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Vanaf 25 mei 2018 moeten alle publieke en ook veel
private organisaties een functionaris voor de gegevens-
bescherming (FG) aanstellen. De FG opereert als een
onafhankelijke interne toezichthouder. Ook heeft de
FG een adviserende taak. Om organisaties te helpen
bij het vervullen van hun FG-verplichting, heeft de
Artikel 29-werkgroep in april 2017 richtlijnen hierover
opgesteld.1 Desondanks zijn er over de FG en diens
positie nog steeds veel vragen te stellen. De meest
prangende vraag is daarbij misschien wel: waar is de
geschikte FG op zo korte termijn te vinden?

Hoeveel FG’s zijn er nodig?

75 000. Dat is het aantal FG’s dat volgens een White Pa-
per van IAPP vanafmei 2018wereldwijd aangesteldmoet
zijn.2Waar eerder3 ingeschat werd dat omstreeks 28 000
FG’s nodig zijn, spreekt de IAPP White Paper dus over
ruim 2,5 keer meer functionarissen. Voor Nederland
wordt in het IAPP-rapport het aantal van 891 genoemd.
De exactheid daarvan vind ik grappig.Waarom niet 900?
Nee, er staat echt 891! Tegelijk heb ik mijn twijfels bij
dit aantal.Welgeteld staan ermomenteel in het openbaar
register van de Autoriteit Persoonsgegevens 1167 FG’s,
en dat zal richtingmei waarschijnlijk alleenmaar verder
toenemen, als organisaties, zowel verwerkingsverant-
woordelijken als verwerkers, tenminste hun AVG-huis-
werk goed doen.4

Wanneer wordt een FG verplicht?

Aantallen zijn maar aantallen. Belangrijker is te weten
wanneer de FG onder de AVG verplicht is.5 Om organisa-
ties daarbij te helpen, heeft de Artikel 29-werkgroep,
zoals gezegd, in april 2017 zijn finale richtlijnen over de
FG gepubliceerd. De eenvoudiger te hanteren objectieve
criteria uit de eerdere versies van de AVG zijn losgelaten,
zoals het aantal werknemers of het aantal betrokkenen.6

Overheidsinstanties moeten vanaf 25 mei 2018 sowieso
een FG hebben, en voor de private sector geldt dat er
sprakemoet zijn van het op ‘grote schaal’ en als ‘kernac-
tiviteit’ verwerken van privacygevoelige persoonsgege-
vens. Wanneer deze drempels gehaald worden, is niet
altijd eenduidig vast te stellen. Gelet op de hoge sanctie
die staat op het niet naleven van de FG-verplichting, te
weten een boete van € 10 miljoen of 2% van de wereld-
wijde omzet, doen organisaties bij twijfel goed eraan
hierover advies in te winnen.

Multinationals verkeren helemaal in een lastig parket.
Behalve met de AVG-regels moeten zij ook rekening
houden met lokale verschillen in de lidstaten, waar zij
gevestigd zijn. Zo weten we nu al dat er bijvoorbeeld
aanvullende regels in Duitsland gelden op basis van de
implementatiewetgeving die daar afgelopen zomer is
aangenomen.7 Verder is het interessant om te zien dat
er ook Europese privacytoezichthouders zijn die met
eigen richtsnoeren over en eisen voor de FG gekomen
zijn, zoals de Belgische toezichthouder (juni 2017) en de
Spaanse toezichthouder (oktober 2017).8 De Autoriteit
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WP 243 rev01. Zie hierover ook onder meer J. de Zeeuw, ‘Opmerkingen NGFG bij Richtlijnen voor functionarissen voor de gegevensbe-
scherming van de Artikel 29-werkgroep’, P&I 2017, afl. 3, p. 134-135.

1

IAPP staat voor International Association of Privacy Professionals. Zie hier de White Paper: The GDPR demands 75k DPOs,
iapp.org/media/pdf/DPA-Whitepaper.pdf.
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Emerce 5 augustus 2016.3
Het aantal van 1167 FG is de stand van zaken begin januari 2018. In september 2017 waren het er nog 981.4
Naar huidig recht is het aanstellen van een FG nog niet verplicht. Enkele uitzonderingen daargelaten. Zie: artikel 6.4 sub c Regeling in-
burgering (Ministerie van Sociale Zaken) en de Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor de gegevensbescherming OCW
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(DUO). Ook in het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders staat – vooruitlopend op de AVG – de verplichting om
een FG aan te stellen. Deze verplichting rust in de eerste plaats op de verantwoordelijke voor een elektronisch uitwisselingssysteem, en
in de tweede plaats op de zorgaanbieder, mits de zorgaanbieder meer dan 250 werknemers heeft en aangesloten is op een elektronisch
uitwisselingssysteem. Anders dan de AVG kent het Besluit, dat hoort bij de op 1 juli 2017 in werking getreden Wet cliëntenrechten bij
elektronische verwerking van gegevens, daarmee een kwantitatief criterium voor de verplichte aanstelling van een FG. Aannemelijk is
dat vanaf de inwerkingtreding van de AVG dit kwantitatieve criterium geen rol meer zal spelen, omdat dit onder de AVG is losgelaten.
Alle zorgaanbieders zullen een FG nodig hebben omdat zij gezondheidsgegevens verwerken.
Zie artikel 37-39 AVG, alsmede overweging 24, 91 en 97 AVG.6
Zie § 38 BDSG-NEU.7
Voor België: https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_04_2017_0.pdf. Voor Spanje:
www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/certificacion/common/pdf/SCHEME_AEPD_DPD.pdf. In het door de Spaanse toezichthouder gepubli-
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Persoonsgegevens heeft dat (nog) niet gedaan. In het
voorstel voor de Nederlandse implementatiewetgeving
van 13 december 20179 wordt ook niet voorzien in aan-
vullende situaties voor de FG-verplichting,maar wel staat
er – in aanvulling op de AVG – dat de FG verplicht is tot
geheimhouding van hetgeen hem op grond van een
klacht of een verzoek van betrokkene bekend is gewor-
den, tenzij de betrokkene in bekendmaking toestemt
(artikel 37 van het voorstel).10

Waar haal ik een FG vandaan?

