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BEKNOPTE MOTIVERING

In het voorstel voor een verordening worden de uitgangspunten van Richtlijn 95/46/EG 
gehandhaafd en worden de rechten van de burgers inzake de bescherming van 
persoonsgegevens versterkt. De rapporteur voor advies is ingenomen met het werk van de 
Commissie. 

De rapporteur wil in dit verband de volgende opmerkingen maken: 

Ondanks de bezwaren die door sommige partijen zijn aangevoerd, wil de rapporteur een 
ruime definitie van het begrip persoonsgegevens aanhouden en het beginsel van uitdrukkelijke 
toestemming als criterium voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de verwerking 
handhaven. Dit zijn twee essentiële voorwaarden om dit grondrecht op effectieve wijze te 
beschermen en het vertrouwen van onze medeburgers te versterken, met name in de digitale 
wereld.

Verder stelt de rapporteur voor om de bescherming van persoonsgegevens van kinderen te 
verbeteren door het toepassingsgebied van artikel 8 uit te breiden, zodat dit de verkoop van 
alle goederen en diensten omvat en niet uitsluitend de diensten van de 
informatiemaatschappij. 

Ook stelt de rapporteur voor advies voor om artikel 18, dat voorziet in het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid, te schrappen. Dit nieuwe recht in het voorstel voor een richtlijn 
biedt de burgers ten opzichte van artikel 15 van het voorstel, waarin voorzien wordt in het 
recht van betrokkenen op informatie over persoonsgegevens die verwerkt worden, geen 
enkele meerwaarde. 

De rapporteur voor advies wil de verantwoordelijkheid van de voor de verwerking 
verantwoordelijke expliciet als algemeen beginsel opnemen. In het voorstel voor een 
verordening worden de plichten van de voor de verwerking verantwoordelijken aangescherpt, 
om te waarborgen dat de betrokkene zijn rechten effectief kan uitoefenen. Er moet echter nog 
een aantal maatregelen worden getroffen om deze expliciete vastlegging van het algemene 
beginsel van verantwoordelijkheid tot stand te brengen.

Ook moet "het recht om te worden vergeten" verder versterkt worden. In artikel 17, lid 2, 
wordt de voor de verwerking verantwoordelijke de verplichting opgelegd om maatregelen te 
treffen ten aanzien van gegevens die door derden verwerkt worden. De rapporteur voor advies 
stelt voor om een bepaling op te nemen die de voor de verwerking verantwoordelijke 
verplicht de betrokkene te informeren over de stappen die op zijn of haar verzoek door die 
derden genomen zijn. 

De bepalingen inzake de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen of aan 
internationale organisaties zijn aanzienlijk uitgewerkt en gespecificeerd. De rapporteur voor 
advies stelt voor om het systeem voor wederzijdse erkenning van bindende 
bedrijfsvoorschriften, zoals dat door de Werkgroep artikel 29 is ingevoerd, over te nemen. De 
terzake bevoegde autoriteit moet de autoriteit van de belangrijkste vestiging van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de verwerker zijn.

Met betrekking tot de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten is de rapporteur 



PE494.710v01-00 4/116 AD\930359NL.doc

NL

ingenomen met de invoering van het beginsel van "één loket", omdat dit de taak van 
ondernemingen met vestigingen in meer dan één lidstaat vereenvoudigt. Er mag echter niet 
vergeten worden dat burgers zich in principe tot de autoriteit van hun lidstaat van herkomst 
wenden en verwachten dat deze autoriteit het nodige doet om ervoor te zorgen dat hun rechten 
gerespecteerd worden. De toepassing van het beginsel van "één loket" mag niet tot gevolg 
hebben dat de overige toezichthoudende autoriteiten enkel als "brievenbus" worden gebruikt. 
De rapporteur stelt voor om te verduidelijken dat de hoofdautoriteit verplicht is om samen te 
werken met de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten en met de Commissie, zoals 
bepaald in hoofdstuk VII van de verordening. 

Wat de administratieve sancties betreft, is de rapporteur verheugd over de hoge bedragen die 
in het voorstel voor een verordening zijn opgenomen. De toezichthoudende autoriteiten 
dienen bij het opleggen van boetes evenwel een grote handelingsruimte te krijgen. Er zij op 
gewezen dat de onafhankelijkheid van de toezichthoudende autoriteiten is vastgelegd in 
artikel 8, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Door middel van 
conformiteitstoetsing kan worden bijgedragen aan een geharmoniseerd beleid op het gebied 
van sancties binnen de Europese Unie. 

Het voorstel voor een verordening bevat een groot aantal gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen. Sommige van deze handelingen zijn noodzakelijk, omdat ze niet-
essentiële elementen aan de verordening toevoegen, andere handelingen moeten volgens de 
rapporteur eenvoudigweg geschrapt worden. De Commissie juridische zaken zou zich 
afzonderlijk over dit onderwerp kunnen buigen. Ingevolge artikel 37, lid 1, van het Reglement 
van het Europees Parlement, is de Commissie juridische zaken immers bevoegd tot het 
controleren van de rechtsgrond van alle ontwerpen van wetgevingshandelingen en andere 
documenten van wetgevende aard en kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op verzoek van de 
ten principale bevoegde commissie, besluiten nemen over het gebruik van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen. 

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De economische en sociale integratie 
die het gevolg is van de werking van de 
interne markt heeft geleid tot een 
aanzienlijke toename van de 
grensoverschrijdende stromen van 

(4) De economische en sociale integratie 
die het gevolg is van de werking van de 
interne markt heeft geleid tot een 
aanzienlijke toename van de 
grensoverschrijdende activiteiten. De 
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persoonsgegevens. De 
gegevensuitwisseling tussen economische 
en sociale actoren is in de publieke en de 
particuliere sector toegenomen. De 
nationale autoriteiten van de lidstaten 
moeten op grond van het EU-recht 
samenwerken en persoonsgegevens 
uitwisselen om hun opdrachten te vervullen 
of om taken uit te voeren namens een 
autoriteit in een andere lidstaat.

gegevensuitwisseling tussen economische 
en sociale actoren is in de publieke en de 
particuliere sector toegenomen. De 
nationale autoriteiten van de lidstaten 
moeten op grond van het EU-recht 
samenwerken en persoonsgegevens 
uitwisselen om hun opdrachten te vervullen 
of om taken uit te voeren namens een 
autoriteit in een andere lidstaat.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Door snelle technologische 
ontwikkelingen en globalisering zijn 
nieuwe uitdagingen voor de bescherming 
van persoonsgegevens ontstaan. De mate 
waarin gegevens worden verzameld en 
gedeeld, is enorm gestegen. Door 
technologie kunnen bedrijven en overheid 
bij het uitvoeren van hun activiteiten meer 
dan ooit tevoren gebruikmaken van 
persoonsgegevens. Mensen maken hun 
persoongegevens steeds vaker wereldwijd 
bekend. Technologie heeft zowel de 
economie als het maatschappelijk leven 
ingrijpend veranderd en maakt het 
noodzakelijk het vrije verkeer van 
gegevens binnen de Unie en de doorgifte 
naar derde landen en internationale 
organisaties verder te vergemakkelijken en 
daarbij een hoge mate van bescherming 
van persoonsgegevens te garanderen.

(5) Door snelle technologische 
ontwikkelingen en globalisering zijn 
nieuwe uitdagingen voor de bescherming 
van persoonsgegevens ontstaan. De mate 
waarin gegevens worden verzameld en 
gedeeld, is enorm gestegen. Door 
technologie kunnen bedrijven en overheid 
bij het uitvoeren van hun activiteiten meer 
dan ooit tevoren gebruikmaken van 
persoonsgegevens. Mensen maken hun 
persoonsgegevens steeds vaker wereldwijd 
bekend. Technologie heeft zowel de 
economie als het maatschappelijk leven 
ingrijpend veranderd, waardoor het 
noodzakelijk is geworden het vrije verkeer 
van gegevens binnen de Unie te 
vergemakkelijken en de doorgifte naar 
derde landen en internationale organisaties
te beveiligen, alsook om te zorgen voor 
een zo goed mogelijke bescherming van 
persoonsgegevens.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze verordening dient niet van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens van louter persoonlijke 
of huishoudelijke aard, zoals 
correspondentie of adressenbestanden, 
door een natuurlijke persoon, wanneer deze 
verwerking zonder commercieel belang 
wordt verricht en dus geen enkel verband 
houdt met een beroeps- of 
handelsactiviteit. De uitzondering dient 
evenmin te gelden voor de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers die de middelen verschaffen 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
voor dergelijke persoonlijke of 
huishoudelijke activiteiten.

(15) Deze verordening dient niet van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens van louter persoonlijke 
of huishoudelijke aard, zoals 
correspondentie of adressenbestanden, 
door een natuurlijke persoon, wanneer deze 
verwerking zonder commercieel belang 
wordt verricht en dus geen enkel verband 
houdt met een beroeps- of handelsactiviteit
en niet tot gevolg heeft dat de betreffende 
gegevens toegankelijk worden voor een 
onbepaald aantal personen. De 
uitzondering dient evenmin te gelden voor 
de voor de verwerking verantwoordelijken 
en de verwerkers die de middelen 
verschaffen voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor dergelijke 
persoonlijke of huishoudelijke activiteiten.

