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Privacyverklaring

De IBD stelt Zoom privacyvriendelijk in (privacy by default)

Tijdens de interactieve webinars maakt de IBD:

• gebruik van wachtwoorden om aan vergaderingen deel te nemen. 

• gebruik van unieke vergader ID’s om vergaderingen af te schermen. 

• geen gebruik van:

“cloud recording” en neemt de videoconferentie niet op. 

“local Recording” 

“automatically Transcribe Cloud Recordings” 

“attendee attention tracking” 



Even voorstellen

• Naomi (IBD/VNG) moderator 

• Privacy adviseurs IBD/VNG introduceren thema’s en helpen bij 

beantwoording vragen



Mentimeter

1. Ga naar mentimeter.com

2. Vul in code 183020

3. Klaar om mee te doen



Doel FG bespreekuur

• Informatieoverdracht en deling → Samen issues bespreken 

• Deelnemers: stellen en beantwoorden vragen

• Contacten onderhouden en nieuwe contacten maken 

• Input ophalen voor FAQ en Handreiking FG van de IBD



Welkom ..



Programma bespreekuur

1. Recap bespreekuur deel 1 (25 mei jl.)

2. Vertaling en toepassing aanbevelingen AP aan de praktijk 

Afgewisseld met ingezonden stellingen en vragen FGs

3. Discussie 

4. Evaluatie 

Ga naar metimeter.com [vul in code 183020] 

Was je aanwezig bij het FG bespreekuur deel 1 van 

VNG/IBD op 25 mei jl.? 

JA NEE



1) Recap bespreekuur deel 1

Aanwijzing van FG voor gemeenten sinds 2 jaar verplicht (onder Wbp bestond 

bevoegdheid).

Regels over invulling taak en positie FG 

• AVG art. 37 – art. 39 (positie en taken) + art. 35 AVG (verplicht inwinnen 

advies DPIA)

• Rechtspraak 

• Richtsnoeren FG (WP29, Laatste update 5 april 2017, bekrachtigd door 

EDPB) & inhoud website Autoriteit Persoonsgegevens 

• Uitspraken autoriteiten



1) Recap bespreekuur deel 1

Belangrijk uitgangspunt = Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker blijft

verantwoordelijk voor naleving van de AVG. FG adviseert en houdt toezicht.

“Over het resultaat van de risicobeoordeling,[..], wordt 

de functionaris voor gegevensbescherming enkel 

geïnformeerd, niet geconsulteerd. Dit stemt overeen 

met artikel 38.1 juncto artikel 39.1. a) AVG die vereist 

dat de functionaris voor gegevensbescherming 

adviserend dient op te treden ten aanzien van de 

verwerkingsverantwoordelijke, maar niet 

medeverantwoordelijk is voor de eindbeslissing. De 

Geschillenkamer bevestigt op basis daarvan dat het dat 

de functionaris voor gegevensbescherming enkel over 

de eindbeslissing omtrent het risico wordt 

geïnformeerd.” GBA, 28 april 2020. 



1) Recap bespreekuur deel 1

AP, Aanbevelingen voor een effectieve FG in het ziekenhuis, juni 2019.



1) Recap bespreekuur deel 1



1) Recap bespreekuur deel 1

Taken FG 

• Adviseren & toezichthouden (advies als preventief toezicht) 

• Contactpunt AP & betrokkenen 

Extra taken mogen, tenzij belangenverstrengeling

• Extra taken of plichten mogen niet tot een belangenconflict leiden (Art. 38 lid 6 

AVG).

• Geen taken waarbij doel en middelen gegevensverwerking worden bepaald of 

taken waarbij een aanzienlijke operationele verantwoordelijkheid bestaat voor 

gegevensverwerkingsprocessen (op het gebied van audit, risk & compliance).

• Maak beleid over onafhankelijke werkwijze FG.



1) Recap bespreekuur deel 1

Casus: Ook al ben ik FG, door het ontbreken van een effectieve privacy 

organisatie, voer ik voornamelijk Privacy Officer taken uit.

Dilemma: Is de beste oplossing om te stoppen met het uitvoeren van de 

operationele privacy taken, met alle gevolgen van dien? Of is het beter om 

beide rollen (FG en PO) uit te voeren waarbij beide rollen niet goed uit de 

verf komen. 



1) Recap bespreekuur deel 1

Casus: Ook al ben ik FG, door het ontbreken van een effectieve privacy 

organisatie, voer ik voornamelijk Privacy Officer taken uit.

Dilemma: Is de beste oplossing om te stoppen met het uitvoeren van de 

operationele privacy taken, met alle gevolgen van dien? Of is het beter om 

beide rollen (FG en PO) uit te voeren waarbij beide rollen niet goed uit de 

verf komen. 

