
 

Bijlage bij de Regeling taakverdeling en  

onderlinge vervanging Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

 

TAAKVERDELING EN VERVANGINGSREGELING 

TEN AANZIEN VAN DE VOORZITTER EN DE  

ANDERE COLLEGELEDEN VAN DE  

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS. 

 

 

Op grond van artikel 57, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens en de artikelen 3, vierde 

lid, en 4, derde lid, van het bestuursreglement van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Autoriteit 

Persoonsgegevens ten aanzien van de voorzitter en de andere collegeleden van de Autoriteit 

Persoonsgegevens de volgende taakverdeling en vervangingsregeling vastgesteld: 

 

 

I. De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, draagt zorg voor: 

 

1. De leiding van de werkzaamheden van de Autoriteit Persoonsgegevens in het algemeen, het 

bewaken van de voortgang daarvan en de zorg voor de verwezenlijking van de nodige 

besluitvorming. 

2. Institutionele zaken, waaronder begrepen: 

- aangelegenheden die betrekking hebben op de positie van de Autoriteit 

Persoonsgegevens; 

- de totstandkoming van de bij de uitvoering van de taken van de Autoriteit 

Persoonsgegevens te volgen strategie en de verankering daarvan in het beleidsplan; 

- de totstandkoming van beleidsregels inzake de wijze waarop de bevoegdheden van de 

Autoriteit Persoonsgegevens worden uitgeoefend; 

- (de naleving van) het bestuursreglement van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

3. Het externe communicatiebeleid, omvattend: 

- de (wijze van) omgang met de media; 

- het, via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of anderszins, bevorderen van 

actuele, eenduidige en correcte informatie vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens in de 

richting van derden; 

- de totstandkoming van het jaarverslag; 

- het bewaken van de huisstijl; 

- handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens. 

4. Het coördineren van de door de Autoriteit Persoonsgegevens uit te voeren onderzoeksagenda, het 

handhavingsbeleid en het verzekeren van de juiste (in)richting daarvan. 

5. De leiding hebben van, het bewaken van de voortgang van en de zorg dragen voor het hanteren 

van de bevoegdheden neergelegd in of samenhangend met de artikelen 65 en 66 van de Wet 

bescherming persoonsgegevens. Het nemen van een besluit als bedoeld in artikelen 65 en 66 van 

de Wet bescherming persoonsgegevens blijft voorbehouden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, 
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tenzij niet gewacht kan worden op een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens, dan wel dat 

overige omstandigheden afdoening door de voorzitter rechtvaardigen. 

6. Het afwikkelen van reacties (zoals bezwaarschriften, met inbegrip van daarin opgenomen 

verzoeken tot rechtstreeks beroep, of klachten) op besluiten of handelingen, genomen of verricht 

door een van de andere collegeleden of een buitengewoon lid, dan wel door een ambtenaar van 

het secretariaat, van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

7. Het afhandelen van verzoeken om informatie onder meer gebaseerd op de Wet openbaarheid van 

bestuur, ten aanzien van aangelegenheden behorend tot onderdeel I. 

8. Het actief openbaar maken van informatie ingevolge artikel 8 van de Wet openbaarheid van 

bestuur, ten aanzien van aangelegenheden behorend tot onderdeel I. 

9. Het coördineren van de activiteiten die namens de Autoriteit Persoonsgegevens in internationaal 

verband worden uitgeoefend en het verrichten van werkzaamheden in het kader van 

internationale organisaties en instanties. 

10. Het behandelen van zaken, behorend tot het taakveld van een van de andere collegeleden van de 

Autoriteit Persoonsgegevens, voor zover dergelijke zaken bij besluit van de Autoriteit 

Persoonsgegevens aan de voorzitter zijn toebedeeld. 

11. Het vervangen van de vicevoorzitter tijdens zijn afwezigheid of ontstentenis. 

12. Ingeval de voorzitter tijdens afwezigheid of ontstentenis van de vicevoorzitter de werkzaamheden 

uitoefent, als bedoeld in onderdeel II, sub 1, 2, 3, 4 of 6 én die betrekking hebben op de hierboven 

genoemde eigen taakvelden van de voorzitter, dient aan deze werkzaamheden achteraf alsnog 

uitdrukkelijk goedkeuring te worden verleend door de vicevoorzitter. 

13. Overige zaken, niet behorend tot het taakveld van een van de andere collegeleden. 

 

 

II. De vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, draagt zorg voor: 

 

1. De leiding van de werkzaamheden van de Autoriteit Persoonsgegevens, het bewaken van de 

voortgang daarvan, de zorg voor de nodige besluitvorming en het verzorgen van de externe 

communicatie over het toezicht op de publieke en private sector. 

