Auditplicht bij de Wet politiegegevens
Zet uw organisatie opsporingsambtenaren in? Heeft u als gemeente boa's in
dienst? In dat geval is de Wet politiegegevens (WPG) en Besluit politiegegevens
(BPG) hoogstwaarschijnlijk voor u van toepassing.
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3.

Voer een nulmeting of pre-audit
Ter voorbereiding van de eigenlijke audit kunnen
wij een nulmeting of pre-audit uitvoeren. Hierna

•

Gerke Roorda

weet u waar uw organisatie staat en welke

Senior consultant | g.roorda@bakertilly.nl

verbeterslagen u nog kunt maken. Op uw verzoek

IT auditor bij Baker Tilly en gespecialiseerd in
IT-audits en advies in de publieke sector
(ENSIA, Suwi, BIO, DigiD, Privacy).
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stellen wij ook een verbeterplan met u op.
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Laat een van onze auditors de interne en/of
externe audit uitvoeren:
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IT auditor en consultant bij Baker Tilly en

gebruik maken van een externe auditor van Baker
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privacywetgeving.

op. Zo worden door de jaren heen alle onderdelen

Roy Zwartjes RE
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Heeft vanuit zijn ervaring een duidelijke visie
op informatiebeveiliging en privacy in de
publieke sector. Verantwoordelijk voor en

van het normenkader getoetst en bent u goed
voorbereid op de externe audit.
- Onze gecertificeerde IT-auditors hebben ruime
ervaring en kunnen de vereiste externe audit bij u
uitvoeren.

gericht op voortdurende kwaliteitsverbetering.
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