Als eenmaal vastgesteld is dat de aanstelling van een FG
vereist is, dan blijkt nog de grootste uitdaging te zijn om
een geschikte FG te vinden. De AVG stelt hoge eisen aan
de kwaliteiten van een FG. Naast diens deskundigheid,
moet ook zijn onafhankelijkheid gewaarborgd zijn en
mag de FG geen conflicterende belangen hebben. Dit
laatste maakt dat de functie van FG niet samengaat met
bijvoorbeeld die van hoofd HR. Iemand intern vrijspelen
voor de functie van FG moet maar net kunnen. Tel
daarbij op de eisen waaraan een FG moet voldoen, zoals
kennis van zaken van het privacyrecht en voldoende
statuur hebben in de organisatie om de functie op het
vereiste niveau te vervullen, danwekt het geen verbazing
dat het lastig is om de vacature vervuld te krijgen.

Eerder is wel bepleit dat het Nederlands Genootschap
van Functionarissen voor de Gegevensbescherming
(NGFG), of een andere beroepsorganisatie, een stelsel zou
moeten gaan ontwikkelen waarbinnen de aanstelling
van de FG onder de AVG kan worden getoetst.11 Voor
zover mij bekend, zijn hiertoe nog geen initiatieven
ontplooid. Intussen hebben wel diverse commerciële
opleidingsinstanties de verplichte komst van de FG als
een gat in de markt ontdekt door met uiteenlopende
opleidingsmogelijkheden te komen. Op zichzelf goed,
maar het zou denk ik nog beter zijn indien een officieel
opleidingsprogramma wordt ontwikkeld, bij voorkeur
in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens
en haar zusterorganisaties.12 Ook zouden de beroepsor-
ganisaties, zoals de IAPP en de Vereniging Privacyrecht,
hierbij een rol van betekenis kunnen spelen.

In de praktijk zie je nu ook meer en meer dat veel orga-
nisaties proberen te kijken of zij de functie van FG extern
kunnen beleggen. Daarmee kan misschien wel een wat

meer onafhankelijke positie worden gecreëerd, maar of
zo iemand ook echt als FG kan gaan functioneren, en op
continue basis betrokken zal worden bij de interne orga-
nisatie is nog maar de vraag.

Ongetwijfeld zal de FG, mits deze persoon over de vereis-
te professionele kwaliteiten beschikt en ook echt onaf-
hankelijk kan opereren, het privacyniveau in een orga-
nisatie flink kunnen opkrikken. In veel gevallen sluit ik
echter niet uit dat hier sprake is van een ‘tick the box’-
situatie. Ben jij dan degene die ‘deze aap’ op zijn bureau
krijgt, let dan vooral ook goed op wat dit voor jouzelf
betekent. Het zou zomaar kunnen dat de FG, bij het niet
goed vervullen van zijn functie, in sommige jurisdicties
hiervoor ook persoonlijk aansprakelijk gehouden kan
worden, naast de organisatie.13 Dit gezegd hebbende,
ben ik bang dat het vinden van de spreekwoordelijke
naald in een hooiberg, nog makkelijker zal zijn dan het
aanstellen van een geschikte FG. Het is een kwestie van
afwachten of de FG-verplichting daarmee uiteindelijk
haar doel voorbijschiet.

ceerde certificeringsschema staat aan welke competenties een FG moet voldoen. Iemand die daar FG wil worden, moet bijvoorbeeld ten
minste vijf jaar professionele ervaring hebben op privacygebied, dan wel bij minder ervaring ten minste aan een van de andere gestelde
eisen voldoen, zoals een specifiek aantal uren privacytraining hebben gevolgd.
Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
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intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming); Kamerstukken 34851 (afgekort UAVG).
Terstegge werpt als een terechte vraag op of deze wettelijke geheimhouding zich ook uitstrekt tegenover de toezichthouder of de rechter.
Zie: iapp.org/news/a/dutch-government-introduces-gdpr-implementation-bill/. Dezelfde verplichting is overigens ook in de Oostenrijkse
uitvoeringswetgeving te vinden.
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G-J. Zwenne, ‘De waarborging van de kwaliteit van de functionaris voor de gegevensbescherming’, P&I 2016, afl. 5, p. 202-203.11
Zie hierover ook de Europese Commissie in haar handreiking van 24 januari 2018, COM(2018)43 def. ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/data-protection-communication-com.2018.43.3_en.pdf.
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Zie hierover onder meer: C. Hanratty, Legal Risks to being a DPO, IAPP, september 2017. iapp.org/media/pdf/resource_center/DPO-Liability-
Whitepaper-FINAL.pdf.
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