
 

0001 | 5.1.2e |. BD/DEA[ —_5.1.2e —_ |@minjenv.nl]
From: Secretariaat - plv. secretaris-generaal

Sent: Thur 12/10/2020 2:35:50 PM

Subject: RE: bericht aan vz AP

Received: Thur 12/10/2020 2:35:51 PM

Hil_5.1.2¢|
Ik heb de mail uit naam vanls12e|gestuurd naar Aleid Wolfsen.

Groetjes,
5.1.28

i 5.1.2¢ L BD/AL
Verzonden: donderdag 10 december 2020 13:19

Aan: 5.1.28 ‘|BD/DEA ; Secretariaat
- plv. secretaris-generaal

cc: 5.1.2€ - BD/DEA

Onderwerp: RE: bericht aan vz AP

Prima. kan hem versturen

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van: | 5.1.2e LBD/DEA< _5.1.2e—_ |@minjenv.nl>

Datum: woensdag 09 dec. 2020 11:23 AM

Aan de - BD/AL @minjenv.nl>

Kopie: BD/DEA < @minjenv.nl>

Onderwerp: bericht aan vz AP

Hallo[5.1.2e|
Enige tijd geleden spraken we over de benoeming van Aleid Wolfsen, aangezien deze afloopt in augustus 2021, en uiterlijk 1

februari helder moet zijn of hij herbenoemd wordt. Jij hebt met in jouw kennismakingsgesprek gesproken over zijn benoeming
en gevraagd hoe hij er zelf over denkt. Je gaf paar weken terug aan dat je hem een reminder wilde sturen voor deze vraag. Bij
deze een concept mail, om te sturen aan Aleid.

Eventueel zou je ook kunnen bellen ipv een mail sturen, dan is het iets minder “formeel”. Hoor graag of je hier voldoende aan

hebt.

Groet

Beste Aleid,
In septemberjl. spraken wij in ons “kennismakingsgesprek” over jouw huidige benoeming bij de AP, aangezien deze loopt tot 1

augustus 2021. We hebben daarin afgesproken dat je zou gaan bezien hoe je aankijkt tegen een eventuele herbenoeming. Ik

breng deze afspraak via deze mail bij je herinnering en zou graag uiterlijk begin januari van je een antwoord hierop ontvangen.
Mocht je daartoe een afspraak willen maken om e.e.a nader te bespreken, kan dat natuurlijk.
Ik hoor graag van je,

iendelijke groet,

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

   
<|  



 

 0002 | §.1.2€ -BD/DP&O[,_5.1.2e|@minjenv.nl]
From: 5.1.2e - BD/DEA

Sent: 02:30 AM

Subject: RE: nota mrb

Received: Tue 1/19/2021 8:02:31 AM

 

 

Hoi,
 

9.1.21 | 5.2   
Verder prima om zo in de lijn te doen. Dan via dP&O — Dir DEA- Dir RB- pSG- SG- Mrb?

Groet

Van:
- BD/DP&O

Verzonden: maandag 18 januari 2021 21:34

Aan{ 5.1.2e + BD/DEA
Onderwerp: nota mrb

Ha] §.1.2e

Ik heb de nota met opmerkingen| 5.1.2e retour gekregen. Alle opmerkingen van iedereen heb ik verwerkt. Er blijft nog één punt

openstaan waar| 5.1.2e jJeen opmerking bij had, namelijk het al dan niet consulteren van stakeholders. Hij geeft aan dat we dat

alleen moeten opnemen indien dat nog van invloed kan zijn op de benoeming. In dat geval dienen we dat ook te vermelden bij
de vervolgstappen.
Mij lijkt dat we het inderdaad achterwege kunnen laten. Indien de psg/sg, drb en minister geen bezwaren hebben, hebben we de

belangrijkste stakeholders al mee. Indien er inderdaad nog bezwaren “uit het veld” zouden komen zoals eerder werd gezegd,
lijkt me dat een nieuwe situatie die we alsdan moeten bekijken. Ben jij het daar mee een?

Laatste versie nota heb ik bijgevoegd. Indien jij akkoord bent met het achterwege laten van dit laatste punt, breng ik de nota in

 

 

 

 

 

de lijn.

Vriendelijke groet,
5.1.2¢ |

| 5.1.2e |
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Personeel & Organisatie

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

 

 

5.1.28 minjenv.nl

http: //www.rijksoverheid.nl



 

 

 

0003 | 5.1.2¢ - BD/DP&Of 5.1.2e |@minjenv.nl];| 5.1.2e |- BD/DRB/SBA[__5.1.2e _ |@minjenv.nl]:  

   |  512e  [ BDIDE 5.12e  [@minjenvni]
Ce: 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl];| 5.1.2e |- BD/DRB/SBA| 5-1.2e |@minjenv.nl]
Cer ——

[5128

Sent: Tue 1/19/2021 3:07:36 PM

Subject: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Received: Tue 1/19/2021 3:07:37 PM

Wat mij betreft wachten wij tot na ons overleg morgen.

Groet,

From: 5.1.2e + BD/DP&O
Sent: dinsdag 19 januari 2021 10:28

To:| 5.1.2e [i 5.1.2e |. -

BD/DRB/SBAj 5.1.2e | BD/DEA
Ce} 5.1.2e ;|_5.1.2e | BD/DRB/SBA
Subject: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Dag
Wat mij betreft prima om hier morgen nog even over door te praten. De nota breng ik dan nog even niet in de lijn.
Wel is het van belang om het punt van de benoeming van de raad van advies niet te lang aan te houden. Zal ik ons

overleg morgen nog even afwachten of zal ik dat punt nu apart in de lijn brengen?

Vriendelijke groet,

| 5.1.28 |
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

Van: | 5.1.2e @ minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 10:08

Aanl 5128 | BD/DRB/SBA{ _61.2e __ Pminjenv.nl>| 5.1.26 | BD/DP&O {| 5.1.28 Bminjenv.nb>;
| 5.1.2e | BD/DEA{ 5.1.2e [@ minjenv.ni>

cci
7

512e @minjenv.nl>;[__512e}BD/DRB/SBA¥ 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

 

 

 

 

 

  
 

   

 

   

 

 

reeds beoordeeld zie doc. nr. 7   



 

0004 | 5.1.2€ i 5.1.2e (@minjenv.nl]
From: 5.1.2e + BD/DF
Sent: a 703:46 AM

Subject: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Received: Sat 1/23/2021 10:03:46 AM

  

Ha [5.1.26] het nummer van de zaak is 3192345. Ik heb jou niet in de lijn opgenomen omdat dit mogelijk toch weer

voor vertraging zou kunnen zorgen. Als het goed is kun je wel in de zaak en dus ook de stand van zaken mbt de

werkstroom volgen.

Groet,

Van: | 5.1.28 |
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 17:02

Aan: 5.1.2e L BD/DP&O
Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Ha| 5.1.2e

Dank, heb je ook het zaaknummer? Dan kan ik het zelf ook een beetje volgen.

Groet,

From:| —5-1.2e ~~ | BD/DP&O{ §12e |@minjenv.nl>

 

 

 

 

 

 

  

Sent: vrijdag 22 januari 2021 15:52

5.1.26 |BD/DRB/SBA {51.26 __|@minjenv.nl>; 5.1.26To: 5.1.2e §.1.2e |@minjenv.nl>;   
      
| 5.1.2e ij@m njenv.nl>| 5.1,.2e + BD/DEA < 5.1.2e @minjenv.nl>
Ce: §.1.2€  |BD/DRB/SBA§ 5.1.2e (@minjenv.nl>

Subject: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Sensitivity: Confidential

Het stuk zit in de lijn. Indien er nog wijzigingen zijn kan ik nog aanpassen.

Groet

5.1.2e

Vanj §.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 14:42

Aan:[_5.12e | BD/DP&O4 512e [aminjenv.nl>| 5.1.28 }BD/DRB/SBA{ —8.1.2e — |@minjenv.nl>;

| 5§.1.2e fF 5.1.2€ @minjenv.nl> 5.1.2e t BD/DEA + 5.1.2e (@minjenv.nl>
CC:[5.1.2e  |BD/DRB/SBA

{

5.1.2e (@minjenv.n|>

Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

reeds beoordeeld zie doc. nr. 7   



 

0005 [542 | BDIDEAL_512e _J@minjenv.nl
From: | 5.1.2e |- BD/DP&O

Sent: Mon 1/25/2021 9:40:57 AM

Subject: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

 

 

 

 

 

 

Received: Mon 1/25/2021 9:40:57 AM

Zojuist gedaan.

Vani 5.1.2e | BD/DEA
Verzonden: maandag 25 januari 2021 10:39

Aan: | 5.1.2e |- BD/DP&O
 

Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Ha,
De nota is aan het eind niet compleet. Wil je die aanvullen?

Dank!

Van:| 5.1.2e |- BD/DP&O q4 5.1.2e |@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 25 januari 2021 09:45

Aan:[ _5.12e —__—|- BD/DEA< 5.1.2¢ @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk
Excuus iets te streng afgeschermd. Ik heb je toegevoegd. Het nummer van de zaak is 3192354.) 5.1.2e |heeft zaak

 

 

 

 

 

 

 

vanmorgen teruggestuurd wil eerst DEA en DRB in de lijn| 5.1.21] 5.2 |
| 5.1.2i | 5.2 | Heb hem vrijdag wel gesproken hierover voordat

ik in de lijn deed maar wellicht goed als jij of | 5.1.2e |hem nog even belt?

