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buiten reikwijdte verzoek

   
9 Benoemingen 13304

 

 

buiten reikwijdte verzoek   
9.d (DJ 3365041) Herbenoeming pSG 13373

voorzitter Autoriteit

Persoonsgegevens
Locatie stuk: Stuk ligt bij directie

MR-stuk (scan): 3365041

 

buiten reikwijdte verzoek   



 

0025

buiten reikwijdte verzoek

   
Met vriendelijke qroet,

| 5.1.2e |
Afdeling Managementondersteuning en Bedrijfsvoering

 

 



0025
alisterie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning
Turfmarkt 147 | 2511 DP |Den Haag
Postbus 20301 |2500 EH |Den Haag

 

 

 

 



0026
5.1.2e |

c:

From:

Sent:

 

§.1.2e
 

5.1.2
 

  
71:25 AM

 

- BD/DEAI —§.1.2e — @minjenv.nl]; | 5.1.26

5.1.26 Al 5.1.2e minjenv.nl]
5.1.2e 7 rs

ué 7

 

BD/DP&O 5.1.2e |@minjenv.nl]: 

Subject: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens
Received: Tue 6/22/2021 10:11:26 AM

Aanvullend heeft 5.1.2e
nog 2 opmerkingen gemaakt:
 

 5.1.2i | 5.2

 

 

   
  

   

5.1.2e   

Groet | 5.1.2e |

Van; 5.1.28 - BD/DRB/SBA

Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 12:07

Aan 6.1.28 BD/DEA;
cc;| 5.1.2e BD/DEA
 

 

BD/DP&O 5.1.2e BD/DRB   
Onderwerp: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens
 

 Reeds beoordeeld zie doc nr. 28

 

 

 



 

 

0027 | 5.1.2e

poiopeol 8.126 laminjenv.nl]

Cc: 5.1.26 - BD/DEA| 5.1.28 @minjenv.nl]
From:

rec erere,
BD/DRB/SBA

Sent: ue 02:25 AM

Subject: Aanvullende info AP voor nota MR

Received: Tue 6/22/2021 11:02:26 AM

Nav ons telefoongesprek zojuist heb ik nog even opgezocht wie aanwezig waren tijdens het overleg met Dekker op 2 september:
Deelnemers intern AP overleg

-MRb

5.1.2e |
J 5.1.2e |

5.1.2e

5.1.2€ r
5.1.26

-| 5.1.2e |
T.a.v. de passage over AP kan je bijvoorbeeld opnemen:

De AP staat veel i belanastelling, met name sinds de

november 2020).

 

 

   
 

 

 

 

  
 
   

   5.1.2i | 5.2

| [De AP heeft in een recent position

paper de wens kenbaar gemaakt door te groeien naar een budget van 100 miljoen euro (een verviervoudiging van het huidige
budget). Eind april 2021 is de motie Klaver/Ploumen aangenomen die uitspreekt dat moet worden geinvesteerd in een sterke

positie van de AP.

Met vriendelijke groet,
5.1.26

Beleidsadviseur

  

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR)
Directie Rechtsbestel, afdeling Strafrechtelijk bestel en arbeidsvoorwaarden

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Noordtoren, verdieping 21

TL 5126 |



 

0028 5.1.2e - BD/DP&O[,_5.1.2e|@minjenv.nl]
From: | 5.1.2e - BD/DEA

Sent: Tue 6/22/2021 12:59:23 PM

Subject: FW: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Received: Tue 6/22/2021 12:59:24 PM

RE: Voorzitter AP

 

 

 

Ha, even mijn beeld:
 

Er is inderdaad in september een eerste keer met de Minister gesproken en in januari 2021 nog een keer,
 

 

5.1.2i

Daarom is het traject verder gezet. De overwegingen nu vartlen is m.i. niet nodig, er kan nog worden verwezen naar de nota van

januari of ter achtergrond bijgevoegd.
De brief van de pSG is in digijust voorgelegd aan de Minister (ook via DRB) en daarin ook aangegeven dat het nog in de MR moet

worden gemeld. Andersom gezien zou het ook bijzonder zijn als het voornemen in de MR wordt gemeld zonder dat de betrokkene

weet dat dit voornemen er is. Er is wel in de brief gemeld dat het een voornemen is.

Wat nu voorligt is het advies voor de MR voor vrijdag waar dit op de agenda staat.

Onderstaand lijkt te gaan over nieuwe overwegingen voor herbenoeming.

Hoe zie jij het?

Groet

 

 

 
 

 

  

  
  

 

Van: 5.1.2e |
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 12:31

Aan: | 5.1.26 ]BD/DRB/SBA ; | 5.1.2e - BD/DEA; 5.1.26 | BD/DP&O
cc: 5.1.2e | BD/DEA; - BD/DRB/SBA 
 

Onderwerp: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Beste allen,
Eens met de opmerkingen van [ 81.2e komt zo ook nog met enige suggesties.
Daarnaast heb ik enige zorgen rondom het proces, dit omdat de brief door de pSG al is verstuurd aan de AP, terwijl
formele besluitvorming in de MR nog moet plaatsvinden. Benoemingen zijn vaak geen bespreekpunt in de MR, maar

ik heb in mijn ambtelijke loopbaan meer dan eens meegemaakt dat een benoeming toch is afgeketst door de MR. In

de brief zit wel enige armslag, maar daar had - nu wij de brief al hebben verstuurd -

opgenomen moeten worden

dat de benoeming nog in de MR geagendeerd wordt. Ik was er vanuit gegaan dat we de brief zouden ophouden
door bijgevoegde email. Het lijkt mij goed als het KB de deur uit is dat wij het proces evalueren om te kijken wat in

de toekomst beter kan en waar wij allen van kunnen leren.

Uiteraard ben ik beschikbaar voor overleg als dat nodig is.

@[_5.1.2e |neem je ons op in de lijn voor DJ?

Groet,
5.1.2e

From4 5.1.2e |-BD/DRB/SBAq—5.1.2e— |@minjenv.nl>
Sent: dinsdag 22 juni 2021 12:07

To: 5.1.2€ IBD/DEA d 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.28
.

- BD/DP&O 4 5.1.2e |@minjenv.nl>; 5.1.28 |
BD/DRB< 5-1.2e |@minjenv.nl>

Cc] 5.1.2€ - BD/DEA< —5.1.2e =~ |[@minjenv.nl>
Subject: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Hallo] 5.1.2e Jen} 5.1.2e

In de bijlage heb ik een paar tekstuele wijzigingen voorgesteld. Misschien is het goed om ook nog een verwijzing
naar het overleg met Dekker van 2 september 2020 op te nemen. Daarin hebben we expliciet de herbenoeming aan

de orde gesteld:
Intern overleg Autoriteit Persoonsgegevens - 2 september 2020, 16.45-17.15 uur

Herbenoeming danwel opvolging van voorzitter Aleid Wolfsen

In het verlengde daarvan willen we u alvast spreken over de eventuele herbenoeming van voorzitter Aleid Wolfsen. Zijn
eerste ambtstermijn loopt sinds 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2021. Deze termijn kan worden verlengd met nogmaals
5 jaar. Gelet op het nemen van tijdige actie - het Besluit rechtspositie leden AP vereist dat bij niet herbenoemen dit

minimaal 6 maanden van tevoren kenbaar wordt gemaakt - willen wij u vragen hoe u staat tegenover het herbenoemen

van dhr. Wolfsen danwel het zoeken naar een nieuwe voorzitter voor de AP.