Motivering

Het toepassingsgebied van deze uitzondering dient te worden verduidelijkt, met name 
vanwege de steeds grotere rol van de sociale media, die de doorgifte van informatie aan 
honderden personen tegelijkertijd mogelijk maken. Het Europees Hof van Justitie heeft 
geoordeeld (in de zaken C-101/01 en C-73/07) dat het verstrekken van gegevens aan "een 
onbepaald aantal personen" als criterium geldt voor de toepassing van deze uitzondering. De 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is dezelfde mening toegedaan.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bij het gebruik van onlinediensten 
kunnen natuurlijke personen worden 
gekoppeld aan online-identificatiemiddelen 
via hun apparatuur, applicaties, 
instrumenten en protocollen, zoals 

(24) Bij het gebruik van onlinediensten 
kunnen natuurlijke personen worden 
gekoppeld aan online-identificatiemiddelen 
via hun apparatuur, applicaties, 
instrumenten en protocollen, zoals 
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internetprotocol (IP)-adressen en 
identificatiecookies. Dit kan sporen 
achterlaten die, in combinatie met unieke 
identificatoren en andere door de servers 
ontvangen informatie, kunnen worden 
gebruikt om profielen op te stellen van 
personen en personen te herkennen.
Identificatienummers, locatiegegevens, 
online-identificatiemiddelen en andere 
specifieke factoren hoeven dus niet onder 
alle omstandigheden als persoonsgegevens
te worden beschouwd.

internetprotocol (IP)-adressen en 
identificatiecookies. Dit kan sporen 
achterlaten die, in combinatie met unieke 
identificatoren en andere door de servers 
ontvangen informatie, kunnen worden 
gebruikt om profielen op te stellen van 
personen en personen te herkennen.
Dientengevolge dient van geval tot geval 
en afhankelijk van de technologische 
ontwikkelingen beoordeeld te worden of
identificatienummers, locatiegegevens, 
online-identificatiemiddelen en andere 
specifieke factoren als persoonsgegevens
moeten worden beschouwd.

Motivering

Vanwege het steeds grotere aanbod van nieuwe onlinediensten en de voortdurende 
technologische ontwikkeling is een steeds betere bescherming van de persoonsgegevens van 
burgers vereist. Het lijkt derhalve absoluut noodzakelijk om per geval tot een oordeel te 
komen.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke passende wijze 
die de gebruiker in staat stelt door middel 
van hetzij een verklaring, hetzij een 
ondubbelzinnige, actieve handeling 
vrijelijk een specifieke en geïnformeerde 
indicatie te geven omtrent zijn wensen, 
teneinde te waarborgen dat personen er 
zich bewust van zijn dat zij toestemming 
geven voor de verwerking van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij 
een bezoek aan een internetwebsite op een 
vakje te klikken, of door een andere 
verklaring of een andere handeling waaruit 
in dit verband duidelijk blijkt dat de 
betrokkene instemt met de voorgestelde 
verwerking van zijn persoonsgegevens.
Stilte of inactiviteit dient derhalve niet als 

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke voor het 
gebruikte medium passende wijze, die de 
gebruiker in staat stelt door middel van 
hetzij een verklaring, hetzij een 
ondubbelzinnige, actieve handeling 
vrijelijk een specifieke en geïnformeerde 
indicatie te geven omtrent zijn wensen, 
teneinde te waarborgen dat personen er 
zich bewust van zijn dat zij toestemming 
geven voor de verwerking van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij 
een bezoek aan een internetwebsite op een 
vakje te klikken, of door een andere 
verklaring of een andere handeling waaruit 
in dit verband duidelijk blijkt dat de 
betrokkene instemt met de voorgestelde 
verwerking van zijn persoonsgegevens.
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toestemming te gelden. De toestemming 
dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

Stilte of inactiviteit dient derhalve niet als 
toestemming te gelden. Dit laat de 
mogelijkheid onverlet om toestemming te 
verlenen voor verwerking in 
overeenstemming met Richtlijn 
2002/58/EG door gebruik te maken van de 
juiste instellingen van een browser of 
andere applicatie. De toestemming dient te 
gelden voor alle verwerkingsactiviteiten 
die hetzelfde doel of dezelfde doelen 
dienen. Indien de betrokkene zijn 
toestemming moet geven na een 
elektronisch verzoek, dient dat verzoek 
duidelijk en beknopt te zijn en niet onnodig 
storend voor het gebruik van de betrokken 
dienst.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De belangrijkste vestiging van een 
voor de verwerking verantwoordelijke in 
de Unie dient te worden bepaald op grond 
van objectieve criteria, zoals het effectief 
en daadwerkelijk uitvoeren van 
beheersactiviteiten door een vaste 
vestiging, waar de voornaamste besluiten 
worden genomen over het doel van en de 
voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens. Dit 
criterium dient los te staan van het feit of 
de verwerking van de persoonsgegevens 
daadwerkelijk op die locatie plaatsvindt; de 
aanwezigheid en het gebruik van 
technische middelen en technologieën voor 
de verwerking van persoonsgegevens of 
verwerkingsactiviteiten zijn niet bepalend 
voor het belang van een vestiging en zijn 
dan ook geen doorslaggevende criteria om 
te bepalen of het om een belangrijkste 
vestiging gaat. De belangrijkste vestiging 
van de verwerker dient de plaats te zijn 
waar zich zijn centrale administratie in de 

(27) De belangrijkste vestiging van een
onderneming of een groep van 
ondernemingen, ongeacht of het de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker betreft, dient te worden
aangewezen op grond van objectieve 
criteria, zoals het effectief en 
daadwerkelijk verwerken van gegevens
door een vaste vestiging, waar de 
voornaamste besluiten worden genomen 
over het doel van en de voorwaarden en de 
middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens. Dit criterium dient los 
te staan van het feit of de verwerking van 
de persoonsgegevens daadwerkelijk op die 
locatie plaatsvindt; de aanwezigheid en het 
gebruik van technische middelen en 
technologieën voor de verwerking van 
persoonsgegevens of 
verwerkingsactiviteiten zijn niet bepalend 
voor het belang van een vestiging en zijn 
dan ook geen doorslaggevende criteria om 
te bepalen of het om een belangrijkste 
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Unie bevindt. vestiging gaat.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever.
Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
is, zou er alleen sprake zijn van een 
onevenwichtigheid bij specifieke 
gegevensverwerkingsoperaties als deze 
overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever, of 
wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke ten aanzien van 
bepaalde producten of diensten over een 
aanzienlijke marktmacht beschikt en 
wanneer die producten of diensten 
worden aangeboden op voorwaarde van 
instemming met de verwerking van 
persoonsgegevens, of wanneer een 
eenzijdige of niet-essentiële wijziging van 
de servicevoorwaarden de betrokkene 
uitsluitend de mogelijkheid biedt om ofwel 
de wijziging te accepteren ofwel niet 
langer gebruik te maken van de 
onlinedienst waarin deze een aanzienlijke 
hoeveelheid tijd heeft geïnvesteerd.
Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
is, zou er alleen sprake zijn van een 
onevenwichtigheid bij specifieke 
gegevensverwerkingsoperaties als deze 
overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.
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Motivering

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance, in the sense of the Commission’s proposal, in any 
situation where the user was given the choice between accepting new and unnecessary data 
processing and abandoning the work they have already put into their profile. Another case of 
clear imbalance would be if the market for the service in question is 
monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real possibility to 
choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully address this 
issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social networks.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Het gerechtvaardigde belang van een
voor de verwerking verantwoordelijke kan 
een rechtsgrondslag voor verwerking 
bieden, mits het belang of de rechten en 
vrijheden van de betrokkene niet 
prevaleren. Hierbij is een zorgvuldige 
beoordeling geboden, met name wanneer 
de betrokkene een kind is, aangezien 
kinderen specifieke bescherming 
verdienen. De betrokkene dient het recht te 
hebben kosteloos bezwaar te maken tegen 
de verwerking op gronden die verband 
houden met zijn bijzondere situatie. Om 
transparantie te waarborgen dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke te 
worden verplicht de betrokkene 
uitdrukkelijk over de gerechtvaardigde 
belangen die worden nagestreefd en het 
recht van bezwaar te informeren, en ook te 
worden verplicht deze gerechtvaardigde 
belangen te staven. Aangezien het aan de 
wetgever is om de rechtsgrondslag te 
creëren voor gegevensverwerking door 
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond 
niet van toepassing te zijn op de 
verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitvoering van hun taken.