2. Het hanteren van de bevoegdheden die zijn vervat in de artikelen 23, 25, 32, 34a, 47, 51, 60, 61 en 

77 van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 35 van de Wet politiegegevens, artikel 27 

(in samenhang bezien met artikel 39r) van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 

4.1 van de Wet basisregistratie personen en artikel 11.3a van de Telecommunicatiewet. 

3. Het afhandelen van verzoeken om informatie onder meer gebaseerd op de Wet openbaarheid van 

bestuur, ten aanzien van aangelegenheden behorend tot onderdeel II. 

4. Het actief openbaar maken van informatie ingevolge artikel 8 van de Wet openbaarheid van 

bestuur, ten aanzien van aangelegenheden behorend tot onderdeel II. 

5. Het verrichten van werkzaamheden in het kader van internationale organisaties en instanties. 

6. Het behandelen van zaken, behorend tot het taakveld van de voorzitter, voor zover dergelijke 

zaken bij besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens aan de vicevoorzitter zijn toebedeeld. 

7. Het vervangen van de voorzitter tijdens zijn afwezigheid of ontstentenis. 

8. Ingeval de vicevoorzitter tijdens afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter de werkzaamheden 

uitoefent, als bedoeld in onderdeel I, sub 5, 6, 7, 8 of 10 én die betrekking hebben op de hierboven 
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genoemde eigen taakvelden van de vicevoorzitter, dient aan deze werkzaamheden achteraf alsnog 

uitdrukkelijk goedkeuring te worden verleend door de voorzitter.  

 

 

 

------------------------------------------- 

 

 

Toelichting: 

 

De taakverdeling van de Autoriteit persoonsgegevens is een uitvloeisel van de daartoe aan de leden 

van de Autoriteit Persoonsgegevens gegeven opdracht, neergelegd in artikel 57, tweede lid, van de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp) en artikel 3, vierde lid, van het bestuursreglement van de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Bij het vaststellen van de taakverdeling is uitdrukkelijk een aantal 

uitgangspunten gehanteerd. 

 

In de eerste plaats is ervoor gekozen om aan de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens in 

beginsel de zorg toe te vertrouwen voor een goed verloop van de meer algemeen getinte 

aangelegenheden die samenhangen met de taken die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft te 

vervullen. Bij de andere collegeleden berust in het bijzonder de uitvoering van taken van de Autoriteit 

Persoonsgegevens op daartoe specifiek aangeduide taakvelden. 

 

In de tweede plaats is bij het toedelen van de taken aan de andere collegeleden gestalte gegeven aan de 

in artikel 56, derde lid, van de Wbp neergelegde eis dat de werkprocessen waarborgen dienen te 

bevatten tegen vermenging van de adviserende, toezichthoudende en sanctionerende taak van de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Vastgelegd is dat het niet tot de taak van het desbetreffende collegelid 

van de Autoriteit Persoonsgegevens behoort om ten aanzien van aangelegenheden op het aan dit lid 

toebedeelde taakveld tot het opleggen van de in de artikelen 65 en 66 van de Wbp (in samenhang 

bezien met artikel 35, tweede lid, van de Wet politiegegevens, artikel 27, tweede lid (in samenhang 

bezien met artikel 39r) van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 4.1, tweede lid, van de 

Wet basisregistratie personen en de artikelen 15.2, derde lid, en 15.4, vierde lid, van de 

Telecommunicatiewet) genoemde sancties over te gaan. Het eventueel overgaan tot het opleggen van 

sancties behoort in dat geval tot de zorg van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lichte aangelegenheden 

zijn omstandigheden, die afdoening door de voorzitter rechtvaardigen. 

 

Bij de taakverdeling is verder rekening gehouden met hetgeen is bepaald in artikel 10:3, derde lid, van 

de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Gelet op (de strekking van) die bepaling berust bij de 

voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegdheid tot het afdoen van bezwaarschriften 

tegen besluiten die namens de Autoriteit Persoonsgegevens door een van de andere collegeleden, dan 

wel door een ambtenaar van het secretariaat, zijn genomen. Evenzo behoort het tot de taak van de 

voorzitter om klachten af te wikkelen die kunnen worden ingediend over het optreden van de 

desbetreffende leden of ambtenaren van het secretariaat. Dit gezien (de strekking van) artikel 9:7 van 

de Awb. 

 



 

 4/4 

 

Tevens is – rekening houdend met de hierboven uiteengezette uitgangspunten – de 

vervangingsregeling, waartoe artikel 4, derde lid, van het bestuursreglement van de Autoriteit 

Persoonsgegevens verplicht, als een onderdeel van de door de voorzitter en de andere collegeleden uit 

te oefenen taken, in de taakverdelingsregeling geïntegreerd. 

 

 

Den Haag, 25 mei 2016. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

 

 

 

J. Kohnstamm, voorzitter, 

 

 

 

W.B.M. Tomesen, vicevoorzitter. 
 

 


