE Europe niet verwacht dat het noodzakelijk zal zijn, bestaat de mogelijkheid tot inzet 
van onderaannemers. SCOPE Europe heeft procedures die ertoe dienen dat er bij de inzet van 
onderaannemers voldoende waarborgen bestaan. De waarborgen omvatten eisen voor het goedkeuren 
van onderaannemers, de verantwoordelijkheden en het presteren van eventuele onderaannemers te 
waarborgen.  
 

32 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe in voldoende mate invulling heeft gegeven aan de eisen die 
gelden voor de organisatie van een toezichthoudend orgaan. 
 

5.2.1.4 Verantwoordingsplicht16 
 
33 SCOPE Europe heeft een rapportagestructuur geïmplementeerd en daarbij procedures voor 

besluitvorming opgesteld. Daarnaast zijn er regels opgesteld waaraan medewerkers van SCOPE Europe 
hebben te voldoen. 
 

34 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe in voldoende mate voldoet aan haar verantwoordingsplicht. 
 
35 De AP is gezien bovenstaande van oordeel dat SCOPE Europe voldoende onafhankelijk is. 
 

5.2.2 Deskundigheid17 
 

                                                                        
14 Paragraaf 1.3 van de accreditatie-vereisten. 
15 Data Pro Code deel II art. 2. 
16 Paragraaf 1.4 van de accreditatie-vereisten. 
17 Art. 41 lid 2 sub a AVG en paragraaf 2 van de accreditatie-vereisten. 
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36 De Data Pro Code is ontworpen voor kleine en micro-ondernemingen die optreden als verwerker van 
persoonsgegevens. De Data Pro Code geeft concrete handvatten bij het toepassen van de AVG in de 
dagelijkse praktijk van deze ondernemingen.18 Gezien deze uitgangspunten gaat het bij de Gedragscode 
niet om zeer specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten maar om de praktische toepassing van de 
AVG. Uitgaande van de functie-eisen waarmee SCOPE Europe medewerkers aantrekt, zijn 
medewerkers personen die bijvoorbeeld gecertificeerd zijn vanuit een beroepsgroep van privacy 
deskundigen, beschikken over een juridische opleiding betreffende privacy of hebben binnen het 
privacy werkveld over een lange periode deskundigheid opgebouwd. Aangezien SCOPE Europe 
daarnaast ook geaccrediteerd is om toezicht te houden op de “EU Cloud Code of Conduct”19 bezitten de 
medewerkers ervaring betreffende het houden van toezicht op een gedragscode.  
 

37 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe in voldoende mate deskundigheid bezit.  
 

5.2.3 Vastgestelde procedures en structuren20 
 
38 SCOPE Europe vult het toezicht op de Gedragscode in middels toezichtsinstrumenten zoals deze ook 

zijn opgenomen in de Gedragscode.21 Deze instrumenten zijn door de AP beoordeeld bij de aanvraag 
voor goedkeuring van de Gedragscode.22 Deze invulling van deze drie instrumenten bestaat ten eerste 
uit een jaarlijkse door SCOPE Europe uit te voeren beoordeling van een door iedere gebruiker van de 
Gedragscode op te leveren verklaring waarin deze, ondersteund door op te leveren stukken, aangeeft 
hoe zijn Data Pro Statement eruit ziet en hoe zijn contractclausules eruit zien. Ten tweede voert SCOPE 
Europe een inhoudelijk toets uit op een deel van de gebruikers van de Gedragscode. Deze toets heeft tot 
doel om in detailniveau na te gaan of aan alle eisen wordt voldaan. Hierbij kan ondersteund bewijs 
worden opgevraagd. Als laatste kunnen signalen zoals klachten van buiten ertoe leiden dat SCOPE 
Europe een ad-hoc additionele controle uitvoert. Bij een geconstateerde tekortkoming start SCOPE 
Europe een procedure die kan uitmonden in verwijderen van de gebruiker van de Gedragscode uit het 
publieke Data Pro register. Dit kan gepaard gaan met een aparte communicatieve uiting. De wijze 
waarop de controle door SCOPE Europe wordt uitgevoerd is in een procedure beschreven en relevante 
documentatie worden bewaard. Medewerkers van SCOPE Europe hebben een geheimhoudingsplicht. 

 
39 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe in voldoende mate vastgestelde procedures en structuren 

bezit.  
 

