Deelnamebewijs BRS-cursus Bevoegd Functionaris.
Met de afgifte van dit deelnemers bewijs bevestigt NatuurNetwerk dat onderstaande deelnemer de BRS-cursus
Bevoegd Functionaris heeft bijgewoond en alle besproken lesstof heeft ontvangen.
Deelnemer:
Naam:
Geboortedatum:
Werkgever:
Datum deelname:

«Naam_met_Voorletters»
«Geboortedatum»
«Werkgever»
«Deelname_op»

MODELVERKLARING BEVOEGD FUNCTIONARIS
De werkgever «Werkgever» verklaart dat bovengenoemde medewerker;
GELET OP:
de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens (Stb. 2007, 300 onderscheidenlijk 550);
het Besluit politiegegevens boa (Stb. 2019, 85)
Handelend in diens hoedanigheid van gemandateerd verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 1,
onder c, van het Besluit politiegegevens boa;
BESLUIT:
Artikel 1 (definities)
In dit aanwijzingsbesluit wordt verstaan onder:
de wet:
de Wet politiegegevens (Stb. 2007, 300);
het Bpg:
het Besluit politiegegevens (Stb. 2007, 550);
het Bpgboa:
Besluit politiegegevens boa (Stb. 2019, 85);
de bevoegde functionaris:
(Bpgboa artikel 1 onder f) de functionaris, bedoeld in artikel 2:10, eerste lid,
van het Besluit politiegegevens of een andere daartoe aangewezen
buitengewoon opsporingsambtenaar die beschikt over voldoende kennis en
vaardigheden;
Artikel 2 (aan te wijzen als bevoegd functionarissen)
1.
Als functionaris bedoeld in artikel 2:10, eerste lid van het Bpg worden aangewezen de bovenstaande
medewerker voor zover zij meer dan incidenteel belast zijn met het verwerken van artikel 9-gegevens,
alsmede zij die optreden als plaatsvervanger van genoemde functionaris.
2.
In uitzonderlijke gevallen kunnen ook andere opsporingsambtenaren op voordracht van hun
leidinggevende als bevoegd functionaris voor de duur van ten hoogste een jaar worden aangewezen.
3.
In uitzonderlijke gevallen en alleen indien:
Artikel 3 (opleidingen)
De ingevolge artikel 2 aangewezen opsporingsambtenaren hebben uiterlijk drie maanden na hun aanwijzing met
goed gevolg een passende ‘BF voor boa’s-opleiding” afgerond, als bedoeld in artikel 2:9 van het Bpg, verzorgd
door NatuurNetwerk, de Politieacademie of een vergelijkbare instelling.
Artikel 4 (administratie)
1.
De verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor administratie van de aanwijzingen en opleidingen als
bedoeld in artikel 2 en 3. (Is aanwezig in BRS)
2.
De administratie wordt gevoerd en geeft een overzicht van alle aangewezenen en opgeleiden binnen
de organisatie, zowel actueel als gedurende de voorgaande tien jaren en is raadpleegbaar in het kader
van toezicht en controle (audits). (Is aanwezig in BRS)
Artikel 5 (inwerkingtreding, overgangsbepalingen en citeertitel)
1.
Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening
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2.
3.

Aanwijzingen als bedoeld in artikelen 1 en 2, welke stammen van voor de datum van inwerkingtreding
van dit besluit, worden ingetrokken.
Dit besluit kan worden aangehaald als Document5.

De verwerkingsverantwoordelijke, namens deze
De gemandateerd verwerkingsverantwoordelijke «Werkgever»

Datum:

Naam:

