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Met de nieuwe privacywetgeving krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens er nieuwe taken en bevoegdheden 

bij. Dat vergt onder meer verdere professionalisering en specialisering. Tegelijkertijd is de organisatie 

sterk gegroeid; van 72 naar 123 fte. Een dergelijke transitie – 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 

veranderingen die de organisatie doormaakt. De uitstroom betreft veelal medewerkers die al geruime tijd 

voor de Autoriteit Persoonsgegevens werkten. Daarbij is de markt voor privacy-experts krap en zijn onze 

mensen gewild. Tegelijkertijd 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 bevorderen van de naleving van de privacywetgeving, niet het opleggen van 

boetes. We hebben sinds 2016 een boetebevoegdheid, maar konden pas boetes opleggen als opzet of 

ernstig verwijtbare nalatigheid was aangetoond. Dat is tot nu toe niet het geval geweest. We hebben wel 

meerdere procedures gestart om lasten onder dwangsom op te leggen, maar de ervaring is dat organisaties 

vaak de geconstateerde overtredingen beëindigen tijdens de handhavingsprocedure of tijdens het 

onderzoek dat eraan vooraf gaat. En dat is ons doel.  

  

Het van toepassing worden van de nieuwe privacywetgeving is voor iedereen een uitdaging; voor 

organisaties, voor mensen, maar ook voor de Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben er hard aan 

gewerkt om een nieuwe toezichthouder op te bouwen om de effectiviteit van het toezicht verder te 

vergroten. En we zullen er alles aan blijven doen om op een goede wijze uitvoering te geven aan onze 

verantwoordelijkheden.  
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