Nu kan de tekst misschien onterecht de indruk wekken dat de termijn van 6 maanden is verstreken en we niet

eerder actie hebben ondernomen, terwijl we tijdig met Dekker hebben gesproken hierover.

Groet| 5.1.2e

Vani 8128‘ |ap/DEA{6426 @minjenvnl>
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 11:05

Aani_512e | BD/DPRO¢4_5.1.2e |@minjenv.nl>;

 

 

 

    
 

  

 

 

 

   

 5.1.2e |< 5.1.2e |@ minjenv.nl>; | 5.1.2e
be

   



0028 .25/sBA 45128 __l@minienv.n>

Onderwerp: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Ha| 5.1.2e | dank.

 

 

5.1.21 | 5.2   
Groet

5.1.2e

van:| 5.12e | -BD/DP&O 4 5.1.2e|@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 21 juni 2021 14:45

6,1,2¢ |.-BD/DRB/SBA4 5.1.2e — |@minjenv.nl>;Aan: 5.1,.2e ld 5.1.2e |@minjenv.nl>;
van - BD/DEA ¢ 5.1.2 @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Allen,

Vorige week is zoals besproken Aleid Wolfsen per brief geinformeerd over de voordracht voor herbenoeming. Zijn
mede bestuurders hebben een kopie van de brief per email ontvangen. komende vrijdag ligt de voordracht ter

kennisname in de MR. In de bijlage treffen jullie de annotatie. Ik hoor graag indien daar nog opmerkingen of

wijzigingen in opgenomen dienen te worden.

Groet

5.1.2e

Van: 5.1.2e | 5.1.28 |
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 11:46

Aan:| 8.1.2e |BD/DP&O<| 5.1.2e |@minjenv.ni>;{_5.1.2e | BD/DPRO<4 5.1.2 ~— |@minjenv.ni>j_ 5.1.2e

| 5.1.2e |-BD/DP&Oq 5.1.2e |@minjenv.ni>

cc:| 5.1.2e |-BD/DFEZ/BKB< —5.1.2e = |@minjenv.nl>;|__5.1.2e —|- BD/DFEZ/BKB< 5.1.2e ~— |@minjenv.nl>;

[5.1.2e | BD/DFEZ/CBU/ClusterA ¢_5.1.2e |@minjenv.nl>;| 5.1.2e ~— [BD/DFEZ/BKB <|_5.1.2e _|@minjenv.nl>
Onderwerp: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Geachte ministerraad contactpersoon,

 

  

    
 

 

 

 

 

   

 

    

   

Ministerraadstuk 13373 inzake (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens is geregistreerd in

Paminco.

Indien u de le verantwoordelijke bent, heeft u het MR-stuk via DigiJust ontvangen. In DigiJust kunt u uw advies maken en

afstemmen met de medebetrokken directie(s).

Indien u de medebetrokken directie bent, dient u (indien nodig) contact op te nemen met de le verantwoordelijke directie.

link naar detailrapport
 

Met vriendelijke groet,
DBO MR-secretariaat

5.1.21

 

 



 

 

0029 | 5.1.2e 5.12e  |- BD/DEAL_5.4.2e_ |@minjenv.nl]; -

5.1.28 \@minjenv.nl]
Ce: 5.1.2e |- BD/DRB/SBAI_5.1.2e—_ |@minjenv.n!]
From: - BD/DP&O

Sent: Fri 6/4/2021 10:42:31 AM

Subject: RE: Voorzitter AP

Received: Fri 6/4/2021 10:42:32 AM

  | 5.1.2e |@minjenv.nl];
 

 

 

Allen, de herbenoeming dient in de MR te worden genoemd. De wet zegt hier niets over maar de functie van de

voorzitter is schaal 19. Ik probeer voor volgende week op de agenda te krijgen. Heb de stukken in Digijust daar op

aanaepast.

Gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e |
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 19:10

Aan| 5.1.2e |, - BD/DP&O;| 5.1.2e | BD/DEA 5.1.28

cc:| 5.1.2e |- BD/DRB/SBA
Onderwerp: RE: Voorzitter AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Hal 8122
Ik zie nu niet dat de nota via MRb loopt, zie bijgevoegd mijn suggesties om de eindparaaf door MRb te laten zetten.

De pSG kan de brief vervolgens verzenden.

 

 

  

 

     
 

 

 

Groet,

rom:|812e |} BD/DPRO<_6.1.2e |@minjenv.ni> 

  
 

Sent: woensdag 2 juni 2021 18:50

5.126 [5.1.26 | @minjenv.nl>;| 5.1.2e /BD/DEA<| 5.12e ~— [@minjenv.ni>; 5.1,.2e

5.1.2e |@minjenv.nl>
Cc: | 5.1.2e |- BD/DRB/SBA < 5.1.2e  |@minjenv.nl>

Subject: RE: Voorzitter AP

Sensitivity: Confidential

Bijgaand de laatste versie van de documenten. De nota loopt via de minister zodat hij wel op de hoogte is dat we

over gaan tot de benoeming. De brief ter informatie aan de voorzitter en in kopie aan de leden zal door de Psg
worden verzonden in zijn rol van eigenaar.
Ik zet de documenten vast in Digijust. Laat me vooral weten indien jullie nog wijzigingen hebben, dan pas ik dat

nog aan.

Groet

5.1.28

Van:| 5.12e|,- BD/DP&O

Verzonden: woensdag 2 juni 2021 11:13

   

   

   
 

  

  

 

          
 

Aan: 5.1.2e 5.1.2e |@minjenv.n/>; 6.1.2e ]BD/DEA<__6.1.2e  |@minjenv.nl>j lien

| 5.1.2e @minjenv.nl>
cc: { 6.1.2 -BD/DRB/SBA< _5.1.2e — |@minjenv.nl>   

Onderwerp: RE: Voorzitter AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Allen,

Vanmorgen heb ik nog even overleg met > 12e\gehad en heb ik naar aanleiding daarvan de insteek van de brief

veranderd. Nog steeds alleen een mededeling maar rechtstreeks gericht aan voorzitter en overige leden ontvangen
een kopie daarvan. Gesprek niet nodig aangezien dat met|s+2-pl is gevoerd. Mooi zou Zijn als ik nog de exacte datum

van het gesprek weet zodat ik die nog kan opnemen in de brief. Is die bekend?

Ik hoor graag of dit zo akkoord is.