Gr[_5.1.2e| 
Van: 6.12e | BD/DEA<—5.1.2e~—— |@minjenv.ni>

Verzonden: maandag 25 januari 2021 09:13

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

Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Hoi, de zaak ik (voor mij) afgeschermd. Waar ligt de zaak nu?

Groet

5.1.2e

van:[ 5.1.2e —|- BD/DP&Oq 5.1.2e|@minjenv.nl>
Verzonden: zaterdag 23 januari 2021 11:06

Aan:| 6.1.28 |< 5.1.2e |@minjenv.ni>;{ 5.1.2e .-BD/DRB/SBA<q _5.1.2e @minjenv.ni>{ 5.4.2e |
[_512e J 5.1.2e |@minjenv.n|>; 5.1.2e )BD/DEA < 5.1.2e |@minjenv.nl>
cc:[ 5.1.2e |BD/DRB/SBA< 5.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Voor de volledigheid nog het zaaknummer voor degene die in digijust willen volgen: 3192345.

Gr_s.12e_|

 

 

  

 

 

 
 

 

 

   

 

  



0006

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Personeel &

Hi Hi
. Oo

.

ti
de Minister voor Rechtsbescherming

eet

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.ni/jenv

Contactpersoon

5.1.2€
 

T 5.1.21

FL
5.1.21|Nn ota Advies herbenoeming voorzitter AP en benoeming leden Baza

rva AP Datum

22 januari 2021

Van 3192354

Directie Personeel en

Organisatie

Datum/eindparaaf

 

 

Concipiént

Datum/paraaf

 

Verzoek

1. Instemmen met de voordracht voor herbenoeming van de voorzitter

van de AP voor een periode van vijf jaar
2. Instemming benoeming leden van de Raad van Advies van de AP

1. Voordracht voor herbenoeming voorzitter AP

Aanleiding
Per 1 augustus 2021 eindigt de benoemingstermijn van vijf jaar van de heer A.

Wolfsen als voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “de AP”).

Juridisch kader

Aan het hoofd van de AP staat het bestuur, bestaande uit de voorzitter Aleid

Wolfsen (sinds 1-8-2016), vicevoorzitter Monique Verdier (sinds 1-1-2019) en

bestuurslid Katja Mur (sinds 1-2-2019). Daarnaast is er een Raad van Advies die

tot taak heeft het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid van de

AP en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.

Volgens artikel 7 UAVG worden de voorzitter en de andere leden van het bestuur

van de AP bij koninklijk besluit, op voordracht van de Minister, benoemd voor een

periode van vijf jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor vijf jaar. Het

Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens bepaalt voorts dat indien

de Minister niet voornemens is de voorzitter na het verstrijken van zijn

benoemingstermijn voor herbenoeming voor te dragen, hij hiervan uiterlijk zes
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0006

maanden voor het verstrijken van zijn benoemingstermijn schriftelijk in kennis

wordt gesteld.

Informeel heeft de heer Wolfsen aan de pSG te kennen gegeven bereid te zijn om

te worden herbenoemd.

Context en advies

In de afgelopen jaren is de capaciteit van de AP fors uitgebreid, met name door

de invoering van de AVG in 2018. Onder leiding van de heer Wolfsen is de AP

verder doorgegroeid. Met de heer Wolfsen zijn de afgelopen jaren intensieve

gesprekken geweest over de financién en ontwikkeling van de organisatie. In het
 

 5.1.2i   
 

5.1.2e | 5.2   
 

5.1.2) | 5.2   
 

5.1.2) | 5.2  
Gezien de ontwikkelingen in de laatste periode, de gemaakte afspraken, de wens

van de heer Wolfsen zijn rol als voorzitter te continueren en in het bijzonder gelet
 

+ Kenmerk: 2975158

Directie Personeel &

Organisatie

Datum

22 januari 2021

Ons kenmerk

3192354
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0006

op de positie van de AP als onafhankelijk toezichthouder, zien wij op dit moment

geen gronden om de heer Wolfsen niet voor te dragen voor een herbenoeming.
 

 5.1.2i| 5.2  
 

Bovenstaand advies is afgestemd met DEA en Drb.

2. Benoeming leden van de raad van advies van de AP
 

 Buiten reikwijdte verzoek   
Vervolg voordracht herbenoeming voorzitter AP

Indien u instemt met de voordracht van de heer Wolfsen voor herbenoeming als

de voorzitter van de AP, zullen wij voor tijdige uitvoering van de benoeming

zorgdragen.

Directie Personeel &

Organisatie

Datum

22 januari 2021

Ons kenmerk

3192354
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0007 5.1.2e 5.1.2e  |@minjenvnll;:| 5.1.2e [5.1.2e @minjenv nil] 5.1.2¢

BD/DEA| 5.1.2e @ minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DRB/SBAI 5.1.2€ @minjenv.nl]
From: eal - BD/DP&O

Sent: Tue 1/26/2021 3:55:54 PM

Subject: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Received: Tue 1/26/2021 3:55:54 PM

      
 

Ik heb het aangepast! dank

Van} §.1.2e |
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 16:46

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

Aan: | 6.1.26 |; [512e_} BD/DEA; - BD/DP&O; 5.1.2e |- BD/DRB/SBA
Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Beste allen,
|

)

5.1.21 | 5.2 |
| 5.1.21 | 5.2 |Gelet hierop heb ik de tekst beperkt aangepast en gerefereerd aan de

Europese lijn en het gezag van de AP. | 5.1.21 | 5.2

5,1.2i| 5.2   
Hartelijke groet,

 

5.1.2e

Van: 5.1.2¢ | §.1.2e |@minjenv.nl>   
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 16:36

 

 

Aan:| 5.1.2e LBD/DEA<| _ 5.1.2e @minjenv.nb; 5.1.2e
.- BD/DP&O4 §.1.2e |@minjenv.nl>| —5.1.2e
    

6.1.2e |-BD/DRB/SBAq_—_5:1.2e — |@minjenv.nl>; | 5.1.2e HK §.12e  |@minjenv.ni>
Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Beste allen,
Van mijn kant ook geen verdere opmerkingen.

Groet,
5.1.2e

From: 5.1.26 BD/DEAd — §.1.2e — |@minjenv.nl>
Sent: dinsdag 26 januari 2021 16:33

To:| 9.1.2e
| -BD/DP&O4 _5.1.2e |@minjenv.nl>; 5.1.2e | { 5.1.2e |@minjenv.nl>;| 5.1.2e -

BD/DRB/SBA¢4 —§.1.2e — |@minjenv.nl>j 5.1.2e | 5.1.2e —|@minjenv.nl>
Subject: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Sensitivity: Confidential

Hal 2120 |
Wat mij betreft een prima aanpassing. Als de anderen het ook akkoord vinden, lukt het dan om m snel door de lijn
te krijgen ivm termijn van halfjaar?

  
 

 

    
 

 

   
  
 

 

§.1.2e

Van:|_512e |-BD/DPRO8.1.2e | |@minjenv.nl> 
 

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 13:53

Aan: i 5.1.2e H 5.1.2e |@minjenv.nl>;| 5.1.2e | - BD/DRB/SBA 4 5.1.2e @minjenv.nl>{ 5.12e |
[s12ze 8126 |@minjenv.ni>4 5.1.2e BD/DEAq 12° |@minjenv.ni>

cc:[__5.12e |BD/DRB/SBA 4 5.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

 

 

    
 

 

 
 

   
 

 

Allen, op verzoek van| 5.1.28 lneb ik de nota nog iets aangepast. | 5.1,2i| 5.2

5.1.21| 5.2

5.1.2i | 5.2 [k heb dit aangepast. In de bijlage is dit te lezen in het geel gearceerde

gedeelte. Ik hoor graag indien jullie dit liever anders zien.

Groet

5.1.28

Van: 5.1.2e id 5.1.2e |(@minjenv.nl> 
 

Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 14:42

Aan:
5.1.2e

- BD/DP&O q §.1.2€  |@minjenv.nl>;

5.1.2e }4 _5.1.2e  [@minjenv.nl>;
cc:| 5.1.2e | BD/DRB/SBA¢ 5.1.2e |@minjenv.nl>

 

5.1.28 |- BD/DRB/SBA q 5.1.2e @minjenv.nl>;

5.1.2e [ BD/DEA 4 5.1.2e @minjenv.n|>

  
 

  

 

 



0007
wnuerwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Beste] 5.1.2

Wat mij betreft geen bezwaar.

Groet,
5.1.2e

From:| 5.1.2 | BD/DP&O < 5.1.2e (@minjenv.nl>

 

 

  

 
 

 

Sent: vrijdag 22 januari 2021 14:22

5.1.2e LBD/DRB/SBA< 5.1.2e — |@minjenv.nl>; 5.1.2e   
To:| 5.1.28 ld §.1.2e |@minjenv.nl>;

| 5.1.2€ |[@minjenv.nl>,| 5.1.2e L BD/DEA < 5.1.2e |@ minjenv.nl>
Ce:|5.1.2e _|- BD/DRB/SBA< 5.1.2e |@minjenv.ni>
Subject: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Sensitivity: Confidential

Dank [6.1.2¢| zou de laatste alinea over toekomstige procedures weg laten. Dat moeten we wel gaan bekijken of dat

wenselijk is maar voor nu is dat misschien wat voorbarig, zeker nu we niet adviseren om die route nog als

tussenstap te bewandelen.

