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AleidWolfsen trok eengrotebroek aan
toenhij in 2016aantrad als voorzitter van
deAutoriteit Persoonsgegevens (AP). In
zijn eerste interviewsbeloofdehij ‘om-
budsmanvandeprivacy’ teworden.Hij
maakte zichdrukover de ‘schandalige
verzameldrang’ vangrotebedrijvendie
inbreken indepersoonlijke levenssfeer
vanburgers, en schermdemet tientallen
lopendeonderzoekennaardatalekken.
‘Draconischeboetes’waren in aantocht.

Bijna twee jaar later is er nogweinig
terechtgekomenvanalle dadendrang.
Marktpartijen vindenhet onduidelijk
waarde toezichthouder opdeprivacy
precies voor staat.De eerste boetemoet
noguitgedeeldworden, het is gissenwat
er vanalle aangekondigdeonderzoe-
ken terecht is gekomen. ‘Na alle voorne-
mensdat dezewaakhond tanden zou la-
ten zien, is het behoorlijk stil gebleven’,
zegtDavidKorteweg vanprivacybelan-
genclubBits of Freedom.

Privacyadvocaten, bronnen rondde
APendeskundigen schetsen eenbeeld
vaneenoverbelaste, vleugellammeorga-
nisatie, die kamptmetbestuursruzies en
erniet in slaagt de vereiste kennis en ta-
lentenaan zich tebinden.

Denoodzaak voor eenkrachtige toe-
zichthouder is ondertussengroter dan
ooit.Dedata-economie is de afgelopen
tien jaar geëxplodeerd.Monopolistische
technologiebedrijven schendendepri-
vacy vanargeloze gebruikers, enmetde
ingang vandenieuweBrusselsepriva-
cyverorderingdezeweek zijn alle ogen
gericht opdenationale toezichthouders.
Zijmoetenhet bewijs leverendat deAl-
gemeneVerordeningGegevensbescher-
ming (AVG) geenpapieren tijger is,maar
eenmachtigwapenomveelplegers zoals
socialmediabedrijf Facebook tot deorde
te roepen.

Juist in een fasewaarindeAPzoumoe-
ten schitteren, is er echter een exodusop
ganggekomenvangerespecteerde sleu-
telfiguren, zoblijkt uit onderzoek vanhet
FD. SjoeraNas, die volgensprivacyadvo-
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De Algemene Veror-
dening Gegevensbe-
scherming (AVG) is

jaren in demaak geweest
in Brussel, en geldt daar als
een van demeest belobby-
de stukken wetgeving ooit.
Dewet stelt strengere eisen
aan het vergaren, gebruiken
en opslaan van persoonsge-
gevens. Op overtreding
staan boetes tot €20mln of
4% van de wereldwijde
omzet. In de aanloop lever-
de het bedrijfsleven felle
kritiek omdat de AVG te
vaag zou zijn en onwerk-
baar. De inhoud is niet ge-
heel nieuw: er is voor 80%
overlapmet de voorganger,
deWet bescherming per-
soonsgegevens.

Privacywaakhond
mist tandenop
moment suprême
De Autoriteit Persoonsgegevens is ondanks grote
beloftes niet klaar voor de Brusselse privacywet.
Insiders wijzen naar voorzitter Aleid Wolfsen
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caat Axel Arnbak jarenlang ‘eigenhandig
eenhele industrie schrik aanjoeg’ als in-
specteur, is enkelewekengeledenopge-
stapt.Dat geldt ook voor zwaargewichten
UdoOelen enAlexCommandeur.

Eenaderlating, taxerenmeerdere
kenners,waaronder advocaatHester
deVries vanKennedyVander Laan. Er
stroomt veel kennis enervaringdeorga-
nisatie uit, endeAPwerft vooral jonge-
re krachtendienoodzakelijke kennis en
ervaringmissen.De toezichthouder legt
het volgenshaar af tegenhet bedrijfsle-
ven indeoververhitte strijd omtalent.
Dat zegt ookhoogleraar informatierecht
Nico vanEijk. ‘DeAP is opditmoment
geenbijster inspirerendeplekomtewer-
ken. Enhunniche vandearbeidsmarkt
is nogmeer overspannendandeAmster-
damsehuizenmarkt.’ Eenandere ken-
ner, die anoniemwil blijven,merkt op

datwerkenbij de
AP ‘schadelijk voor
je carrière kan zijn’.