Gr| 5.1.2e

Van: | 5.1.2e B.1.2e |@ minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 08:59

5.1.2e -BD/DP&O ¢4_6.1.2e @minjenv.nl>;/_512e | BD/DEAq —1.2e  |@minjenv.nl>;|_5.1.2e|$72e |] 8.1.2e — |@minjenv.ni>

cc: | 5.1.2e |-BD/DRB/SBA< _5.1.2e — |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Voorzitter AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Beste allen,
Allereerst dank voor de voorzet| _5:1.2e [Ik zou voor de aanhef natte inkt gebruiken en alleen richten aan hem. En ik zou

een kopie van de brief aan de overige leden sturen.

  
 

 

   
 

 

 



0029
ict is een beetje formalistisch om een reactie binnen een week te vragen, dus ik begrijp heel goed om dit weg te laten. Ik

zou eerder zeggen dat Wolfsen uit zich zelf zijn reactie laat weten. Eventueel zouden we het kunnen vragen, maar dan

wel op een aardige manier, eventueel in de vorm van een gesprek. Lijkt mi ook wel normaal aangezien het gaat om een

herbenoeming van5 jaar.
Met vriendelijke groet,

§.1.2e (@minjenv.nl

| 5.1.26

From: | 5.1.2¢ -BD/DP&O <q5.1.2e |@minjenv.nl>

Date: Tuesday, 01 Jun 2021, 9:27 PM

 

 

 

 

 

         
 

 

 

To: 5.1.2e | BD/DEA < @minj env.nl>| 5.1.26 \@minjenv-nl>
Ce: 5.1.2e | - BD/DRB/SBA @minjenv.nl>,| 5.1.2e | 5.1.2e (@minjenv.nl>

Subject: RE: Voorzitter AP

Hieronder mijn reactie in rood

Vani [8.26} BD/DEA< 81.20 J@minjenv.n’
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 19:28

Aan:| 5.1.2e | BD/DP&O < 5.1.2@ |@minjenv.nl>; 5.1,2¢ |@ minjenv.nl>   
 

 

 

   cc: { 5.1.20 |- BD/DRB/SBA< _§.1.2e @minjenv.nl>;[5.12e ||
5.1.2e |@ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Voorzitter AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Dank. Volgens mij prima om vanuit psg brief te sturen (ook zo met hem besproken).
Wel drie vragen by de brief:

- Je richt deze aan voorzitter en leden, niet aan hem in persoon. Wat is de reden hiervoor? Zodat de andere leden ook

geinformeerd zijn. Wellicht dat dit niet nodig is omdat de voorzitter vanuit zijn positie de overige leden hierover dient te

informeren.

- Er wordt nu geen reactie gevraagd, maar kan me voorstellen dat we daar toch naar vragen. Dan kunje ook weglaten dat

eerder is aangegeven dat hy tot herbenoeming bereid is. Ik had voor deze route gekozen omdat we al weten dat hy door

wil en omdat we dan nu meteen een en ander in gang kunnen zetten. Mochten er toch bezwaren dan zit er nog wel rumte

tussen het versturen van de brief en de ondertekening van het besluit om eventueel nog in te trekken indien dat echt

noodzakelijk zou zijn. In plaats van een reactietermijn zou ik ook een zin kunnen toevoegen bijv: Graag verneem ik

uiterlijk binnen 1 week na heden indien u niet akkoord bent met de voordracht tot herbenoeming.
- In de brief staat het voornemen tot voordragen. Aan wie wordt dan voorgedragen, want er volgt alleen benoeming van

de minister? Als de brief vanuit psg wordt verstuurd kan ik me dat wel voorstellen dat het blijft staan. De minister draagt
voor aan de koning en de koning benoemt.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 9.1.28 | -BD/DP&O 4_5.1.2e |@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 01 jun. 2021 2:55 PM

Aan: 5.1.2e |BD/DEA 4 5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e Ky5.1.2e —|@minjenv.ni>

xan 5.1.2e | BD/DRB/SBA<5.1.2e |@minjenval>.| 5.1.2e | BD/DRB/SBA minjenv.nl>,| 5.1.2e

| 5.1.28 J 5.1.2e |(@minjenv.nl>
Onderwerp: Voorzitter AP

Dag| §.1.2e Jen

Zoals recentelijk besproken met|s"2+]heb ik een conceptbrief opgesteld om de AP te informeren over de herbenoeming van de

voorzitter. De conceptbrief en de nota heb ik als bijlage bijgevoegd. Ik_heb dit nu uit naam van de minister gedaan maar bij
nader inzien lijkt me dat dit niet weer naar de minister hoeft maar vials kan lopen. Ondertekening van de voordracht moet dan

wel nog even via de minister. Kunnen jullie je hier in vinden?

Vriendelijke groet,

| 5.1.2e

| 5.1.28

 

 

  

  
 

 

 

 

    
 

 

 
 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Personeel & Organisatie

Afdeling Dienstverlening
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 17e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag



 

 

5.1.2e minjenv.nl

http: //www.rijksoverheid.nl



0030

Herbenoeming voorzitter Autoriteit

Persoonsgegevens

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft besloten om Aleid

Wolfsen voor een tweede termijn te benoemen als voorzitter van de

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) per 1 augustus 2021 voor een periode
van vijf jaar.

Op 1 augustus aanstaande loopt de huidige termijn van Wolfsen af. Op grond
van artikel 7 van de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming kan de voorzitter van de AP éénmaal worden herbenoemd

voor een termijn van 5 jaar. De AP is de onafhankelijke toezichthouder in

Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.



 

0031 5.1.2e |- BD/DRB/SBAL_5.1.2e—_ |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e - BD/DP&O

Sent: Wed 6/23/2021 8:08:03 AM

Subject: RE: Doc in DJ in bewerking?

Received: Wed 6/23/2021 8:08:03 AM

 

   

Je kunt er nu in als het goed is

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

 

 Van: 5.1.2e |-BD/DRB/SBA<__5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: woensdag 23 jun. 2021 09:44

Aan: 5.1.2 - BD/DP&O < 5.1.2e€ |@minjenv.nl>

Onderwerp: Doc in DJ in bewerking?

Hoil_ 5126 |
Ik kan de werkstroom in DigiJust nog niet doorzetten omdat het document in bewerking is bij jou.
Groet[ 5.1.2e

  

  

 

 

 
 

 

    

Van 5.1.2e IBD/DP&O
Verzoqnden=:_dinedas 77 nmi 2091 21-40

Aan: coe 6.1.2e | BD/DCOM/WS&O; | 5.1.2¢ | BD/DRB/SBA
CC|_512e |BD/DRB/SBA; 512e _|BD/DCOM/C&R  
Onderwerp: RE: Reactie gevraagd: MR herbenoeming AP voorzitter
 

Reeds beoordeeld zie doc. nr. 34   



 

0032 [4126 |. BD/DEAL3.42e J@minjenv al]
From: | 5.1.2e |- BD/DP&O

Sent: Wed 6/23/2021 12:13:32 PM

Subject: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Received: Wed 6/23/2021 12:13:32 PM

 

 

 

Onderstaande had ik ook nog aangepast vanmorgen. Als jij nog parafeert dan kan het stuk door.