5.2.4 Transparante klachtafhandeling23 
 
40 SCOPE Europe bezit een procedure voor klachtafhandeling die aan het publiek beschikbaar zal worden 

gesteld via de webite. Klachten kunnen worden gemeld via het publieke Data Pro register waarin 
gebruikers van de Gedragscode worden opgenomen indien na toetsing blijkt dat deze aan eisen 
voldoen. In de regel zullen indieners van een klacht zo snel mogelijk en binnen drie maanden worden 
geïnformeerd over de wijze van afhandeling van hun klacht. SCOPE Europe informeert de AP, 
NLdigital en gebruikers van de Gedragscode over genomen maatregelen naar aanleiding van de 

                                                                        
18 Paragraaf 5.2.1 en 5.2.2 Besluit inzake de verklaring omtrent Gedragscode Data Pro Code van Nederland ICT (Stcrt. 2020, 44508). 
19 Accreditatiebeslissing 06/2021 van 20 mei 2021 Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) België. 
20 Art. 41 lid 2 sub b AVG en paragraaf 3 van de accreditatie-vereisten. 
21 Data Pro Code deel II art 1. 
22 Paragraaf 5.2.3 Besluit inzake de verklaring omtrent Gedragscode Data Pro Code van Nederland ICT (Stcrt. 2020, 44508). 
23 Art. 41 lid 2 sub c AVG en paragraaf 4 van de accreditatie-vereisten. 
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klantafhandeling. SCOPE Europe heeft een register aangaande alle afgehandelde klachten. Sancties die 
leiden tot het tijdelijk of permanent verwijderen van een gebruiker van de Gedragscode uit het Data Pro 
register kunnen publiekelijk bekend worden gemaakt.  
 

41 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe in voldoende mate invulling geeft aan een transparante 
klachtafhandeling.   

 

5.2.5 Belangenconflict24 
 
42 SCOPE Europe heeft door haar structuur en wijze van inrichting de onafhankelijke besluitvorming 

geborgd. Onder andere door ervoor te zorgen dat personeelsleden van SCOPE Europe geen functie 
kunnen uitvoeren die in strijd zijn met hun werkzaamheden bij SCOPE Europe. Binnen SCOPE Europe 
is het Head of Monitoring is verantwoordelijk voor periodieke evaluatie en kan daar waar nodig 
maatregelen voorstellen om de onafhankelijkheid te waarborgen.  

 
43 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe voldoende maatregelen heeft om een belangenconflict te 

voorkomen. 
 

5.2.6 Communicatie met de AP25 
 
44 SCOPE Europe heeft haar aanvraag in de Engelse taal bij de AP ingediend en voldoet daarmee aan 

gestelde taaleis. De AP wordt door SCOPE Europe gemotiveerd geïnformeerd over eventuele 
schorsingen en reprimandes. SCOPE Europe bezit een procedure waarin de rapportage aan de AP is 
opgenomen alsmede een procedure die kan worden gevolgd indien een gebruiker van de Gedragscode 
het niet eens is met een besluit van SCOPE Europe zoals een besluit tot schorsing. SCOPE Europe stelt 
de AP op de hoogte van wijzigingen binnen SCOPE Europe die van invloed zijn op haar 
toezichthoudende rol. 
 

45 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe in voldoende mate invulling geeft aan de communicatie met 
de AP. 

 

5.2.7 Mechanismen voor toetsing van de gedragscode26 
 
46 SCOPE Europe houdt toezicht op het gebruik van de Gedragscode. Bij die toezichthoudende 

activiteiten kan zij stuiten op wijzigingen in bijvoorbeeld wetgeving. SCOPE Europe kan ook op andere 
wijzen, zoals door artikelen of rechterlijke uitspraken, te weten komen dat bijvoorbeeld de interpretatie 
van wetgeving is gewijzigd. Voor zover deze wijzigingen niet reeds hebben geleid tot een wijziging van 
de Gedragscode door NLdigital, zal SCOPE Europe NLdigital informeren over de wijzigingen en 
invloed die deze hebben op de Gedragscode. SCOPE Europe stelt jaarlijks een verslag op dat wordt 
toegezonden aan NLdigital. In de Gedragscode is opgenomen dat de Gedragscode tenminste eens per 
twee jaar zal worden herzien door het Data Pro College.27 SCOPE Europe zal, indien zij dat nodig acht, 
NLdigital verzoeken een additionele evaluatie uit te voeren. SCOPE Europe bezit procedures, 

                                                                        
24 Art. 41 lid 2 sub d AVG en paragraaf 5 van de accreditatie-vereisten. 
25 Paragraaf 6 van de accreditatie-vereisten. 
26 Art. 41 lid 2 sub b AVG en paragraaf 7 van de accreditatie-vereisten. 
27 Paragraaf 5.1.6 Besluit inzake de verklaring omtrent Gedragscode Data Pro Code van Nederland ICT (Stcrt. 2020, 44508). 
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documentatie en registers betreffende de uitvoering van haar taken die actief en reactief aan de AP ter 
beschikking worden gesteld.  

