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Ambtsbericht 
 
Onderwerp 
Informatievoorziening voor de beantwoording van drie vragen van jonge wetenschappers gesteld bij de V-

100. 

 

Op de maandag na Verantwoordingsdag organiseert de Tweede Kamer de V-100. Dit jaar werden honderd 

jonge wetenschappers uitgenodigd om de jaarverslagen van de ministers door te nemen. Deze honderd 

burgers betrokken bij het controlerende werk van de Kamer hebben ook vragen gesteld. Dit ambtsbericht 

dient ter verschaffing van informatie aan het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de beantwoording 

van de vragen 191, 192 en 193. 

 

Vraag 191: 

Kunt u toelichten wat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) extra heeft kunnen doen met de budgetverhoging vanuit het 

moederdepartement van 7.7 miljoen euro? 

 

Informatie voor beantwoording vraag 191: 

In vergelijking met de Ontwerpbegroting 2021 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bij de 

Voorjaarsnota van 2021 € 7,7 miljoen extra middelen vrijgemaakt voor de wettelijke taakuitvoering door 

de AP. Een deel van dit bedrag, namelijk € 6,0 miljoen, was bedoeld om de bijdrage structureel op hetzelfde 

niveau te brengen als in 2020. Dit bedrag is ingezet voor de verdere intensivering van reguliere 

toezichtwerkzaamheden, de versterking van de deskundigheid binnen de organisatie en een extra ICT-

investering. In aanvulling daarop ontving de AP in 2021 additionele middelen ter grootte van € 1,7 miljoen 

om gestegen lonen en prijzen te compenseren, evenals de meerkosten vanwege COVID-19. Onder andere 

vanwege de late toekenning van dit laatste bedrag is besloten om een bestemmingsfonds en 

egalisatiereserve te vormen van ruim € 3 miljoen. Voor verdere financiële verantwoording over 2021 

verwijzen wij u naar de Jaarverslagen van de AP. 

 

Vraag 192: 

Hoeveel middelen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens extra nodig om haar wettelijke taken volwaardig uit te voeren, 

aangezien de Autoriteit in haar jaarverslag aangeeft aan veel taken niet toe te komen? 

 

Informatie voor beantwoording vraag 192: 

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de AP heeft KPMG eind 2020 een 

onafhankelijk onderzoek afgerond naar de benodigde capaciteit van de AP. Hieruit blijkt dat de AP in het 

belang van burgers en onze economie de komende jaren op een duurzame manier moet groeien naar 470 

fte en een budget van € 66,5 mln. in 2025.  

 

Digitalisering, technische innovatie en de inzet van algoritmes ontwikkelen zich echter razendsnel. Ook is 

er sprake van veel nieuwe Europese wetgeving met grote impact op de bescherming van 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/jaarverslagen
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/kpmg-onderzoek_taken_en_middelen_ap.pdf
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persoonsgegevens. Kortom, extra investeringen zijn noodzakelijk om onze digitale samenleving vooruit te 

brengen. Het budget van de AP moet daarom groeien naar een structurele financiering van 

100 miljoen, vergelijkbaar met andere Nederlandse toezichthouders. 

 

Vraag 193: 

Hoe verklaart u de verschillen tussen de ‘bijdrage moederdepartement’ en de inkomsten vanuit het ministerie van Justitie 

en Veiligheid in het jaarverslag van het departement en de Autoriteit Persoonsgegevens respectievelijk? 

 

Informatie voor beantwoording vraag 193: 

De ‘bijdrage moederdepartement’ bedroeg in 2021 € 26.273.528, zoals verantwoord in het Jaarverslag 2021 

van de AP. In 2020 heeft de AP abusievelijk een bedrag van € 17.000 te veel aan bijdrage van het ministerie 

van Justitie en Veiligheid ontvangen. Dit bedrag is verrekend met de bijdrage 2021, wat het verschil 

verklaart met de in het jaarverslag 2021 van het ministerie van Justitie en Veiligheid genoemde bijdrage 

van € 26.257.000 (het Jaarverslag Justitie en Veiligheid rondt af in € 1.000).  

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/jaarverslag-ap-wetsvoorstellen-kabinet-te-vaak-vrijbrief-voor-verzamelen-persoonsgegevens

