
 

Privacy Control Framework 

Onmisbaar als u wilt weten waar u staat! 

Aan het resultaat herkent u onze toegevoegde waarde!!  
www. ITRiskControl.n l  

 

 
 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)  
In mei 2018 is de AVG van kracht geworden. Tot 
nu toe zijn, in geval van tekortkomingen, op een 
enkele boete en verboden na, verdere maatregelen  
uitgebleven.  
 
In een artikel (Financieel Dagblad, vrijdag 13 april 
2019) wordt gesteld dat de Autoriteit 
Persoonsgegevens klaar is om zijn tanden te laten 
zien. Wat dit concreet betekent en hoe dit zich 
ontwikkeld zal de toekomst uitwijzen. 
 
Dit is echter geen reden om vanuit angst voor 
boetes en maatregelen in paniek te raken. 
Bovendien is angst vaak een slechte raadgever. 
 
Tegelijk mag je verwachten dat elk zichzelf 
respecterende organisatie wil voldoen aan wet- en 
regelgeving en verantwoord omgaat met 

persoonsgegevens. Daarnaast heeft de organisatie 
zelf uiteraard ook belangen, bijvoorbeeld vanuit de 
bedrijfsvoering.  
 
De AVG is een complexe materie met diverse 
invalshoeken en gevoelig voor ‘fouten’. Organisaties 
hebben behoefte aan een helder inzicht waar ze 
staan en om te weten waar nog werk aan de winkel 
is.  
 
Privacy Control Framework 
Om organisaties te helpen inzicht te krijgen heeft 
NOREA, de beroepsvereniging van IT-auditors in 
Nederland,  het Privacy Control Framework 
ontwikkeld.  

Het framework omvat de gehele levenscyclus van 
de persoonsgegevens, zie onderstaand model. 

 

Information Livecycle Model, Koetsier en Ougajou, 
IT Auditor 8 september 2017 

Het framework heeft als primair doel organisaties 
te begeleiden bij het (laten) beoordelen van de 
beheersdoelstellingen voor het beschermen van de  
persoonsgegevens.  

Over het algemeen zijn drie soorten gebruikers te 
onderscheiden: 

1. een IT-auditor voor het beoordelen en/of 

toetsen van de privacy maatregelen en/of het 

behalen van de privacy doelstellingen; 

 

 

 

 

2. een IT-auditor voor een privacy assurance-

opdracht op basis van standaard 3000 ('NOREA 

Richtlijn 3000'); 

 

3. risicomanagers, gegevens beschermings-, 

beveiligings- en privacyfunctionarissen voor het 

beoordelen van privacy volwassenheid of AVG 

gereedheid (niet-audit), bijvoorbeeld als 

voorbereiding op een audit en/of als  zelftoets.  

 

Online Assessment  

- Om de toepassing van Privacy Control Framework 

te vergroten en het gebruik te vergemakkelijken is 

een online assessment ontwikkeld. Het assessment 

faciliteert een gestructureerde inventarisatie en 

beoordeling van relevante beheersmaatregelen. 

 

Het doel van het assessment is organisaties op een 

pragmatische wijze inzicht te  geven in de status 

van  beheersmaatregelen, mogelijke risico’s te 

identificeren en waar nodig, actie te kunnen 

ondernemen. 

 

Waarom een Assessment? 

32 beheersdoelstellingen en 104  onderliggende 

maatregelen geven een gestructureerd en concreet 

inzicht in de actuele stand van zaken ten aanzien 

van de mate van compliance met privacy principes 

en -wetgeving en verbeterpunten. 

-  

De uitkomsten dragen bij aan de  aantoonbaarheid 

in het kader van de accountability en zekerheid aan 

het management en stakeholders over privacy 

beheersing. 

 

Het assessment kunt u inzetten voor het (periodiek) 

toetsen van het resultaat van uw privacy 

inspanningen maar ook als startpunt van een intern 

of extern onderzoek naar de  privacy beheersing in 

uw organisatie. Een goede voorbereiding scheelt al 

snel heel veel in tijd en kosten. 

 

En nu? 

Interesse? Ga voor een voorbeeldrapportage en 

het uitvoeren van het assessment naar 

https://itriskcontrol.nl/pcf.  

 

Meer informatie  

Heeft u nog vragen neem dan contact op. 

 

Ook intermediairs kunnen gebruik maken van onze 

assessments voor hun klanten. Graag overleggen 

wij over de mogelijkheden van samenwerking.   

 

IT Risk Control BV 

Gareelhoek 54, 

7546 MZ Enschede 

 

Telefoon : + 31 (0)53 – 4786143 

Email : info@itriskcontrol.nl 

https://www.norea.nl/download/?id=4160
https://www.deitauditor.nl/wp-content/uploads/2017/09/IT-Auditor-Een-nieuw-Privacy-Control-Framework-als-onderdeel-van-de-informatiehuishouding.pdf
https://itriskcontrol.nl/pcf
mailto:info@itriskcontrol.nl