Van:| 5.1.2e IBD/DEA
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 09:50

Aan: 5.1.2e - BD/DP&O

Onderwerp: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Ja, datis ook zo,| 5.2

Misschien van maken betreft eigen stuk ter kennisgeving?

Van: 5.1.2e |- BD/DP&O 4 5.1.2e (@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 09:33

Aan; 5.1.2e | BD/DEA < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Ik zie het, is nu aangepast. Er hoeft niet meer te worden ingestemd met de herbenoeming vandaar dat het zo is

geformuleerd. Mrb heeft al besloten om voor te dragen en de MR wordt nu alleen geinformeerd, althans zo heb ik dat

opgevat of is dat metjuist?
Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: | 5.1.28 | BD/DEA +5.1.2e—_ |@minjenv.nl>
Datum: woensdag 23 jun. 2021 09:01

Aan: -BD/DP&Oq 5.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ha] 5.1.2e

Ik zie nog 1 ding: er staat nu advies geen, ter kennisname. Moet dat niet zijn instemmen omdat het eigen voorstel

is?

Verder is de zin onder de politiek bestuurlijke context nu dubbel opgenomen. Zou je dat nog kunnen aanpassen?
Groet

5.1.2e

Van:[__5.1.2e _|-BD/DP&O<q 5.1.26|@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 20:23

Aan: | 5.1.2€  /yan-BD/DEA< 5.1.2€ @minjenv.nb>;
BD/DRB/SBA< _5:1.2e ~—- |@minjenv.nl>

cc: | 5.1.2e |BD/DEA<4 _5:1.2e — |@minjenv.nl>;[_8.12e _]- BD/DRB/SBA< 8.1.2e |@minjenv.ni>

Onderwerp: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Deze opmerkingen heb ik nog verwerkt in het stuk. Directeur DRB en afdelingshoofd DRB/sba heb ik in de lijn

opgenomen. Is dat voldoende?

Gr|  5.1.2e

Vani__5.1.2e | BD/DEAd___6.1.2e _|@minjenv.n'>
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 19:43

Aan: | 5.1.2 4 5.1.2€ |@minjenv.nl>4 5.1.2e - BD/DP&O < 5.1.2e @minjenv.nl>; | 5.1.2

BD/DRB/SBA< _5:1.2e ~— |@minjenv.nl>
cc: 5.1.2e |BD/DEAq 5.1.2e — |@minjenv.nl>;[_5.12e | BD/DRB/SBA q 5.1.2e|@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Ha,
Zie bijgaand nog enkele aanvullingen en een vraag (er wordt gesproken over de ontvangen voordracht)?
Ik mis nog advies over vervolg MR (dat KB gemaakt wordt en herbenoeming per 1/8 dan is?)
Groet

Van: | 5.1.2e | 5.1.2e |@ minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 19:14

Aan: 5.1.2e - BD/DP&O < 5.1.2e€ |@minjenv.nl>; 5.1.2e |
- BD/DRB/SBA ¢ 5.1.2e @minjenv.nl>;

| 5.1.28 [BD/DEA< —5.1.2e ~~ |@minjenv.nl>

cc:| 5.1.2e LBD/DEAd 5.1.2e — |@minjenv.nl>;|_ 5.1.2e | BD/DRB/SBA4 5.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Ha

Ik had persoonlijk nog wel een bijzin opgenomen nu wij hebben voor de MR hebben verstuurd. Formeel ligt het ter

 

 

 
 

 5.1.2e |x §.1.2e |@minjenv.nl>; 5.1.2€ 7
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nwInisname in de MR, maar daar wordt weleens van afgeweken en al verwacht ik het niet in deze situatie is het

altijd goed om daarop voorbereid te zijn. In de benoemingen waar ik bij betrokken ben geweest is er altijd

uitgegaan van zo’n mogelijkheid. Ik zou voor de toekomst het erg prettig vinden dat wij over en weer beter alle

stappen uitspreken. Ik was ervan uitgegaan dat de brief was opgehouden en jij dacht vermoedelijk het

omgekeerde, dus ik zal in de toekomst ook beter navraag doen.

Neem je ons op in de lijn ter afstemming? Ik heb nog wat opmerkingen bij het aangepaste advies?

Groet,

From: - BD/DP&O q 5.1.2€ |[@minjenv.n|>
 

  

5.1.2e 
Sent:

di

5:56

5.1.2e |- BD/DRB/SBA <{|___-1.2e —_ |@minjenv.nl>;    
  

 

 

To:
5.1.2e §.1.2e |@minjenv.nl>;

BD/DEA< _§.1.2e ~~ [@minjenv.nl>
Ce: 5.1.2e  }BD/DEAq 51.2e — |@minjenv.nl>;[_§.1.2e_} BD/DRB/SBA4 5.1.2e |@minjenv.nl>
Subject: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Dank voor alle reacties.

Even nog een korte toelichting. De herbenoeming van de voorzitter AP ligt alleen ter kennisname in de MR vrijdag.
De brief aan de AP die is verzonden is heel bewust voorafgaand aan de agendering in de MR verzonden met de

bedoeling om hen te informeren over het opstarten van de procedure tot herbenoeming. Bij veel andere

organisaties zie je dat er juist vanuit de organisatie een formeel verzoek komt. Met de AP is hier wel over gesproken
maar zij gaven aan dat ze juist de reactie van het departement verwachten. Wij wilden voorkomen dat het in de MR

zou liggen of er een KB zou zijn zonder dat dit met de AP is afgestemd.

 
 

 

 In september vorig jaar en in januari van dit jaar is met de minister over de herbenoeming gesproken.
   

5.1.2: | 5.2    
In de bijlage treffen jullie het aangepaste advies. Ik zal dit ook in Digijust zetten. Indien er nog aanpassingen zijn
dan hoor ik dat graag nog even.

5.1.2

Van: | 5.1.2 @ minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 12:31

Aan| 5.1.2e |BD/DRB/SBA 5.1.2e @minjenv.nl>| 5.1.26 [@minjenv.nl>;
5.1.20 [BD/DP&O| 5.1.2e ~— @minjenv.nl>

cc: 5.1.26 }BD/DEA[ —5.1.2e — @minjenv.nl}_ 5:1.2e | BD/DRB/SBA| 5.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nieuw MR stuk (DJ 3365041) Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

Reeds beoordeeld zie doc. nr. 28   



 

 0034 | 5.1.2e -BD/DP&O[,_5.1.2e|@minjenv.nl]
From: §.1.2e |- BD/DCOM/WS&0

Sent: Thur 6/24/2021 3:23:24 PM

Subject: RE: Reactie gevraagd: MR herbenoeming AP voorzitter

Received: Thur 6/24/2021 3:23:24 PM

 

 

  Hoi
§.1.2e
 

AP had geen opmerkingen bij het persbericht, behalve wat aanvullingen over hoe lang Wolfsen voorzitter is,

 

   

 

Mvg = 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.26 | - BD/DP&O <_5.1.2e |@minjenv.nl>  

 