Ga naar metimeter.com [vul in code 183020] 

Stelling: De beste oplossing is om beide rollen (FG en PO) 

te blijven uitvoeren: 

EENS ONEENS



1) Recap bespreekuur deel 1

Casus: Ook al ben ik FG, door het ontbreken van een effectieve privacy 

organisatie, voer ik voornamelijk Privacy Officer taken uit.

Dilemma: Is de beste oplossing om te stoppen met het uitvoeren van de 

operationele privacy taken, met alle gevolgen van dien? Of is het beter om 

beide rollen (FG en PO) uit te voeren waarbij beide rollen niet goed uit de 

verf komen. 

Conclusie: Vorige keer koos merendeel van de deelnemers PO taak blijven 

vervullen. FGs vonden het wel een onwenselijke situatie. Aangedragen 

oplossingen: termijn stellen aan bestuur. Maar wat als bestuur niets doet met 

ultimatum? 



2)Toepassing vereisten in de 
gemeentelijke praktijk



2) Toepassen in de praktijk

AP, Aanbevelingen voor een effectieve FG in het ziekenhuis, juni 2019.



2) Toepassing in de praktijk

AP, Aanbevelingen voor een effectieve FG in het ziekenhuis, juni 2019.



Uitwerking praktijk  

Vraag: Hoe kan ik de directie en het management overtuigen dat 

zij verantwoordelijk zijn voor privacy? 

Voorbeelden? 



2) Toepassing in de praktijk

AP, Aanbevelingen voor een effectieve FG in het ziekenhuis, juni 2019.



2) Toepassing in de praktijk

AP, Aanbevelingen voor een effectieve FG in het ziekenhuis, juni 2019.



Uitwerking praktijk 

Art. 38 AVG 

1. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat de 

functionaris voor gegevensbescherming naar behoren en tijdig wordt 

betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de 

bescherming van persoonsgegevens. 

2. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker ondersteunen de 

functionaris voor gegevensbescherming bij de vervulling van de in artikel 

39 bedoelde taken door hem toegang te verschaffen tot 

persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten en door hem de 

benodigde middelen ter beschikking te stellen voor het vervullen 

van deze taken en het in stand houden van zijn deskundigheid. 

Ga naar metimeter.com [vul in code 183020] 

Vraag: Wordt door jullie verwerkingsverantwoordelijke aantoonbaar voldaan 

aan art. 38 lid 1 en 2? JA NEE



Uitwerking praktijk 

Ingezonden vraag voor alle FGs: Wordt door jullie 

verwerkingsverantwoordelijke aantoonbaar voldaan aan art. 38 lid 

1 en 2? 

Wat heb je gedaan om dit voor elkaar te krijgen? 



2)Toepassing in de praktijk



2)Toepassing in de praktijk



Ingezonden opmerking FG

Stelling deelnemende FG: “.”Ga naar metimeter.com [vul in code 183020] 

Vraag: Als FG moet je balanceren tussen toezicht uitoefenen en 

(desgevraagd) adviseren. Afhankelijk van de AVG-volwassenheid van de 

organisatie, kan de FG meer op toezicht dan op advies inzetten. 

EENS ONEENS



Balans taken FG  

Ingezonden vraag: Wat is de beste balans tussen de beide taken van de FG 

(toezichthouden en adviseren). Is het wel/niet verstandig om een scherpe 

scheiding aan te brengen tussen de taken? Waar stopt advisering?  

Verschillen grote gemeente / kleine gemeente? 

Magdalena Magala, FG Zaanstad



Belangenverstrengeling



Belangenverstrengeling

Extra taken mogen, tenzij belangenverstrengeling

• Extra taken of plichten mogen niet tot een belangenconflict leiden 

(Art. 38 lid 6 AVG).

• Geen taken waarbij doel en middelen gegevensverwerking worden 

bepaald of taken waarbij een aanzienlijke operationele 

verantwoordelijkheid bestaat voor gegevensverwerkingsprocessen 

(op het gebied van audit, risk & compliance).

• Maak beleid over onafhankelijke werkwijze FG.

Ingezonden opmerking: Is deze verplichting wel haalbaar binnen de overheid: Zorgt 

de verplichting ervoor dat de FG binnen overheidsland lastige in positie kan komen? 



Conflicterende functies 

FG en dus idealiter niet ook: 



Conflicterende taken FG 

Awareness 

training 

Controleren verwerkingsregister

Juridische werkzaamheden 

die geen verantwoordelijkheid 

voor informatiebeveiliging of 

privacycompliance inhouden 

Adviseren of datalek gemeld moet worden 

FG - Wat wel en wat niet?  



Conflicterende taken FG 

Ga naar metimeter.com [vul in code 183020] 

Vraag: Mag een FG ook leiding geven aan een privacyteam met daarin POs of 

anderen die uitvoering geven aan privacy compliance? 

