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De instelling van de Commissie toezicht bescherming OCW-veld (CTBP-O) was voor het College 
bescherming persoonsgegevens (CBP) aanleiding zowel u als de Hoofddirecteur van de 
Informatie beheergroep aan te schrijven. U heeft elk als verantwoordelijke een Functionaris voor 
de Gegevensbescherming (FG) als bedoeld in de artikelen 62 e.v. Wet bescherming 
persoonsgegevens aangesteld.  

Het instellingsbesluit CTBP-O en de bijbehorende toelichting wekken de indruk dat deze 
commissie zich door haar positionering als 'onafhankelijk extern toezichthouder' voor een 
belangrijk deel begeeft op het terrein van de FG's. 

In uw antwoord van 25 februari jl. schrijft u mede namens de Hoofddirecteur van de Informatie 
Beheergroep aan het CBP dat de instelling van de CTBP-O ten doel heeft een optimale omgeving 
te creëren op basis waarvan de FG's voldoende steun en advies kunnen ontvangen voor de 
uitvoering van hun zelfstandige wettelijk vastgestelde taken en verantwoordelijkheden en dat 
door de instelling van de CTBP-O hun functie van onafhankelijk toezichthouder conform de WBP 
juist wordt versterkt. 

U schrijft voorts dat tijdens de eerste bijeenkomst van de CTBP-O en de betreffende FG's is 
vastgesteld dat de commissie geen toezichtbevoegdheden heeft conform de WBP. Afgesproken is 
dat de commissie een rol zal spelen in de advisering van de FG's en de rol van klankbordgroep zal 
vervullen. 

Een afschrift van deze brief stuurt het CBP naar de Informatie Beheergroep t.a.v. de 
Hoofddirecteur de heer C.G. Spanjaard en de FG, de heer A. Jean Pierre, alsmede naar de FG van 
het Ministerie van OCW, de heer drs J.C. Buitelaar.  

Het CBP dankt u voor uw toelichting.  

Hoogachtend, 

 

drs. J.W. Broekema 
collegelid 

AAN Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
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