(38) Het gerechtvaardigde belang van een
persoon kan een rechtsgrondslag voor 
verwerking bieden, mits het belang of de 
rechten en vrijheden van de betrokkene 
niet prevaleren. Hierbij is een zorgvuldige 
beoordeling geboden, met name wanneer 
de betrokkene een kind is, aangezien 
kinderen specifieke bescherming 
verdienen. De betrokkene dient het recht te 
hebben kosteloos bezwaar te maken tegen 
de verwerking op gronden die verband 
houden met zijn bijzondere situatie. Om 
transparantie te waarborgen dienen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of derden 
aan wie de gegevens worden verstrekt te 
worden verplicht de betrokkene 
uitdrukkelijk over de gerechtvaardigde 
belangen die worden nagestreefd en het 
recht van bezwaar te informeren, en ook te 
worden verplicht deze gerechtvaardigde 
belangen te staven. Aangezien het aan de 
wetgever is om de rechtsgrondslag te 
creëren voor gegevensverwerking door 
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond 
niet van toepassing te zijn op de 
verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitvoering van hun taken.
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Motivering

De formulering uit Richtlijn 95/46/EG moet gehandhaafd blijven. Er zij op gewezen dat de 
verordening niet alleen van toepassing is op digitale omgevingen maar ook op activiteiten die 
niet online plaatsvinden. Bepaalde sectoren, zoals krantenuitgevers, hebben voor de 
financiering van hun activiteiten externe bronnen nodig om potentiële nieuwe abonnees te 
kunnen benaderen. 

Amendement 9
Voorstel voor een verordening

Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Wanneer de door de voor de 
verwerking verantwoordelijke in de door 
hem verwerkte gegevens geen natuurlijk 
persoon kan identificeren, hoeft hij niet te 
worden verplicht om, uitsluitend om aan 
een bepaling van deze verordening te 
voldoen, aanvullende informatie te 
verkrijgen ter identificatie van de 
betrokkene. Bij een verzoek om toegang 
moet de voor de verwerking 
verantwoordelijke bevoegd zijn de 
betrokkene aanvullende informatie te 
vragen om de gezochte persoonsgegevens 
te kunnen vinden.

(45) Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de door hem 
verwerkte gegevens geen natuurlijk 
persoon kan identificeren, hoeft hij niet te 
worden verplicht om, uitsluitend om aan 
een bepaling van deze verordening te 
voldoen, gebruik te maken van
aanvullende informatie ter identificatie van 
de betrokkene. Bij een verzoek om toegang 
moet de voor de verwerking 
verantwoordelijke bevoegd zijn de 
betrokkene aanvullende informatie te 
vragen om de gezochte persoonsgegevens 
te kunnen vinden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Overeenkomstig de beginselen van 
eerlijke en transparante verwerking dient 
de betrokkene met name te worden 
ingelicht over het feit dat er verwerking 
plaatsvindt en waartoe, en te worden 
gewezen op de bewaringstermijn van de 
gegevens, het recht van toegang, 
rectificatie of uitwissing, en het recht een 
klacht in te dienen. Indien de gegevens van 

(48) Overeenkomstig de beginselen van 
eerlijke en transparante verwerking dient 
de betrokkene met name te worden 
ingelicht over het feit dat er verwerking 
plaatsvindt en waartoe, en te worden 
gewezen op de criteria aan de hand 
waarvan voor elk doeleinde van de 
verwerking de bewaringstermijn van de 
gegevens wordt bepaald, het recht van 
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de betrokkene moeten worden verkregen, 
dient hem te worden medegedeeld of hij 
verplicht is de gegevens te verstrekken en 
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking 
van de gegevens.

toegang, rectificatie of uitwissing, en het 
recht een klacht in te dienen. Indien de 
gegevens van de betrokkene moeten 
worden verkregen, dient hem te worden 
medegedeeld of hij verplicht is de 
gegevens te verstrekken en wat de 
gevolgen zijn van niet-verstrekking van de 
gegevens.

Motivering

Het is niet altijd mogelijk de exacte bewaringstermijn van persoonsgegevens te bepalen, met 
name als het gaat om bewaring voor verschillende doeleinden.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Eenieder dient over het recht te 
beschikken om toegang te verkrijgen tot de 
gegevens die betreffende hem zijn 
verzameld en dit recht eenvoudig te 
kunnen uitoefenen, zodat hij zich van de 
verwerking op de hoogte kan stellen en 
zich van de rechtmatigheid ervan kan 
vergewissen. Elke betrokkene dient er dan 
ook recht op te hebben, te weten en te 
worden meegedeeld voor welke doeleinden 
de gegevens worden verwerkt, hoe lang zij 
worden bewaard, welke ontvangers de 
gegevens ontvangen, welke logica er ten 
grondslag ligt aan de verwerking van de 
gegevens en, ten minste wanneer de 
verwerking op profilering is gebaseerd, wat 
de gevolgen zouden kunnen zijn van een 
dergelijke verwerking. Dit recht dient geen 
afbreuk te doen aan de rechten en vrijheden 
van anderen, met inbegrip van het 
zakengeheim of de intellectuele eigendom 
en met name aan het auteursrecht dat de 
software beschermt. Deze overwegingen 
mogen er echter niet toe leiden dat de 
betrokkene alle informatie wordt 
onthouden.

(51) Eenieder dient over het recht te 
beschikken om toegang te verkrijgen tot de 
gegevens die betreffende hem zijn 
verzameld en dit recht eenvoudig te
kunnen uitoefenen, zodat hij zich van de 
verwerking op de hoogte kan stellen en 
zich van de rechtmatigheid ervan kan 
vergewissen. Elke betrokkene dient er dan 
ook recht op te hebben, te weten en te 
worden meegedeeld voor welke doeleinden 
de gegevens worden verwerkt, hoe lang zij 
worden bewaard, welke ontvangers de 
gegevens ontvangen, welke logica er ten 
grondslag ligt aan de verwerking van de 
gegevens en, ten minste wanneer de 
verwerking op profilering is gebaseerd, wat 
de gevolgen zouden kunnen zijn van een 
dergelijke verwerking. Voorts dient elke 
betrokkene recht te hebben op informatie 
over de persoonsgegevens die worden 
verwerkt, alsmede, na een elektronisch 
verzoek daartoe, op een elektronische 
kopie van de niet-commerciële gegevens 
die worden verwerkt, in een interoperabel 
en gestructureerd formaat dat verder kan 
worden gebruikt. Deze rechten dienen



AD\930359NL.doc 13/116 PE494.710v01-00

NL

geen afbreuk te doen aan de rechten en 
vrijheden van anderen, met inbegrip van 
het zakengeheim of de intellectuele 
eigendom en met name aan het 
auteursrecht dat de software beschermt.
Deze overwegingen mogen er echter niet 
toe leiden dat de betrokkene alle informatie 
wordt onthouden.

Motivering

Het is niet altijd mogelijk de exacte bewaringstermijn van persoonsgegevens te bepalen, met
name als het gaat om bewaring voor verschillende doeleinden.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening

Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Eenieder dient het recht te hebben 
persoonsgegevens over zichzelf te laten 
rectificeren en "het recht om te worden 
vergeten", als het bewaren van dergelijke 
gegevens niet in overeenstemming is met 
deze verordening. Betrokkenen dienen met 
name het recht te hebben dat hun 
persoonsgegevens worden uitgewist en niet 
verder worden verwerkt als de gegevens 
niet langer nodig zijn voor de doeleinden 
waarvoor zij zijn verzameld of anderszins 
verwerkt, als de betrokkenen hun 
toestemming voor de verwerking hebben 
ingetrokken of bezwaar maken tegen de 
verwerking van hun persoonsgegevens, of 
als de verwerking van hun 
persoonsgegevens op een ander punt niet 
met deze verordening in overeenstemming 
is. Dit recht is uitermate relevant wanneer 
de betrokkene toestemming heeft gegeven 
als kind, toen hij zich nog niet volledig 
bewust was van de risico’s van verwerking, 
en dergelijke persoonsgegevens later wil 
verwijderen, met name van het internet.
Gegevens dienen echter langer te kunnen 

(53) Eenieder dient het recht te hebben 
persoonsgegevens over zichzelf te laten 
rectificeren en "het recht om te worden 
vergeten", als het bewaren van dergelijke 
gegevens niet in overeenstemming is met 
deze verordening. Betrokkenen dienen met 
name het recht te hebben dat hun 
persoonsgegevens worden uitgewist en niet 
verder worden verwerkt als de gegevens 
niet langer nodig zijn voor de doeleinden 
waarvoor zij zijn verzameld of anderszins 
verwerkt, als de betrokkenen hun 
toestemming voor de verwerking hebben 
ingetrokken of bezwaar maken tegen de 
verwerking van hun persoonsgegevens, of 
als de verwerking van hun 
persoonsgegevens op een ander punt niet 
met deze verordening in overeenstemming 
is. Dit recht is uitermate relevant wanneer 
de betrokkene toestemming heeft gegeven 
als kind, toen hij zich nog niet volledig 
bewust was van de risico’s van verwerking, 
en dergelijke persoonsgegevens later wil 
verwijderen, met name van het internet.
Gegevens dienen echter langer te kunnen 
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worden bewaard als dit nodig is voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek, om redenen van algemeen 
belang op het gebied van de 
volksgezondheid, voor de uitoefening van 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
wanneer de wet dit voorschrijft of wanneer 
er een reden is om de verwerking van 
gegevens te beperken in plaats van de 
gegevens te wissen.

worden bewaard als dit nodig is voor 
historisch, statistisch, geaggregeerd en 
wetenschappelijk onderzoek, om redenen 
van algemeen belang op het gebied van de 
volksgezondheid, met het oog op de 
verwerking van gezondheidsgegevens voor 
gezondheidsdoeleinden, voor de 
uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting, wanneer de wet dit 
voorschrijft of wanneer er een reden is om 
de verwerking van gegevens te beperken in 
plaats van de gegevens te wissen.

