
    

 

Mij werd door een NFG-lid de vraag gesteld of een zelfstandig gevestigd therapeut met een 

kleine praktijk zelf de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) kan zijn. Of is de 

therapeut verplicht daarvoor een externe aan te stellen? In dit artikel geef ik antwoord op die 

vraag. Shirin Slabbers 

Verplichte Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft meer en strengere 

(procedure)regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Het is aan de FG om erop toe 

te zien en ervoor zorg te dragen dat dit ook daadwerkelijk op de juiste wijze gebeurt. 

Organisaties zijn verplicht een FG te benoemen als zij 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. Deze organisaties moeten hun FG aanmelden 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De aanmelding kan via het te downloaden 

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) aanmeldingsformulier functionaris voor de 

gegevensbescherming (FG). 

Solopraktijk 

Als een therapeut een solopraktijk heeft, dan is geen sprake van grootschalige verwerking, 

ook al worden gevoelige gegevens verwerkt. Deze therapeut hoeft dus geen FG te hebben. 

Een therapeut met een solopraktijk mag wel (vrijwillig) een FG aanstellen, maar die moet dan 

aan dezelfde eisen voldoen als de FG die verplicht is.  

Van een FG wordt verwacht dat hij of zij bovengemiddelde vakkennis heeft van 

privacywetgeving en van de praktijk van gegevensbescherming. In artikel 37 van de AVG 

staat dat "een functionaris gegevensbescherming wordt aangewezen op grond van zijn 

professionele kwaliteiten, en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de 

wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de in artikel 39 

bedoelde taken te vervullen." Ik neem aan dat de therapeut met een solopraktijk hierover niet 

beschikt. 

Onafhankelijk 

Uit de verordening vloeit voort dat de FG een onafhankelijke positie dient te bekleden binnen 

de organisatie. De positie van eigenaar van de praktijk en die van de FG kan daarom niet 

worden gecombineerd. Het is juist iemand die moet controleren of de verwerking van 

persoonsgegevens (door de therapeut) volgens de regels gebeurt. 
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