
De Autoriteit Persoonsgegevens zoekt een bestuurslid, tevens beoogd vice-voorzitter 

 

We leven in een datagedreven wereld waarin technologische ontwikkelingen sneller gaan 

dan ooit. Daarvan kan iedereen profiteren. Tegelijkertijd is de bescherming van 

persoonsgegevens, een fundamenteel recht, belangrijker dan ooit. Daarom is sinds 25 mei 

2018 de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing: de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. 

Deze wetgeving versterkt de privacyrechten van alle inwoners in de EU, eist meer van 

organisaties en geeft de Europese privacytoezichthouders steviger bevoegdheden. 

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die 

de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De AP bevordert dat 

overheden en bedrijven, maar ook mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en kunnen 

nemen bij de bescherming van hun persoonsgegevens. De AP geeft actief voorlichting aan 

burgers en organisaties over rechten en risico’s op privacy gebied. Een andere belangrijke 

taak is de behandeling van klachten van burgers over overheden, instellingen en bedrijven. 

Onderzoek naar aanleiding van een klacht kan leiden tot handhavend optreden. De AP 

bewaakt naleving van de regels door onafhankelijk onderzoek te doen naar (mogelijke) 

overtredingen. Ook is de AP in de gehele EU de ‘leidende toezichthouder’ voor 

internationale organisaties met een hoofdvestiging in Nederland. De AP werkt daarbij nauw 

samen met haar Europese collega-toezichthouders. Tevens heeft de AP een adviesrol bij 

nieuwe wet- en regelgeving die gaat over de verwerking van persoonsgegevens. Ministeries 

zijn verplicht de AP wetgevingsadvies te vragen, en de AP kan ook op eigen initiatief de 

regering en het parlement adviseren. 

 

De AP is volop in beweging. De rol en de structuur van de organisatie zijn ingrijpend 

gewijzigd als gevolg van de nieuwe Europese privacywetgeving. De internationale context 

waarbinnen de AP opereert is steeds belangrijker. Zo heeft de voorzitter van de AP sinds 25 

mei 2018 zitting in de nieuwe European Data Protection Board (EDPB) waarin alle voorzitters 

van alle Europese privacy-toezichthouders zijn verenigd. De EDPB kan bindende besluiten 

nemen waaraan nationale privacy-toezichthouders zich moeten houden. 

 

De AP is een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid en beschikt 

daarmee over een eigen begroting en over een eigen groeiende organisatie met 140 

medewerkers. Vanwege de uitgebreide bevoegdheden en het brede takenpakket heeft de 

wetgever recent besloten om het bestuur van de AP uit te breiden met een derde 

bestuurder. De Autoriteit Persoonsgegevens bestaat straks uit een voorzitter en twee 

andere leden. Gedrieën vormen zij een collegiaal bestuur. Het bestuur wordt ondersteund 

door een secretariaat. De voorzitter en de leden zijn betrokken bij alle werkzaamheden van 

de AP: toezicht, handhaving, klachtbehandeling, voorlichting en wetgevingsadvisering. 

 



Bestuurslid, tevens beoogd vice-voorzitter 

De Autoriteit Persoonsgegevens zoekt een bestuurslid dat beschikt over de nodige 

kwalificaties, ervaring en vaardigheden op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens. Het bestuurslid draagt vanuit inhoudelijke expertise voorts bij aan de 

strategische beleidsvorming en de vaststelling van het beleid en de toezichtstrategie van de 

AP en de EDPB. Daarnaast draagt u medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en 

uitvoering van alle taken die de AP heeft en draagt u speciale (portefeuille-

)verantwoordelijkheid voor een deel van de taken die de AP uitvoert. De precieze 

taakverdeling binnen het bestuur wordt op het moment dat het nieuwe bestuur aantreedt in 

goed overleg verder vormgegeven. Het is de bedoeling dat dit bestuurslid – naast 

voornoemde taken en verantwoordelijkheden -  de eerste vervanger wordt van de 

voorzitter. De beoogd vice-voorzitter is tevens de eerste plaatsvervanger als lid van de EDPB.  

 

U stemt regelmatig af met de voorzitter en het andere bestuurslid; in ieder geval in het 

wekelijks Bestuurlijk Overleg, waarbij op basis van collegiaal overleg tot besluitvorming 

wordt gekomen. Verder werkt u samen met de AP’ers die mede onder uw 

verantwoordelijkheid werkend en bent u een inspirerende coach voor managers en 

medewerkers: professionals met expertise op verschillende terreinen. Bij internationaal 

overleg treedt u op als vertegenwoordiger van de AP. In uw rol als lid van het bestuur zoekt 

u actief de verbinding met alle stakeholders.  

