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Regels omtrent geheimhouding van informatie met betrekking tot de certificering van 

 Erkend Risicoadviseurs 

Kandidaten voor certificering wordt gevraagd om persoonlijke informatie, zoals NAW gegevens, 

geboortedatum en -plaats. 

Daarnaast worden rapportages opgestuurd en beoordeeld die voornamelijk betrekking hebben op 

klantrelaties van de kandidaat Erkend Risicoadviseur. Het spreekt vanzelf dat geheimhouding van deze 

gegevens cruciaal is.  

Alle betrokkenen bij de certificering hebben dan ook een geheimhoudingsplicht. Dit is op verschillende 

manieren geregeld. 

 

NEN: 

De leden van de examencommissie hebben een geheimhoudingsverklaring met NEN ondertekend.  

Hierin verklaren de leden zich:  

“te zullen houden aan de plicht tot geheimhouding van gegevens, informatie en documenten welke op 

enige wijze betrekking hebben op het te ontwikkelen schema en het vormgeven en afnemen van 

certificatie-examens, zoals omschreven in het Examenreglement.” 

DNV GL 

Met DNV GL hebben de assessoren een autorisatie-overeenkomst waarin onder meer is vastgelegd dat: 

“Contractant (de assessor) zal alle gegevens in samenhang met de af te nemen examens, presentaties, 

rapportages en resultaten van kandidaten, informatie betreffende DNV GL, alsmede informatie 

betreffende cliënten van DNV GL als strikt vertrouwelijk beschouwen en deze zowel tijdens als na het 

beëindigen van de overeenkomst niet aan derden bekend maken.” 

EIFD 

Toezichthouders en andere ondergeschikten van EIFD dienen een geheimhoudingsverklaring te 

ondertekenen. In de verklaring is onder meer vastgelegd dat: 

“De Toezichthouder vertrouwelijke informatie strikt geheim zal houden en ten aanzien daarvan 

minimaal dezelfde zorgplichten en waarborgen in acht neemt als die gelden ten aanzien van haar 

eigen vertrouwelijke informatie. De toezichthouder zal haar collega’s en overige voor haar werkzame 

personen verplichten om de bepalingen van deze overeenkomst na te leven.’’ 

 

De geheimhouding refereert naar “vertrouwelijke informatie’’ en daarmee wordt tenminste bedoeld 

alle informatie die EIFD ontvangt voor het faciliteren en uitvoeren van Erkend Risicoadviseurs 

assessments. 

 

Alle betrokken partijen bij de certificering van Erkend Risicoadviseurs hebben hiermee geheimhouding 

geregeld. Kandidaten kunnen dan ook verzekerd zijn dat alle informatie, die gedurende het 

certificeringsproces wordt aangeleverd, door alle betrokken partijen strikt vertrouwelijk wordt behandeld.  