Ookde voorgan-
ger vandeAP, het
CollegeBescher-
mingPersoonsge-
gevens,worstelde
metbezettings-
problemen. Jacob
Kohnstamm,die
voorWolfsen lei-
ding gaf aandeAP,
heeft inDenHaag
herhaaldelijk ge-
pleit voorpersonele
versterking,maar

haddaarweinig succesmee.
Inde aanloopnaardekomst vande

nieuweBrusselseprivacyverordening
heeft hetUtrechtse adviesbureauAn-
derssonElffers Felix onderzoekgedaan
naarde capaciteit. Daar kwamendrie
scenario’s uit. DenHaagkoos voorhet
meest bescheiden scenario, uitbreiding
van75 tot 185mensen. Totnu toe is de
APniet verder gekomendan ruim120
mensen. Sommige advocaten spreken
het vermoedenuit dat deAPbij deon-
dernemingsvriendelijkeVVD-bewinds-
liedenophetministerie van Justitie

Lees ook

Europa isnueens
toonaangevend,
metprivacy
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Na voorlegging
van de arti-
kelen geeft

de Autoriteit Per-
soonsgegevens de
volgende reactie,
die is ondertekend
door voorzitter
AleidWolfsen, vice-
voorzitterWilbert
Tomesen en alge-
meen directeur Bas
den Hollander.
‘Met de nieuwe
privacywetgeving
krijgt de Autoriteit
Persoonsgegevens
er nieuwe taken en
bevoegdheden bij.
Dat vergt onder
meer verdere pro-
fessionalisering en
specialisering. Tege-
lijkertijd is de organi-
satie sterk gegroeid;
van 72 naar 123 fte.
Een dergelijke tran-

sitie — die overigens
met extern advies
tot stand is gekomen
— brengt discussies
met zich mee in het
bestuur. Formeel
gestemd is er nooit.

De afgelopen
periode heeft een
aantal mensen elders

een baan aanvaard.
Dat is niet vreemd
gezien de verande-
ringen die de orga-
nisatie doormaakt.
De uitstroom betreft
veelal medewerkers
die al geruime tijd
voor de Autoriteit
Persoonsgegevens
werkten. Daarbij is
de markt voor pri-
vacyexperts krap en
zijn onze mensen
gewild. Tegelijker-
tijd hebben we ook
een grote instroom
gehad van nieuwe
mensen met ruime
ervaring, onder meer
ten aanzien van
toezicht houden en
toezichtsgebieden.
Dit geldt ook voor de
nieuwe directeuren,
die veel waardevolle
kennis en expertise

meebrengen.
Het doel van ons

werk is het bevorde-
ren van de naleving
van de privacywet-
geving, niet het op-
leggen van boetes.
We hebben sinds
2016 een boetebe-
voegdheid, maar
konden pas boetes
opleggen als opzet
of ernstig verwijtba-
re nalatigheid was
aangetoond. Dat is
tot nu toe niet het
geval geweest. We
hebben wel meer-
dere procedures
gestart om lasten
onder dwangsom
op te leggen, maar
de ervaring is dat
organisaties vaak
de geconstateerde
overtredingen be-
eindigen tijdens de

handhavingsproce-
dure of tijdens het
onderzoek dat eraan
vooraf gaat. En dat is
ons doel.

