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Inleiding 

In mei 2018 treedt de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, 

ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Vanaf dat moment zijn 

gemeenten verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. 

De werkzaamheden van een FG zijn onder meer: 

- Het informeren en adviseren van de gemeente en de verwerkers die namens de gemeente 

persoonsgegevens verwerken over hun verplichtingen uit hoofde van de Wbp/AVG en andere  

EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming; 

- Het toezien op naleving van de Wbp/AVG, en andere EU wet- en regelgeving en nationale 

bepalingen omtrent gegevensbescherming; 

- Het toezien op naleving van het gemeentelijke beleid of de verwerker met betrekking tot de 

bescherming van persoonsgegevens; 

- Het toezien op toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de 

verwerking betrokken personeel en de betreffende audits; 

- Het geven van advies met betrekking tot de Privacy Impact Assessment (PIA) en het toezien of 

de uitvoering daarvan in overeenstemming is met de AVG; 

- Het samenwerken met en optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
 

Het aanstellen van de FG is een onderdeel van het door de directie vastgestelde jaarplan Privacy en 

Informatiebeveiliging. De positionering van de FG binnen de organisatie dient juist gekozen te worden, 

deze is bepalend voor de mate waarin de FG onafhankelijk de toezichttaken kan uitvoeren. 
 

Met elkaar samenhangende functies 

Afgelopen jaren zijn een aantal functies ontstaan rond het risicovol verwerken, beheren en beveiligen 

van gegevens/data. Inmiddels heeft de gemeente Stichtse Vecht een Chief Information Security Officer 

(CISO); een Privacy Officer (PO); een privacybeheerder voor de gegevensverwerkingen op grond van 

de Wet basisregistratie personen (BRP) en daar komt straks nog een FG bij. Daarnaast adviseert de 

VNG gemeenten om aan de operationele kant privacycoördinatoren aan te wijzen binnen teams die 

veel (bijzondere) persoonsgegevens verwerken. Hoe verhouden deze functies en rollen zich tot elkaar, 

welke mogelijkheden staan er voor de gemeente open en wat zijn de structurele meerkosten?  
 

Hoe verhouden de functies en rollen zich tot elkaar? 

In bijgaande handreikingen van KING/VNG wordt de positie, rol en taken van de FG uitgelegd, waarbij 

tevens de relatie tussen deze functies en op de mogelijkheid tot combinatie wordt ingegaan. 
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In hoofdlijnen komt het op het volgende neer: 

De FG is onafhankelijk intern toezichthouder en behartigt de belangen van zowel de gemeente 

als van personen van wie informatie wordt verwerkt. Doordat de FG in alle onafhankelijkheid zijn 

werkzaamheden uitvoert ontvangt deze geen instructies vanuit de gemeente en/of verwerkers. 

De CISO doet aanbevelingen, stelt richtlijnen op en adviseert de gemeente als het gaat om alle 

aspecten van informatiebeveiliging/databeveiliging en cybersecurity. De CISO heeft een centrale rol 

in het beheren van alle informatiebeveiligingsprocessen en zorgt ervoor dat de organisatie aan de 

Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) voldoet. Daarnaast verzorgt de CISO verplichte 

wettelijke Audits, zoals de ENSIA voor de gemeente. Per 1 januari 2018 maakt de CISO formeel 

onderdeel uit van het team Audit. In praktijk moet de overstap nog worden geëffectueerd. 

Een PO is een juridisch adviseur privacy en geeft voorlichting en advies aan de organisatie dicht op 

de business, praktisch adviserend en zo nodig privacyvraagstukken (op casusniveau) uitwerkend.      

De PO valt hiërarchisch onder het team Juridische zaken met functionele aansturing door de FG. 

De privacybeheerder BRP kijkt uitsluitend naar de BRP en is (over het algemeen) werkzaam binnen  

het team Burgerzaken. 

De aan te wijzen privacycoördinatoren binnen de teams die veel (bijzondere) persoonsgegevens 

verwerken, zoals het Sociaal Domein en HRM, vormen aan de operationele kant het aanspreekpunt 

voor de FG, CISO en PO. Veelal kan deze taak belegd worden bij de al bestaande kwaliteitsmede- 

werkers of proceseigenaren, waardoor privacy en informatiebeveiliging een vast onderdeel van de 

bedrijfsvoering wordt. Deze taak, alsmede de privacybeheerder BRP, blijven in deze memo verder 

buiten beschouwing. 
 

Welke mogelijkheden staan er voor de gemeente open? 

De inschatting is dat de drie functies FG, CISO en PO alle in deeltijd kunnen worden uitgevoerd. 

