
Dit jaar moet u een verplichte Wpg-audit laten uitvoeren over de veiligheid van 
politiegegevens bij uw boa’s. Eventuele verbeterpunten volgt u ook dit jaar op. Wij 
leggen u uit wat u moet doen en hoe wij u helpen. 
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Uw bewijs dat politiegegevens    veilig zijn bij uw boa’s

Wat houdt de Wpg-audit in?
De Wpg-audit is een onderzoek naar de veiligheid van 
politiegegevens bij uw boa’s. Wij toetsen of uw maatregelen 
en procedures voor het verwerken van persoonsgegevens door 
uw boa’s voldoen aan de Wet politiegegevens (Wpg). Onze 
bevindingen ontvangt u in ons audit-rapport, inclusief eventuele 
aanbevelingen.

Waarom is er de verplichte Wpg-audit voor boa’s?
Sinds 2019 mogen uw boa’s persoonsgegevens over 
strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten uitsluitend 
verwerken onder toezicht van de overheid. De Wpg verplicht u 
om aan te tonen dat u de wet op dit punt naleeft.

Waarom moet u als werkgever deze Wpg-audit laten 
doen?
Boa’s verkrijgen politiegegevens bij hun opsporingswerk dat zij 
uitvoeren onder gezag van de officier van justitie. De verwerking 
van deze informatie gebeurt echter onder beheer van u als 
werkgever. Daarmee bent u als verwerkingsverantwoordelijke 
verplicht om de Wpg-audit uit te laten voeren.

Wie voert de Wpg-audit uit?
Uitsluitend een IT-auditor met de beschermde titel RE 
(Register ERP Auditor) mag een Wpg-audit uitvoeren. Een 
RE is gespecialiseerd in informatietechnologie, bestuurlijke 
informatievoorziening, organisatiekunde en methoden en 
technieken van onderzoek. Alle RE’s zijn aangesloten bij hun 
beroepsorganisatie NOREA, die de leden aanwijzingen geeft 
over de uitvoering van de Wpg-audit.

Welke informatie deelt u met de IT-auditor?
Wij geven aan welke informatie nodig is voor de Wpg-audit. 
Niet al uw informatie hoeft u echter te delen, mits u daar 
goede redenen voor hebt. Mochten wij daardoor geen goede 
beoordeling kunnen maken, leidt dit tot een ‘oordeel met 
beperking’.

Wat te doen bij een negatief oordeel?
Dan doen wij aanbevelingen tot verbeteringen. Binnen drie 
maanden moet u deze doorvoeren en aantonen via een 
hertoetsing.

Wanneer heeft u voldaan aan uw verplichtingen?
U dient voor eind 2022 te beschikken over een Wpg audit-
rapport, eventueel aangevuld met de rapportage over 
verbeteringen. Een afschrift stuurt u voor het eind van het jaar 
naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Hoe IAP New Deal uw Wpg-audit uitvoert:
1. Wij geven aan welke informatie wij van u nodig hebben voor 

de IT-audit.
2. Bijtijds komen wij met ons audit-rapport met eventuele 

verbeterpunten die u nog dit jaar kan opvolgen.
3. Als u binnen 3 maanden deze verbeteringen doorvoert en 

laat toetsen, kunt u voor het eind van het jaar uw audit-
rapport aan de Autoriteit Persoonsgegevens sturen.

Waarom IAP New Deal?
• Onze onafhankelijke IT-auditors zijn RE, aangesloten bij de 

NOREA. 
• Onze auditors hebben een jarenlange ervaring met IT-audits 

bij overheids- en non-profit organisaties. 
• Onze auditors hebben ook ervaring met privacy gerelateerde 

opdrachten (Wpg en AVG).
• IAP New Deal staat klaar om ook voor u een Wpg-audit uit te 

voeren en tijdig af te ronden.

23.500 boa’s werken bij 1.100 instanties
10.800 boa’s generieke opsporing 
4.800 boa’s openbaar vervoer
3900 gemeentelijke handhavers
2450 milieu-boa’s
850 leerplichtambtenaren
700 sociaal rechercheurs