Als dat akkoord is en ook voor het overige de nota zo akkoord is dan pas ik dat zelf wel even aan voordat het de lijn
in gaat.
Groet

5.1.2e€

Van: i 5.1.2e id 5.1.2e |@ minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 14:09

: 5.1.2e -BD/DP&O4  5.1.2e @minjenv.nl>;| 6.1.26 | BD/DRB/SBA 4 5.1.2e — |@minjenv.nl>;
5.1.2€ <q 5.1.2e — |@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DEA < 5.1.2e |@minjenv.nl>

CC] 5.1.2e _|- BD/DRB/SBAq 5.1.2e |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Beste allen,
Zie bijgaand de laatste wijzigingen naar aanleiding van ons overleg. Voor de leesbaarheid heb ik ook een schone

versie bijgevoegd.
Ik hoor graag of de nota zo door [| §1.2e |de lijin in kan worden gedaan.
Onderstaande alinea staat nog wel in brief, maar kan misschien ook worden geschrapt. In de vervolgalinea’s heb ik

  

 

 

 

 

  

   

 

 

5.1.2e | 5.2   
Groet,

5.1.2e

From 128 | BD/DP&O<_§.1.2e |@minjenv.ni>
Sent: donderdag 21 januari 2021 20:48

 

 

 
  

 To: | 5.1.2e - BD/DRB/SBA < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2€ kK 5.1.2¢ |@minjenv.nl>; 5.126      | 5.1.2e [@minjenv.nl>;| 5.1.2e | - BD/DEA < §.1.2e |@ minjenv.nl>

Ce: {_5.1.2e | BD/DRB/SBA< §.1.2e |@minjenv.nl>

Subject: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Sensitivity: Confidential

Dag allemaal,

   

 

 

5.1.2e | 5.2  
Ook zou ik het vervolgtraject iets concreter willen schetsen. De organisaties waar dan gesprekken mee gevoerd
worden wel genoemd maar hoe ziet het traject er verder uit. Ook moet al worden nagedacht wanneer de uitkomst

van de gesprekken ertoe zal leiden dat we alsnog negatief adviseren tav de herbenoeming. Tot slot zal ook de

voorzitter hierover geinformeerd moeten worden. Hij dient voor 1 februari in beginsel bericht te ontvangen dat hij

nog niet wordt voorgedragen en waarom. Gaat de psg dat doen in een gesprek? Of is daar een andere route voor

die beter past?
Ik heb tav mijn eerste punten alvast een voorzet gemaakt in de nota.

Wij spreken elkaar morgen.

Groet,

 



000773.
Van: | 6.1.2¢ |-BD/DRB/SBA<§.1.2e = |@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 17:37

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

5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e |. BD/DEA < 5.1,.2¢ |@ minjenv.nl>

CC:{__5.1.2e | BD/DRB/SBA< _5.1.2e (@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk
Beste allen,

 

  

 

 

  
  

       

 

 

Aan de aanvullende passages van Jan heb ik nog een zin toegevoegd, |
 

5.1.2/   
Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.28 H 5.1.2 |@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 16:35

Aan] 5.1.2 5.1.2e 5.1.2e |¢ 5.1.2e |@ minjenv.nl>; 5.1.2e
i

[5.1.2e]- BD/DRB/SBA <__ 5.1.28 |@minjenv.nl> 5.1.2e | BD/DEA<___6.1.2e |@minjenv.nI>
co

LEC BD/DRB/SBA4 5.1.2e |@minjenv.nI>
Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Beste allen,
Naar aanleiding van ons overleg heb ik een aantal wijzigingssuggesties gedaan. Ik wilde hierbij zo feitelijk mogelijk
blijven.
Tot morgen.

Groet,
5.1.2e

From: | 5.1.2e |- BD/DP&O < 5.12e|@minjenv.nl>
Sent: dinsdag 19 januari 2021 11:56

To: | 5.1.2e  5.1.2e 5.1.2e |< 5.1.2e |@minjenv.nl>; 5.1.2e

BD/DRB/SBA < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2 - BD/DEA < 5.1.22 |@ minjenv.nl>
Ce

aodBD/DRB/SBA< 5.1.2e var] i
|

ni>

Subject: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Sensitivity: Confidential

Dank, bijgaand ook de laatste versie die ik naar aanleiding van alle input heb opgemaakt.

Wij spreken elkaar morgen.

 

 

 
 

                    
  

    

 

 

 

    
 

   

           
   

 

 

 

 

Groet

5.1.2

Van: 5.1.2e I 5122 | & minjenv.n|> 
 

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 11:37

Aan: | 6.1.26 H §.1.2e |@minjenv.ni>: | §.1.2e |-BD/DRB/SBAq —5.1.2e — |@minjenv.ni>;{_§.1.2e |,

L.M.-BD/DP&O< 5.12e = |@minjenv.nl>} 5.1.2e L BD/DEA¢ —5.1.2e — |@minjenv.nl>

cc:}  5.12e BD/DRB/SBA¢< 5-1.2e |@minjenv.nI>
Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Ik realiseer mij dat ik bijgaande opmerkingen niet met allen heb gedeeld. Bij dezen alsnog.

Hartelijke groet,

  

     

      
 

  
 

   

         
 

  

 

[5.1.2e|
Van: | 5.1.2€ |< §.1.2e |@minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 10:08

Aan: 5.1.2e BD/DRB/SBA<| 5.1.2e = |@minjenv.nl>; 5.1.2¢ | - BD/DP&O q 5.1.28 |@minjenv.nl>;

5.1.2e 5.1.2e |[@minjenv.nl>
cc: 5.1.28 I< 5.1.2e |@minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DRB/SBA< 5.1.2e |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Beste allen,  

Naar aanleiding van deze nota heb ik nog even contact gehad met Adwin. |
 

5.2   
Wellicht zijn er ook nog mogelijkheden om stakeholders te bevragen. Al moet er wel snel een beslissing worden

genomen.



0007 5.1.2e Zou jij een moment in onze agenda’s kunnen prikken?

Groet,

From4 5.1.2e |
Sent: vrijdag 15 januari 2021 12:16

To: 6.1.2€ |-BD/DRB/SBA< _5.1.2e minjenv.nl>;

 

 

 

 

 5.1.2¢ |- BD/DP&O < 5.1.2e [@minjenv.nl>;
   

    | 5.1.2e | 4 5.1.28 |@minjenv.nl>; 5.1.26 ; BD/DEA < 5.1.2€ |@minjenv.nl>
Subject: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Beste allen,
Zie bijgaand mijn opmerkingen. Zou een van jullie mij de bijlage (leden RvA) nog kunnen toezenden?

Alvast een goed weekend.

Groet,

5.1.2e

5.1.26 |
§.1.2e (@minjenv.nl

From: { 6.1.2e |- BD/DRB/SBAq—5.1.2e— |@minjenv.nl>
Sent: vrijdag 15 januari 2021 11:23

To: 5.1.2e | - BD/DP&O < 5.1.2e Sminenwnl 5.1.2e | 5.1.2e  |@minjenv.nl>; 5.1.2e

| 5.1.2e Iq 5.1.28 |@minjenv.nl>; | 512e + BD/DEA
5.1.2e [@ minijenv.nl>

Subject: RE: nota herbenoeming voorzitter Wolfsen en benoeming RvA AP

Beste allen,
In de bijlage heb ik een aantal tekstvoorstellen gedaan.
Vriendelijke groet,

5.1.2e |
Van:| _5.12e _|-BD/DP&O< _§.1.2e |@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 10:26

 

 

 

 

  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Aan: { 5.1.2€ ld §.1.2@ @minjenv.nl>;  6.1.2¢ |BD/DRB/SBAq — 5.1.2e — |@minjenv.nl>;|5.1.2e
      
    
 

 

5.1.2e H 5.1.2e |@minjenv.nl>

H 5.1-Ze—— ]- BD/DEA4 5.1.2e |@minjenv.nl>
Onderwerp: AP

Allen,

Bijgaand ter bespreking zo meteen de nota die wij hebben voorbereid ivm de ontwikkelingen binnen de AP.

