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Taken FG  

Volgens artikel 39 van de AVG, vervult de FG ten minste de volgende taken:  
1. Het bestuur, directie(s) en de werknemers die persoonsgegevens gebruiken, informeren en adviseren 

over hun verplichtingen ten aanzien de wettelijke vereiste bescherming van persoonsgegevens.  

2. Toezien op naleving van de:  
a. AVG,  

b. andere Unierechtelijke (lees: Europese) of nationale gegevensbeschermingsbepalingen, en  

c. van het beleid van het bestuur met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens 
(inclusief van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van de medewerkers, en de 
betreffende audits.  

 
3. De AVG spreekt er over dat de FG het bestuur ‘bijstaat bij het toezicht op de interne naleving van de 

AVG’.  
4. Gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling 

(data protection impact assessments; DPIA) en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming 
met de AVG (zie de Aanpak IBP voor een toelichting hierop). Om dit goed uit te voeren, kunnen FG’s 
onder andere:  

a. informatie verzamelen om het (type) gebruik van persoonsgegevens te identificeren;  

b. analyseren en controleren in hoeverre het gebruik van persoonsgegevens aan de AVG voldoet; 
en  

c. het bestuur informeren, adviseren of aanbevelingen geven.  
5. Met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) samenwerken en voor de AP optreden als contactpunt inzake 

met verwerking van persoonsgegevens verband houdende aangelegenheden, en – waar passend - 
overleg plegen over enige andere aangelegenheid aangaande privacy.  

6. De FG is verplicht bij de uitvoering van zijn taken rekening te houden met de aan het gebruik van 
persoonsgegevens verbonden risico’s, en met de aard, de omvang, de context en de doelen van het 
gebruik van die gegevens.  

 
De FG mag naast zijn functie, ook andere taken uitvoeren, onder de voorwaarde dat die taken of plichten niet tot 
een belangenconflict leiden. Een schoolbestuurder kan daarom geen FG zijn. De onafhankelijkheid van de FG is 
erg belangrijk (zie ook paragraaf 4.3).  
Probeer te voorkomen dat met het aanwijzen van een FG, binnen de organisatie het beeld ontstaat dat je niets 
(meer) mag met persoonsgegevens. De FG is niet alleen een sparringpartner voor bestuur, maar voor de hele 
organisatie. De FG kan meedenken over hoe het gebruik van persoonsgegevens wél mag (binnen de wettelijke 
kaders).  

Uitvoering taken  

Volgens artikel 38 AVG is het een eis dat het bestuur de FG “naar behoren en tijdig betrekt bij alle 
aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens”. De FG moet autonoom 
binnen de organisatie kunnen functioneren. Vooral bij risico-inventarisaties of 
gegevensbeschermingsbeoordelingen (DPIA) is het belangrijk dat de FG daar in een vroeg stadium bij betrokken 
is.  
Daarnaast is het belangrijk dat de FG als een gesprekspartner binnen de organisatie gezien wordt en dat hij of zij 
deel uitmaakt van de relevante werkgroepen die binnen het schoolbestuur gegevens verwerken. 

Bevoegdheden  
De AVG verplicht het bestuur om de FG toegang te geven tot alle persoonsgegevens en verwerkingen daarvan. 
Ook moet de FG de benodigde middelen ter beschikking hebben om zijn taken uit te kunnen voeren, en om zijn 
deskundigheid in stand te houden. De FG moet bij zijn werk actief ondersteund worden door ‘het hoger 
management’.  
 
Om het werk van de FG zo praktisch mogelijk te maken, worden de volgende uitgangspunten aangehouden:  

 Voldoende tijd voor de FG om zijn taken te vervullen;  

 Voldoende steun qua financiële middelen, infrastructuur (terrein, faciliteiten, apparatuur);  

 Officiële communicatie binnen de organisatie over de aanwijzing van de FG zodat het bestaan en functie 
van de FG bekend is;  

 Vereiste toegang tot andere diensten, zoals toegang tot de bestanden van personeelszaken, de 
eventueel aanwezige jurist, de ICT-afdeling (of met ict-belaste medewerker), etc. De FG ontvangt van 
deze medewerkers of afdelingen de essentiële steun, input en informatie;  

 De FG moet de mogelijkheid hebben om bij te blijven op het gebied van gegevensbescherming, waarbij 
het uitgangspunt moet zijn dat het kennisniveau continue toeneemt;  

 De FG is bevoegd om – op eigen initiatief – onderzoek uit te voeren, daarover (ongevraagd) te 
adviseren, en om van iedereen in de organisatie medewerking daaraan te eisen.  
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Bijlage: Hoe zorgen we ervoor dat de 
FG goed op de hoogte is? 
 

 We nodigen de FG regelmatig uit voor directie- en bestuursvergaderingen, en desgewenst locatie- en 
teamvergaderingen; 

 We zorgen dat de FG aanwezig is als er beslissingen worden genomen die gevolgen kunnen hebben 
voor de privacy van leerlingen en medewerkers; 

 We leggen schriftelijk vast als de adviezen van de FG niet gevolgd (kunnen) worden; 

 We betrekken de FG direct betrokken bij een beveiligingsincident of (mogelijk) datalek; 

 We hebben in procedures vastgelegd of en wanneer de FG geïnformeerd wordt (we bespreken of en 
wanneer bijvoorbeeld notulen of agenda worden gedeeld). 

 