Datum: donderdag 24 jun. 2021 5:03 PM

Aan 512e _|- BD/DCOM/WS&O <{5.1 .2e|@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Reactie gevraagd: MR herbenoeming AP voorzitter

 

Dag] 5,1,2e |heb jij nog contact gehad met de AP hierover?

aoe

Van:| 5.120 |
- BD/DCOM/WS&O

Verzonden: woensdag 23 juni 2021 08:35

Aan 5.1.2e - BD/DP&O : 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRB/SBA

CC) 5.1.2e |-BD/DRB/SBA | 5.1.28 - BD/DCOM/C&R

Onderwerp: RE: Reactie gevraagd: MR herbenoeming AP voorzitter

Voor te dragen! vind ik inderdaad verwarrend. 'Herbenoemen' Jaat ik dan staan,

Groet[ 526 |Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:| 5.1.2e —].- BD/DP&O 4_5.1.2e |@minjenv.nl>

Datum:
di i

‘40 PM

Aan: 5.1.28 H 5.1.2 @minjenv.ni>,| §.1.2e |- BD/DCOM/WS&O <|5.1.2e| minj env.nl>, | 5.1.2e

BD/DRB/SBA<_5.1.2e — |@minjenv.nl>
Kopie{_5.12° |- BD/DRB/SBA <5.1.2e|@minjenval>|—5.1.2e |. BD/DCOM/C&R {_5.42e _ |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Reactie gevraagd: MR herbenoeming AP voorzitter

Prima, ik twijfel nog wel ofwe niet inderdaad moeten opnemen “voor te dragen voor herbenoeming” in plaats van “herbenoemen”. Ofkan dit

naar buiten toe verwarring opleveren?
Gr| 51.2e

Van: 5.1.2e H 5.1.2e |(@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 21:14

Aan:[_5.1.2e]-BD/DCOM/WS&O <[5.1.2e|@minjenv.nl>: §.1.2e |. BD/DP&O 4 5.1.2e |@minjenv.nl>: 5.1.2e
.

BD/DRB/SBA <__5-1.2e _|@minjenv.nl>
CC: BD/DRB/SBA < 5.1.2e |@minjenvnl>} —5.1.2e = | BD/DCOM/C&R4_5.1.2e  |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Reactie gevraagd: MR herbenoeming AP voorzitter

Lijkt mij een goed compromis, hopelijk ook voor de anderen!

From: - BD/DCOM/WS&O {5.1.2e |@minjenv.nl>
Sent: dinsdag 22 juni 2021 19:32

 

  
 

   

 

 

  
 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

To:| 5.1.2e H 5.1.2e (@minjenv.nl>;| 5.1.2e - BD/DP&O <|_5.1.2e |@minjenv.nl>; 5.1.2e  
 

 

BD/DRB/SBA <_5-1.2e =~ (@minjenv.nl>
Ce:[ 542e |-BD/DRB/SBA4 §.1.2e |@minjenv.nl>| —_5.1.2e = |-BD/DCOM/C&R 45.1.2 |@minjenv.nl>
Subject: RE: Reactie gevraagd: MR herbenoeming AP voorzitter

Ik heb nog wel een compromis-voorstel :)
Laat maar weten

Groete

  

 
 



0034
. . 7a,

Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

De ministerraad heeft met instemming kennisgenomen van het voornemen van minister Dekker voor

Rechtsbescherming om Aleid Wolfsen te herbenoemen als voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

(AP) per 1 augustus 2021 voor een periode van vijfjaar.

Op | augustus aanstaande loopt de huidige termijn van Wolfsen af. Op grond van artikel 7 van de

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming kan de voorzitter van de AP éénmaal worden

herbenoemd voor een termijn van vijfjaar. De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de

bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: | 5.1.2e |@minj env.nl>
Datum: dinsdag 22 jun. 2021 5:52 PM

Aan{ 5.1.2e |-BD/DCOM/WS&O <§.1.2e|@minjenv.nl>, -BD/DP&O 4 5.1.2e |@minjenv.nl>| 5.1.2e

BD/DRB/SBA <| 5.1.2e  |@minjenv.nl>
Kopie:|_ 5.1.2e - BD/DRB/SBA < 5.1.28 (@minj enval>| 5.1.22 |-BD/DCOM/C&R <45.1.2e— |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Reactie gevraagd: MR herbenoeming AP voorzitter

Als we de tekst zo aanpassen is de rol van de MR mijns inziens totaal onduidelijk. Daamaast blijft het formeel een benoeming door de Kroon, dus

Dekker benoemt Wolfsen niet zou ik zeggen, maar zoals staat in de regeling: voor herbenoeming voor te dragen.
Daarnaast ook liever de oude tekst omdat de benoeming toch wel de nodige aandacht kan generen en dan heb ik liever dat het een beslissing is van

het kabinet in het beeld dan alleen van Dekker.

From: - BD/DCOM/WS&O {5.1.2e|@minjenv.nl>
Sent: dinsdag 22 juni 2021 17:28

To: ] 5.1.2¢ |-BD/DP&O4 5.1.2e @minjenv.al>: | 9.1.2¢ 4 5.1.2e |@minjenv.nl>:
BD/DRB/SBA d 5.1.2e |@minjenv.nl>

Ce: |5.1.2e| BD/DRB/SBA 4 5-12e [@minjenv.nl>[ —5.1.2e —|- BD/DCOM/C&R4_ 5.1.2 |@minjenv.nl>
Subject: RE: Reactie gevraagd: MR herbenoeming AP voorzitter

Lykt my prima.
Groeter

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e -BD/DP&O <4§.1.2e |@minjenv.nl>

Datum:_di 220 PM

Aan: 5.1.2e | 5.1.2e |@minjenv.nl>| 5.1.2e |- BD/DCOM/WS&O <{5.1.2e @minjenv.ul>, | 5.1.2e

BD/DRB/SBA <| 5.1.2¢ (@minj env .nl>

Kopie{_5.1.2e_|-BD/DRB/SBA {5.122 ]@minjenvnl>.[ 5.1.2e |

- BD/DCOM/C&R{_§.1.2e_ |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Reactie gevraagd: MR herbenoeming AP voorzitter

Dag allemaal,

Aangezien het voornemen tot herbenoeming vrijdag alleen wordt genoemd in de MR en niet ter instemming wordt voorgelegd, stel ik voor om dit

ook in de communicatie zo op te nemen. Ik heb daarbij aangesloten bij de tekst die destijds bij de benoeming van Wolfsen is gebruikt

(https://www.algemenebestuursdienst.n)/actueel/nieuws/2016/05/27/aleid-wolfsen-voorzitter-autoriteit-persoonsgegevens).
Groet,

5.1.2e

Van:| 5.1.2e [5.1.2¢ \@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 14:01

Aan:|_5-1.2e | BD/DCOM/WS &O < 5.1.2 (@minjenv.nl>; - BD/DRB/SBA | 5.1.2e (@minjenv.nl>;
5.1.28 | - BD/DP&O <_5.1.2e |@minjenv.nl>

CC:[_512e_]-BD/DRB/SBA < 5.1.2e |@minjenv.nl> 5.1.2e -BDDCOM/C&R <45.1.2e— |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Reactie gevraagd: MR herbenoeming AP voorzitter

Hal 5128 |Zie bigaand. Goed voorstel om deze nog afte stemmen met de AP.

