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Betreft: Assurance-rapport met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens van geselecteerde organisatieonderdelen

Geachte mevrouw Schut,

Per 31 oktober 2017 heeft het CBS het certificaat ‘Privacy-Audit-Proof’ behaald voor de verwerking van
persoonsgegevens binnen verschillende geselecteerde organisatieonderdelen.

Opdracht en object van onderzoek

Ingevolge uw opdracht tot het uitvoeren van een privacy-audit hebben wij een onderzoek ingesteld
naar de opzet en het bestaan van het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming
van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens binnen
verschillende geselecteerde organisatieonderdelen. Deze verwerkingen vallen onder de
verantwoordelijkheid van het CBS. De scope van deze privacy-audit betreft de volgende hoofddirecties
en de daaronder ressorterende clusters van meldingen van het CBS:

 Hoofddirectie Sociaal-Economische en Ruimtelijke Statistieken (SER):

 Cluster Dienstverlening en informatieverstrekking (SDI – 5 meldingen);
 Cluster Arbeid, Inkomen en Leefsituatie (SAL – 27 meldingen);
 Cluster Overig (74 meldingen);

 Hoofddirectie Economie, Bedrijven en Nationale Rekeningen (EBN):

 Cluster Registers Bedrijven (ERB – 2 meldingen);
 Cluster Overig (12 meldingen);

 Hoofddirectie Dataverzameling (DVZ) (8 meldingen);
 Hoofddirectie Bedrijfsvoering, IT en Methodologie (BIM):

 Cluster Ondersteuning en informatiemanagement (BBM – 12 meldingen);
 Cluster Personeel en organisatie (BPO – 9 meldingen).

 Hoofddirectie CBS communicatie en nieuws (CCN) (geen meldingen).
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Verantwoordelijkheden

De leiding van het CBS is verantwoordelijk voor de opzet en voortdurend goede werking van het
genoemde stelsel gericht op de bescherming van de persoonsgegevens met betrekking tot genoemde
meldingen, zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens en de overige van toepassing
zijnde regelgeving. Het is onze verantwoordelijkheid om op basis van gedegen werkzaamheden een
Assurance-rapport, inclusief onze conclusie met betrekking tot dit stelsel, te verstrekken.

Doelstelling van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is ten behoeve van belanghebbenden te komen tot een uitspraak in
hoeverre dit stelsel in opzet en bestaan voldoet aan de gestelde normen en zodanig is ingericht dat het
bij voortduring in stand blijft op het, gezien de Wet bescherming persoonsgegevens en de binnen de
organisatie van het CBS bestaande regelgeving, minimaal noodzakelijke niveau.

Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid.

Gehanteerde criteria

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met, door het Koninklijk Nederlands Instituut van
Registeraccountants (nu Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en de Nederlandse Orde
van Register EDP Auditors uitgegeven, in Nederland algemeen aanvaarde standaarden voor
Assurance-opdrachten (Standaard 3000) en de standaard Privacy-audits (Standaard 3600
“Assurance-opdrachten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens”). In het bijzonder
hebben wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden gebruikgemaakt van de volgende normen en
criteria (gezamenlijk verder aangeduid als normenkader):

 Wet Bescherming Persoonsgegevens, de wet van 6 juli 2000, Staatsblad 302, houdende regels
inzake de bescherming van persoonsgegevens, inclusief alle onderliggende besluiten en
regelingen.

 CBP Richtsnoeren “Beveiliging van Persoonsgegevens”, uitgegeven door het CBP in februari
2013.

 “Raamwerk Privacy Audit”, uitgegeven door het samenwerkingsverband Audit Aanpak,
gepubliceerd in 2001.

 “Contouren voor Compliance, Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit”, Cbp 2005.
 De overige formeel van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes, jurisprudentie en publieke

afspraken voor zover het betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens, te weten:
o Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (CBS wet 2017).

 Normen voortkomend uit de meldplicht datalekken.
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Werkzaamheden

Hiertoe hebben wij:

 kennisgenomen van de interne analyses van (onderdelen van) het hiervoor genoemde
normenkader in verhouding tot het bij het CBS getroffen stelsel van maatregelen en
procedures;

 de opzet en het bestaan onderzocht van maatregelen van interne beheersing;
 waar nodig overige werkzaamheden uitgevoerd, waaronder mede te rekenen eigen acties, die

wij in het kader van ons onderzoek noodzakelijk achtten.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen informatie voldoende geschikt is als basis voor onze
conclusie.

Conclusie

Op grond van onze werkzaamheden concluderen wij dat de opzet en het bestaan van het stelsel van
maatregelen en procedures gericht op de bescherming van de persoonsgegevens van de verwerking
van persoonsgegevens in het kader van de bovengenoemde meldingen naar de stand van 31 oktober
2017 heeft voldaan aan het normenkader.

Toelichting bij de conclusie

Het assurance-rapport heeft alleen betrekking op de in bovengenoemde scope aangeduide verwerking
van persoonsgegevens. Ons onderzoek was gericht op het geven van een oordeel met een redelijke
mate van zekerheid over het stelsel van maatregelen en procedures van de aangegeven verwerking.
Naar zijn aard brengt het door ons uitgevoerde onderzoek inherente beperkingen met zich mee. Dit
heeft tot gevolg dat incidenten en incidentele inbreuken op het stelsel, die leiden tot beschadiging van
de belangen van individuele personen of het niet naleven van de op de bescherming van
persoonsgegevens betrekking hebbende wet- en regelgeving, daarom niet altijd zijn of kunnen worden
geconstateerd. Wij kunnen niet uitsluiten dat zich in de toekomst gebeurtenissen voordoen die kunnen
leiden tot een afwijking van het stelsel van maatregelen en procedures.
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PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.
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