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Leegloopbij
APbedreigt
toezichtop
privacywet
Autoriteit Persoonsgegevens
zucht onder bestuursruzies, net
nu nieuwe privacyregels ingaan

JohanLeupenen JeroenPiersma
Amsterdam

DeAutoriteit Persoonsgegevens (AP), de
instantiediemoet toezienopvandaag in
werking getreden Europese privacyre-
gels,gaatgebuktonderinterneonrust.Be-
stuursruzies en een uittocht van ervaren
mensengaantenkostevandeslagkracht,
juistnude toezichthouder voordegroot-
steuitdaginguithaargeschiedenisstaat.
Het succes van de langverwachte priva-
cyverordeningAVGvaltofstaatmetdeef-
fectiviteit vannationaletoezichthouders.

BronnenronddeAP, advocatenenan-
dere privacydeskundigen schetsen het
beeld van een vleugellammewaakhond,
diehetophet ‘moment suprême’ laat af-
weten.Symptomatischisdatdetoezicht-
houderal ruimtwee jaardebevoegdheid
heeftomboetesuit tedelen,maardaartot
nu toe geen gebruik van heeft gemaakt.
Axel Arnbak, advocaat bij De Brauw: ‘Dit
isdegrootsteaardverschuiving in23 jaar
privacywetgeving,maar iedereenzietdat
deAP in slechtedoen is.’

Arnbak en andere bronnen verwijzen
naar het vertrek van een reeks zwaarge-
wichten. Daarmee stromen veel kennis
enervaringdeorganisatieuit.Behalvedi-
recteurPaulFrenckenzijnvorig jaarendit
jaarookanderesleutelfigurenverdwenen
bij de AP. Steevast vallen de namen van
UdoOelen,hoofdtoezichtprivatesector,
enAlexCommandeur,hoofdtoezichtpu-
blieke sector. Daarnaast worden Sjoera
Nas enOt vanDaalen genoemd, beiden
verantwoordelijkvooreenaantalspraak-
makendeonderzoekenindeinternet-en
telecomsector.HesterdeVries, advocaat
bijKennedyVanderLaan,spreektvaneen
aderlating.

‘HetontbreektdeAPaanvoldoendeau-
toriteit’, zegtNicovanEijk,hoogleraar in-
formatierechtaandeUniversiteitvanAm-
sterdam.Hij signaleertdatdewaakhond
er niet in slaagt nieuwe zwaargewichten
aan zich te binden en vooral onervaren
krachtenwerft. ‘De toezichthouder legt
het af tegenhet bedrijfsleven.Het is niet
alleendatbedrijvenmeerbetalen,ermoe-
ten ook voldoende andere prikkels zijn
omnaardeAPtekomen:werkomgeving,
carrièremogelijkheden.’
De AP schrijft in een reactie dat het

klopt dat ‘een aantalmensen elders een
baanheeft aanvaard’. ‘Dat isniet vreemd
geziendeveranderingendiedeorganisa-
tiedoormaakt.’Detoezichthouderwijster
verder op dat het veelal gaat ommensen
die al lang bij de APwerkten en dat zij in
dehuidigearbeidsmarktzeergewildzijn.

Bronnen brengen de exits in verband
methet optreden vanbestuursvoorzitter
AleidWolfsen,gewezenPvdA-Kamerliden
burgemeestervanUtrecht.Wolfsenstaat
regelmatig lijnrecht tegenover zijnmen-
sen, en botst ook voortdurendmet vice-
voorzitterWilbert Tomesen, het tweede
lid vanhet college vanbestuur.Tomesen
werktalsinds2011bijdeAPeniseenvan
deweinigendieWolfsenzonuendan te-
genspreekt.
Omdat het bestuur maar twee leden

telt, staken de stemmen vaak.Wolfsen
maakt in dat geval gebruik van de be-
voegdheid die het bestuursreglement
hembiedtomeendoorslaggevendestem
uit tebrengen.Daaromishetprincipevan
collegiaalbestuurbijdeAPaleentijdje in

onbruikgeraakt.VanEijk: ‘Iedereenweet
dat de leiding verdeeld is. Almet al doet
hetmepijn,want er zijn zo veel kansen.’
Ook het gebrek aan kennis en erva-

ring aan de top van de AP speelt de toe-
zichthouder parten, zo zeggen bronnen
rond de organisatie.Wolfsen heeft ook
een nieuwe bestuursstructuur bij de AP
geïntroduceerd. De operationele leiding
is sinds begin dit jaar in handen van vier
directeuren.Daarmeeiseenbureaucrati-
schelaaggecreëerddietussenhetbestuur
endemensenmet inhoudelijkekennis in
staat.Alleendedirecteur juridischezaken
komtuitdeAP.Deanderedriedirecteuren
zijnafkomstigvanandereoverheidsdien-
stenenzijnniet thuis inprivacywetgeving.

De Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG), is een stuk Europe-
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❛❛‘Hetontbreekt
deAutoriteitPer-
soonsgegevensaan
voldoendeautoriteit’
Nico van Eijk
hoogleraar informatierecht
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se wetgeving dat al jaren in demaak is.
DeAVGscherptdeeisenaanhetvergaren,
gebruikenenopslaanvanpersoonsgege-
vensflinkaanentrektdezegelijkdoorde
gehele Europese Unie. Toezichthouder
AP krijgt flink uitgebreide bevoegdhe-
denomboetesuit tedelen.Dewet is van-
daag in werking getreden. ‘Jacob Kohn-
stammenPeterHustinx(voorgangersvan
AleidWolfsen, red.) hebben jaren op dit
moment gewacht en nu loopt de ballon
leeg’,zegtadvocaatenprivacyspecialistRi-
chardvanStadentenBrinkvanDeBrauw.

De rol van de AP bij een goede uitvoe-
ringvandewet iscruciaal.HesterdeVries,
advocaat bij Kennedy Van der Laan, legt
uitdatdeAVGeengrootcompromis isen
opennormenkent. ‘Er is,kortom,veelbe-
hoeftebijbedrijvenaanuitlegensturing.’

DekomstvanWolfsenin2016wasinde
privacywereld een verrassing, aangezien
devoormaligeburgemeestervanUtrecht
en oud-rechter geen ervaring had in de
sector. ‘Dat hoeft geen probleem te zijn,
als de leiderschapsstijlmaar goed is, als
je jemaar laatvoedendoordejuistemen-
sen.Maar dat is nu juist zijnmanco, zijn
autoritairestijl’, zegteenbetrokkene.Een
ander zegt: ‘Wolfsen vraagt nooit om in-
formatie aan de deskundigen. Hij weet
het zelf altijd beter.’
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