Groet,

From: - BD/DCOM/WS&O <|5.1.2e| Mminjenv.nl>
Sent: dinsdag 22 juni 2021 13:12

To: 5.1.2e |- BD/DRB/SBA <| 5.1.2e — |@minjenv.nl>;
612e |BD/DP&O <_5.12e |@minjenv.nl>

Ce:| 5.1.2e |BD/DRB/SBA <| 5.1.2e @minjenvnl>;|  8.12e | -BD/DCOM/C&R4 6.1.2e  |@minjenv.nl>
Subject: Reactie gevraagd: MR herbenoeming AP voorzitter

Dag collega’s,

 

 

 

 

  

 

 

 

§.1.2e  
 

 

  

 

 
 

     
 

 

 

  

 

5.1.2e    

 

  

 

 

  

  5.1.2e | 5.1.2e \@minjenv.nl>; 5.1.22
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~~ bijlage voor het (korte) benoemingsbericht voor de MR komende vrijdag. Graag jullie akkoord of eventuele tekstvoorstellen ter verbetering.

 
Woordvoerder

 

Ministerie van Justitie en Veiligh ead

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Map Sie
[5.1.2e\@m injenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
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Herbenoeming voorzitter Autoriteit

Persoonsgegevens
Nieuwsbericht | 25-06-2021 | 14:45

De ministerraad heeft met instemming kennisgenomen van het

voornemen van minister Dekker voor Rechtsbescherming om Aleid

Wolfsen te herbenoemen als voorzitter van de Autoriteit

Persoonsgegevens (AP) per 1 augustus 2021 voor een periode van

vijf jaar.

Aleid Wolfsen is sinds 2016 voorzitter van de AP. Eerder was hij al verbonden aan de AP als lid van de raad

van advies.

Op 1 augustus aanstaande loopt de huidige termijn van Wolfsen af. Op grond van artikel 7 van de

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming kan de voorzitter van de AP Génmaal worden

herbenoemd voor een termijn van vijf jaar.

De AP is de onafhankelijke toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in

onder meer de AVG.



 

0036 BD/DJOA/BBOP{__5.4.2e |@minjenv.nl];[___51.2e _|- BD/DP&Of__51.2e _|@minjenv.ni]
Ce: DJOA - Benoemingen - DJOAI 5.1.21 \@minjenv-nl]
From: BD/DJOA/BBOP

Sent: Mon 6/28/2021 6:20:19 PM

Subject: RE: herbenoeming voorzitter AP

Received: Mon 6/28/2021 6:20:20 PM

 

 

 

Besten, ik heb deze week nauwelijks ruimte voor extra klussen en moet vrijdag bovendien vrij nemen.

aangezien je toch al alles zelf hebt gedaan; kun je dit dan ook doen als het haast heeft. Dan kunnen we in het licht

van de bespreking vorige week misschien bekijken hoe we meer gaan samenwerken in zaken vanaf het begin. Gr,

[ 8.1.2e |
Van: BD/DJOA/BBOP

Verzonden: maandag 28 juni 2021 20:10

Aan: - BD/DP&O ; BD/DJOA/BBOP

CC: DJOA - Benoemingen - DJOA

Onderwerp: RE: herbenoeming voorzitter AP

Hoi

Pak jij het besluit AP verder op (Digijust 3365041)?

@[_5.1.2e| bij het Kabinet kan er niks liggen dinsdagochtend, in ieder geval niet morgenochtend. Het besluit wordt

namelijk eerst opgemaakt, dan gaat het concept naar de minister en daarna wordt eea verzonden naar het Kabinet.

Metvriendelijke groet,

| 5.1.2e |
Adviseur

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147| 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

m ( 5.1.2e

| 6.1.2e  |@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

werkdagen: maandag t/m donderdag

 

 

 

Verzonden: maandag 28 juni 2021 11:02

Aan: DJOA- Benoemingen - DJOA < 5.1.2i la minjenv.nl|>

cc} 5.1.2e - BD/DJOA/BBOP < 5.1.2e |@ minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DJOA/BBOP 4 5.1.28 = |@minjenv.nl>

Onderwerp: herbenoeming voorzitter AP

Collga’s,
Afgelopen vrijdag is de herbenoeming van de voorzitter AP in de MR genoemd. De herbenoeming dient per 1 augustus
aanstaande in te gaan. Kunnen jullie voor het besluit zorgdragen? Het dossier in Digijust is: 3365041. Eerder, bij een

vergoedingenregeling geen benoeming, heb ik de AdK en het KB zelf even afgegeven bij het Kabinet van de Koning en toen

kreeg ik het binnen een paar dagen getekend weer retour. Volgens mij gaat dit het snelst als het uiterlijk dinsdagochtend bij het

kabinet ligt. Als ik ergens bij kan helpen dan hoor ik dat graag.

Dank alvast!

Vriendelijke groet,

| 5.1.2e |

| 5.1.2e E

 

 

   

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Personeel & Organisatie

Afdeling Dienstverlening
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 17e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

 



003673. @minjenv.nl
http: //www.rijksoverheid.nl



 

0037 5.1.2e |- BD/DP&O[_5.1.2e |@minjenv.nl]

From: 5.1.2e - BD/DJOA/BBOP

Sent: Tue 6/29/2021 6:43:00 PM

Subject: RE: Voordracht Vz AP

Received: Tue 6/29/2021 6:43:01 PM

 

 

Hoi) 5.1.2e

Hoi Size | dat de voordragende organisatie de voordracht naar het cluster benoemingen stuurt en er

vervolgens door dat cluster een zaak wordt aangemaakt volgens een vast zaaksjabloon. Dat gaat ook met deze

herbenoeming gebeuren. Ik heb dat met] 5.1.2e |vandaag doorgesproken. Ons cluster draagt ook zorg voor het KB.

Mogelijk wordt tekening door de Koning tijdig gehaald maar wordt contrasignering niet gerealiseerd voor het

reces/verlof van de minister, maar dat hoeft niet perse een belemmering te zijn voor de Vz om al van start te gaan.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Adviseur

 
 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147| 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M ( 5.1.2

| 5.1.26 |@ minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

werkdagen: maandag t/m donderdag

 

 

 

Van:| —-5.1.2e —_—|- BD/DP&O
Verzonden: maandag 28 juni 2021 21:54

Aan:|_5.1.2e_| BD/DJOA/BBOP

Onderwerp: RE: Voordracht Vz AP

Ha

De ervaring leert mij tot nu toe dat er inderdaad bij de zbo’s niets volgens een uniform proces of regeling verloopt.
Dat vraagt zeker enige flexibiliteit en soms ook creativiteit.

