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Betreft: Toetsing van wetgeving i.v.m. de tenuitvoerlegging van Verordening 
(EU) 2018/1807 inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens

Praktische informatie

Op verzoek van de IMCO-coördinatoren toetst de Commissie IMCO op 6 november 2019 de 
stand van de tenuitvoerlegging van de verordening inzake het vrije verkeer van niet-
persoonsgebonden gegevens1.

Pierre Chastanet, hoofd van de eenheid “Cloudcomputing en Software” in DG CNECT, zal de 
leden van IMCO toespreken, waarna een debat met de leden zal plaatsvinden.

Achtergrondinformatie over de verordening

De verordening inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens heeft als 
overkoepelende doelstelling het ontsluiten van het potentieel van de EU-gegevensmarkt door 
middel van de totstandbrenging van een meer concurrerende en geïntegreerde interne markt 
voor gegevensopslagdiensten en andere gegevensverwerkingsdiensten. Het verbieden van 
gegevenslokalisatiemaatregelen vormt de kern van de verordening. Dit betekent dat overheden 

1 Verordening (EU) 2018/1807 inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-
persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie.
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of regeringen van de lidstaten niet mogen eisen dat gegevens op een specifiek grondgebied in 
de Unie gelokaliseerd worden, behalve om redenen van openbare veiligheid. 

In de verordening staat ook dat de toegang tot gegevens bevoegde autoriteiten niet mag worden 
geweigerd op grond van het feit dat deze gegevens in een andere lidstaat zijn opgeslagen of 
worden verwerkt. Daarnaast worden aanbieders van datadiensten aangemoedigd om 
gedragscodes op Unieniveau op te stellen met daarin beste praktijken wat betreft professionele 
gebruikers die van aanbieder van gegevensopslag veranderen.

Voor meer informatie over het ontwerp van verordening en de wetgevingsprocedure ter zake, 
zie de EPRS-briefing van januari 2019.

Inhoud van de toetsing van wetgeving

Het doel van de toetsing van wetgeving is om toezicht te houden op de tenuitvoerlegging door 
de Commissie van de verordening inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden 
gegevens, die van toepassing is sinds 28 mei 2019. Van de Europese Commissie mag worden 
verwacht dat zij verslag uitbrengt aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1. de stand van de tenuitvoerlegging van de verordening in de lidstaten;

2. de richtsnoeren over de verordening, gepubliceerd door de Commissie op 29 mei 2019;

3. de stand van zaken met betrekking tot gedragscodes inzake gegevensoverdracht.

1. Stand van de tenuitvoerlegging van de verordening in de lidstaten
De verordening inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens is in november 
2018 in werking getreden en is van toepassing sinds 28 mei 2019. Sinds deze datum mogen 
de lidstaten niet eisen dat gegevens op een specifiek grondgebied in de Unie gelokaliseerd 
worden, behalve om redenen van openbare veiligheid. De lidstaten moeten bestaande 
vereisten inzake de lokalisatie van gegevens uiterlijk in mei 2021 intrekken, of 
rechtvaardigen waarom zij deze niet hebben ingetrokken. De Europese Commissie moet 
uiterlijk in november 2022 een verslag over de tenuitvoerlegging van de verordening 
publiceren.

De vertegenwoordiger van de Commissie zou een jaar na de inwerkingtreding van de 
verordening verslag kunnen uitbrengen over het vóórkomen van vereisten inzake de 
lokalisatie van gegevens en een overzicht kunnen geven van eventuele problemen bij de 
tenuitvoerlegging.

2. Richtsnoeren over de verordening, gepubliceerd door de Commissie op 29 mei 2019
In artikel 8, lid 3, van de verordening wordt bepaald dat de Commissie richtsnoeren moet 
publiceren inzake de wisselwerking tussen de verordening inzake het vrije verkeer van niet-
persoonsgebonden gegevens en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
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“wat betreft gegevenssets die bestaan uit zowel persoonsgegevens als niet-
persoonsgebonden gegevens”. Deze richtsnoeren zijn door de Commissie op 29 mei 2019 
gepubliceerd (COM(2019)250 final).

De richtsnoeren van de Commissie hebben met name betrekking op:

 het toepassingsgebied van de verordening inzake het vrije verkeer van niet-
persoonsgebonden gegevens en de AVG, en de omgang met gemengde gegevenssets, 
inclusief gegevenssets waarin persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens 
in een set “onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”;

 de verschillende maar complementaire benaderingen van het vrije verkeer en het 
verbod op vereisten inzake de lokalisatie van gegevens in de twee verordeningen;

 het begrip “gegevensportabiliteit” in het kader van de verordening inzake het vrije 
verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens en andere vereisten inzake 
zelfregulering in het kader van beide verordeningen.

De vertegenwoordiger van de Commissie zou een uitleg kunnen geven over de richtsnoeren 
inzake gemengde gegevenssets en de andere kwesties die erin aan bod komen. 

3. Stand van zaken met betrekking tot gedragscodes voor gegevensoverdracht
Overeenkomstig artikel 6 van de verordening inzake het vrije verkeer van niet-
persoonsgebonden gegevens is de Commissie verplicht om aanbieders van datadiensten aan 
te moedigen om gedragscodes op Unieniveau op te stellen met daarin beste praktijken wat 
betreft professionele gebruikers die van aanbieder van gegevensopslag veranderen. Deze 
gedragscodes moeten uiterlijk op 29 november 2019 voltooid zijn en uiterlijk op 29 mei 
2020 ten uitvoer worden gelegd.

De vertegenwoordiger van de Commissie zou uitleg kunnen geven over de stand van zaken 
m.b.t. gedragscodes op Unieniveau en zou tevens informatie kunnen verschaffen over de 
volgende stappen in het proces.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0250&qid=1572519729952&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0250&qid=1572519729952&from=NL