Vriendelijke groet,
5.1,2e |
5.1.2e |

 

 

  
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
ini

http: //www.rijksoverheid.nl



 

 

 0008 5.1.2 [6.4.2e |@minjenv.n\): 5.1,2¢ | BD/IDRB/SBA__5.1.2e_ @minjenv.nl]:
AR. -

Beppe
5.1.2e — |@minjenv.nl]; 5.1.28 - BD/DEA| 9.1.2€ @minjenv.nl]

Cc:
a

BD/DRB/SBA| 5.1.2e [(@minjenv.n

  
 

 

 From: 5.1.2e BD/DP&O

Sent: ur 752:15 PM

Subject: AP

Received: Thur 1/28/2021 3:52:15 PM

Allen,
Voor de volledigheid bericht ik jullie dat - zoals gisteren in het gesprek met de minister al bleek - de minister

akkoord is gegaan met het advies om tot herbenoeming van de voorzitter van de AP over te gaan. Ik heb contact

gezocht met] 8.126 |van de ABD om de vervolgstappen in het proces af te stemmen. Zodra daar meer over

bekend is en voor zover dat voor jullie relevant is, laat ik dat weten.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

] 5.1.2e |

 

 

 

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



 

0009 | 5.1.2e |-BD/DRB/SBA[ _5.1.2e _|@minjenv.nl]

Ce: | 5.1.2e |BD/DP&O[L_ 5.1.2 |@minjenv.nl]; 51.26 |- BD/DEAL__5.1.2e _|@minjenv.nl]From: | 5.1.2e |BD/DEA
Sent: Fri 4/16/2021 7:31:37 AM

Subject: RE: Reactie gevraagd: persvragen herbenoeming Wolfsen bij AP

Received: Fri 4/16/2021 7:31:38 AM

Hoi| §-1:2e|
Ja dat denk ik wel. Ik stuur het bij deze door aan[ 6.1.2e van DP&O, gelet op de vragen uit het voorzetje van

@[_51.2e |zou jij de vragen van

Sa
beantwoorden?

  

 

 

Alvast dank en dank voor het delen

Groet,

[312]

Van:| 5.1.28 |- BD/DRB/SBA
Verzonden: vrijdag 16 april 2021 09:14

Aan:| _5.1.2e —_—|- BD/DEA
Onderwerp: FW: Reactie gevraagd: persvragen herbenoeming Wolfsen bij AP

Hoi,
Zie onderstaande vraag. Zal ik input insturen of vind je dat meer een DEA aangelegenheid?
Groet!

Van 5.1.2e |BD/DCOM/WS&O <5.1.2e\@minjenv.nl>
Datum: viijdag 16 apr. 2021 8:49 AM

Aan:|_ 5.1.2e H 5.1.2e |@minjenv.nl>,| 5.1.26 |-BD/DRB/SBA<__5.1.2e \@minjenv.nl>
Onderwerp: Reactie gevraagd: persvragen herbenoeming Wolfsen bij AP

Dag| 5126 [5126 |
Zowaar een persvraag over de herbenoeming, zie onder. Kunnenjullie helpen met de beantwoording?
Mijn voorzet(je):
Voorzitter en leden van de Autoriteit Persoonsgegevens worden benoemd bi koninkliyk besluit op voordracht van de

minister. De ambtstermijn is 5 jaar. Deze termijn kan worden verlengd met 5 jaar door herbenoeming.
Pm: iets toevoegen dat specifiek is aan de herbenoeming en het tijdpad?
Pm: iets toevoegen over de genoemde ministeriéle regeling en of andere kandidaten zich kunnen melden? (Zo nee

waarom niet, en wanneer zou dat wel kunnen?)
Nb: nadat wi het eens zijn over de beantwoording leg ik het nog voor aan MRb.

Hoor graag, liefst zodat we vandaag kunnen beantwoorden :)
Groeten

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van:

Aan: ~BD/DCOM/WS&O<[8.1.2e |@minjenvnl>| 5.1.2¢ |
- BD/DCOM/WS&O

<|5.1.2e(@minjenv.nl>

Onderwerp: Re: herbenoeming Wolfsen bij AP

Dankjewel) 51.2e dan de vragen voor, 51.2e morgen:
Hoe verloopt de herbenoeming qua procedure en tijdspad?

 

 

 
 

  

 

 

 

 

    
  

 

   

Is dit ook van toepassing?
Nieuwe regels in de UAVG:

5. Bij ministeriéle regeling worden voorwaarden gesteld en vereiste kwalificaties

benoemd waaraan een kandidaat dient te voldoen respectievelijk waarover deze

dient te beschikken, wil deze kunnen worden benoemd als lid van de Autoriteit

persoonsgegevens, alsmede regels ten aanzien van de procedure die tot een

benoeming als bedoeld in het derde lid leidt.

https://www.internetconsultatie.nl/verzamelwetgegevensbescherming
 

Kunnen andere kandidaten zich melden?



 

 

 0010 5.1.2e |- BD/DRB/SBAL —_5.1.2e —_ |@minjenv.nl]; 5.1.2€ | 5.1.2e |@minjenv.nl]
Cc: | 5.1.2e | - BD/DP&O[]_5.1.2e |@minjenv.nl]} 5.1.28 |- BD/DEA| 5.1.2€ @minjenv.nl]
From: 5.1.2e |- BD/DCOM/WS&O

Sent: Fri 4/16/2021 8:26:42 AM

Subject: RE: Reactie gevraagd: persvragen herbenoeming Wolfsen bij AP

Received: Fri 4/16/2021 8:26:43 AM

 
  

  

 

  Dan] 5.1.2e

 

Aan| 5120 |

wat kunnen we zeggen over de specifieke herbenoeming van Wolfsen? Het likt me dat we op individuele

gevallen niet in kunnen gaan? En wat kunnen we zeggen over de procedure in het algemeen, is er een mogelijkheid voor dit

type functie dat mensen zich kunnen melden, en zo nee, waarom met?

Hoor graag je aanvullingen,
 

Groeten] 5.1.2e    
Verzonden met BlackBerry Work

 

  
 

 

   

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e LBD/DRB/SBA <{__5.1.2e —_ |@minjenv.nI>

Datum: vrijdag 16 apr. 2021 9:34 AM

Aan:[_512e BD/DCOM/WS&O <5.1.2e|@minjenv.nl>| 5.1.28 k{ 5.1.2e |\@minjenv.nl>

Kopie: | 5.1.2e _-BD/DP&O <|_ 5.1.2e (@minjenv.nl>] 5.1.28 | BD/DEA <| 5.1.2e (@minjenv.nl>  
 

Onderwerp: RE: Reactie gevraagd: persvragen herbenoeming Wolfsen bij AP

(nedemtneet 5.1.2e

Ik het 5.1.2e in CC gezet, zij is met de herbenoeming bezig.
Ik kan je alvast het volgende meegeven:

Voorzitter en bestuursleden van de Autoriteit Persoonsgegevens worden benoemd bij Koninklijk besluit op voordracht van de minister.

De ambtstermijn is 5 jaar. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met 5 jaar door herbenoeming.
De termijn van voorzitter Aleid Wolfsen loopt tot 1 augustus 2021. Van| 5.1.2e (vice-voorzitter) tot 1 januari 2024 en van| 5.1.2e |
(bestuurslid) tot 1 februari 2024.

Die onderstaande passage uit de Verzamelwet gegevensbescherming is nog niet in werking getreden (Verzamelwet gegevensbescherming |
Overheid.nl | Wetgevingskalender).
Groeten.

Van) 5.12e€ (BD/DCOM/WS&O

Verzonden: vrijdag 16 april 2021 08:49

Aan: 5.1.2e ; 5.1.28 BD/DRB/SBA
Onderwerp: Reactie gevraagd: persvragen herbenoeming Wolfsen bij AP

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

reeds beoordeeld zie doc. nr. 9   



 

0011 | 5.1.2e |- BD/DEA[_5.1.2e— |@minjenv.nl]
From: 5.1.2e BD/DEA

Sent: i 720.21 AM

Subject: FW: Reactie gevraagd: persvragen herbenoeming Wolfsen bij AP

 

 

 

  

 

 

Received: Fri 4/16/2021 8:28:22 AM

Ter info

Van:| 5.1.26 | BD/DP&O
Verzonden: vrijdag 16 april 2021 10:27

Aan: | 5.1.2e |- BD/DRB/SBA - BD/DCOM/WS&O | 5.1.2¢

cc: 5.1.2e | BD/DEA 
 

Onderwerp: RE: Reactie gevraagd: persvragen herbenoeming Wolfsen bij AP

Dag allemaal,
Voor vrijwel alle zbo’s geldt dat de bestuurders 2 termijnen kunnen besturen. De reden hiervoor zal - naar ik

aanneem - te maken hebben met de continuiteit. Daar staat tegen over dat na een tweede termijn geen

herbenoeming meer mogelijk is zodat er wel een beperking aan de benoemingstermijn zit.

Na afloop van de eerste termijn van een bestuurslid, ontstaat er geen vacature indien de bestuurder voor

herbenoeming in aanmerking wil komen en daar geen bezwaren tegen bestaan. Er kunnen zich in dat geval geen

andere kandidaten melden.

In artikel 3 van het besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens is geregeld dat indien de minister niet

wenst over te gaan tot herbenoeming, dit een half jaar voor het aflopen van de termijn aan de betreffende

bestuurder meegedeeld dient te worden. Ook de bestuurder dient een half jaar voor afloop van de termijn aan te

geven indien hij/zij niet voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. In dat geval zal de vacature worden

opengesteld.
Is dit voldoende informatie ter zake de herbenoeming? Voor het overige ben ik het eens met de antwoorden

hieronder.