 
47 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe in voldoende heeft aangetoond mechanismen te hebben om de 

toetsing van de gedragscode uit te voeren. 
 

5.2.8 Rechtsvorm28 
 
48 SCOPE Europe treedt op als extern toezichthoudend orgaan, separaat van NLdigital. SCOPE Europe 

bezit rechtspersoonlijkheid naar Belgisch recht. Het is een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (bvba), zetelend aan de Wetenschapsstraat 14, 1040 te Brussel. SCOPE Europe heeft 
te kennen gegeven vanuit haar rechtspersoonlijkheid aansprakelijk te zijn ingeval van boetes. SCOPE 
Europe heeft aangegeven welke personen er verantwoordelijk zijn voor het functioneren van SCOPE 
Europe. SCOPE Europe is onderdeel van moedermaatschappij Selbstregulierung 
Informationswirtschaft e.V (SRIW), gevestigd aan de Albrechtstraβe 10B, 1011 te Berlijn, Duitsland.  
 

49 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe voldoende heeft aangetoond rechtspersoonlijkheid te bezitten 
als extern toezichthoudend orgaan en dat de juridische aansprakelijkheid voor haar functioneren in 
voldoende mate duidelijk is. 

 

5.2.9 Onderaannemers29 
 
50 SCOPE Europe heeft aangegeven op dit moment nog geen gebruik te maken van onderaannemer, en 

dat in de toekomst ook niet verwacht te gaan doen. Daar waar dit wel zal gaan plaatsvinden zal dit 
gebeuren voor gespecifieerde taken. SCOPE Europe zal deze taken specificeren en toezien op een juiste 
uitvoering van deze taken. SCOPE Europe zal ervoor zorgdragen dat de werkzaamheden worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de werkwijze van SCOPE Europe zoals deze in het kader van dit 
besluit door de AP zijn beoordeeld. SCOPE Europe heeft deze werkwijze opgenomen in de interne 
procedures van SCOPE Europe. SCOPE Europe heeft aangegeven het beëindigen van de overeenkomst 
met een onderaannemer of het vervangen van een onderaannemer te beschouwen als een wijziging die 
aan de AP zal worden gemeld.  
 

51 De AP is van oordeel dat SCOPE Europe voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij een toekomstige 
inzet van onderaannemers deze inzet conform de eisen zal plaatsvinden. 

 

5.3 Conclusie op grond van de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag tot Accreditatie  
 
52 Op grond van de inhoudelijke beoordeling van de Gedragscode concludeert de AP als volgt:  

 
De AP concludeert, op grond van aanvraag tot accreditatie als toezichthoudend orgaan voor de 
Gedragscode, aangevuld met ondersteunende documentatie en de toelichting die SCOPE Europe 
daarbij heeft verstrekt: dat SCOPE Europe voldoet aan de eisen zoals opgenomen in artikel 41, tweede 
lid AVG en de accreditatie-vereisten. 

 

                                                                        
28 Paragraaf 8 van de accreditatie-vereisten. 
29 Paragraaf 9 van de accreditatie-vereisten. 
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6 Conclusie 
53 Gezien het vorenstaande besluit de AP als volgt: 

 
De Autoriteit Persoonsgegevens, 
 
gelet op artikel 41 van de AVG,  
 
gezien het schriftelijk verzoek van 3 juni 2022 van SCOPE Europe tot aanvraag tot accreditatie als 
toezichthoudend orgaan voor de Gedragscode, 
 
verklaart, op grond van de inhoud van de aanvraag tot accreditatie als toezichthoudend orgaan voor de 
Gedragscode, aangevuld met ondersteunende documentatie: dat SCOPE Europe is geaccrediteerd als 
toezichthoudend orgaan voor de Gedragscode en daarmee de rol vervult van Data Pro Toezichthouder. 

 

7 Afsluiting en rechtsmiddel 
Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van het 
besluit digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het indienen 
van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Voor het indienen van digitaal bezwaar, 
zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, onder het kopje Bezwaar maken tegen een besluit, onderaan de 
pagina onder de kop Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens. Het adres voor het indienen op papier 
is: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Vermeld op de envelop ‘Awb-bezwaar’ 
en zet in de titel van uw brief ‘bezwaarschrift’. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: 

 uw naam en adres; 

 de datum van uw bezwaarschrift; 

 het in dit besluit genoemde kenmerk (zaaknummer); of een kopie van dit besluit bijvoegen; 

 de reden(en) waarom u het niet eens bent met dit besluit; 

 uw handtekening. 
 
Den Haag, 28 februari 2023, 
 
Autoriteit Persoonsgegevens, 
Overeenkomstig het door de Autoriteit Persoonsgegevens genomen besluit, 
 
 
 
 
ir. C.M. Schut 
Directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie 


