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In voorgaande AVG-nieuwsberichten zijn de onderwerpen: verwerkingsregister,
verwerkersovereenkomsten en de privacyverklaring aan bod gekomen.
De voorgaande nieuwsberichten zijn te vinden op de VvOCM-website, onder
Praktijkvoering / AVG.
Wat is een Functionaris Gegevensbescherming?
Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) is iemand die bij jouw praktijk toezicht
houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving (AVG). Een FG voorziet een
oefentherapiepraktijk van informatie, aanbevelingen en adviezen om de huidige situatie te
verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet. De
verantwoording voor het opvolgen van de adviezen en aanbevelingen van de FG en het
naleven van de privacywet ligt bij de praktijkhouder!
Een FG moet onafhankelijk zijn werk uit kunnen voeren. Een oefentherapiepraktijk mag
een FG dus geen instructies geven over hoe de FG zijn taken uit moet voeren. Tevens
mag er geen belangenverstrengeling zijn tussen FG-taken en eventuele andere taken en
functies van de FG.
Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Kan iemand binnen mijn eigen praktijk FG zijn?
Ja, in principe mag dit wel, maar er zijn wel een aantal zaken om rekening mee te
houden. Allereerst moet de FG namelijk voldoen aan bepaalde competenties (zie
volgende vraag).
Daarnaast moet een FG binnen een praktijk onafhankelijk zijn werk uit kunnen voeren.
Dat zal in bepaalde gevallen niet haalbaar zijn, omdat de FG iemand is die binnen
dezelfde praktijk ook nog een andere functie vervult. Om onafhankelijkheid te waarborgen
mag een FG binnen dezelfde praktijk geen functie hebben waarin hij het doel en de

middelen van een gegevensverwerking bepaalt. In de praktijk kan dit voor lastige situaties
zorgen. Als je wel voor een FG binnen de eigen praktijk kiest, is het belangrijk hier goede
afspraken over te maken.
Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl en zichtopmijngegevens.nl

Waar moet een FG aan voldoen?
De vereiste expertise en vaardigheden van een FG omvat in ieder geval:
•

kennis van nationale en Europese privacywet- en regelgeving over

gegevensbescherming;
•

begrip van de gegevensverwerkingen die de organisatie uitvoert;

•

begrip van IT en informatiebeveiliging;

•

kennis van de organisatie en de sector waarin die actief is;

•

vaardigheden om binnen de organisatie een cultuur van gegevensbescherming te

ontwikkelen.
Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Wanneer heb ik een FG nodig?
De AVG is op dit punt (nog) niet geheel duidelijk. Er zijn drie situaties waarin men verplicht
is om een FG aan te stellen. Daarvan is onderstaande situatie relevant voor de
oefentherapeut:

Bijzondere persoonsgegevens
Organisaties zijn verplicht een FG te benoemen, als ze op grote schaal bijzondere
persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is. Bijzondere persoonsgegevens
zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting,
geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden.

In de AVG wordt aangegeven dat een ziekenhuis wel verplicht is om een FG aan te
stellen, maar een individuele huisarts niet. Over samenwerkingsverbanden van meerdere
zorgprofessionals worden echter geen uitspraken gedaan. Deze onduidelijkheid is gemeld
bij een overlegorgaan van AP’s op Europees niveau (WP-29). Gevraagd is om daarover
op de kortst mogelijke termijn (via een richtlijn) helderheid te verschaffen. Voor nu is het
dus even onduidelijk wat de kaders precies zullen zijn.
Als richtlijn wordt nu aangehouden dat praktijken met 1-2 therapeuten geen FG nodig
zullen hebben. Grotere praktijken zullen waarschijnlijk wel een FG nodig hebben in de
praktijk.

Wil je weten of jouw praktijk een FG nodig heeft of wil je in contact gebracht worden met
een FG? Mail dan naar info@vvocm.nl
Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl en zichtopmijngegevens.nl
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