Vriendelijke groet,
 

5.1.2e    
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

Van{ 5.1.2e IBD/ORB/SBA[—5.1.2e_ @minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 16 april 2021 09:35

Aan §.1.2e |BD/DCOM/WS&O| 5.1.2e @ minjenv.nl4 5.1.2e @ minjenv.ni>
cc 5.1.2e | BD/DP&O 5.1.2e @minjenv.nl>| 5.1.2e | BD/DEA| 5.1.2e @minjenv.ni>
Onderwerp: RE: Reactie gevraagd: persvragen herbenoeming Wolfsen bij AP

 

 

 

 

  

 

 
 

 

reeds beoordeeld zie doc. nr. 9   



0
 

 

O12 | 5.1.2¢ |- BD/DP&Of 5.1.2e |@minjenv.nl];| 5.1.2¢ |- BD/DRB/SBA[_5.1.2e—_ |@minjenv.nl];  

5.1.2e | 5.1.2e — |@minjenv.nl] 
Ce: 5.1.2e - BD/DEA| 5.1.2e @minjenv.nl]
From: |5.1.2e|

- BD/DCOM/WS&O

Sent: Fri 4/16/2021 9:08:44 AM

Subject: Reactie gevraagd: persvragen herbenoeming Wolfsen bij AP

 

Received: Fri 4/16/2021 9:08:45 AM

Dag allen,

Graag nog reactie op mijn onderstaande voorstel tot beantwoording voordat ik het aan de minister voorleg:

Vragen 5.1.2€ freelance journalist) over
— in zijn woorden - de herbenoeming van Aleid
 
 

Wolfsen als AP-chef

Vraag 1: Hoe verloopt de herbenoeming qua procedure en tijdspad?

Vraag 2: Is dit ook van toepassing?
Nieuwe regels in de UAVG:

5. Bij ministeriéle regeling worden voorwaarden gesteld en vereiste kwalificaties benoemd waaraan een kandidaat

dient te voldoen respectievelijk waarover deze dient te beschikken, wil deze kunnen worden benoemd als lid van de

Autoriteit persoonsgegevens, alsmede regels ten aanzien van de procedure die tot een benoeming als bedoeld in

het derde lid leidt.

https ://www.internetconsultatie. nl/verzamelwetgegevensbescherming
 

Vraag 3: Kunnen andere kandidaten zich melden?

Beantwoordingvraag 1, 2 & 3:
In algemene zin geldt: over de eventuele (her)benoeming van bestuurders van zelfstandige bestuursorganen doen

we pas mededelingen als ze openbaar zijn gemaakt. Als er een vacature ontstaat, kunnen zich kandidaten melden.

De voorzitter en bestuursleden van de Autoriteit Persoonsgegevens worden benoemd bij koninklijk besluit op

voordracht van de minister. De ambtstermijn is 5 jaar. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met 5 jaar door

herbenoeming.
De aangehaalde nieuwe regels in de UAVG zijn nog niet in werking getreden (Zie: Verzamelwet

gegevensbescherming | Overheid.nl | Wetgevingskalender).

Groet,

 



0014

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Personeel &

Hi Hi
. Oo

.

ti
de Minister voor Rechtsbescherming

eet

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.ni/jenv

Contactpersoon

9.1.2€
 

TL 5-4.2e|
Nota [512 Pminjenv.nl

Herbenoeming voorzitter AP

Datum

1 juni 2021

Van 3365046

Directie P&O

Datum/eindparaaf

 

Concipiént

Datum/paraaf

 

Gevraagde beslissing

   
- Akkoord met informeren van de voorzitter en de leden van de AP over

voordracht tot herbenoeming middels bijgesloten brief.

Achtergrond

Op 1 augustus aanstaande loopt de benoemingstermijn van de voorzitter van de

Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: de AP) af. Op grond van artikel 7 UAVG kan

de voorzitter voor een termijn van 5 jaar. Het

Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens bepaalt voorts dat indien

de minister niet voornemens is de voorzitter na het verstrijken van zijn

benoemingstermijn voor herbenoeming voor te dragen, hij hiervan uiterlijk zes

maanden voor het verstrijken van zijn benoemingstermijn schriftelijk in kennis

wordt gesteld.

In januari van dit jaar hebben wij elkaar hierover gesproken (de adviesnota is als

achtergrondinformatie toegevoegd). In overleg met de directies Rechtsbestel en

Eigenaarsadvisering is vastgesteld dat er geen gronden zijn om af te zien van

voordracht tot herbenoeming. De procedure voor de besluitvorming dient daarom

in gang te worden gezet zodat het koninklijk besluit tijdig kan worden genomen.

Pagina 1 van 2
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Aangezien de functie van Voorzitter AP is ingeschaald in schaal 19, dient de Directie Personeel &

herbenoeming in de Ministerraad te worden genoemd.
Organisats

Datum

1 juni 2021

 Ons kenmerk

3365046

Vervalg
Indien u instemt met de voordracht zullen wij namens u de voordracht

agenderen voor de eerst volgende Ministerraad conform bijgevoegd
formulier met bijlages (bijlage). Indien tijdens de Ministerraad geen

bezwaren blijken tegen de voordracht, zal de Directie Juridische en

Operationele Aangelegenheden (DJOA) zorgdragen voor het opmaken van

het KB en de ondertekening daarvan.

Na uw akkoord zal de pSG de brief, die ter informatie is bijgevoegd,
namens u verzenden aan de voorzitter en ter informatie aan de overige
bestuursleden van de AP.

Pagina 2 van 2
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 Van: | §.1.2¢ |- BD/DP&O
Verzonden: vr, 4 jun 2021 13:29:15 +0000

Aan: DJOA - Benoemingen - DJOA

Onderwerp: herbenoeming AP

Bijlagen: AanbiedingsFormulierMinisterraad herbenoeming vrz.pdf, Adviesformulier

Ministerraad 18 juni - herbenoeming vrz AP -.docx, Nota herbenoeming voorzitter AP.docx, Brief aan

voorzitter AP.docx

Beste collega’s

Zoals al aangekondigd komt de herbenoeming van de voorzitter van de AP er aan. Hoewel dit niet in

de wet is opgenomen, dient de herbenoeming wel door de Ministerraad te gaan aangezien het een

functieschaal 19 betreft. Bijgaand treffen jullie de stukken waar ik op dit moment over beschik.

De herbenoeming komt op de agenda van de MR voor 18 juni. Kunnen jullie ervoor zorgen dat

daarvoor de besluitvormingsstukken (AdK en KB) gereed zijn zodat na akkoord MR we meteen de

stukken naar de Koning kunnen sturen? De datum van 1 augustus zal lastig te halen zijn vrees ik.

Zouden jullie mij willen machtigen in het dossier zodat ik het een beetje kan volgen?

Dank alvast en laat vooral weten als er nog iets ontbreekt of aangepast dient te worden.

Vriendelijke groet,
 

5.1.2e   
5.1.2   

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Personeel & Organisatie

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

 

 

[512e _@minjenv.nl
http: //www.rijksoverheid.nl/



0016 5.1.2e - BD/DP&O[,_5.1.2e|@minjenv.nl]
From: | 5.1.2e BD/DEA

Sent: Fri 6/4/2021 2:39:15 PM

Received: Fri 6/4/2021 2:39:16 PM

Hoi

Ik heb de nota over herbenoeming AP vast doorgezet in digijust.
Het formulier dat erbij zit bij de MR bevat nog wel een zin die er mi niet in hoeft, namelijk dat het met de directies rechtsbestel

en EA is afgestemd, is m.i. interdepartementaal niet nodig ©
Verder vraag ik me af of in het formulier niet meer tekst of toelichting moet, weet jij of het gelijk is aan eerdere formulieren met

voordrachten?

Groet en goed weekend,

 

  

 

5.1.2e    
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie eigenaarsadvisering

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
5.1.2 @ minjenv.nl
5.1.2e

   



0017

 
Parafenlijst: voordracht herbenoeming vrz AP - 3365041

HOODOO
Nota herbenoeming voorzitter AP a iamaiaiaata
 

Behandelaar zaak

[_512e|BD/DP&O

 

  

Afstemmen - DBO Advies behandeld door] 9.1.2 | BD/DBO/ADVIES
10-06-2021 09:59

 

Hoofddocumenten

Nota herbenoeming voorzitter AP - versie 9 - kenmerk 3365046

Bijlages
Brief aan voorzitter AP - versie 1 - kenmerk 3365042

adviesformulier voordracht herbenoeming voorzitter AP2 - versie 1 - kKenmerk 3372917

AanbiedingsFormulierMinisterraad herbenoeming vrz.pdf- versie 1 - kenmerk 3369222

Achtergrondinformatie
nota advies herbenoeming voorzitter en benoeming leden rva AP. pdf - versie 1 - kenmerk 3365065

 

Eindparaaf - Minister voor Rechtsbescherming behandeld door Dekker, S. - BD/AL

10-06-2021 08:48

 

Hoofddocumenten

Nota herbenoeming voorzitter AP - versie 9 - kenmerk 3365046

Bijlages
Brief aan voorzitter AP - versie 1 - kenmerk 3365042

adviesformulier voordracht herbenoeming voorzitter AP2 - versie 1 - kenmerk 3372917

AanbiedingsFormulierMinisterraad herbenoeming vrz.pdf- versie 1 - kenmerk 3369222

Achtergrondinformatie
nota advies herbenoeming voorzitter en benoeming leden rva AP.pdf- versie 1 - kenmerk 3365065

 

 

Paraferen - SG behandeld door| 5.1.2€ |. BD
08-06-2021 20:46

 

 

Hoofddocumenten

Nota herbenoeming voorzitter AP - versie 9 - kenmerk 3365046

Bijlages
Brief aan voorzitter AP - versie 1 - kenmerk 3365042

adviesformulier voordracht herbenoeming voorzitter AP2 - versie 1 - kenmerk 3372917