Motivering

Het is met het oog op de beste zorg en behandeling gedurende het hele leven van de 
betrokkene van essentieel belang dat er een volledig medisch dossier wordt bijgehouden. Het 
recht om te worden vergeten dient niet te gelden voor de verwerking van gegevens voor 
doeleinden op het gebied van gezondheidszorg als bedoeld in artikel 81, lid 1, onder a).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Om de controle over hun eigen 
gegevens en hun recht van toegang verder 
te versterken, dienen, wanneer 
persoonsgegevens elektronisch en in een 
gestructureerd en algemeen gebruikt 
formaat worden verwerkt, betrokkenen 
het recht te hebben om van de gegevens 
over hen ook een kopie in een 
elektronisch en algemeen gebruikt 
formaat te ontvangen. De betrokkenen 
dienen deze door hen verstrekte gegevens 
ook van de ene geautomatiseerde 
toepassing, zoals een sociaal netwerk, 
naar de andere te kunnen doorgeven. Dit 
dient van toepassing te zijn wanneer de 
betrokkenen de gegevens aan het 
geautomatiseerde verwerkingssysteem 
heeft verstrekt, door toestemming te geven 
dan wel een overeenkomst uit te voeren.

Schrappen
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Motivering

Betrokkenen hebben recht van toegang, zoals vastgelegd in artikel 15 van het voorstel voor 
een verordening. Het recht van toegang geeft iedere betrokkene het recht te weten welke 
persoonsgegevens verwerkt worden. Artikel 18, dat bepaalt dat betrokkenen het recht hebben 
een kopie van hun gegevens te ontvangen, biedt geen meerwaarde op het gebied van de 
bescherming van persoonsgegevens en leidt tot verwarring over de precieze reikwijdte van 
het primaire recht, het recht op toegang.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening

Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die is 
gebaseerd op profilering door middel van 
geautomatiseerde verwerking. Een
dergelijke maatregel dient echter wel 
mogelijk te zijn wanneer deze uitdrukkelijk 
is toegestaan bij de wet of wordt genomen 
in het kader van het sluiten of uitvoeren 
van een overeenkomst of wanneer de 
betrokkene zijn toestemming heeft 
gegeven. Op een dergelijke verwerking 
dienen passende waarborgen van 
toepassing te zijn, waaronder specifieke 
informering van de betrokkene, het recht 
op menselijke tussenkomst en de bepaling 
dat een dergelijke maatregel geen 
betrekking mag hebben op kinderen.

(58) Iedere betrokkene dient het recht te 
hebben niet te worden onderworpen aan 
een besluit dat gebaseerd is op profilering 
door middel van geautomatiseerde 
verwerking en dat nadelige juridische 
gevolgen heeft of bezwarend is voor deze 
betrokkene. Hiervan is geen sprake bij 
maatregelen in verband met commerciële 
communicatie, zoals op het gebied van 
klantenbeheer of klantenacquisitie. Een
dergelijk besluit dient echter wel mogelijk 
te zijn wanneer dit uitdrukkelijk is 
toegestaan bij de wet, of de verwerking 
rechtmatig is in de zin van artikel 6, lid 1, 
onder a) tot en met f bis). Op een 
dergelijke verwerking dienen passende 
waarborgen van toepassing te zijn, 
waaronder specifieke informering van de 
betrokkene, het recht op menselijke 
tussenkomst en de bepaling dat een 
dergelijke maatregel geen betrekking mag 
hebben op kinderen. Onverminderd artikel 
9, lid 2, mag profilering niet leiden tot 
discriminatie van personen op grond van 
onder meer ras of etnische afkomst, 
godsdienst of seksuele gerichtheid.

Motivering

De door de Commissie voorgestelde formulering impliceert dat alle vormen van profilering 
negatieve gevolgen hebben, terwijl soms juist het tegendeel het geval is. Men denke 
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bijvoorbeeld aan het verbeteren of op maat snijden van diensten voor soortgelijke klanten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Er dient te worden voorzien in
alomvattende verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor elke 
verwerking van persoonsgegevens door of 
namens de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Met name dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke erop toe 
te zien en te worden verplicht aan te tonen 
dat elke verwerking overeenkomstig deze 
verordening geschiedt.

(60) Er dient te worden voorzien in een 
algemene verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor elke 
verwerking van persoonsgegevens door of 
namens de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Met name dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke erop toe 
te zien en te worden verplicht aan te tonen
dat elke verwerking overeenkomstig deze 
verordening geschiedt.

Motivering

Versterkt de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke moet expliciet als algemeen beginsel worden opgenomen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Het is voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van betrokkenen en de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
van voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers 
noodzakelijk, onder meer wat het toezicht 
door en de maatregelen van de 
toezichthoudende autoriteiten betreft, dat 
de bij deze verordening vastgestelde 
verantwoordelijkheden op duidelijke wijze 
worden toegekend, ook wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
doeleinden, voorwaarden en middelen voor 

(62) Het is voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van betrokkenen en de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
van voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers 
noodzakelijk, onder meer wat het toezicht 
door en de maatregelen van de 
toezichthoudende autoriteiten betreft, dat 
de bij deze verordening vastgestelde 
verantwoordelijkheden op duidelijke wijze 
worden toegekend, ook wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
doeleinden, voorwaarden en middelen voor 
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de verwerking samen met andere voor de 
verwerking verantwoordelijken vaststelt, of 
wanneer een verwerking wordt uitgevoerd 
namens een voor de verwerking 
verantwoordelijke.

de verwerking samen met andere voor de 
verwerking verantwoordelijken vaststelt, of 
wanneer een verwerking wordt uitgevoerd 
namens een voor de verwerking 
verantwoordelijke. In geval van 
hoofdelijke aansprakelijkheid kan de 
verwerker die de door de betrokkene 
geleden schade vergoed heeft een 
terugbetalingsvordering indienen bij de 
voor de verwerking verantwoordelijke, 
indien hij gehandeld heeft in 
overeenstemming met de rechtshandeling 
die hem ten opzichte van de voor de 
verwerking verantwoordelijke bindt.

Motivering

Een verwerker is gedefinieerd als de partij die ten behoeve van de voor de verwerking 
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Dientengevolge dient - mits de verwerker de 
instructies die hij gekregen heeft nauwkeurig heeft opgevolgd - de voor de verwerking 
verantwoordelijke, en niet de verwerker, aansprakelijk te worden gesteld voor een inbreuk in 
verband met persoonsgegevens, zonder dat daarmee het recht op schadevergoeding van 
betrokkene in het gedrang komt.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Voor het aantonen van 
overeenstemming met deze verordening 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker elke 
verwerking te documenteren. Elke voor de 
verwerking verantwoordelijke en elke 
verwerker dient ertoe te worden verplicht 
medewerking te verlenen aan de 
toezichthoudende autoriteit en deze 
documentatie op verzoek te verstrekken 
met het oog op het gebruik daarvan voor 
het toezicht op verwerkingsactiviteiten.