Handtekening:
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TOELICHTING OP HET AANWIJZINGSBESLUIT BEVOEGD FUNCTIONARIS
Algemeen
De bevoegd functionaris speelt een cruciale rol in het rechtmatig omgaan met politiegegevens c.q. informatie bij
alle vormen van gerichte gegevensverwerking, zoals gebonden aan de doelen van artikel 9 van de Wet
politiegegevens (Wpg). Het gaat daarbij om het toetsen van de noodzaak om artikel 9-gegevens ter beschikking
te stellen voor een andere artikel 9-verwerking. Dit wordt ook wel doelafwijkend gebruik genoemd.
Het belang van de bevoegd functionaris komt in het bijzonder tot gelding bij de toetsing van de noodzaak van
doelafwijkend gebruik (wettelijk aangeduid als: verder verwerken) van gegevens, na toepassing van de
zoekbevoegdheden zoals geregeld in artikel 11 Wpg. Zij zijn als het ware namens de verantwoordelijke de
‘hoeders van het beheer en het (doelafwijkend) gebruik’ van de gegevens en bewaken daarbij de
proportionaliteit en subsidiariteit ten aanzien van de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 1.
De bevoegd functionaris heeft eenzelfde rol als hoeder ingeval beslist wordt tot het verstrekken van artikel 9gegevens. In een beperkt aantal gevallen laat de wet dit toe. Beperkt, omdat het daarbij gaat om gegevens
waarvan bij uitstek nog niet vaststaat of zij juist zijn en daarmee bij verstrekking al snel een risico vormen voor
een ongerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Tevens beperkt omdat het veelal gegevens
betreft waarvan de betrokkene nog geen kennis mag dragen, omdat daarmee opsporingsonderzoeken
gefrustreerd of bronnen prijsgegeven zouden worden. Voorkomen moet worden dat dit soort gegevens via een
verstrekking aan derden buiten het Wpg-domein onbedoeld te vroeg ter kennis van die betrokkene kunnen
komen. Dat is het opsporingsbelang van een strakke toetsing bij verstrekking. De Nota van Toelichting op artikel
4:3 van het Besluit politiegegevens (Bpg) vat het als volgt samen: “Verstrekking van dergelijke (artikel 9-)
gegevens aan derden is in beginsel niet goed verenigbaar met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en de afscherming van bronnen door de opsporingsambtenaar.”
Tot slot heeft de bevoegd functionaris feitelijk een rol bij de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de officier
van justitie ingevolge de artikelen 126cc (en het daarop rustende Besluit bewaren en vernietigen niet gevoegde
stukken) en 126dd (instemming met ter beschikking stellen voor andere onderzoeken) van het Wetboek van
Strafvordering, voorzover bij opsporingsonderzoeken bijzondere opsporingsbevoegdheden zijn ingezet.
Welke categorieën van opsporingsambtenaren voor boven genoemde taken kunnen worden aangewezen is dus
in grote lijnen bepaald in paragraaf 2 van het Bpg. Daarin staat ook een indicatie van de
vakbekwaamheidseisen die aan hen worden gesteld.
Sinds de Wpg van kracht is op de gegevensverwerking door de boa, is het aanwijzen van de bevoegd
functionaris een aangelegenheid van de werkgever van de boa in diens hoedanigheid van
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 1, onder c, van het Bpgboa.
ARTIKELSGEWIJS
Artikel 2 (aan te wijzen als bevoegd functionarissen)
Het staat de verwerkingsverantwoordelijke vrij om de positie en rol van de bevoegd functionaris nader in te
vullen. De beschrijving van de aanwijzing in het Bpg is toegesneden op de politie, de Koninklijke marechaussee
en de bijzondere opsporingsdiensten. Voor de boa’s kan de leider van het betreffende onderzoek of zijn
plaatsvervanger als bevoegde functionaris worden aangewezen (art. 2:13, eerste lid, Bpg). In de toelichting op
het Bpgboa staat dat ook gedacht kan worden aan een coördinator of een andere contactpersoon binnen de
organisatie die als aanspreekpunt kan fungeren. Bij uitzondering is het dus mogelijk een niet-boa aan te wijzen
als bevoegd functionaris. Vanwege de diversiteit in de organisatorische inbedding van de boa’s wordt
aanvullend de mogelijkheid geboden om een collega-boa als bevoegd functionaris aan te wijzen. Altijd geldt dat
diegene over voldoende kennis en vaardigheden moet beschikken.

1 Bij een artikel 9-verwerking toetst daarnaast het OM op proportionaliteit en subsidiariteit ten aanzien van de opsporing en
vervolging. Het werken met gegevens is immers een aangelegenheid van beheer en niet van het bevoegd gezag. Zie de aanwijzing
van het College van procureurs-generaal De wet politiegegevens en de rol van officier van justitie van 2 september 2013.
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Artikel 3 (opleidingen)
De rol van bevoegd functionarissen is cruciaal in het stelsel van de free flow binnen het Wpg-domein. Hij is de
hoeder van de gegevens die het meest kwetsbaar zijn, zowel voor de privacybescherming van betrokkenen als
voor de uitvoering van de opsporingstaak.
Het is evident dat aan deze mensen kwaliteitseisen worden gesteld om hun bevoegdheden adequaat te kunnen
uitoefenen. De Politieacademie en bijvoorbeeld Natuurnetwerk bieden kortdurende opleidingen voor bevoegd
functionarissen aan. De aangewezen ambtenaren dienen deze opleiding met goed gevolg te doorlopen. Omdat
aanwijzingen niet altijd lang voordien kunnen worden voorzien, mag tot uiterlijk drie maanden na de aanwijzing
alvast als bevoegd functionaris worden opgetreden. In die periode kan bijvoorbeeld in begeleiding door een
ervaren collega worden voorzien.
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