AanbiedingsFormulierMinisterraad herbenoeming vrz.pdf- versie 1 - kenmerk 3369222

Achtergrondinformatie
nota advies herbenoeming voorzitter en benoeming leden rva AP.pdf- versie 1 - Kenmerk 3365065  

Parafenlijst - Nota herbenoeming voorzitter AP
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Paraferen - pSG behandeld doot 5.1.2 ide - 50000908

07-06-2021 21:44

Hoofddocumenten

Nota herbenoeming voorzitter AP - versie 9 - kenmerk 3365046

Bijlages
Brief aan voorzitter AP - versie 1 - kenmerk 3365042

Advies formulier MR - versie 1 - Kenmerk 3369318

AanbiedingsFormulierMinisterraad herbenoeming vrz.pdf- versie 1 - kenmerk 3369222

Achtergrondinformatie
nota advies herbenceming voorzitter en benoeming leden rva AP.pdf- versie 1 - kenmerk 3365065

 

 

Visie vooraf -DBO Advies behandeld door| 5.1.2e€ |- BD/DBO/ADVIES

07-06-2021 09:12

 

Hoofddocumenten

Nota herbenoeming voorzitter AP - versie 9 - kenmerk 3365046

Bijlages
Brief aan voorzitter AP - versie 1 - kenmerk 3365042

Advies formulier MR - versie 1 - kenmerk 3369318

AanbiedingsFormulierMinisterraad herbenoeming vrz.pdf- versie 1 - kenmerk 3369222

Achtergrondinformatie
nota advies herbenoeming voorzitter en benoeming leden rva AP.pdf- versie 1 - kenmerk 3365065

 

  

Paraferen - Directeur DRB behandeld door 5.1.2e - BD/DRB

05-06-2021 08:21

 

Hoofddocumenten

Nota herbenoeming voorzitter AP - versie 8 - kenmerk 3365046

Bijlages
Brief aan voorzitter AP - versie 1 - kenmerk 3365042

Advies formulier MR - versie 1 - kenmerk 3369318

AanbiedingsFormulierMinisterraad herbenoeming vrz.pdf- versie 1 - kenmerk 3369222

Achtergrondinformatie
nota advies herbenoeming voorzitter en benoeming leden rva AP.pdf- versie 1 - kenmerk 3365065

 

 

Paraferen - Directeur DEA behandeld door 5.1.2e - BD/DEA

04-06-2021 16:36

 

Hoofddocumenten

Nota herbenoeming voorzitter AP - versie 7 - kenmerk 3365046

Bijlages
Brief aan voorzitter AP - versie 1 - kenmerk 3365042

Advies formulier MR - versie 1 - kenmerk 3369318

AanbiedingsFormulierMinisterraad herbenoeming vrz.pdf- versie 1 - kKenmerk 3369222

Achtergrondinformatie
nota advies herbenceming voorzitter en benoeming leden rva AP.pdf- versie 1 - kenmerk 3365065

 

 

Paraferen - { 5.1.2e

04-06-2021 16:23
 

Hoofddocumenten

Nota herbenoeming voorzitter AP - versie 7 - kenmerk 3365046

Bijlages
Brief aan voorzitter AP - versie 1 - kenmerk 3365042

Advies formulier MR - versie 1 - kenmerk 3369318

AanbiedingsFormulierMinisterraad herbenoeming vrz.pdf - versie 1 - kenmerk 3369222

Achtergrondinformatie
nota advies herbenceming voorzitter en benoeming leden rva AP.pdf- versie 1 - kenmerk 3365065  

Parafenlijst - Nota herbenoeming voorzitter AP



 

0018 5.1.2e | - BD/DP&O[,_5.1.2e|@minjenv.nl]
From: Secretariaat - plv. secretaris-generaal

Sent: Fri 6/11/2021 1:45:15 PM

Subject: RE: AP

Received: Fri 6/11/2021 1:45:16 PM

11062021 brief AP pdf

 

 

Goedemiddag,

Bijgaand de door[ §.1.2e —_ Jondertekende brief aan de voorzitter van de AP.

Met vriendelijke groet,

| 5.1.2e |
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Secretariaat Plaatsvervangend Secretaris-Generaal

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag

Postbus 20310, 2500 EH Den Haag

T. 5.1.2e

 

 

 

 

  
 

 

 
 

   

Email] 5.1.2i |@ minjenv.nl / 5.1.2) @minjenv.nl
Van; 5.1.2e

.

- BD/DP&O

Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 10:41

Aan: | 5.1.2e |- 50000908

CC: Secretariaat - plv. secretaris-generaal ; 5.1.2e
- BD/DEA

Onderwerp: AP

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Beste "|
In de bijlage tref je de brief die komende maandag verzonden zal worden aan de voorzitter van de AP en in kopie naar de andere

leden. Met het oog op de snelheid zou je deze wellicht vandaag nog per e-mail kunnen verzenden naar de heer Wolfsen.

Hieronder tref je een concepttekst voor het bericht aan de heer Wolfsen.

+t++t¢t++tt+

Geachte heer Wolfsen, beste Aleid,

Vanwege het aflopen van jouw benoeming als voorzitter van de AP per 1 augustus aanstaande, kan ik jou berichten dat de

minister voornemens is om jou voor te dragen voor een tweede termijn als voorzitter. Eerder heb jij mij laten weten datjij
hiervoor beschikbaar bent.

In de bijlage trefje de brief die komende week naar de AP gezonden zal worden.

Ik kijk uit naar een voortzetting van onze samenwerking.
+t+tteetest

Vriendelijke groet,

5.1.2e

 

   

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
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Autoriteit Persoonsgegevens
t.a.v. de heer A. Wolfsen

93374

2509 AJ Den Haag

Datum 1 juni 2021

Onderwerp Herbenoeming voorzitter AP

Geachte heer Wolfsen,

Met ingang van 1 augustus 2021 loopt uw benoemingstermijn als voorzitter van de

Autoriteit Persoonsgegevens af. Op grond van artikel 7, zesde lid, Uitvoeringswet

Algemene verordening gegevensbescherming, kunt u eenmaal worden herbenoemd

voor een periode van 5 jaar. U hebt mij begin dit jaar laten weten dat u beschikbaar

bent voor een tweede termijn.

Het verheugt mij u met deze brief te informeren dat de minister voornemens is om

u voor te dragen voor een tweede termijn als voorzitter van de Autoriteit

Persoonsgegevens. De voordracht zal op zo kort mogelijke termijn plaatsvinden

 

zodat het koninklijk besluit tijdig gereed is.

Ik zie uit naar een voortzetting van onze samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Personeel &

Organisatie

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag
Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk

3365042

Kopie aan

mevrouw

mevrouw
ala

Bij beantwoording de datum

en ons kenmerk vermelden.

Wilt u slechts één zaak in uw

brief behandelen.

 

 5.1.2€   
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Personeel &

Organisatie

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.ni/jenv

de Ministerraad

Datum

17 juni 2021

N Ota
Ons kenmerk

Voordracht herbenoeming voorzitter AP
snined

Concipiént
Sander Dekker

Datum/eindparaaf

 

Doel nota

- Ter informatie

Op 1 augustus aanstaande loopt de benoemingstermijn van de heer A. Wolfsen,
voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens af. Op grond van artikel 7 UAVG

kan de voorzitter 64nmaal worden herbenoemd voor een termijn van 5 jaar. Het

Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens bepaalt voorts dat indien

de minister niet voornemens is de voorzitter na het verstrijken van zijn

benoemingstermijn voor herbenoeming voor te dragen, hij hiervan uiterlijk zes

maanden voor het verstrijken van zijn benoemingstermijn schriftelijk in kennis

wordt gesteld.

In januari van dit jaar is in overleg met de directies Rechtsbestel en

Eigenaarsadvisering vastgesteld dat er geen gronden zijn om af te zien van

voordracht tot herbenoeming. De voordracht wordt nu in gang gezet.

CV Aleid Wolfsen in vogelvilucht

e 2008-2014

Burgemeester van Utrecht

e 2002-2008

Tweede Kamerlid voor de PvdA

e 2001-2002

Vice-president van de rechtbank Haarlem

e 1998-2001

Rechter in Amsterdam

® 1995-1998

Werkzaam bij het ministerie van Justitie, onder andere als projectleider
Herziening Rechterlijke Organisatie

e 1979-1994

Verschillende functies bij het parket van de officier van justitie en bij de

arrondissementsrechtbank in Zwolle.

Pagina 1 van 2
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Wolfsen heeft in 1993 zijn studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen
voltooid.

Nevenfuncties

Aleid Wolfsen is voor 3,5 dag per week verbonden als voorzitter aan de AP.

Daarnaast vervult hij de volgende nevenfuncties:

Onafhankelijk voorzitter adviescommissie extern meldpunt Apostolisch

Genootschap
Voorzitter raad van toezicht arbeidsmarktorganisatie Utrechtzorg
Voorzitter raad van toezicht muziekrechtenorganisatie Sena

Voorzitter raad van toezicht Stichting de Basis voor veteranenzorg
Voorzitter raad van toezicht Stichting Bartholomeus Gasthuis

Voorzitter raad van commissarissen drinkwaterbedrijf Oasen n.v.