(65) Voor het aantonen van 
overeenstemming met deze verordening 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker
relevante informatie over de belangrijkste 
verwerkingscategorieën te bewaren. Elke 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
elke verwerker dient ertoe te worden 
verplicht medewerking te verlenen aan de 
toezichthoudende autoriteit en deze 
documentatie op verzoek te verstrekken, 
zodat de toezichthoudende autoriteit met 
behulp van deze documentatie kan 
beoordelen of de belangrijkste 
verwerkingscategorieën voldoen aan deze 
verordening.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Een inbreuk op de persoonlijke 
gegevens kan, wanneer dit probleem niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat een
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, 
dient hij de toezichthoudende autoriteit 
daarvan dan ook onverwijld, en waar 
mogelijk binnen 24 uur, op de hoogte te 
stellen. Wanneer dit niet binnen 24 uur 
kan worden gerealiseerd, dient de
kennisgeving vergezeld te gaan van een 
verklaring voor de vertraging. Wanneer 
de inbreuk negatieve gevolgen kan hebben 
voor de persoonsgegevens, dienen de 
betrokkenen daarvan zonder onnodig 
uitstel in kennis te worden gesteld, zodat 
zij de nodige voorzorgsmaatregelen 
kunnen treffen. Een inbreuk moet worden 
geacht negatieve gevolgen te hebben voor
de persoonsgegevens of de persoonlijke 
levenssfeer van een betrokkene, wanneer 
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld 
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke 
schade, ernstige vernedering of aantasting 
van de reputatie. De kennisgeving dient 
zowel de aard van de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de betrokkene 
mogelijke negatieve gevolgen kan 
beperken. De betrokkenen dienen zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit en met inachtneming van de door 
haarzelf of andere relevante autoriteiten
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten) 

(67) Een inbreuk op de persoonlijke 
gegevens kan, wanneer dit probleem niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat een 
inbreuk heeft plaatsgevonden die 
aanzienlijke gevolgen heeft voor de 
betrokkene, dient hij de toezichthoudende 
autoriteit daarvan dan ook onverwijld op 
de hoogte te stellen. Wanneer de inbreuk
aanzienlijke negatieve gevolgen kan 
hebben voor de persoonsgegevens, dienen 
de betrokkenen daarvan zonder onnodig 
uitstel in kennis te worden gesteld, zodat 
zij de nodige voorzorgsmaatregelen 
kunnen treffen. Een inbreuk moet worden 
geacht aanzienlijke negatieve gevolgen te 
hebben voor de persoonsgegevens of de 
persoonlijke levenssfeer van een 
betrokkene, wanneer die inbreuk kan 
leiden tot bijvoorbeeld identiteitsdiefstal of 
-fraude, lichamelijke schade, ernstige 
vernedering of aantasting van de reputatie.
De kennisgeving dient zowel de aard van 
de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de betrokkene 
mogelijke negatieve gevolgen kan 
beperken. De betrokkenen dienen zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit en met inachtneming van de door 
haarzelf of andere relevante autoriteiten
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten) 
aangereikte richtsnoeren, in kennis te 
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen 
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aangereikte richtsnoeren, in kennis te 
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen 
bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten 
worden gesteld om hun de gelegenheid te 
bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten 
worden gesteld om hun de gelegenheid te 
bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

Motivering

In geval van een inbreuk dient de voor de verwerking verantwoordelijke zich allereerst te 
concentreren op het in werking stellen van alle passende maatregelen die nodig zijn om 
herhaling van de inbreuk te voorkomen. De verplichting om de toezichthoudende autoriteit
binnen 24 uur op de hoogte te stellen, op straffe van sancties indien niet aan deze verplichting 
wordt voldaan, kan mogelijk contraproductief werken. Verder dient, zoals ook gesteld door de 
Werkgroep artikel 29 in haar advies van 23 maart 2012, de verplichting om de 
toezichthoudende autoriteit op de hoogte te stellen niet van toepassing te zijn op kleinere 
inbreuken, om overbelasting van de toezichthoudende autoriteiten te voorkomen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 82

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(82) De Commissie kan tevens besluiten 
dat een derde land, een gebied of een 
verwerkingssector in een derde land, of een 
internationale organisatie geen passend 
beschermingsniveau waarborgt. De 
doorgifte van persoonsgegevens naar dat 
derde land dient dan te worden verboden. 
Er dient te worden geregeld dat er in die 
gevallen overleg plaatsvindt tussen de 
Commissie en de betrokken derde landen 
en internationale organisaties.

(82) De Commissie kan tevens besluiten 
dat een derde land, een gebied of een 
verwerkingssector in een derde land, of een 
internationale organisatie geen passend 
beschermingsniveau waarborgt. De 
doorgifte van persoonsgegevens naar dat
derde land dient dan te worden toegestaan 
op voorwaarde dat er gerichte waarborgen 
worden geboden of op grond van de in 
deze verordening genoemde 
uitzonderingen.

Motivering

De rapporteur volgt hierin de aanbeveling van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming in zijn advies van 7 maart 2012 (punt 220).
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 85 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85 bis) Indien een groep ondernemingen 
voornemens is bindende bedrijfsregels ter 
goedkeuring voor te leggen, kan die groep 
een toezichthoudende autoriteit 
voordragen als hoofdautoriteit. De 
hoofdautoriteit dient de toezichthoudende 
autoriteit te zijn van de lidstaat waar de 
belangrijkste vestiging van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of van de 
verwerker zich bevindt.

Motivering

De Werkgroep artikel 29 heeft een systeem voor wederzijdse erkenning van bindende 
bedrijfsvoorschriften ingevoerd (WG 107 van 14 april 2005). Dit systeem van wederzijdse 
erkenning moet in deze verordening worden opgenomen. Het criterium voor de aanwijzing 
van de bevoegde toezichthoudende autoriteit moet de plaats van de belangrijkste vestiging 
zijn, zoals bepaald in artikel 51, lid 2, van de verordening.

Amendement 21
Voorstel voor een verordening

Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(87) Deze afwijkingen dienen met name te 
gelden voor gegevensdoorgiften die nodig 
zijn op grond van gewichtige redenen van 
algemeen belang, zoals internationale 
gegevensuitwisselingen tussen 
mededingingsautoriteiten, belasting- of 
douanediensten, financiële 
toezichthoudende autoriteiten, diensten met 
bevoegdheid op het gebied van de sociale 
zekerheid of de autoriteiten belast met de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten.

(87) Deze afwijkingen dienen met name te 
gelden voor gegevensdoorgiften die nodig 
zijn op grond van gewichtige redenen van 
algemeen belang, zoals internationale 
gegevensuitwisselingen tussen 
mededingingsautoriteiten, belasting- of 
douanediensten, financiële 
toezichthoudende autoriteiten, diensten met 
bevoegdheid op het gebied van de sociale 
zekerheid, instanties die fraude in de sport 
bestrijden of de autoriteiten belast met de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 115

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(115) Wanneer de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit in een andere 
lidstaat is gevestigd en niet optreedt of 
onvoldoende maatregelen heeft getroffen 
naar aanleiding van een klacht, kan de 
betrokkene de toezichthoudende autoriteit 
van de lidstaat waar hij gewoonlijk 
verblijft, verzoeken om tegen die bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen bij de bevoegde gerechtelijke 
instantie in de andere lidstaat. De 
beslissing of het passend is om gevolg te 
geven aan het verzoek, is aan de 
aangezochte toezichthoudende autoriteit 
en kan worden onderworpen aan 
rechterlijke toetsing.

Schrappen

Motivering

Deze optie biedt geen meerwaarde voor de burgers en kan een belemmering vormen voor het 
goede verloop van de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten in het kader van 
de conformiteitstoetsing.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 118

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(118) De schade die betrokkenen ten 
gevolge van een onrechtmatige verwerking 
kunnen lijden, moet worden vergoed door 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker, die van zijn 
aansprakelijkheid kan worden vrijgesteld 
indien hij bewijst dat het schade 
veroorzakende feit hem niet kan worden 

(118) De schade die betrokkenen ten 
gevolge van een onrechtmatige verwerking 
kunnen lijden, moet worden vergoed door 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker, die van zijn 
aansprakelijkheid kan worden vrijgesteld 
indien hij bewijst dat het schade 
veroorzakende feit hem niet kan worden 
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toegerekend, met name wanneer hij 
aantoont dat er sprake is van een fout van 
de betrokkene of van overmacht.

toegerekend, met name wanneer hij 
aantoont dat er sprake is van een fout van 
de betrokkene of van overmacht. In het 
geval van hoofdelijke aansprakelijkheid 
kan de verwerker die de door de 
betrokkene geleden schade vergoed heeft 
een terugbetalingsvordering indienen bij 
de voor de verwerking verantwoordelijke, 
indien hij gehandeld heeft in 
overeenstemming met de rechtshandeling 
die hem jegens die laatste bindt.

Motivering

In het voorstel voor een verordening wordt een algemeen beginsel van verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke ingevoerd (artikel 5 
septies en artikel 22), dat onderbouwd en geëxpliciteerd moet worden. Een verwerker is 
gedefinieerd als de partij die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt. Voorts wordt in artikel 26, lid 4, bepaald dat de verwerker, 
indien hij zich niet aan de gekregen instructies houdt, als een voor de verwerking 
verantwoordelijke wordt beschouwd.

