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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: Mike Barten 
onderwerp: AP04.3_Benoeming Functionaris Gegevensbescherming 
t.b.v.: AB d.d. 15-10-2018 
bijlage: - 
 
 
Status 
 
X ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Per 25 mei zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de privacywet gaan handhaven. De maatregelen die hiermee 
verband houden binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leiden o.a. tot de 
noodzaak een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De taken en verantwoordelijkheden van de 
FG kunnen intern belegd worden, maar ook bij een externe specialist. De RUD wil de periode tot 1 januari 2019 
gebruiken om een goed beeld te krijgen bij de omvang, impact en consequenties van de uitvoering van de taken 
van de FG. Daarom is de voorkeur de rol van FG gedurende de periode tot 1 januari 2019 “extern” te beleggen. 
 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur RUD Utrecht wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de ‘externe’ uitvoering van de taken van Functionaris Gegevensbescherming en 
benoeming hiervoor van Mike Barten voor de periode 25 mei 2018 – 1 januari 2019. 

 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
Het uitvoering kunnen geven aan de maatregelen naar aanleiding van de AVG en de privacywet vraagt op dit 
onderwerp om afstemming met de ondernemingsraad (OR). Dat heeft reeds plaatsgevonden. De keuzes die 
gemaakt worden voor de periode vanaf 1 januari 2019, i.c. het benoemen van een interne functionaris 
gegevensbescherming vraagt om goedkeuring van de OR. 
 
Communicatie over aanstelling van FG (ook voor de periode tot 1 januari 2019) dient plaats te vinden richting de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is geïnformeerd. 
 
De website van de RUD is 25 mei 2018 aangevuld met een privacyverklaring. Hierin is de naam en de manier om 
de FG te bereiken opgenomen. 
 
 
Financiën 
 
Gedurende de genoemde periode van aanstelling zullen er geen aanvullende kosten gemoeid gaan met de 
benoeming van Mike Barten in deze rol. De periode van aanstelling zal gebruikt worden om een goed beeld te 
krijgen bij de belasting die de rol met zich mee brengt in uren en wat dit voor eventuele financiële consequenties 
heeft. Doel is de rol en de AVG maatregelen lean and mean in te richten. 
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Juridische toets 
 
Vanuit de regelgeving van de privacywet en de kaders die dit aan de RUD Utrecht stelt dient de RUD Utrecht een 
Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. 
 
 
Toelichting 
 
Per 25 mei zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de privacywet gaan handhaven. De maatregelen die hiermee 
verband houden binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leiden o.a. tot de 
noodzaak een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De taken en verantwoordelijkheden van de 
FG kunnen intern belegd worden, maar ook bij een externe specialist. De RUD wil de periode tot 1 januari 2019 
gebruiken om een goed beeld te krijgen bij de omvang, impact en consequenties van de uitvoering van de taken 
van de FG. Daarom is de voorkeur de rol van FG gedurende de periode tot 1 januari 2019 “extern” te beleggen.  
 
De meest aangewezen persoon op dit moment is de ingehuurde medewerker (Mike Barten) die het programma 
Basis op Orde managed. Vanuit dit programma wordt informatiebeheer ingericht, worden systemen 
geactualiseerd, worden data geschoond, worden processen heringericht om uniformiteit en stuurbaarheid te 
creëren en is het meest direct zicht op activiteiten rondom data en informatie. 


