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De Statuten van het NGFG kennen naast het gewoon en het erelidmaatschap ook het 

geassocieerd lidmaatschap. Dit lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen, die naar 

het oordeel van het Bestuur van het NGFG op voldoende wijze verbonden zijn met het 

vakgebied van de functionaris voor de gegevensbescherming en niet voldoen aan de 

objectieve criteria als bedoeld in art. 4 lid 1 sub a (en art. 6 sub 2). Het criterium voor het 

gewone lidmaatschap is de registratie bij het College Bescherming Persoonsgegevens als 

Functionaris voor de Gegevensbescherming. De Toelatingsregeling geassocieerd lidmaatschap 

NGFG stelt nadere criteria en procedures vast voor de toelating tot het geassocieerd 

lidmaatschap en geeft daarmee invulling aan art. 4 lid 1 sub a, art. 6 lid 4 en  art. 7 leden 1 en 

2 van de Statuten.  

Artikel 1.  
Toelatingscriteria Het Bestuur van het NGFG laat na aanmelding een natuurlijke persoon toe 

als geassocieerd lid van het NGFG, die aantoonbaar: 1. Een substantieel deel van zijn/haar 

arbeidstijd (minimaal 8 uur per week dan wel 32 uur per maand) werkzaam is in het privacy 

vakgebied, en 2. Als deel van zijn/haar privacy werkzaamheden toezichtactiviteiten in enige 

vorm (b.v. compliance- c.q. auditactiviteiten) uitvoert, en 3. Een arbeidsrelatie heeft, c.q. een 

contractrelatie inzake privacy, met de organisatie(s) waarvoor de privacy werkzaamheden 

worden uitgevoerd, en 4. Werkervaring heeft in tenminste een van de voor het NGFG 

relevante kennisgebieden, te weten relevante wet- en regelgeving, informatie- en 

communicatietechnologie, informatiebeveiliging, audit, compliance en (interne) consultancy.  

Artikel 2.  
Discretionaire bevoegdheid 1. Het Bestuur van het NGFG kan in afwijking van de in artikel 1 

gestelde criteria een natuurlijke persoon toelaten of handhaven als geassocieerd lid van het 

NGFG bij naar het oordeel van het Bestuur gebleken kwaliteiten van die persoon inzake 

privacy, die van groot belang kunnen zijn voor het realiseren van de doelstellingen van het 

NGFG. 2. Het Bestuur van het NGFG kan in afwijking van de in artikel 1 gestelde criteria een 

natuurlijke persoon afwijzen als geassocieerd lid van het NGFG, indien naar het oordeel van 

het Bestuur een geassocieerd lidmaatschap van die persoon afbreuk zou doen aan de 

doelstellingen van het NGFG wegens activiteiten, uitingen of gedrag van die persoon, of 

wanneer er sprake is van een reden als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub c van de Statuten m.b.t. 

het aspirant-geassocieerd lid.  

Artikel 3.  

Toelatingsprocedure 1.  

Aanmelding Een aspirant-lid meldt zich aan middels het via de website c.q. het secretariaat 

van het NGFG beschikbaar gestelde aanmeldingsformulier. Het secretariaat controleert of het 

aspirant-lid geregistreerd staat bij het College Bescherming Persoonsgegevens als 

Functionaris voor de Gegevensbescherming.  
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Indien dit niet het geval is, verzoekt het secretariaat het aspirant-lid middels de invulling van 

een vragenlijst te onderbouwen dat betrokkene voldoet aan de in artikel 1 gestelde 

toelatingscriteria. Het aspirant-lid kan hierbij aangeven een mondelinge toelichting te willen 

geven.  

 

2. Beoordeling  

Het Bestuur van het NGFG wijst 3 leden uit zijn midden aan die gezamenlijk de beoordeling 

van de aanvraag zullen uitvoeren. Deze leden worden verder aangeduid als 

Toelatingscommissie. De Toelatingscommissie ontvangt de ingevulde vragenlijst van het 

secretariaat en besluit op basis hiervan of het aspirant-lid zal worden toegelaten. Een gesprek 

met een of meer leden van de Toelatingscommissie, op verzoek van deze commissie dan wel 

het aspirant-lid, kan onderdeel uitmaken van de beoordeling.  

3. Termijn  

De Toelatingscommissie stelt het aspirant-lid binnen 2 maanden na de inzending van de 

ingevulde vragenlijst op de hoogte van het besluit tot toelating dan wel afwijzing. 

4. Novum  

Een aspirant-geassocieerd lid kan, na afwijzing, bij relevante nieuwe feiten of 

omstandigheden een hernieuwd verzoek tot toelating doen. Dit verzoek zal overeenkomstig 

de leden 1 t/m 3 van dit artikel beoordeeld worden.  

Artikel 4.  
Beroep 1. Een aspirant-lid kan binnen 6 weken in beroep gaan tegen een afwijzing; het 

beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij het Bestuur. 2. Het beroep wordt 

behandeld door het volledige Bestuur van het NGFG. De secretaris van het Bestuur voorziet 

het Bestuur hiertoe van alle op het beroep betrekking hebbende stukken. 3. Een mondelinge 

toelichting, op verzoek van het Bestuur dan wel het afgewezen aspirant-lid, kan onderdeel 

uitmaken van de behandeling van het beroep. 4. Het Bestuur doet binnen 14 weken na 

indiening van het beroep schriftelijk uitspraak.  

Artikel 5.  
Einde van het geassocieerd lidmaatschap Het geassocieerd lidmaatschap eindigt, 

niettegenstaande het bepaalde in art. 8 van de Statuten, indien niet langer voldaan wordt aan 

de toelatingscriteria van art. 1 van deze regeling, tenzij het Bestuur conform artikel 2 anders 

besluit. Het geassocieerd lid dient wijzigingen in aard of omvang van werkzaamheden, die 

relevant zijn voor de beoordeling van het blijven voldoen aan deze criteria, onverwijld te 

melden aan het Bestuur. 


