
Toetredingsverklaring Waarschuwingsregister Detailhandel 
 

Ondergetekende, hierna te noemen deelnemer 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

In aanmerking nemende: 

 dat deelname aan het Waarschuwingsregister Detailhandel openstaat voor deelnemers, als gedefinieerd in het protocol, mits 
de betreffende deelnemer verklaart door ondertekening van deze Toetredingsverklaring het Protocol Waarschuwingsregister 
Detailhandel te zullen naleven en mits de deelnemer voldoet aan alle door het Bestuur van de Stichting FAD te stellen eisen 
voor toetreding; 

 dat onderhavige verklaring invulling geeft aan de vereisten als bedoeld in punt 7.1 van het Protocol Waarschuwingsregister 
Detailhandel; (Vindplaats protocol: www.stichtingfad.nl) 

 dat er ten behoeve van ondernemingen het MKB-Brancheloket is ingesteld dat als bewerker voor de Stichting FAD optreedt 
voor wat betreft de verantwoordelijkheid van het Waarschuwingsregister, en voor de deelnemer de levering en toetsing aan het 
Waarschuwingsregister verzorgt; 

 dat ten behoeve van deelnemers door het Brancheloket bij intreding het Incidentenregister zal worden gemeld bij de Autoriteit  
Persoonsgegevens; 

 dat deze bewerker door middel van deze Toetredingsverklaring de verplichting op zich neemt; 
o om ten behoeve van de deelnemers uitsluitend de levering van gegevens en toetsing daarvan via het 

Waarschuwingsregister Detailhandel aan het FAD te verzorgen; 
o bij de verwerking van de gegevens in het kader van de hiervoor genoemde werkzaamheden te handelen in 

overeenstemming met het protocol en overige toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens; 

o dat personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van de bewerker verplicht zijn tot geheimhouding met 
betrekking tot de persoonsgegevens , waarvan zij kennis kunnen nemen; 

o dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking; 

o FAD in staat te stellen te (laten) controleren of de bewerker zijn verplichtingen op grond van wet- en regelgeving op 
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens nakomt; 

 

Verklaart: 

 als deelnemer toe te treden tot het Waarschuwingsregister Detailhandel en de bepalingen van het Protocol 
Waarschuwingsregister Detailhandel na te leven, alsmede de door het Bestuur van de Stichting FAD gestelde en de te stellen 
regels, die noodzakelijk zijn om de goede werking van het Waarschuwingsregister Detailhandel te waarborgen;  

 aantoonbaar te hebben zorggedragen voor een zorgvuldige communicatie naar nieuw en  bestaand personeel over de werking 
van en de deelname aan het Waarschuwingsregister Detailhandel door:  

o sollicitanten vooraf te informeren over het feit dat een integriteitscheck in het Waarschuwingsregister onderdeel 
uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Deze mededeling dient in alle vacatures, zowel op internet als schriftelijke 
sollicitatieformulieren te zijn vermeld; 

o het huidige personeel te hebben geïnformeerd over de aanstaande deelname. Dit kan plaatsvinden door een 
collectieve berichtgeving of persoonlijke schriftelijke aankondiging; 

o de deelname aan het Waarschuwingsregister te hebben vermeld in huisregels; 
o nieuw personeel, voorafgaand aan de aanstelling,  persoonlijk en schriftelijk te zullen informeren over de deelname 

aan het Waarschuwingsregister. Dit kan plaatsvinden door de deelname te vermelden in de arbeidsovereenkomst of, 
indien de huisregels integraal onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst, een verwijzing daarnaar te doen;  

o te hebben gewaarborgd dat de kennisgeving van opname in het Waarschuwingsregister, alsmede de periode 
waarvoor opname geldt en de mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken, wordt vermeld in de ontslagbrief , dan 
wel in een apart schrijven.  

o gebruikers van het Waarschuwingsregister een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend; 
o een actief beleid tegen interne criminaliteit wordt gevoerd en het onderwerp met regelmaat onder de aandacht van 

het personeel te brengen. 

 bovenstaande maatregelen te hebben getroffen en in haar administratie te hebben verwerkt; 
 bekend te zijn met het feit dat in opdracht van en namens de Stichting FAD audits bij individuele deelnemers kunnen 

plaatsvinden; 

 als deelnemer toestemming te geven aan het Brancheloket om namens de genoemde onderneming de melding te doen;  

 het bestuur en de bewerker te vrijwaren van alle claims en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van het niet conform het 
Protocol aanleveren, ontvangen en gebruiken van de gegevens uit het Waarschuwingsregister Detai lhandel; 

 
 
Getekend te:______________________________________ (plaats) Datum:______________________________________________ 
 
 
Naam contactpersoon:___________________________ m/v  Handtekening: _____________________________________________ 

 

Bedrijf: 

 

Postadres: 

Naam contactpersoon: 
m/v 

Postcode:                  Plaats: 

Functie: Statutair gevestigd te: 

 

http://www.stichtingfad.nl/