Amendement 24
Voorstel voor een verordening

Overweging 121 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(121 bis) Deze verordening biedt de 
mogelijkheid om bij de toepassing van de 
daarin vastgelegde voorschriften rekening 
te houden met het beginsel van het recht 
van toegang van het publiek tot officiële 
documenten. Persoonsgegevens in 
documenten die in het bezit zijn van een 
overheidsinstantie of -orgaan kunnen 
door die instantie of dat orgaan openbaar 
worden gemaakt in overeenstemming met 
de wetgeving van de lidstaten waaraan de 
overheidsinstantie of het overheidsorgaan 
is onderworpen. In die wetgeving wordt 
het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens in overeenstemming 
gebracht met het beginsel van het recht op 
toegang van het publiek tot officiële 
documenten.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 129

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(129) Met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het beschermen van 
de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen, in het 
bijzonder hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, en het waarborgen van 
het vrije verkeer van persoonsgegevens in 
de Unie, dient aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen.
Met name dienen gedelegeerde 
handelingen te worden vastgesteld met 
betrekking tot de rechtmatigheid van 
verwerkingen; het vaststellen van de 
criteria en voorwaarden inzake de 
toestemming van kinderen; de verwerking 
van bijzondere categorieën van gegevens; 
de vaststelling van de criteria en 
voorwaarden voor de beoordeling of 
verzoeken en vergoedingen in verband 
met de uitoefening van de rechten van de 
betrokkene duidelijk buitensporig zijn; de 
criteria en vereisten voor het informeren 
van de betrokkene en met betrekking tot 
het recht van toegang; het recht om te 
worden vergeten en om gegevens te laten 
wissen; maatregelen op basis van 
profilering; criteria en vereisten met 
betrekking tot de verantwoordelijkheden 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en met betrekking tot 
privacy by design en by default;
verwerkers; criteria en vereisten voor de 
documentatie en de beveiliging van 
verwerkingen; criteria en vereisten voor
de vaststelling van inbreuken in verband 

(129) Met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het beschermen van 
de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen, in het 
bijzonder hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, en het waarborgen van 
het vrije verkeer van persoonsgegevens in 
de Unie, dient aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen.
Met name dienen gedelegeerde 
handelingen te worden vastgesteld met 
betrekking tot de vaststelling van de 
criteria en voorwaarden inzake de 
toestemming van kinderen; de criteria en 
vereisten voor het informeren van de 
betrokkene en met betrekking tot het recht 
van toegang; criteria en vereisten met 
betrekking tot de verantwoordelijkheden 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke; verwerkers; criteria en 
vereisten voor de documentatie; de 
aanwijzing en de taken van de functionaris 
voor gegevensbescherming; gedragscodes;
criteria en vereisten voor 
certificeringsmechanismen; doorgiften op 
grond van bindende bedrijfsvoorschriften;
verwerking in het kader van de 
arbeidsverhouding en verwerking voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden toereikende raadplegingen 
verricht, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet er 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
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met persoonsgegevens en voor de melding 
daarvan aan de toezichthoudende 
autoriteit, en inzake de omstandigheden 
waarin een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk 
negatieve gevolgen voor de betrokkene 
heeft; de criteria en voorwaarden voor 
verwerkingen waarvoor een 
privacyeffectbeoordeling is vereist; de 
criteria en vereisten voor de vaststelling 
van grote specifieke risico’s die 
voorafgaande raadpleging vereisen; de 
aanwijzing en de taken van de functionaris 
voor gegevensbescherming; gedragscodes;
criteria en vereisten voor 
certificeringsmechanismen; criteria en 
vereisten voor doorgiften op grond van 
bindende bedrijfsvoorschriften;
uitzonderingen inzake doorgifte; 
administratieve sancties; verwerking voor 
gezondheidsdoeleinden; verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding en 
verwerking voor historisch, statistisch en 
wetenschappelijk onderzoek. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden 
toereikende raadplegingen verricht, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet er bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening

Overweging 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(130) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

(130) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
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worden verleend voor: het vaststellen van 
modelformulieren inzake de verwerking 
van persoonsgegevens van kinderen;
standaardprocedures en modelformulieren 
voor de uitoefening van de rechten van 
betrokkenen; modelformulieren voor het 
verstrekken van informatie aan de 
betrokkene, modelformulieren en 
standaardprocedures inzake het recht van 
toegang; het recht van 
gegevensoverdraagbaarheid;
modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor privacy 
by design en by default en voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de 
toezichthoudende autoriteit en de 
mededeling van een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens aan de betrokkene; 
normen en procedures voor een 
privacyeffectbeoordeling; formulieren en 
procedures voor voorafgaande 
toestemming en voorafgaande raadpleging;
technische normen en mechanismen voor 
certificering; het door een derde land, een 
gebied of een verwerkingssector binnen dat 
derde land of een internationale organisatie 
geboden passende beschermingsniveau;
niet bij EU-wetgeving toegestane 
verstrekkingen; wederzijdse bijstand;
gezamenlijk optreden; besluiten in het 
kader van de conformiteitstoetsing. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. In deze context 
dient de Commissie specifieke maatregelen 
voor micro- en kleine en middelgrote 

worden verleend voor: het vaststellen van 
modelformulieren inzake de verwerking 
van persoonsgegevens van kinderen;
standaardprocedures en modelformulieren 
voor de uitoefening van de rechten van 
betrokkenen; modelformulieren voor het 
verstrekken van informatie aan de 
betrokkene, modelformulieren en 
standaardprocedures inzake het recht van 
toegang; het recht van 
gegevensoverdraagbaarheid;
modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor privacy 
by design en by default en voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; formulieren 
en procedures voor voorafgaande 
toestemming en voorafgaande raadpleging;
technische normen en mechanismen voor 
certificering; het door een derde land, een 
gebied of een verwerkingssector binnen dat 
derde land of een internationale organisatie 
geboden passende beschermingsniveau;
niet bij EU-wetgeving toegestane 
verstrekkingen; wederzijdse bijstand;
gezamenlijk optreden; besluiten in het 
kader van de conformiteitstoetsing. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. In deze context 
dient de Commissie specifieke maatregelen 
voor micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging te nemen.
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ondernemingen in overweging te nemen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 131

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(131) De onderzoeksprocedure dient te 
worden toegepast voor de vaststelling van 
specifieke modelformulieren inzake de 
toestemming van kinderen;
standaardprocedures en modelformulieren 
voor de uitoefening van de rechten van 
betrokkenen; modelformulieren voor het 
verstrekken van informatie aan de 
betrokkene, modelformulieren en 
standaardprocedures inzake het recht van 
toegang; het recht van 
gegevensoverdraagbaarheid; 
modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor privacy 
by design en by default en voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteit en de mededeling van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
aan de betrokkene; normen en procedures 
voor een privacyeffectbeoordeling;
formulieren en procedures voor 
voorafgaande toestemming en 
voorafgaande raadpleging; technische 
normen en mechanismen voor 
certificering; het door een derde land, een 
gebied of een verwerkingssector binnen 
dat derde land of een internationale 
organisatie geboden passende 
beschermingsniveau; niet bij EU-
wetgeving toegestane verstrekkingen;
wederzijdse bijstand; gezamenlijk 
optreden; besluiten in het kader van de 

(131) De onderzoeksprocedure dient te 
worden toegepast voor de vaststelling van 
specifieke modelformulieren inzake de 
toestemming van kinderen;
standaardprocedures en modelformulieren 
voor de uitoefening van de rechten van 
betrokkenen; modelformulieren voor het 
verstrekken van informatie aan de 
betrokkene, modelformulieren en 
standaardprocedures inzake het recht van 
toegang; modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteit en de mededeling van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
aan de betrokkene; normen en procedures 
voor een privacyeffectbeoordeling;
formulieren en procedures voor 
voorafgaande toestemming en 
voorafgaande raadpleging; technische 
normen en mechanismen voor 
certificering; niet bij EU-wetgeving 
toegestane verstrekkingen; wederzijdse 
bijstand; gezamenlijk optreden; besluiten 
in het kader van de conformiteitstoetsing, 
aangezien dit handelingen van algemene 
strekking zijn.
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conformiteitstoetsing, aangezien dit 
handelingen van algemene strekking zijn.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 139

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(139) Aangezien het recht op bescherming 
van persoonsgegevens, zoals het Hof van 
Justitie heeft benadrukt, geen absolute 
gelding heeft, maar in relatie tot de functie 
ervan in de samenleving moet worden 
beschouwd en moet worden afgewogen 
tegen andere grondrechten, 
overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, eerbiedigt deze 
verordening alle grondrechten en -
beginselen die in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn 
erkend en in de Verdragen zijn verankerd, 
met name het recht op de eerbiediging van 
het privéleven en het familie- en 
gezinsleven, woning en communicatie, het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens, de vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst, de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht, alsook het recht op 
culturele, godsdienstige en taalkundige 
verscheidenheid,

(139) Aangezien het recht op bescherming 
van persoonsgegevens, zoals het Hof van 
Justitie heeft benadrukt, geen absolute 
gelding heeft, maar in relatie tot de functie 
ervan in de samenleving moet worden 
beschouwd en moet worden afgewogen 
tegen andere rechten die zijn vastgelegd in 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, eerbiedigt deze 
verordening alle grondrechten en -
beginselen die in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn 
erkend en in de Verdragen zijn verankerd, 
met name het recht op de eerbiediging van 
het privéleven en het familie- en 
gezinsleven, woning en communicatie, het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens, de vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst, de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht, alsook het recht op 
culturele, godsdienstige en taalkundige 
verscheidenheid,

