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Artikel 1 - Definities
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

De Stichting: de Stichting AVG Garant, statutair gevestigd in Utrecht.
De statuten: de statuten van de Stichting.
Het bestuur: het bestuur van de Stichting AVG Garant.
Certificatie Instelling: organisatie waarmee de Stichting een overeenkomst heeft gesloten t.b.v. het uitvoeren van
de Audits bij de bij de Stichting aangemelde organisaties.
Audit: Onderzoek of voldaan wordt aan de door de Stichting vastgestelde normen.
Register: openbaar register van organisaties die gecertificeerd zijn volgens de normen van AVG Garant.
Normen: eisen die aan de organisatie gesteld worden om in aanmerking te komen voor opname in het register
van Stichting AVG Garant en die het keurmerk AVG Garant mogen voeren.
Auditrapport: een rapport waarin de Certificatie Instelling gemotiveerd haar bevindingen weergeeft van de ten
behoeve van het keurmerk AVG Garant uitgevoerde audit.
Aangemelde organisatie: Een organisatie die kenbaar heeft gemaakt zich te willen laten auditen op basis van de
normen, maar die nog geen audit heeft ondergaan.
Geregistreerde organisatie: Een organisatie die een certificaat van een Certificatie Instelling heeft ontvangen en in
het register is opgenomen;
Registratieovereenkomst is de overeenkomst tussen de gecertificeerde organisatie en de Stichting, waarin de
afspraken ten aanzien van de opname in het Register zijn vastgelegd.
Auditovereenkomst: Overeenkomst tussen de organisatie die gecertificeerd wordt / wil worden en de Certificatie
Instelling.

Artikel 2 - Werkingssfeer
1.

Dit reglement is van toepassing op Gecertificeerde organisaties die opgenomen wensen te worden in het Register.

Artikel 3 – Doel Register
1.
2.

Doel van het Register is ketenpartijen en andere belanghebbenden zicht te geven op organisaties die zich periodiek
laten controleren op de normen van AVG Garant.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het bevorderen van de bekendheid van de regeling en het Register;
b. het bijhouden van een Register van gecertificeerde organisaties;
c. het sluiten van overeenkomsten met Certificatie Instellingen en de audits uniform laten uitvoeren.

Artikel 4 - Besluit omtrent de opname in het Register
1.

2.
3.
4.

Het bestuur van de Stichting beslist over een aanvraag voor het opnemen van de Gecertificeerde organisatie in het
Register binnen twee weken nadat de Gecertificeerde organisatie de aanvraag daartoe heeft ingediend en de
Certificatie Instelling de resultaten van de audit aan de Stichting heeft gemeld.
Bij een beslissing van de Stichting om de organisatie niet op te nemen in het Register ontvalt tevens het recht op het
gebruik van het keurmerk door de organisatie.
Het besluit tot opname in het Register wordt schriftelijk meegedeeld aan de organisatie, met een afschrift aan de
Certificatie Instelling.
Bij een positief besluit verkrijgt de organisatie het recht tot opgenomen zijn in het Register en daarmee het gebruik van
het keurmerk tot uiterlijk één maand nadat de resultaten van de volgende audit aan de Stichting zijn gemeld.
Als een aanvraag door de Stichting wordt afgewezen worden hierbij de redenen vermeld die tot dit besluit hebben
geleid.

Artikel 5 - Register
1.
2.
3.

De gecertificeerde organisatie wordt opgenomen in het openbare Register op de website van de Stichting, welk
Register door het bestuur van de Stichting wordt beheerd.
Het Register omvat in ieder geval de naam, nummer Kamer van Koophandel en de vestigingsplaats van de
Gecertificeerde organisatie en ook de datum van (eerste) Registratie.
Het bestuur van de Stichting draagt er zorg voor dat het Register actueel is. De Gecertificeerde organisatie is verplicht
bij wijzigingen van de in het Register opgenomen gegevens, daarvan onverwijld mededeling te doen aan de Stichting.

Artikel 6 – Vergoeding opname in Register en gebruik keurmerk
Na ondertekening van de Registratieovereenkomst is de Gecertificeerde organisatie het door de Stichting vastgestelde en
via haar website gepubliceerde Registratievergoeding verschuldigd aan de Stichting.
Artikel 7 - Oneigenlijk gebruik van keurmerk en aanduidingen
1.
2.
3.

De Stichting en de Certificatie instelling zien erop toe dat geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het keurmerk.
Acties ter bescherming van het keurmerk tegen oneigenlijk gebruik komen aan de Stichting toe.
De Stichting kan een vordering instellen tegen derden die oneigenlijk gebruik maken van het keurmerk.
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Artikel 8 - Maatregelen bij tekortkomingen en overtredingen; opschorting van het recht op het gebruik van het keurmerk
1.

2.

3.

4.

5.