Mijn e-mail van 4 juni was nu juist bedoeld om jullie van de nodige informatie te voorzien en zodat jullie een dossier

konden aanmaken.| §.12e |liet mij weten dat hij dat dubbelop vond als wij al een dossier hadden aangemaakt. Dat is

dan verder een kwestie van jullie onderlinge afspraken lijkt me zo. Dat dossier hebben wij in de meeste gevallen al

aangemaakt omdat wij er ook in een eerder stadium al mee bezig zijn. Meestal gat het dan om de werving en

selectie en in dit geval dus over de vraag wel of niet herbenoemen en hoe dat traject vorm geven.

[ 5.1.2e \verzoek mij nu om het KB zelf te maken omdat hij er geen tijd voor heeft deze week. Dat zou dus ook een

afwijking zijn van de werkafspraken. Indien dat nodig is om de termijn van 1 augustus mogelijk nog te halen vind ik

dat geen probleem. Ik kan overigens niet goed inschatten of het bij een herbenoeming grote problemen oplevert
indien het KB niet op tijd is afgerond. Wellicht goed om eerst even te overleggen.
Ben benieuwd hoe jij dat ziet.

Groet

5.1.2e

Van:| 5.1.2e _|-BD/DJOA/BBOP<|__5.1.2e— |@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 28juni 2021 21:05

Aan:) 5.122, - BD/DP&O q 5.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Voordracht Vz AP

Hol 12¢_|
Dank voor je mail en bijlage. |

 

 

 

 

 

 

5.1.21 | 5.2    
Maar nog los daarvan, we hebben eerder afgesproken in het werkproces dat onze ondersteuning een zaak

aanmaakt. Dat gebeurt via een speciaal zaaksjabloon met bijhorende (uniforme) titel. Dat is handig omdat op die

manier makkelijk rapportages kunnen worden gedraaid met welke benoemingszaken er DG-breed zijn. Nu een

afwijkende titel is gebruikt voor de AP-benoeming, valt zo deze zaak buiten het zicht van de rapportage. Zoals
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ayesproken in het werkproces doen alle organisaties, dus inclusief AP, CRM en OVV hun voordracht bij het centrale

DJOA-benoemingen mailadres. Dat past ook bij de rol van DJOA-benoemingen als centraal codérdinatie- en

kennispunt op het terrein van benoemingen. Dat er voor de herbenoeming geen verzoek nodig zou zijn, maakt niet

uit. Ook dan had een zaak door onze ondersteuning aangemaakt kunnen worden, die voor DP&O opgesteld had

kunnen worden en waarin alle stukken geplaatst kunnen worden en van waaruit werkstromen gestart kunnen

worden. Dat nu door DP&®O/DEA een zaak wordt aangemaakt en voor DJOA wordt opgesteld is nu de omgekeerde
wereld. Ik wil graag vasthouden aan beproefde werkwijzen en aan goede ervaringen uit het verleden. Ik zal dat ook

nog aan[_5.1.2e_jmeegeven als reactie op zijn weergave van het overleg van vorige week.

Met vriendelijke groet,

| 5.1.2e

Adviseur

 

  

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147| 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

5.1.2e minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

werkdagen: maandag t/m donderdag

 

Van: -BD/DP&O {_5.1.2e |@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 13:53

Aan{  5.1.2e — |- BD/DJOA/BBOP <| 5.1.2e = (@minjenv.n|>

Onderwerp: RE: Voordracht Vz AP

Ha

Dat klopt. Ik heb jullie hier 4 juni over geinformeerd per email. Aansluitend op de email heb ik hier uitvoerig over

gesproken met| 5.1.2e |aan de telefoon. Er is hier geen verzoek van de AP gekomen. De AP gaf aan dat de minister

benoemt dus dat zij een bericht van het departement verwachtte hierover. In een gesprek met de Psg had Wolfsen

al laten weten beschikbaar te zijn voor een tweede termijn.
In overleg met 512ehebben wij een brief opgesteld waarin we aan de AP hebben meegedeeld dat de procedure tot

herbenoeming zou worden opgestart. De herbenoeming wordt inderdaad komende vrijdag (in de mail ging ik nog

uit van 18 juni) genoemd in de MR.

Nav mijn mail van 4 juni en het overleg met | 5.1.2e | heb ik de Digijust zaak (3365041) die hier op betrekking heeft

opengesteld voor jullie afdeling en zou ik een seintje geven zodra het langs de ministerraad is zodat vervolgens het

KB en de AdkK er uit kan.

Ik verwacht dus dat het vrijdag na afloop van de MR kan worden doorgezet. Ik laat dat weten.

Gr[__5.1.2e|
Van:|__5.12e  |-BD/DI0A/BBOP <{_8:1.2e  |@minjenv.n'>

Verzonden: donderdag 24 juni 2021 13:33

Aan: 5.1.2e
- BD/DP&O d 5.1.2e |@minjenv.nl>

 

 

 

  

Onderwern: Voordracht Vz AP

aeBegrijp Ik het goed dat de benoeming AP al voorligt in de MR van 25 juni? Als ja, dan wordt het werkproces niet helemaal

gevolgd. Ons cluster heeft namelijk, voor zover ik kan overzien, geen nota/aanbiedingsformulier etc voorbij zien komen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e |

Adviseur

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147| 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag



0037 5.1.2e

[ 5.4.2e — [@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

werkdagen: maandag t/m donderdag
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0038 5.1.2e -BD/DP&O[,_5.1.2e|@minjenv.nl]
From: DJOA - Benoemingen - DJOA

Sent: Wed 6/30/2021 10:50:16 AM

Subject: spoed: herbenoeming voorzitter AP

Received: Wed 6/30/2021 10:50:17 AM

   

Ik ga deze zaak behandelen. Kun je de zaak aan mij overdragen zodat ik in deze zaak kan doorwerken? Nu is bij
ons een zaak aangemaakt op basis van jou onderstaande mail en moet ik alle relevante stukken in de nieuwe zaak

zetten, dat is geen efficignte manier van werken.

Wanneerje de zaak hebt overgedragen zal ik het KB voorbereiden en in de lijn doen. Kun je ook aangeven wie (en
hoe: paraaf/info) je in de lijn wilt hebben? Een KB afgeven op dinsdagochtend, kan ik niet beloven. We weten niet

wanneer de minister het AdK heeft ondertekend. KB’s worden alleen in spoedgevallen langsgebracht.
Alvast bedankt.

Groetjes,

Verzonden: maandag 28 juni 2021 11:02

Aan: DJOA-Benoemingen - DJOA

ce:| 5.1.2e | Bp/DJOA/BBOP;[ __512e_|-BD/DJOA/BBOP
Onderwerp: herbenoeming voorzitter AP

Collga’s,
Afgelopen vrijdag is de herbenoeming van de voorzitter AP in de MR genoemd. De herbenoeming dient per 1 augustus
aanstaande in te gaan. Kunnen jullie voor het besluit zorgdragen? Het dossier in Digijust is: 3365041. Eerder, bij een

vergoedingenregeling geen benoeming, heb ik de AdK en het KB zelf even afgegeven bij het Kabinet van de Koning en toen

kreeg ik het binnen een paar dagen getekend weer retour. Volgens mij gaat dit het snelst als het uiterlijk dinsdagochtend bij het

kabinet ligt. Als ik ergens bij kan helpen dan hoor ik dat graag.

