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Advies over FG-Richtsnoeren
Het NGFG heeft commentaar gegeven op de Richtsnoeren inzake functionarissen voor
gegevensbescherming die de Artikel 29-werkgroep op 13 december 2016 heeft uitgebracht (WP
243). De richtsnoeren vormen een belangrijk middel voor de interpretatie van de regels over de
functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO)) in de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG, of in het Engels: GDPR). Het doel van de Richtsnoeren is
niet alleen om de relevante bepalingen in de GDPR te verduidelijken, maar ook om de DPO’s bij te
staan in hun rol.
Het NGFG geeft aan tevreden te zijn over het doel en de algemene inhoud van de richtsnoeren.
Daarnaast maakt het NGFG ook een aantal opmerkingen. Deze hebben in het bijzonder betrekking
op de volgende onderwerpen:
I. de relatie tussen de DPO en de Data Protection Authority (DPA).
II. de benoeming van een DPO, en
III. de eisen rond onafhankelijkheid van een DPO.
Het NGFG doet de volgende aanbevelingen:
Ad I - De relatie tussen de DPO en de DPA:
1. Geef een verduidelijking van de respectieve taken van de DPO en de DPA in relatie tot elkaar,
nu de AVG spreekt van toezicht op de naleving bij de DPO, en toezicht op de toepassing bij de
DPA;
2. Verduidelijk wanneer het voeren van overleg tussen de DPO en de DPA "passend" is (zoals
bedoeld in artikel 39 (1) (e) GDPR);
3. Geef aan wat de procedure is wanneer de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker de DPA
op de hoogte stelt van de inschakeling van een DPO.
Ad II - De benoeming van een DPO:
1. Zorg voor een concretere uitleg van: “op grote schaal”, waar dit onderdeel uitmaakt van het
criterium voor de verplichte benoeming van een DPO (art. 37 GDPR);
2. Moedig de vrijwillige aanstelling van DPO’s aan, en geef aan hoe dat door de DPA concreet
geëffectueerd zal worden;
3. Leg uit wanneer eenmaal aangestelde functionarissen de benaming “DPO” kunnen of moeten
gebruiken;
4. Geef aan hoe de geschiktheid van de gegevensbeschermingsmaatregel “DPO” voor zijn
organisatie of organisaties geborgd kan worden;
5. Verduidelijk de regels met betrekking tot de benoeming van een externe DPO.
Ad III - De eisen rond onafhankelijkheid van een DPO:
1. Benadruk dat de toezichthoudende rol van de DPO van groot belang is, en dat toezichthouden
slechts gedeeltelijk kan worden gecombineerd met het uitvoeren van andere taken die de GDPR
aan een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker oplegt;
2. Bespreek hoe je kunt voorkomen dat de toezichthoudende en de adviserende rol van de DPO
met elkaar gaan “botsen”;
3. Geef meer verduidelijking over welke functies en taken een tegenstrijdig belang opleveren ten
opzichte van de taak van de DPO.
De richtsnoeren stellen als eis dat de DPO direct en persoonlijk beschikbaar moet zijn voor
contacten met de betrokkenen en de DPA. Het NGFG vraagt tegen die achtergrond aandacht voor
eventuele onredelijke verwachtingen op dit punt. Er zijn situaties waarin persoonlijk contact met
elke betrokkene in redelijkheid niet van hem of haar gevergd kan worden, zoals in geval van
omvangrijke datalekken en/of wereldwijde gegevensverwerkingen. Het NGFG vraagt de artikel 29Werkgroep hoe de DPO in dat verband wordt beschermd en doet daartoe ook een aantal
voorstellen.

