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Offerte Functionaris 
Gegevensbescherming 

 
 

Uw organisatie streeft naar een hoge kwaliteit van privacybescherming en informatiebeveiliging. 

Hiertoe dient een informatiebeveiligings- en privacybeleid opgesteld te worden. De Functionaris 

Gegevensbescherming ondersteunt u hierin. Daarnaast houdt hij er toezicht op dat dit beleid 

toegepast en nageleefd wordt. Omdat de Functionaris Gegevensbescherming onafhankelijk is, 

is hij voor de wet de uitgelezen persoon om deze taak op zich te nemen. Ook levert hij een 

bijdrage wanneer gerapporteerd wordt over de stand van zaken op het gebied van beveiliging 

en informatie. 

 

Concreet voert de Functionaris Gegevensbescherming de volgende taken uit zoals 

omschreven in de door de Werkgroep voor de gegevensbescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ingesteld bij Richtlijn 

95/46/EG:(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/wp243rev01_nl.p

df), waaronder: 

• Ondersteunen bij het opstellen van een informatiebeveiligings- en privacybeleid; 

• Binnen de organisatie informeren en adviseren over de verplichtingen met betrekking tot 

de wettelijke vereiste bescherming van persoonsgegevens; 

• Toezicht houden op de naleving van de AVG, maar ook van andere Europese en/of 

nationale bepalingen op het gebied van gegevensbescherming; 

• Adviseren met betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en toezicht 

houden op uitvoering conform de AVG; 

• Opleiden van medewerkers zodat zij op de hoogte zijn van de AVG en de wijze waarop 

deze is geïmplementeerd in uw organisatie. 

 

De Functionaris Gegevensbescherming is het primaire aanspreekpunt voor uw organisatie en 

zal als contactpersoon worden aangemeld bij de toezichthoudende autoriteit. De Functionaris 
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Gegevensbescherming wordt hierbij intern ondersteund door een team van gespecialiseerde 

collega’s. 

 

Om volgens de regelgeving te kunnen functioneren moet de Functionaris 

Gegevensbescherming toegang hebben tot de voor zijn werkzaamheden benodigde gegevens 

en moet hij worden betrokken bij alle besluiten welke gerelateerd zijn aan de verwerking van 

persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming dient te rapporteren aan de 

hoogste leidinggevende binnen uw organisatie.  

 

De Functionaris Gegevensbescherming heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.  

 

Tarief & tijdsbesteding 
Voor bovenstaande werkzaamheden biedt AVG Onderwijs een Functionaris 

Gegevensbescherming aan tegen een uurtarief van € 125,- per uur. De verwachte 
tijdsbesteding is dan 2 tot 3 dagdelen per maand. Indien gewenst kunt u tegen hetzelfde tarief 

onze AVG-jurist, AVG-projectleider of AVG-implementatiemedewerker inzetten op specifieke 
vraagstukken. Wij streven ernaar de organisatie zoveel mogelijk zelf te laten doen vanuit een 

kosten perspectief. 
Wij gaan ervan uit dat de huidige FG uw organisatie reeds ingericht heeft conform de eisen van 

de AVG-wetgeving, mochten dit niet zo zijn dan zal de FG dit verder oppakken en vormgeven, 

dit heeft effect op de tijdsbesteding van de FG.  
 
Voorwaarden 
1. Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd conform de CBS basis voor zakelijke dienstverlening; 

2. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk op kantoor van AVG Onderwijs uitgevoerd; 

3. Het gestelde budget is een inschatting van de uren, de facturatie vindt plaats op basis van 

werkelijk gemaakte uren; 

4. Looptijd van de overeenkomst is minimaal 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd met een 

opzegtermijn van drie maanden; 

5. Tijdens de looptijd van deze overeenkomst wordt exclusief van de diensten van de FG van 

AVG Onderwijs gebruik gemaakt; 

6. AVG Onderwijs kan tijdens afwezigheid van de FG een alternatieve FG inzetten; 

7. Bij werk op uw locatie wordt minimaal vier uur in rekening gebracht; 
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8. Er wordt minimaal één dagdeel per kwartaal gefactureerd; 

9. De reiskosten bedragen €0,39 per kilometer vanaf de standplaats van de Functionaris 
Gegevensbescherming en zijn niet inbegrepen in het uurtarief; 

10. Deze offerte heeft een geldigheid van 60 dagen na offertedatum; 

11. Op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zie bijlage; 

12. Alle tarieven zijn exclusief BTW. 

 

Indien u zich kunt vinden in onze aanbieding, verzoeken u om een getekende kopie te 

retourneren aan AVG Onderwijs. Wij danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en 

zien uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc van Herpen 

AVG Onderwijs 
 
Bijlagen: 
• Algemene voorwaarden AVG Onderwijs 
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Opdrachtbevestiging  
 
Voor akkoord:  

Project:   Functionaris Gegevensbescherming 
         

Organisatie:           

Naam:          

Functie:          

Datum:           

 

Handtekening:    _____________________________ 
 

Facturatie informatie: 

Uw referentienummer:          

Uw factuuradres:          

Uw factuur e-mailadres:          
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