Wanneer aan de Stichting feiten bekend worden die duiden op mogelijke tekortkomingen zullen door de Stichting de
volgende maatregelen worden getroffen:
- Aan een organisatie die in het kader van een aanmelding/audit relevante feiten heeft verzwegen wordt geen
toestemming gegeven het keurmerk te voeren. Indien deze feiten eerst na toekenning van keurmerk aan het licht
komen, zal de toestemming worden ingetrokken. Een nieuwe aanvraag wordt niet eerder in behandeling genomen
dan na zes maanden.
- Indien een gecertificeerde organisatie handelt in strijd met de normen van de Stichting, zal de Stichting een en
ander op kosten van de gecertificeerde organisatie laten onderzoeken door de Certificatie Instelling. Besloten kan
worden een formele waarschuwing te geven, de organisatie onder verscherpt toezicht te plaatsen, het gebruik van het
keurmerk op te schorten of het keurmerk in te trekken, één en ander afhankelijk van de zwaarte van de overtreding
en de voorgeschiedenis.
Wanneer bij een tussentijdse audit tekortkomingen van de gecertificeerde organisatie worden vastgesteld, kunnen
door de Stichting maatregelen worden getroffen, bestaande uit een waarschuwing, verscherpt toezicht, een schorsing
of een intrekking.
Het recht op het gebruik van het keurmerk kan door de Stichting worden opgeschort in de volgende gevallen:
a. ernstige tekortkomingen betrekking hebbende op de keurmerkeisen, vastgesteld tijdens de audits.
b. het niet treffen van corrigerende maatregelen na waarschuwing op vastgestelde tekortkomingen die op zich
nog geen reden tot opschorting waren.
Tijdens de periode van opschorting mag de Gecertificeerde organisatie geen gebruikmaken van het keurmerk c.q. de
keurmerkaanduidingen en geen producten meer afleveren die zijn voorzien van keurmerkaanduidingen. Tevens wordt
de Gecertificeerde organisatie uitgeschreven uit het openbare Register.
Het recht op het gebruik van het keurmerk blijft gedurende een periode van maximaal zes maanden opgeschort. De
Gecertificeerde organisatie dient bij een opschorting zelf tijdig de Stichting te informeren dat hij de afwijking heeft
gecorrigeerd. De Stichting zal dan een audit laten uitvoeren ter verificatie. De kosten van deze audit worden bij de
Gecertificeerde organisatie in rekening gebracht. Indien de afwijking is opgeheven, zal de opschorting worden
beëindigd.
Indien de afwijking niet binnen de termijn van zes maanden wordt opgeheven, zal het recht op het gebruik van het
keurmerk definitief worden ingetrokken.

Artikel 9 - Intrekking van het recht op gebruik van het keurmerk
1.

2.

3.

Het recht op het gebruik van het keurmerk kan door de Stichting met onmiddellijke ingang worden ingetrokken in de
volgende gevallen:
a. de Gecertificeerde organisatie in ernstige mate in strijd heeft gehandeld met één of meer van zijn
verplichtingen, waaronder tevens vallen zijn financiële verplichtingen;
b. de Gecertificeerde organisatie de belangen van de Stichting ernstig heeft geschaad.
Vanaf de datum van beëindiging van het recht op het gebruik van het keurmerk mag de organisatie geen gebruikmaken
van het keurmerk. Overtreding van deze bepaling wordt door de Stichting beschouwd als oneigenlijk gebruik van het
keurmerk.
Bij beëindiging van het recht op het gebruik van het keurmerk vervalt de met de organisatie gesloten
aansluitingsovereenkomst en wordt de organisatie uitgeschreven uit het Register. Het bestuur zal in dat geval een
nieuwe aanvraag niet eerder dan na zes maanden gerekend vanaf de beëindigingsdatum in behandeling te nemen.

Artikel 10 – Bezwaar en beroep
1. Tegen een besluit of maatregel van de Stichting kan door belanghebbende organisatie binnen een termijn van zes weken
na dagtekening bezwaar worden ingediend bij de Commissie Bezwaarschriften van de Stichting overeenkomstig het
Reglement Bezwaar en Beroep.
2. Tegen een rapportage van een Certificatie Instelling kan door een belanghebbende organisatie binnen een termijn van
zes weken na dagtekening bezwaar worden ingediend bij de Certificatie Instelling, overeenkomstig het Reglement
Bezwaar van de Certificatie Instelling.
1. Tegen uitspraken op bezwaar van de Stichting en/of van de Certificatie Instelling kan beroep worden ingediend bij
het College van Beroep, overeenkomstig het Reglement Bezwaar en Beroep van de Stichting.
2. Het instellen van bezwaar en beroep heeft geen schorsende werking en laat het bestreden besluit of de
bestreden maatregel van de Stichting of van de Certificatie Instelling onverlet, totdat diengaande een uitspraak is
gedaan.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1.

2.

De Stichting is jegens de Gecertificeerde organisatie aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar
werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting.
Aansprakelijkheid voor gevolgschade is in alle gevallen uitgesloten. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt
door de tekortkomingen wordt beperkt tot een maximum van € 5.000,-.
Eventuele aanspraken van de Gecertificeerde organisatie dienen binnen één jaar na het ontstaan van de schade te zijn
ingediend, bij gebreke waarvan de keurmerkhouder zijn rechten heeft verwerkt.
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Artikel 12 - Slotbepalingen
1.
2.

Wijzigingen van dit reglement treden eerst in werking na goedkeuring door het bestuur van de Stichting.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting.
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