Amendement 29
Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door de instellingen, organen, bureaus 
en agentschappen van de Unie;

Schrappen

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) door een natuurlijke persoon zonder 
commercieel belang bij de uitoefening van 
zijn uitsluitend persoonlijke of 
huishoudelijke activiteiten;

(d) door een natuurlijke persoon zonder 
commercieel belang bij de uitoefening van 
zijn uitsluitend persoonlijke of 
huishoudelijke activiteiten en mits de 
persoonsgegevens niet toegankelijk 
worden gemaakt voor een onbepaald 
aantal personen;

Motivering

Het toepassingsgebied van deze uitzondering dient te worden verduidelijkt, met name 
vanwege de steeds grotere rol van de sociale media, die de doorgifte van informatie aan 
honderden personen tegelijkertijd mogelijk maken. Het Europees Hof van Justitie heeft 
geoordeeld (in de zaken C-101/01 en C-73/07) dat het verstrekken van gegevens aan "een 
onbepaald aantal personen" als criterium geldt voor de toepassing van deze uitzondering. De 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is dezelfde mening toegedaan.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) door de bevoegde autoriteiten voor 
de productie en de verspreiding van 
officiële statistieken;

Motivering

Om de enquêtedruk te verminderen hebben de NSI's en de Commissie het recht op vrije 
toegang tot en gebruik van administratieve bestanden van de respectieve bestuursstelsels voor 
zover dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie en de verspreiding van Europese 
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statistieken. 

Amendement 32
Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) die geanonimiseerd zijn;

Motivering

Geanonimiseerde gegevens kunnen per definitie geen persoonsgegevens zijn.

Amendement 33
Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) door de bevoegde autoriteiten 
voor het samenstellen van kiezerslijsten.

Motivering

Om de enquêtedruk te verminderen hebben de NSI's en de Commissie het recht op vrije 
toegang tot en gebruik van administratieve bestanden van de respectieve bestuursstelsels voor 
zover dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie en de verspreiding van Europese 
statistieken. 

Amendement 34
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) “betrokkene”: een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan mag worden 
aangenomen dat zij redelijkerwijs door de 
voor de verwerking verantwoordelijke dan 
wel door een andere natuurlijke of 

(1) “betrokkene”: een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan mag worden 
aangenomen dat zij redelijkerwijs door de 
voor de verwerking verantwoordelijke dan 
wel door een natuurlijke of rechtspersoon 
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rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van 
een identificatienummer, gegevens over de 
verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn 
voor zijn fysieke, fysiologische, 
genetische, mentale, economische, 
culturele of sociale identiteit.

in te zetten zijn, kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van 
een identificatienummer, gegevens over de 
verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn 
voor zijn fysieke, fysiologische, 
genetische, mentale, economische, 
culturele of sociale identiteit.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "anonieme gegevens": gegevens 
die nooit verband hebben gehouden met 
een betrokkene, dan wel op zodanige wijze 
zijn verzameld, bewerkt of anderszins 
verwerkt dat ze niet tot een betrokkene 
kunnen worden herleid;

Amendement 36
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "pseudonieme gegevens": 
persoonsgegevens die op zodanige wijze 
zijn vergaard, veranderd of anderszins 
verwerkt dat ze niet tot een betrokkene 
kunnen worden herleid zonder gebruik te 
maken van aanvullende gegevens, waarbij 
speciale technische en organisatorische 
maatregelen ervoor zorgen dat zij niet 
kunnen worden herleid;

Amendement 37
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – punt 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) "profilering": iedere 
geautomatiseerde verwerkingswijze 
bedoeld om aspecten van de 
persoonlijkheid van een natuurlijke 
persoon te beoordelen of daarover 
gegevens te genereren of om diens 
beroepsprestaties, economische situatie, 
verblijfplaats, gezondheid, voorkeuren, 
betrouwbaarheid, gedrag of 
persoonlijkheid te analyseren of te 
voorspellen;

Motivering

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Amendement 38
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "voor de verwerking 
verantwoordelijke": de natuurlijke of 

(5) "voor de verwerking 
verantwoordelijke": de natuurlijke of 
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rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 
dienst of enig ander orgaan die, 
respectievelijk dat, alleen of tezamen met 
anderen, het doel van en de voorwaarden 
en middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt; wanneer het 
doel van en de voorwaarden en middelen 
voor de verwerking worden vastgesteld bij 
EU-wetgeving of de nationale wetgeving, 
kan in de EU-wetgeving of de nationale 
wetgeving worden bepaald wie de voor de 
verwerking verantwoordelijke is of volgens 
welke criteria deze wordt aangewezen;

rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 
dienst of enig ander orgaan die, 
respectievelijk dat, alleen of tezamen met 
anderen, het doel van de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt; wanneer het 
doel van en de voorwaarden en middelen 
voor de verwerking worden vastgesteld bij 
EU-wetgeving of de nationale wetgeving, 
kan in de EU-wetgeving of de nationale 
wetgeving worden bepaald wie de voor de 
verwerking verantwoordelijke is of volgens 
welke criteria deze wordt aangewezen;

Amendement 39
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "genetische gegevens": alle gegevens, 
van welke aard ook, over de overgeërfde 
of tijdens de vroege prenatale 
ontwikkeling verkregen kenmerken van 
een persoon;

(10) "genetische gegevens": door middel 
van analyse van nucleïnezuren verkregen 
informatie over de erfelijke 
eigenschappen, of veranderingen 
daarvan, van een geïdentificeerde of 
identificeerbare persoon;

Motivering

De voorgestelde definitie is te breed en zou erfelijke kenmerken als haar- en oogkleur 
bombarderen tot gevoelige gegevens waarvoor een hogere bescherming nodig is. De 
voorgestelde wijziging is gebaseerd op bestaande internationale normen.

Amendement 40
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke de plaats van vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de Unie waar de 

(13) "belangrijkste vestiging": de plaats 
van vestiging in de Unie van de 
onderneming of groep van 
ondernemingen, ongeacht of het de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de
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voornaamste besluiten over het doel van en 
de voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen; wanneer in de Unie geen 
besluiten over het doel van of de 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen, is de belangrijkste vestiging de 
plaats waar de voornaamste 
gegevensverwerking in het kader van de 
activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke in de 
Unie plaatsvindt. Met betrekking tot de 
verwerker is de “belangrijkste vestiging” 
de plaats waar zich zijn centrale 
administratie in de Unie bevindt;

verwerker betreft, waar de voornaamste 
besluiten over het doel van en de 
voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen. 

Daarbij kan onder meer rekening worden 
gehouden met de volgende criteria:
(1) de vestigingsplaats van de hoofdzetel 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker;

(2) de vestigingsplaats van de meest 
aangewezen entiteit binnen een groep van 
ondernemingen in termen van 
managementfuncties en administratieve 
verantwoordelijkheden om de bepalingen 
van deze verordening toe te passen en te 
handhaven; of
(3) de vestigingsplaats waar de 
daadwerkelijke en feitelijke 
beheersactiviteiten worden uitgeoefend 
die bepalend zijn voor de 
gegevensverwerking door een vaste 
vestiging.
a) De onderneming of groep van 
ondernemingen in de Unie, ongeacht of 
het de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker betreft, 
wijst voor doeleinden van naleving van de 
gegevensbeschermingsregels de 
belangrijkste vestiging aan en stelt de 
toezichthoudende autoriteit daarvan in 
kennis;
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b) De in kennis gestelde toezichthoudende 
autoriteit kan in geval van onenigheid 
over de aanwijzing van de belangrijkste 
vestiging het Europees Comité voor 
gegevensbescherming om advies vragen.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) "bevoegde toezichthoudende 
autoriteit": een toezichthoudende 
autoriteit met de exclusieve bevoegdheid 
om toezicht te houden op de 
verwerkingsactiviteiten van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of van de 
verwerker, overeenkomstig artikel 51, lid
2;

Amendement 42
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – punt 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) "officiële statistieken": 
representatieve, geaggregeerde, 
kwantitatieve en kwalitatieve informatie 
die een collectief verschijnsel in een 
onderzochte populatie beschrijft;

Amendement 43
Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – punt 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quater):"kiezerslijsten" 
persoonsgebonden informatie betreffende 
naam, adres en woonplaats van personen 
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met stemrecht;

Amendement 44
Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) adequaat en ter zake dienend zijn en 
beperkt blijven tot datgene wat minimaal 
nodig is voor de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt; zij worden alleen 
verwerkt wanneer en voor zolang als de 
doeleinden niet zouden kunnen worden 
verwezenlijkt door het verwerken van 
andere gegevens dan persoonsgegevens;

(c) adequaat, ter zake dienend en niet 
excessief zijn gezien de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt; zij worden 
alleen verwerkt wanneer en voor zolang als 
de doeleinden niet zouden kunnen worden 
verwezenlijkt door het verwerken van 
andere gegevens dan persoonsgegevens;

Motivering

Met dit amendement wordt "niet-excessieve" verwerking mogelijk, wat beter is. Dit 
amendement gaat terug op de formulering van de oorspronkelijke richtlijn inzake 
gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG) en beoogt vermijding van inconsistentie met 
andere EU-regelgeving, zoals de richtlijn inzake het consumentenkrediet en het pakket 
kapitaalvereisten, waarin ook vereist wordt dat instellingen die geld lenen persoonsgegevens 
verwerken.

