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steller Leiden 

E.T.M. van Kesteren/ R. Vroonland 1 april 2021 
 
 
onderwerp 

ISAE verklaring 2020/aanpassen tekst normen privacy 
 
Inhoudelijk 
In het door het algemeen bestuur vastgestelde Normenkader 2020 (besluit van 6 november 2019) 
zijn in hoofdstuk 8 enige in het kader van de ISAE te toetsen nieuwe normen met betrekking tot 
privacy opgenomen. Met betrekking tot twee van deze gestelde normen is er bij de toetsing voor de 
ISAE verklaring een interpretatieverschil ontstaan met de auditor, BDO. Het betreft de volgende 
normen: 
 

 Control 8.10, deze luidt als volgt: 

De standaard verwerkingsovereenkomst van de VNG/IBD wordt gehanteerd bij het afsluiten van 
een verwerkingsovereenkomst. 
Afwijkingen worden door de Privacy Officer verklaard. 

 

 Control 8.11, deze luidt als volgt: 
Jaarlijks wordt door de Privacy Officer gecontroleerd in hoeverre afgesloten verwerkings- 
overeenkomsten (Vwk's) actualisatie behoeven op basis van: 

 wet - en regelgeving 

 door de IBD/VNG gegeven richtlijnen. 
 
Vanuit de BSGR is beoogd om deze normen op hoofdlijnen te toetsen. De auditor gaf aan dat zij op 
basis van hun interpretatie van de formulering van deze normen er vanuit zijn gegaan dat tot op 
detailniveau de verschillen geanalyseerd zouden worden. Vanuit dat perspectief bezien zouden de 
uitgevoerde controles op deze normen voor hen een beperking in de ISAE betekenen.  
De BSGR is evenwel van mening dat met een diepgaande analyse geen risico wordt gemitigeerd. 
Om de normen toch te laten voldoen aan hetgeen hiermee van de zijde van de BSGR is beoogd is in 
overleg met de auditor afgesproken om deze normen tekstueel als volgt aan te passen: 
 

 Control 8.10: 

De standaard verwerkingsovereenkomst van de VNG/IBD wordt gehanteerd bij het afsluiten 
van een verwerkingsovereenkomst. 
De reden van afwijking wordt door de Privacy Officer verklaard. 

 

 Control 8.11:  
Jaarlijks wordt door de Privacy Officer gecontroleerd of afgesloten verwerkings- 
overeenkomsten (Vwk's) actualisatie behoeven op basis van: 

o wet - en regelgeving 
o door de IBD/VNG gegeven richtlijnen. 

 
Aangezien het normenkader is vastgesteld door het algemeen bestuur dient een aanpassing in de 
normstelling ook door het algemeen bestuur te worden bekrachtigd.  
 

Algemeen bestuur 

Advies 



 

Advies 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 

 Kennis te nemen van de inhoud van het advies ‘ISAE verklaring 2020/aanpassen tekst 
normen privacy’ en in te stemmen met het verzoek om de normen 8.10 en 8.11 uit het 
Normenkader 2020 als volgt te formuleren: 

o Control 8.10: 
De standaard verwerkingsovereenkomst van de VNG/IBD wordt gehanteerd bij het 
afsluiten van een verwerkingsovereenkomst. De reden van afwijking wordt door de 
Privacy Officer verklaard. 

o Control 8.11: 
Jaarlijks wordt door de Privacy Officer gecontroleerd of afgesloten verwerkings- 
overeenkomsten (Vwk's) actualisatie behoeven op basis van: 

 wet - en regelgeving 
 door de IBD/VNG gegeven richtlijnen. 

Besluit 

 

Besloten conform 
advies 

Ja 

De voorzitter  

De secretaris  

 
 
 


