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Onderwerp 
Ontvangstbevestiging bezwaarschrift 

   

Geachte heer M1,  
 
Hierbij bevestigt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat zij uw bezwaarschrift van 20 juni 2019 tegen het 
besluit van de AP van 10 mei 2019, via de digitale weg op 20 juni 2019 heeft ontvangen.  
 
Aan deze zaak is een zaaknummer toegekend. Dat vindt u onder het kopje “ons kenmerk”. In alle volgende 
brieven over deze zaak wordt dit nummer vermeld. U wordt verzocht om in uw brieven aan de AP steeds 
het toegewezen zaaknummer te vermelden. 
 
De AP beslist binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het 
bezwaarschrift is verstreken, op uw bezwaarschrift. Deze termijn kan door de AP met zes weken worden 
verlengd. Verder uitstel is mogelijk voor zover de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) dit toestaat. 
 
Hoorzitting 
Gedurende de bezwaarprocedure worden u en eventuele derde partijen, die belanghebbende zijn in de 
procedure, in beginsel in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Dit horen vindt plaats tijdens een 
hoorzitting op het kantoor van de AP te Den Haag waar u uw standpunt nader kunt toelichten. Indien u 
gebruik wilt maken van de gelegenheid om gehoord te worden, verzoekt de AP u dit zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk 12 juli 2019 kenbaar te maken. U kunt dit zowel telefonisch als schriftelijk aan de AP 
doorgeven. 
 
Andere belanghebbende(n) 
De AP wil u er daarnaast ook op wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat uw bezwaarschrift en andere 
stukken in het kader van de procedure aan (een) andere belanghebbende(n) moet(en) worden 
toegestuurd. Dit kan noodzakelijk zijn om andere belanghebbenden de mogelijkheid te geven daarop te 
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reageren. De AP kan hier alleen van afzien als bepaalde informatie vanwege gewichtige redenen geheim 
zou moeten blijven, bijvoorbeeld omdat het gaat om medische of psychologische informatie of 
concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens. Indien u van mening bent dat hiervan sprake is verzoekt de AP u 
eveneens om uiterlijk 12 juli 2019 kenbaar te maken welke delen van uw bezwaarschrift als (bedrijfs-) 
vertrouwelijk dienen te worden aangemerkt en waarom dat volgens u het geval is. 
 
In verband met een voorspoedig verloop van de bezwaarprocedure verzoekt de AP u tijdig eventuele 
adreswijzigingen door te geven. 
 
Hoogachtend, 
Autoriteit Persoonsgegevens, 
namens deze, 

 
AP3  
Adviseur afdeling Bezwaar 

 