Dank alvast!

Vriendelijke groet,

| 5.1.2e

| 5.1.26

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Personeel & Organisatie

Afdeling Dienstverlening
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 17e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

 

5.1.2e minjenv.nl

http: //www.rijksoverheid.nl



 

 

0039 5.1.2e |-BD/DP&OlL_5.1.2e _|@minjenv.nl]
5.1.2eCe: - BD/DP&Of,_5.1.2e |@minjenv.nl]

From: | 5.1.2e | BD/DEA

Sent: Thur 7/1/2021 7:56:27 AM

Subject: PO pSG - Aleid

Received: Thur 7/1/2021 7:56:28 AM

Aanstaande maandag heeft de pSG een PO met Aleid Wolfsen. Ik geef|5'2e]een lijstje met actualiteiten mee. Ik vroeg me af of de

herbenoeming van Aleid nu rond is of dat er nog iets in het proces zit wat afgerond moet worden. Is er iets wat we5.1.2e| og

moeten meegeven?
Met vriendelijke groet,

 

 

 

5.1.2¢

senior Adviseur
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Eigenaarsadvisering

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

a SEec
5.1.2e @minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
 

 

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



0040

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Aan de Koning

Datum 6 juli 2021

Onderwerp Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

In overeenstemming met de instemming van de Ministerraad van 25 juni 2021

geef ik U in overweging, mr. A. Wolfsen, te herbenoemen tot voorzitter van de

Autoriteit Persoonsgegevens.
Het daartoe strekkende ontwerpbesluit bied ik U hierbij ter ondertekening aan.

De Minister voor Rechtsbescherming,

Directoraat-Generaal

Rechtspleging en

Rechtshandhaving

Directie Juridische en

Operationele

Aangelegenheden

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.ni/jenv

Contactpersoon

5.1.2i

Registratienummer

3413527



 

0041 | 5.1.2€ |- BD/DP&O],_5.1.2e |@minjenv.nl]

Ce: DJOA - Benoemingen - DJOAI 5.1.21 \@minjenv.nl]
From: DJOA - Benoemingen - DJOA

Sent: Wed 7/7/2021 9:56:53 AM

Subject: KB herbenoeming mr. A. Wolfsen

Received: Wed 7/7/2021 9:56:54 AM

voil Size |
Gelet op de vakantie van de minister (vanaf 10 juli tot 15 augustus) is het niet haalbaar dat het KB van mr. Wolfsen

nog voor 1.8 is gecontrasigneerd door onze minister.

Wil je dit alvast doorgeven aan de AP?

Dank en groeten,| 5.1.2e

Van:| —_5.1.2e ~——|- BD/DP&O
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 16:05

Aan: DJOA- Benoemingen - DJOA

Onderwerp: RE: werkstroom KB benoeming mr. A. Wolfsen

Yes, dat is @autoriteitpersoonsgegevens.nl

Van: DJOA - Benoemingen - DJOA< 5.1.2i @minjenv.n|>

Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 08:15

Aan: | 5.1.2 |- BD/DP&O < §.1.2€ |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: werkstroom KB benoeming mr. A. Wolfsen

Hoi| 5.1.2e

Dank.

Het KB wordt per mail verstuurd en niet per post.
Ik zie geen cv van mr. Wolfsen in de zaak. Kan jij aan zijn mailadres komen?

Gr, | 5.1.2e

Van: 6.1.2e  |-BD/DP&Od_5.1.2e |@minjenv.nl>
Verzonden: maandag5 juli 2021 10:38

Aan: DJOA- Benoemingen - DJOA <| 5.1.2i l@ minjenv.n|>
Onderwerp: RE: werkstroom KB benoeming mr. A. Wolfsen

Hal _5-1-2e |van DEA begrijp ik net dat het KB het beste gezonden kan worden naar 5.1.2e

( 9.1.28 @autoriteitpersoonsgegevens.nl) en naar Aleid Wolfslen.

Gr| _ 5.1.2e

Van 5.1.2e  |- BD/DP&O
Verzonden: maandag5 juli 2021 10:29

  

 

  

 

   
 

  

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

  

 

Aan: DJOA- Benoemingen - DJOA <| 5.1.2i |@minjenv.n|>
Onderwerp: RE: werkstroom KB benoeming mr. A. Wolfsen

Je bedoelt naar wie het bij de AP gezonden kan worden als het KB is getekend? Mij lijkt naar de heer Wolfsen zelf

en de directeur (bedrijfsvoering) bij de AP? Dat is| 5.1.2e |Per e-mail kan ik wel doorzetten maar per post
 

liever niet aangezien ik heel onregelmatig op kantoor ben.

cr{_ e126 |  
 

 

Van: DJOA-Benoemingen - DJOA ¢ 5.1.2i |@minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 15:10

Aan: - BD/DP&O q 5.1.2@ | |@minjenv.n|>

CC: DJOA - Benoemingen - DJOA 4 5.1.2i l@ minjenv.nl>
  

Onderwerp: RE: werkstroom KB benoeming mr. A. Wolfsen

Hoi

Wat wordt de verzendlijst voor het KB?

Kunnen wij het naar jou mailen en zorg jij voor doorzending?

Fijn weekend alvast, groeten,
Van: | 5.1.2e - BD/DP&O { 5.1.2e | @ minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 1 juli 2021 16:17

Aan: DJOA- Benoemingen - DJOA <| 5.1.2i |@ minjenv.n|>
Onderwerp: RE: werkstroom KB benoeming mr. A. Wolfsen

Dank voor je bericht.

Gr[5128]
Van: DJOA-Benoemingen - DJOA <| 5.1.2i |@ minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 1 juli 2021 10:36

Aan: | 9.1.2¢ | - BD/DP&O d 5.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: werkstroom KB benoeming mr. A. Wolfsen

 

 

 

 

 

 

 

  



0041. 4morgen

Ik heb zojuist de werkstroom opgestart voor de herbenoeming van mr. Wolfsen.

Je gaf een keer aan dat je geen seintje krijgt wanneer wij een werkstroom opstarten en jij ter info bent opgenomen,

daarom stuur ik je de stukken nu ook per mail.

Groetjes,



 

0042

WIJ [LLEMgsryLEXANDER,

BiJ DE GRATIE GODS,

KONING DER NEDERLANDEN,

PRINS VAN ORANJE-NASSAU,

nx. 2021001409
ENZ. ENZ. ENZ.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 6 juli 2021,
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden, nr. 3413527;

Gelet op de artikel 7, zesde lid van de Uitvoeringswet Algemene verordening

gegevensbescherming;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

met ingang van 1 augustus 2021, voor de duur van vijf jaar, te herbenoemen tot

voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens: 
mr. A. WOLFSEN,

geboren 23 februari 1960.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit.

's- Grovenhhage, 13 Juda 2c2\

(fs   De Minister echtsbescherming,

   

 
 
  