Het van toepas-
sing worden van de
nieuwe privacywet-
geving is voor ieder-
een een uitdaging;
voor organisaties,
voor mensen, maar
ook voor de Autori-
teit Persoonsgege-
vens. We hebben er
hard aan gewerkt om
een nieuwe toezicht-
houder op te bou-
wen om de effectivi-
teit van het toezicht
verder te vergroten.
En we zullen er alles
aan blijven doen om
op een goede wijze
uitvoering te geven
aan onze verant-
woordelijkheden.’

nooit zopopulairwas.
Insiders relaterendeuittocht van er-

varenmensen vooral aandedirectieve
bestuursstijl van voorzitterWolfsen, die
eenhiërarchische structuurheeft geïn-
troduceerdwaarbij veel specialistenhun
autonomie verloren.Wolfsenbotst ook
regelmatigmet zijn collega-bestuurs-
lidWilbert Tomesen, zeggenmeerdere
bronnen.De voorzitter neemtnumet re-
gelmaat eenzijdig besluiten.

Ookde zet vanWolfsenomexterne ad-
viseurs in tehuren voor trainingenenop-
leidingen leidde intern tot verwonde-
ring. ZomoestendeUniversiteitUtrecht
enadviesbureauConsiderati de interne
medewerkers bijspijkerenophet gebied
vandenieuweBrusselse verordening. ‘Er
is bijWolfsengeenbesef vandekennis
in eigenhuis, of hij vertrouwt erniet op’,
zegt eenbetrokkene.

De relatief grote invloed vandeafde-
ling juridische zaken zoudeorganisa-
tie verder afremmen:na alle beloftes
vanWolfsenomopnietsontziendewijze
metboetes te strooien, is de angst omte-
ruggefloten tewordendoor een rechter
groot; het reputatieverlies zou slecht zijn
voordeAP. Eenbetrokkene spreekt van
een ‘extreemangstige organisatie’.

Wolfsens eigengebrek aanprivacy-
ervaringkomtde reputatie ondertussen
niet tengoede, zeggenmeerderebronnen
indeprivacywereld.Met regelmaat doet
Wolfsen indeopenbaarheid stelligeuit-
spraken,waarmenbinnen zijn eigenor-
ganisatie dewenkbrauwenover fronst. Zo
heeft hij verschillendekeren verkondigd
dat voor alle vormen vandirectmarke-
ting toestemmingnodig is vandegebrui-
kers. Advocaten leggenuit dat ermeerde-
re rechtvaardigingsgronden zijn voorhet
verzamelen vandata. Toestemming is er
daar één van.Maar er zijnnog vijf andere
gronden, zoals bijvoorbeeld ‘gerechtvaar-
digdbelang’.Deuitleg vanWolfsen is in
strijdmetdeuitleg enhet onderzoek van
deAP. Er zijn ookmeerdereuitspraken
vanhetEuropeseHofdie gerechtvaardigd
belang als grondovereindhouden.

BinnendeEuropeseprivacywereld zijn
deNederlanders almet al steedsminder
zichtbaar en relevant, constateert hoogle-
raarVanEijk. Zedrukkenniet langerhun
stempel op congressen.Onderde vorige
voorzitters PeterHustinx en JacobKohn-
stamm(tot in 2016)was ernogwel veel
Brusselsewaardering voordeNederlan-
ders: zij ‘bokstenbovenhungewichts-
klasse’, endruktenhun stempel opde
AVG indeontwerpfase, ondanksdenaar
verhoudingbescheidenbezetting enmid-
delen.

‘IemandalsKohnstammkonscherp
uit dehoekkomenoverwat erwel enniet
mag’, zegtRichard vanStaden tenBrink,
advocaat bijDeBrauw. ‘Dat gaf richting
aanbedrijven.’

De voormaligeUtrechtseburgemeester
Wolfsenwas aangetrokkenals opvolger
vanKohnstammvanwege zijnHaagse
netwerk en zijn rechtersopleiding (een
vereiste)woog zwaarmee.Dat zijn re-
putatie besmetwas geraaktmet affaires
tijdens zijnUtrechtse periode,werd voor
lief genomen.Dehoop vanbetrokkenen
vestigt zich inmiddels opde aangekon-
digdekomst vaneenderdebestuurslid,
waarmeeWolfsenmogelijkmeer tegen-
spel krijgt.

❛❛
‘Wehebben
ookeengrote
instroom
gehadvan
nieuwe
mensen
metruime
ervaring’
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