JA NEE



Positie FG 

FG adviseert en houdt toezicht terwijl taken niet mogen conflicteren. FG geeft 

advies en aanbevelingen aan de verwerkingsverantwoordelijke (bestuurder).

Vraag: Wat kun je als FG als de bestuurder de aanbevelingen van de FG niet 

opvolgt? 



Vraag positionering FG

Vraag: Hoe zijn in andere gemeenten de taken van de FG en 

concerncontroller afgebakend/ op elkaar afgestemd en is deze verhouding 

formeel vastgelegd?



Borgen tijdige betrokkenheid 

Arjan Altena, FG Hengelo 

Vraag: Hoe borg je de vroegtijdige betrokkenheid van de FG in een 

gemeentelijke organisatie (Privacy by Design)? 

“privacy contactpersonen in de afdelingen 

betrokken houden; verantwoordelijkheid van de 

afdelingen voor privacy.” Rekenkamer Tilburg 



Stelling over de FG en toezicht

Paul Korremans, FG van de gemeente Almere

Ga naar metimeter.com [vul in code 183020] 

Stelling: Alleen incident gedreven toezicht houden is onvoldoende. Intern 

toezicht door middel van audits is de beste manier om toezicht te houden. 

EENS ONEENS



Vraag over de FG en toezicht

Ga naar metimeter.com [vul in code 183020] 

Ingezonden vraag: Aan wie rapporteer je als FG? gemeentesecretaris of 

college?



FG in samenwerkingsverbanden 

Vraag: Er bestaat nog wel eens onduidelijkheid over de rol van de FG bij 

samenwerkingsverbanden wanneer sprake is van gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid. Hoe zit dat precies? 



Vraag samenwerkingsverbanden 

Ingebracht door Evelyn Lagerwaard, FG van gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en 

Breugel, Dienst Dommelvallei en PlusTeam

Vraag

1. Hoe zorgen FG’s ervoor dat zij tijdig bij regionale samenwerkingen 

betrokken worden?

2. Nemen de FG’s dan een gezamenlijk standpunt in? Of neemt er één het 

voortouw. Hoe pakken zij dat aan?



Vraag FG & betrokkenen 

Vraag: Hoe zien awarenessprogramma's eruit voor de algemene werkgevers 

en de nieuwe medewerkers? Wat werkt wel wat werkt niet.



Wijziging UAVG 

Ingezonden vraag aan alle FG's en VNG: Zien jullie nog meer weeffouten 

in de huidige AVG en UAVG waardoor het functioneren van een FG wordt 

bemoeilijkt. En welke kansen zien jullie die de nieuwe UAVG kan gaan 

bieden?



Achtervang

Ingezonden vraag aan alle FG’s: “Hoe hebben jullie achtervang van je rol 

geregeld. Of hoe zou je dit het liefst hebben geregeld? Spontaan idee van 

mij EEN FG POULE met actieve en geregistreerde gemeente FG’s?”

JA NEE



Functieomschrijving 

Ga naar metimeter.com [vul in code 183020] 

Bestaat er behoefte aan een generieke functiebeschrijving voor de FG 

(onderzoek of mogelijk op basis van HR21).

JA NEE  GEEN MENING 



Handreiking IBD/VNG

Handreiking positionering Functionaris Gegevensbescherming 
(FG) & Handreiking rol en taken van de Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) zijn samengevoegd en gepubliceerd



Evaluatie bespreekuur

Adviezen en tips voor verbetering? 

Niet behandelde vragen worden nagestuurd.

• Contact:  privacy@vng.nl



Maandag 29 juni, dinsdag 30 juni of woensdag 1 juli van 9:30-12:30 uur óf van 13:30-16:30 uur:

Intervisie voor FG’s en PO’s

Dit is intercollegiale intervisie en adviesvaardigheden o.l.v. Martin de Ruiter en Naomi Berger. 

Kosteloos aangeboden door de IBD. Een laagdrempelige manier om ervaring en kennis uit te 

wisselen tussen verschillende gemeenten in vorm van intervisie - over knelpunten en dilemma’s uit 

dagelijks werk.

Aanmelden kan via:  https://vng.azavista.com/delegates/register/5ee1ee7a-1174-4382-9813-

1bbb0a1c0802/a702c09d2a (aanmeldlink volgt ook in evaluatiemail)

Online Intervisie Lab 

https://vng.azavista.com/delegates/register/5ee1ee7a-1174-4382-9813-1bbb0a1c0802/a702c09d2a


Vervolg

• Maandag 29 juni, dinsdag 30 juni of woensdag 1 juli in de ochtend óf 

middag: Intervisie voor FG’s en PO’s

• Donderdag 2 juni van 13:00-14:30: Thema Integrale tooling IRPA 