 

Profiel 

U heeft ervaring op directie- en/of bestuursniveau op het gebied van gegevensbescherming 

en -verwerking. U heeft bij voorkeur een bewezen trackrecord in de medische sector en/of 

de financiële sector en/of de private sector in het algemeen. U weet wat er leeft en speelt in 

de (innovatieve) wereld van de privacybescherming en meer in het bijzonder op het snijvlak 

van ICT en recht. U bent in staat op te treden als een stevige en onafhankelijke 

toezichthouder en wetgevingsadviseur, u bent rolvast en houdt uw rug recht, ook wanneer 

er financiële en/of politieke belangen spelen bij een verwerkingsverantwoordelijke. U bent 

in staat het beleid van de AP op een heldere en consistente wijze te presenteren. U koppelt 

inzicht in de politiek-bestuurlijke omgeving aan een goede politieke antenne. En u toont 

gevoel voor juridische en bestuurlijk-economische vraagstukken. De AP opereert op het 

snijvlak van de overheid, het bedrijfsleven en burgers. Uw carrière laat daarmee dan ook 

affiniteit zien. Kortom, u bent een lid van het bestuur dat tezamen met de voorzitter en het 

andere lid van het bestuur de organisatie met rust en wijsheid leidt. 

 

Functie-eisen 

- ervaring op directie- en/of bestuursniveau op het gebied van gegevensbescherming en –

verwerking 

- bewezen track-record in de medische sector en/of de financiële sector en/of de private 

sector in het algemeen 



- affiniteit met en gevoel voor het belang van de bescherming van persoonsgegevens 

- leiderschapsstijl die coachend, inspirerend en verbindend is 

- bewust van uw publieke verantwoordelijkheid en van de politieke en bestuurlijke 

omgeving 

- ambassadeur van de AP en een goede en overtuigende spreker (ook in het Engels) 

- handelt evenwichtig en zorgvuldig, ook onder druk 

- onafhankelijk ten opzichte van politiek, overheid, bedrijfsleven en burgers, durft op te 

treden op basis van de taken en verantwoordelijkheden van de AP 

- een open en toegankelijke persoonlijkheid  

- analytisch sterk 

- academisch werk- en denkniveau 

 

Aanstelling en salaris 

Wij bieden een deeltijdaanstelling van drie tot vier dagen per week (0,6 – 0,8). Het salaris is 

gerelateerd aan het maximum van schaal 18 BBRA. 

 

Benoeming 

Bestuursleden worden benoemd bij Koninklijk Besluit, op voordracht van de minister voor 

Rechtsbescherming. De AP zal zich bij het doen van een aanbeveling aan de minister laten 

bijstaan door leden van de Raad van advies, de Nationale Ombudsman, de voorzitter van de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid en de voorzitter van de AFM. De ambtstermijn is vijf jaar, en 

kan eenmaal worden verlengd met vijf jaar door herbenoeming. Een selectie-assessment 

maakt mogelijk onderdeel uit van de benoeming. 

 

Bijzonderheden 

Het rijk investeert bij voortduring in de kwaliteit van het bestuur en het management; een 

evenwichtige samenstelling van het bestuur draagt daaraan bij en om deze reden wordt 

vrouwen nadrukkelijk verzocht te solliciteren. De AP heeft het voornemen om voor in ieder 

geval één van de twee vacante bestuursfuncties een vrouw aan te bevelen. 

 

Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD) en Maes & Lunau ondersteunen de werving 

en selectie voor deze functie. 

 

Solliciteren 

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. 

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer 

BABD 191-18 naar wervingenselectieBABD@minbzk.nl  

U kunt ook solliciteren via www.maeslunau.com/nl/ap 

 

Meer informatie 

Over de vacature: 



A. Wolfsen 

voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens 

Telefoonnummer: 070-888 85 05 

 

Over de sollicitatieprocedure: 

C.J. van Beek 

MD-consultant Bureau ABD 

Telefoonnummer: 06-18304763 

E-mailadres: cees-jan.beek@minbzk.nl 

 

Lineke Kutsch Lojenga-Eyssen 

Maes & Lunau 

Telefoonnummer: 020 – 5356259 