Het precieze aantal uren en schaalniveau is op dit moment nog onduidelijk. De verwachting is dat 

het gaat om in totaal ruim twee formatieplaatsen verdeeld over de drie functies, waarbij verschil in 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en benodigde kennis zit. Dat maakt een combinatie van de 

functies ingewikkeld. De combinatie FG met CISO heeft als nadeel dat het lastig is om als FG/CISO 

intern toezicht te houden op toepassingen waar in een eerder stadium de uitwerking door de dezelfde 

functionaris in de rol van CISO ter hand is genomen. De combinatie FG met PO heeft als nadeel dat 

ondanks dat beide functionarissen op identieke wijze functioneren er een verschil in verantwoordelijk-

heid zit. De PO zit dicht op de business adviseert en behandeld privacyvraagstukken op casusniveau 

die hij vervolgens zelf in zijn rol als FG moet beoordelen. Hieruit blijkt dat het gewenst is om de rollen 

advies, uitvoering en toezicht/controle van elkaar te scheiden om te voorkomen dat ‘de slager zijn eigen 

vlees keurt’. Dit bevordert de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de gemeente. De optimale 

invulling is drie gescheiden functies, waarbij de functionarissen nauw met elkaar samenwerken. 
 

Gelet op het uitgangspunt van gescheiden invulling, zijn voorafgaande aan deze memo, andere 

mogelijkheden onderzocht om de deeltijdfunctie van FG te combineren. De mogelijke opties zijn: 

- het invullen van FG in samenwerking met één of meerdere andere gemeenten; 

- het combineren van FG met de Strategisch controller. 
 

De mogelijkheid tot een gezamenlijke FG met de gemeenten Woerden en/of Ronde Venen blijkt 

vanwege interne redenen bij deze gemeenten niet mogelijk. De combinatie FG met Strategisch 

controller is wel mogelijk. Met de combinatie zijn beide functies onafhankelijk in team Audit ingebed. 

Bij deze combinatie is het nodig dat de Strategisch controller tijdig een aanvullende opleiding volgt om 

aan de eisen voor een FG te voldoen. De combinatie Strategisch controller met FG heeft als nadeel dat 

er extra druk bij de Strategisch controller komt te liggen. Om de druk te reguleren stellen wij voor om 

naast de Strategisch controller tevens de strategisch financieel adviseur van team Audit dezelfde 

opleiding te laten volgen, zodat zij als plaatsvervangend FG kan worden aangewezen en bij 

piekbelasting kan inspringen. 
 

Voor de invulling van de CISO is, gelet op de ervaringen van de afgelopen periode, 4 dagen op schaal 

niveau 11 toereikend. Voor wat betreft de organisatorische indeling is in een eerder stadium besloten 
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om de CISO vanwege de onafhankelijkheid in team Audit te positioneren. Voor de definitieve invulling 

adviseren wij om deze functie open te stellen. De verwachting is dat de werving van de CISO, gelet op 

de krappe arbeidsmarkt, geen eenvoudige opgave gaat worden. 
 

Op grond van de memo ‘Instellen functie privacyofficer’ van 31 januari 2017 is voor de functie PO een 

formatie van 24 uur op schaal 10 aan het team Juridische Zaken toegekend. Nu de context en overige 

rollen duidelijk zijn stellen wij voor om deze vacature open te stellen en in te vullen. 
 

De organisatorische inbedding van de drie functies ziet er als volgt uit: 

Functie team uren schaalniveau 

FG Audit 16 – 24  11/12 

CISO Audit (was I&A) 32 11 

PO Juridische Zaken 24 10 
 

Eisen aan FG 

De wet stelt eisen aan de FG, deze moet: 

- een natuurlijk persoon zijn; 

- voldoende kennis hebben van de organisatie en de sector waarin de organisatie actief is; 

- voldoende kennis hebben van de nationale en Europese privacywet- en regelgeving over 

gegevensbescherming; 

- begrip hebben van de gegevensverwerkingen die de organisatie uitvoert; 

- begrip hebben van IT en informatiebeveiliging; 

- de vaardigheden hebben om binnen de organisatie een cultuur van gegevensbescherming te 

ontwikkelen; 

- betrouwbaar zijn, hetgeen zich onder andere uit in een geheimhoudingsplicht. 
 

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. 

Een 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. 
 

Toezicht door Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

Zet een organisatie zelf in op controle en verantwoording door het aan stellen van een FG, dan 

behoudt de AP als nationale toezichthouder alle bevoegdheden, maar stelt zich terughoudender op. 

Organisaties zijn verplicht om de FG aan te melden bij de AP. 
 

Voorgestelde besluiten: 

1. De functies FG, CISO en PO organisatorisch gescheiden in te vullen. 

2. De FG met de functie van Strategisch controller in het team Audit te combineren. 

3. De Strategisch controller en de strategisch financieel adviseur team Audit in de gelegenheid te 

stellen om de benodigde opleiding tijdig af te ronden. 

4. De FG aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

5. De combinatie FG met Strategisch controller aan het eind van 2018 te evalueren. 

6. De vacature voor de CISO open te stellen. 

7. De vacature voor de PO open te stellen. 

8. Het college en de OR te informeren over de wijze waarop de gemeente voornemens is om de 

wettelijke taken, op grond van het in werking treden van de AVG per 25 mei aanstaande, in te 

vullen. 


