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Geachte heer H. Geluk,
Uw organisatie is een Erkend Goed Doel en voldoet aan strenge kwaliteitscriteria. Ieder
jaar toetst CBF of u nog aan de normen voldoet. Daarvoor heeft u deze zomer
toetsingsvragen beantwoord. In deze brief vindt u onze conclusies.
Tussentijdse toets
Iedere Erkende organisatie krijgt periodiek een volledige (her)toetsing. We weten dan
zeker dat de organisatie aan alle normen voldoet. Na zo’n volledige toets doen we een
aantal jaar een vlugge check. U heeft hiervoor een paar vragen beantwoord.
We bepalen of er omstandigheden waren waardoor u mogelijk niet langer aan bepaalde
normen voldoet. Ook controleren we eventuele openstaande punten uit een eerdere toets.
Wat is de uitkomst van deze toets?
Onze check vormde geen aanleiding om nieuwe afspraken met u te maken.
Wat betekent dit voor u?
Onze check heeft geen afwijkingen van de normen aan het licht gebracht. Uw organisatie
blijft erkend.
Welke nieuwe afspraken hebben we gemaakt?
Geen.
Thematische Toets – Beveiliging van informatie
De Commissie Normstelling heeft een bespreekpunt veranderd in een harde norm1. Deze
norm gaat over welke beleidsmaatregelen u neemt voor de bescherming van informatie.
Bij veel organisaties had dit al de aandacht. De Commissie Normstelling heeft nu besloten
dat dit voor iedereen verplicht wordt. We hebben getoetst of u al aan deze norm voldoet.
Wat is de uitkomst van deze toets?
We vroegen u of uw organisatie beleidsafspraken heeft vastgelegd rond de beveiliging van
informatie, bijvoorbeeld in een privacy statement? U heeft aangegeven dat uw organisatie
beleidsafspraken heeft vastgelegd rond de beveiliging van informatie.
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Zie norm 3.4.1. Als bespreekpunt was het een aandachtspunt voor organisaties om zelf goed op te
letten. Als harde norm moet elke organisatie hieraan voldoen en wordt daarop getoetst.

Wat betekent dit voor u?
Uw organisatie voldoet aan deze norm. U hoeft op dit punt geen actie te ondernemen.
Met vriendelijke groet,

Harmienke Kloeze
Directeur-bestuurder CBF