Arbiter Arbitrage voor de bouw

Lid raad van advies College voor de Rechten van de Mens (q.q.-functie,
d.w.z. een nevenfunctie die verbonden is aan de functie van AP-

voorzitter)
Lid raad van toezicht Stichting Operamakers
Voorzitter raad van toezicht en advies, Instituut Asbestslachtoffers

Lid raad van advies Netwerk Integrale Veiligheid MBO.

Directie Personeel &

Organisatie

Datum

17 juni 2021

Ons kenmerk

3392854

Pagina 2 van 2
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Digitale minuut: voordracht herbenoeming vrz AP - 3365041

Organisatieonderdeel
DPenoO

Behandelaar zaak

BD/DP&O

Werkstroomeigenaar

[5128| BDIDPEO
Datum en tijd aangeboden
17-06-2021 om 15:19

 

 
 

Nota herbenoeming voorzitter AP

 

 

Tekenklaar maken & verzenden - BD/DP&O

|
 

Paminconummers:

Instructie: - verzoek om akkoord voor voordracht herbenoeming voorzitter AP, agendering MR en om de voorzitter en andere leden

Toelichting op documenten: = -

 

Werkstroomverloop
 

Afstemmen - DBO Advies behandeld door} 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES

10-06-2021 09:59

DBO MenB verzorg verzending alleen naar de EK/TK. Wellicht kan DEA de AP informeren. De MR stukken graag aanleveren ©
bij Erik Grol van DBO.

 

 

 

Eindparaaf - Minister voor Rechtsbescherming behandeld door Dekker, S. - BD/AL

 

 

 

10-06-2021 08:48 ©

Paraferen - SG behandeld door 5.1.2e -BD

08-06-2021 20:46 i]
 

 

 

Document ‘Advies formulier MR’ verwijderd door Systeem
08-06-2021 05:57 er]

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

bat

Document ‘adviesformulier voordracht herbenoeming voorzitter AP2' toegevoegd door Systeem
08-06-2021 05:57 ee

Paraferen - pSG behandeld door | §.1.2e ide - §0000908

07-06-2021 21:44 ©

Ter info - Afdelingshoofd DJOA-BBOP

07-06-2021 15:25

Visie vooraf - DBO Advies behandeld doo BD/DBO/ADVIES

07-06-2021 09:12 ©

Paraferen - Directeur DRB behandeld door 5.1.2e
- BD/DRB

05-06-2021 08:21 ©    
Digitale minuut - Nota herbenoeming voorzitter AP 1
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Paraferen - Directeur DEA behandeld door| 5.1.2e BD/DEA

04-06-2021 16:36 ©

 

 

Paraferen -{ 5.1.2e - BD/DP&O

04-06-2021 16:23 ©
 

 

 

Document ‘Advies formulier MR’ toegevoegd door Systeem =

04-06-2021 14:33
er iS

 

 

Document ‘AanbiedingsFormulierMinisterraad herbenoeming vrz.pdf' toegevoegd door Systeem =

04-06-2021 14:11 Gio

 

 

Document ‘AanbiedingsFormulierMinisterraad herbenoeming vrz.pdf verwijderd door Systeem =

04-06-2021 14:06 er
 

 

Document ‘AanbiedingsFormulierMinisterraad herbenoeming vrz.pdf' toegevoegd door Systeem =

04-06-2021 14:04 5Cie
 

 

Document ‘nota advies herbenoeming voorzitter en benoeming leden rva AP.pdf toegevoegd door Systeem
02-06-2021 20:42 aCe

 

 

 

Document ‘Brief aan voorzitter AP’ toegevoegd door{ =5.1.2e—_—|-BD/DP&O :

02-06-2021 19:01 5Ce
 

 

 

Document ‘Nota herbenoeming voorzitter AP’ toegevoegd door BD/DP&O ™

02-06-2021 19:01 er)
    
Digitale minuut - Nota herbenoeming voorzitter AP 2
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Personeel &

Organisatie

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid Turfmarkt 147

Aan de Minister voor Rechtsbescherming condoo
Aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.ni/jenv

Contactpersoon
5.1.2e
  5.1.2
 

advies(rijks)ministerraad/onderraad (22 Pres
Projectnaam
Voordracht herbenoeming

Datum 4 juni 2021 voorzitter AP

Onderwerp Voordracht tot herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens Datum behandeling
18 juni 2021

Agendapunt
Voordracht herbenoeming

voorzitter AP

 

Van
;

Directie P&O Afkomstig van

Datum/paraaf
Minister voor

Rechtsbescherming

Datum stuk

4 juni 2021

 

1 = Indiener

Minister voor Rechtsbescherming

2 #&£Advies

Ter info.

3 Kern van het voorstel

De voordracht voor herbenoeming van de heer A. Wolfsen voor een tweede

termijn als voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens wordt in gang gezet.

4 Interventie / spreektekst
N.v.t.

5 _— Politiek-bestuurlijke context
 

5.1.2i | 5.2   
6 = Toelichting

Op 1 augustus aanstaande loopt de benoemingstermijn van de heer A. Wolfsen,
voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens af. Op grond van artikel 7 UAVG

kan de voorzitter 6€nmaal worden herbenoemd voor een termijn van 5 jaar. Het

Besluit rechtspositie leden Autoriteit persoonsgegevens bepaalt voorts dat indien

de minister niet voornemens is de voorzitter na het verstrijken van zijn

Pagina 1 van 2
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benoemingstermijn voor herbenoeming voor te dragen, hij hiervan uiterlijk zes

maanden voor het verstrijken van zijn benoemingstermijn schriftelijk in kennis

wordt gesteld.

In januari van dit jaar is in overleg met de directies Rechtsbestel en

Eigenaarsadvisering vastgesteld dat er geen gronden zijn om af te zien van

voordracht tot herbenoeming. De voordracht wordt nu in gang gezet.

7 Voorportalen en onderraden

nv.t.

8 Afstemming
N.v.t,

Pagina 2 van 2
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Handtekening bewindspersoon
 

 5.1.2e  Rijksoverheid
 

Minister voor Rechtsbescherming    
Van 1 *

Van 2

Mede namens 1

Mede namens 2

Mede namens 3

Type voorstel
*

Titel *

Inhoud en doelstelling van het

voorstel *

Voorgesteld besluit *

Datum aanbieding
*

Kenmerk *

Hamerstuk *

Voorgaande behandeling
*

Formulier nummer 20210326-01

voor Ministerraad

Aanbieding
Minister voor Rechtsbescherming
 

N.v.t.
 

Selecteer
 

N.v.t.
 

N.v.t.
 

Overig
 

Titel en inhoud

Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

 

Op 1 augustus aanstaande loopt de benoemingstermijn van de heer A. Wolfsen, voorzitter van

de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: de AP) af. Op grond van artikel 7 UAVG kan de

voorzitter éénmaal worden herbenoemd voor een termijn van 5 jaar. Het Besluit rechtspositie
leden Autoriteit persoonsgegevens bepaalt voorts dat indien de minister niet voornemens is de

voorzitter na het verstrijken van zijn benoemingstermijn voor herbenoeming voor te dragen,
hij hiervan uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van zijn benoemingstermijn schriftelijk in

kennis wordt gesteld.
In januari van dit jaar is in overleg met de directies Rechtsbestel en Eigenaarsadvisering
vastgesteld dat er geen gronden zijn om af te zien van voordracht tot herbenoeming.  
Het voorstel te aanvaarden.

 

Behandeltraject
18-jun-2021
 

| 3365041

[IX] Ja [] Nee

[_] Ja x] Nee
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Gevolgen rijksbegroting
*

Gevolgen apparaatsuitgaven
*

Gevolgen voor regeldruk
*

Overeenstemming met JenV

inzake wetgevingstoets en

effectenanalyse
*

Overeenstemming met JenV

inzake fouten- en

misbruiksignalering
*

Aan EU Notificatie voldaan
*

Verplichting int. verdragen en/of

Europese regelgeving
*

Overeenstemming BZK inzake

beoordelingskader financiéle/

bestuurlijke consequenties
decentrale overheden en/of Caribisch

Nederland *

Overeenstemming Aruba, Curacao en

Sint Maarten *

Ambtelijk afgestemd
*

Overeenstemming bereikt op

ambtelijk niveau *

Naam *

Afdeling
*

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Formulier nummer 20210326-01

2 van2
Aanbiedingsformulier voor Ministerraad

Gevolgen en juridisch kader

[Ja

[|Ja

[]Ja

[]Ja

L]Ja

[Ja

[| |Ja

&X] Nee

X] Nee

x] Nee

(_] Nee, met bijlage

(_] Nee, met bijlage

{_ ]Nee —>X] N.v.t.

Xx] Nee

[_]Nee, zonder bijlage N.v.t.

__]Nee, zonder bijlage N.v.t.

Interdepartementale afstemming

[]Ja (_] Nee N.v.t.

[]ja [_]Nee Nuv.t.

[]Ja (_] Nee >X] N.v.t.

[Jia (_] Nee N.v.t.

