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• Security manager (CISO)
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Voorstellen



• Privacy in maatschappelijke discussie
• Meer vertrouwen nodig in bescherming persoonsgegevens
• Europese Privacy Verordening (2016?);

• Privacy by Design
• Privacy by Default

• Incidenten

Aanleiding om Privacy te agenderen



• Informatiebeveiliger (combi IB en Privacy)

• Combi lastig te vinden (duizendpoot)

• Data Protection Officer / Privacy Functionaris

• Vaak wordt dat de bedrijfsjurist 

• Functionaris gegevensbescherming (Register FG CBP)

• Toezichthouder namens CBP (CBP stelt zich terughoudend op)

• Heeft voordelen, maar wellicht ook nadelen

• Wordt wellicht verplicht bij wet in (nabije) toekomst

Mogelijke functionarissen



De FG wordt geacht om zelfregulering en integratie van
het toezicht in de bedrijfsvoering te organiseren, om een
effectieve bijdrage te kunnen leveren aan een zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens.

Organisaties hebben de mogelijkheid zelf een interne
toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens
aan te stellen. Zo iemand wordt een functionaris voor de
gegevensbescherming (FG) genoemd. De FG houdt binnen
de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doel



Aanmelden FG



De Registratie



Taken FG volgens CBP

• toezicht houden;

• inventarisaties van gegevensverwerkingen maken;

• meldingen van gegevensverwerkingen bijhouden;

• vragen en klachten van mensen binnen en buiten de 
organisatie afhandelen;

• interne regelingen ontwikkelen;

• adviseren over technologie en beveiliging (privacy by
design);

• input leveren bij het opstellen of aanpassen van een 
gedragscode

Taken FG volgens CBP



Bevoegdheden FG

• Een FG heeft geen formele sanctiebevoegdheden. Maar de organisatie 
is wel wettelijk verplicht om de FG controlebevoegdheden te geven. Zo 
moet een FG bevoegd zijn om ruimtes te betreden, zaken te 
onderzoeken en inlichtingen en inzage te vragen. De FG moet in 
onafhankelijkheid zijn werkzaamheden kunnen verrichten binnen een 
organisatie.

• Een FG heeft dezelfde ontslagbescherming als leden van een 
ondernemingsraad. Dit betekent dat hij pas ontslagen kan worden na 
toestemming van de kantonrechter.

Bevoegdheden FG



De wet stelt een aantal eisen aan FG’s. Ten eerste moet een FG een 
natuurlijk persoon zijn. Een ondernemingsraad of commissie komt 
dus niet in aanmerking. Ten tweede moet een FG voldoende 
kennis hebben van de organisatie, informatiehuishouding, 
architectuur, IT en de privacywetgeving. Tot slot moet een FG 
betrouwbaar zijn, wat zich onder meer uit in een 
geheimhoudingsplicht.

Kennis??

Diverse partijen (HBO’s, Universiteiten en commerciële Instituten) 
zijn druk doende om leergangen, cursussen e.d. op te zetten. Als 
sector moeten we ons beraden.  

Eisen gesteld aan FG



Vragen / meer info…

Meer informatie? 

Mails zijn welkom: 

c.schutte@rocmn.nl

mailto:l.cuijpers@kennisnet.nl