Contactpersonen
Contactpersoon 1
 

5.1.2e
 

Contactpersoon 2

| 5.1.2e
 

| Bestuursdepartement Directie P&O | Bestuursdepartement Directie P&O
 

|
5.1.2e |
 

|[ 5120 @minjenv.nl |[- 5126 Pminjenv.nl 
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Memo MR inzake herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Op 1 augustus aanstaande loopt de benoemingstermijn van de heer A. Wolfsen, voorzitter van de

Autoriteit Persoonsgegevens af. Op grond van artikel 7 UAVG kan de voorzitter éénmaal worden

herbenoemd voor een termijn van 5 jaar. Het Besluit rechtspositie leden Autoriteit

persoonsgegevens bepaalt voorts dat indien de minister niet voornemens is de voorzitter na het

verstrijken van zijn benoemingstermijn voor herbenoeming voor te dragen, hij hiervan uiterlijk zes

maanden voor het verstrijken van zijn benoemingstermijn schriftelijk in kennis wordt gesteld.

CV Aleid Wolfsen

e 2008-2014

Burgemeester van Utrecht

e 2002-2008

Tweede Kamerlid voor de PvdA

e 2001-2002

Vice-president van de rechtbank Haarlem

e 1998-2001

Rechter in Amsterdam

e 1995-1998

Werkzaam bij het ministerie van Justitie, onder andere als projectleider Herziening

Rechterlijke Organisatie
e 1979-1994

Verschillende functies bij het parket van de officier van justitie en bij de

arrondissementsrechtbank in Zwolle.

Wolfsen heeft in 1993 zijn studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen voltooid.

Nevenfuncties

Aleid Wolfsen is voor 3,5 dag per week verbonden als voorzitter aan de AP. Daarnaast vervult hij
de volgende nevenfuncties:

e Onafhankelijk voorzitter adviescommissie extern meldpunt Apostolisch Genootschap
Voorzitter raad van toezicht arbeidsmarktorganisatie Utrechtzorg
Voorzitter raad van toezicht muziekrechtenorganisatie Sena

Voorzitter raad van toezicht Stichting de Basis voor veteranenzorg
Voorzitter raad van toezicht Stichting Bartholomeus Gasthuis

Voorzitter raad van commissarissen drinkwaterbedrijf Oasen n.v.

Arbiter Arbitrage voor de bouw

Lid raad van advies College voor de Rechten van de Mens (q.q.-functie, d.w.z. een

nevenfunctie die verbonden is aan de functie van AP-voorzitter)
Lid raad van toezicht Stichting Operamakers
Voorzitter raad van toezicht en advies, Instituut Asbestslachtoffers

Lid raad van advies Netwerk Integrale Veiligheid MBO.
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Aan de Minister van Justitie en Veiligheid
Aan de Minister voor Rechtsbescherming
Aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

advies (rijks)ministerraad/onderraad

Datum 21 juni 2021

Onderwerp Voordracht tot herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

 

Van

Directie P&O

Datum/paraaf

 

1 = Indiener

Minister voor Rechtsbescherming

2 # Advies
Betreft eigen stuk ter kennisname.

3 Kern van het voorstel

Voordracht tot herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens.

4 = Interventie / spreektekst
N.v.t.

5 =~ Politiek-bestuurlijke context

De AP staat veel in de belangstelling, met name sinds de publicatie van het

KPMG-rapport naar taken en middelen van de AP (in november 2020). Eind april
2021 is de motie Klaver/Ploumen aangenomen die uitspreekt dat moet worden

geinvesteerd in een sterke positie van de AP. Recent heeft de AP in een position

paper de wens kenbaar gemaakt door te groeien naar een budget van 100

miljoen euro (een verviervoudiging van het huidige budget).

6 = Toelichting

Op 1 augustus aanstaande loopt de eerste termijn van de heer Wolfsen af. Op

grond van artikel 7, zesde lid, UAVG kan de voorzitter é€nmaal worden

herbenoemd voor een termijn van 5 jaar. Het Besluit rechtspositie leden Autoriteit

persoonsgegevens bepaalt voorts dat indien de minister niet voornemens is de

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Personeel &

Organisatie

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.ni/jenv

Contactpersoon

-1.Z2E

T

[-512e minjenv.nl

 

Projectnaam
Voordracht herbenoeming
voorzitter AP

Datum behandeling
25 juni 2021

Agendapunt
Voordracht herbenoeming

voorzitter AP

Afkomstig van

Minister voor

Rechtsbescherming

Datum stuk

21 juni 2021
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voorzitter na het verstrijken van zijn benoemingstermijn voor herbenoeming voor

te dragen, hij hiervan uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van zijn

benoemingstermijn schriftelijk in kennis wordt gesteld.

In september 2020 en in januari 2021 is de herbenoeming van de heer Wolfsen

besproken met de minister voor Rechtsbescherming. De directies Rechtsbestel en

Eigenaarsadvisering zijn eveneens bij deze gesprekken betrokken geweest.
 

 5.1.21 | 5.2   
Nadat de voordracht in de MR is genoemd zal het KB worden opgesteld zodat de

herbenoeming per 1 augustus 2021 zal zijn afgerond.

7  Voorportalen en onderraden

n.v.t.

8 Afstemming
Over de voordracht tot herbenoeming heeft afstemming

plaatsgevonden met de directies Rechtsbestel en Eigenaarsadvisering.
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| 5.1.28 | BD/DW4JZ/JZWI, 5.1.2e @minjenv.ni];|_5-1.2e |BD/DWJZ/JZW[m.nap@minjenv.nl];[5.1.2e]
5.1.2e  |BD/DWJZ/JZWI__5.1.2e — |@minjenv.nlj; 5.1.2e | BD/DWJZ/SSR 5.1.2e @minjenv.nl];|  5.1.2e

PRS eee ra
5.1.2e minienv.nil: 5.1.2e -

ee ALA 5.1.2e |@minjenv.nl]; 5.1.2e |
-BDIDRC/FO] _5.1.2e |@minjenv.nih

5.1.2¢ BD/DWJZ/JZWI5.1.2e |@minjenv.nl];] 5.1,.2e |
BD/DWJZ/PRI___5.1.2e  |@minjenv.nl];| 5.1.2e IBD/DWJZ/JZWI5.1.2e  |@minjenv.ny] 5.1.2e |
BD/DWJZ/JZW 5.1.2e \@minjenv.nl]:| 5.1.26 | BDIDWJZMZWI__ 5.122 @minjenv.nl]; 5.1.2e |-
BD/DWJZ/JZW 5.1.2e  |@minjenv.nl];| 5.1.2e |- BD/DJOA/BBOPT_ 5.1.2e |@minjenv.nl];| 5.1.2¢ |
BD/DP&O[__5.1.2e |@minjenv.nl]; | 5.12¢ [- BD/DGPenV/PPMI/BITE[_5:1.2e |@minjenv.nl];| 5.1.26 |

BD/DJOA/JBOZI 5.1.2e 5.1.2e - BD/DWJZ/SBRIL_5-1.2e  |@minjenv.ni];_5.1.2e |
BD/PNDV[_5.1.2e (@nctv.minjenv.nl]; 5.1.2e | BDIDH&F| §.1.2e @minjenv.ni};) 5.1.2e

BD/DFEZ/CBU/Cluster BI 5.1.2e |@minjenv.nl];| 5.1.2€ |

BD/DWJZ/JZWI, 5.1.2e \@minjenv.nl];| 5.1.2e + BD/Innovatieteam[|_5.1.2e |@minjenv.nl]; 5.1.2e |
BD/DFEZ/BKB]__5.1.2e — |@minjenv.nl];[—___512e_]-BD/DEA,_5.1.2e ~~ |@minjenv.nl];| 5.1.2e |
Saat eejenv.ni.[ Sze

BD/DBAenV/SBIL_5.1.2e |@minjenv.nl]
Ce: MVJ Ministerraad-DBO[__5.1.2i_ |@minjenv.nlj; | 5.1.2e [de-BD/DBO/M&BI_5.12e |@minjenv.ni]|5.1.22|  

 BD/DBO/ADVIES[ 5.1.2e |@minjenv.nl]. 5.1.2e | BD/DBO/ADVIES 5.1.2e — |@minjenv.nl]
From: MVJ Ministerraad - DBO

Sent: Mon 6/21/2021 2:10:21 PM

Subject: Ministerraad aanlevering adviezen MR

Received: Mon 6/21/2021 2:10:23 PM

Beste collega,
In digijust heb je een MR stuk (of meerdere) aangeboden gekregen. Graag verzoek ik je om een advies voor de

bewindspersonen bij dit stuk te schrijven. Hiervoor kan je een adviesformat gebruiken; is te vinden in DocSys.
In digijust trefjeeen sjabloon werkstroom die je kan gebruiken om het stuk via de lijn aan DBO aan te bieden.

Deze vind je door links boven “kies sjabloon” te kiezen, en vervolgens “MR advies stukken” te selecteren. Hieraan

kan je collega’s van je directie of DG toevoegen die het advies paraferen of ter info krijgen. In verband met

bespreking van de MR in het SGO en in het ochtendberaad met de bewindspersonen, verzoek ik je het stuk uiterlijk

dinsdag a.s. om 17.30 uur bij DBO aan te bieden. Houd hierbij rekening met de tijd die nodig is om_de ‘lijn’ te

doorlopen. Mocht dit niet lukken, zou je dan contact willen opnemen met DBO via de telefoon (0701812) of per

mail (|5.1.21= |@minjenv.nl).
De afbeelding beneden toont de voorlopige agenda en alle dossierhouders per agendapunt.
 

buiten reikwijdte verzoek   