Amendement 45
Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) juist zijn en worden bijgewerkt; alle 
redelijke maatregelen moeten worden 
genomen om de persoonsgegevens die, 
uitgaande van de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld 
te wissen of te rectificeren;

(d) juist zijn en indien nodig worden 
bijgewerkt; alle redelijke maatregelen 
moeten worden genomen om de 
persoonsgegevens die, uitgaande van de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, 
onjuist zijn, onverwijld te wissen of te 
rectificeren;

Motivering

Ten behoeve van meer duidelijkheid en eenvoud en een grotere doelmatigheid.
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Amendement 46
Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) niet langer in een vorm die het mogelijk 
maakt de betrokkenen te identificeren, 
worden bewaard dan voor de 
verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt, 
noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen 
voor langere perioden worden opgeslagen 
voor zover de gegevens uitsluitend voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt overeenkomstig de bepalingen en 
voorwaarden van artikel 83 en mits 
periodiek wordt beoordeeld of de gegevens 
nog steeds opgeslagen moeten blijven;

(e) niet langer in een vorm die het mogelijk 
maakt de betrokkenen te identificeren, 
worden bewaard dan voor de 
verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt, 
noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen 
voor langere perioden worden opgeslagen 
voor zover de gegevens uitsluitend voor 
historische, geaggregeerde, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt overeenkomstig de bepalingen en 
voorwaarden van de artikelen 81 en 83 en 
mits periodiek wordt beoordeeld of de 
gegevens nog steeds opgeslagen moeten 
blijven;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de verwerking is noodzakelijk is voor 
de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, mits het belang of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming van 
persoonsgegevens noodzaken, niet boven 
dat belang prevaleren, met name wanneer 
de betrokkene een kind is. Dit is niet van 
toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.

(f) de verwerking is noodzakelijk is voor 
de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of van derden aan wie 
de gegevens worden doorgegeven, mits het 
belang of de grondrechten en fundamentele
vrijheden van de betrokkene die tot 
bescherming van persoonsgegevens 
noodzaken, niet boven dat belang 
prevaleren, met name wanneer de 
betrokkene een kind is. Dit is niet van 
toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.
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Motivering

De rapporteur stelt voor om de formulering uit Richtlijn 95/46/EG te handhaven. Er zij op 
gewezen dat de verordening niet alleen van toepassing is op digitale omgevingen maar ook op 
activiteiten die niet online plaatsvinden. Bepaalde sectoren, zoals krantenuitgevers, hebben 
voor de financiering van hun activiteiten externe bronnen nodig om potentiële nieuwe 
abonnees te kunnen benaderen.

Amendement 48
Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de verwerking is noodzakelijk voor 
fraudepreventie en -opsporing 
overeenkomstig de toepasselijke financiële
regelgeving of gedragscodes van de 
gevestigde industrie of 
beroepsorganisatie.

Motivering

De praktijk heeft geleerd dat een "wettelijke verplichting" geen betrekking heeft op de eigen 
financiële regelgeving of gedragscode die van fundamenteel belang zijn voor fraudepreventie 
en -opsporing, van het allergrootste belang voor de voor de verwerking verantwoordelijken 
en om betrokkenen te beschermen.

Amendement 49
Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer het doel van verdere 
verwerking niet verenigbaar is met het doel 
waarvoor de persoonsgegevens zijn 
verzameld, moet de verwerking minstens 
in een van de in lid 1, onder a) tot en met
e), genoemde gronden een rechtsgrondslag 
hebben. Dit is met name van toepassing op 
iedere wijziging van de clausules en 
algemene voorwaarden van een 
overeenkomst.

4. Wanneer het doel van verdere 
verwerking niet verenigbaar is met het doel 
waarvoor de persoonsgegevens zijn 
verzameld, moet de verwerking minstens 
in een van de in lid 1, onder a) tot en met
f), genoemde gronden een rechtsgrondslag 
hebben. Dit is met name van toepassing op 
iedere wijziging van de clausules en 
algemene voorwaarden van een 
overeenkomst.
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Motivering

Er dient tevens naar letter f) van lid 1 te worden verwezen, omdat er voor de navolgende 
verwerking anders striktere voorwaarden gelden zouden dan voor de vergaring van 
persoonsgegevens als zodanig.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, onder 
f), bedoelde voorwaarden, voor diverse 
sectoren en situaties op het gebied van 
gegevensverwerking, onder meer ten 
aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens met betrekking tot 
kinderen.

Schrappen

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet veelvuldig in gedelegeerde handelingen. Hier valt 
dat echter niet te verdedigen. Er bestaat namelijk jurisprudentie op dit gebied, en de kwestie 
van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot kinderen valt 
onder artikel 8.

Amendement 51
Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de betrokkene zijn 
toestemming moet geven in het kader van 
een schriftelijke verklaring die ook op een 
andere aangelegenheid betrekking heeft, 
moet het vereiste van toestemming 
duidelijk afzonderlijk van deze andere 
aangelegenheid worden weergegeven.

2. Wanneer de betrokkene zijn 
toestemming moet geven in het kader van 
een schriftelijke verklaring die ook op een 
andere aangelegenheid betrekking heeft, 
moet het vereiste van toestemming 
duidelijk afzonderlijk van deze andere 
aangelegenheid worden weergegeven. In 
het bijzonder met betrekking tot diensten 
van de informatiemaatschappij kan de 
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toestemming van de betrokkene ook langs 
elektronische weg worden verkregen.

Amendement 52
Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer betrokkene zijn 
toestemming intrekt, mag de voor de 
verwerking verantwoordelijke verdere 
dienstverlening weigeren, indien de 
gegevensverwerking onmisbaar is voor 
het uitvoeren van die dienst of het 
waarborgen van de eigenschappen van die 
dienst.

Amendement 53
Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking wanneer er een 
aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat 
tussen de positie van de betrokkene en die 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking wanneer er een 
aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat 
tussen de positie van de betrokkene en die 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, ten gevolge waarvan de 
betrokkene niet vrijelijk over het verlenen 
van toestemming kan beslissen.

Motivering

Omdat het kan voorkomen dat de verhouding tussen de betrokkene en de voor de verwerking 
verantwoordelijke (bijvoorbeeld de relatie werknemer/werkgever of dokter/patiënt) 
onevenwichtig is, moet meer rechtszekerheid worden ingebouwd. Er moet daarom hier meer 
nadruk gelegd worden op het gebrek aan beslissingsvrijheid op het moment van 
toestemmingverlening.
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Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien een persoon niet 
handelingsbekwaam is, wordt volgens het 
recht van de lidstaat waar deze persoon 
verblijft beoordeeld onder welke 
voorwaarden deze persoon zijn 
toestemming of machtiging tot 
toestemming heeft verleend. 

Amendement 55
Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is 
de verwerking van persoonsgegevens van 
een kind jonger dan 13 jaar in het kader 
van deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of voogd
van het kind daartoe toestemming heeft 
gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend. Met inachtneming van de 
beschikbare technologie doet de voor de 
verwerking verantwoordelijke dat wat 
redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om verifieerbare toestemming te 
verkrijgen.

1. Voor de verwerking van 
persoonsgegevens van een kind jonger dan 
13 jaar is in het kader van deze 
verordening in het algemeen vereist dat 
een ouder of wettelijk vertegenwoordiger
van het kind daartoe toestemming heeft 
gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend. Om te bepalen wat de 
gepaste wijze is voor de verkrijging van de 
toestemming dient te worden gekeken 
naar de risico's voor het kind, gezien de
hoeveelheid en de aard van de gegevens 
en de manier van verwerking. Met 
inachtneming van de beschikbare 
technologie doet de voor de verwerking 
verantwoordelijke dat wat redelijkerwijze 
van hem kan worden verwacht om 
verifieerbare toestemming te verkrijgen.
De methodes voor de verkrijging van 
verifieerbare toestemming mogen niet 
leiden tot de verdere verwerking van 
persoonsgegevens die anders niet nodig 
was geweest.
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Amendement 56
Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van 
toepassing indien de verwerking van 
persoonsgegevens van een kind 
betrekking heeft op gezondheidsgegevens 
en indien in de wetgeving van de lidstaat 
op het gebied van gezondheid en 
maatschappelijke zorg de bevoegdheid 
van een individu prevaleert boven leeftijd.

Motivering

Met betrekking tot gezondheid en maatschappelijke zorg is toestemming van een ouder van 
een kind of voogd niet noodzakelijk indien het kind de bevoegdheid heeft een besluit te nemen 
voor zichzelf. In kinderbeschermingszaken is het niet altijd in het belang van de betrokkene 
dat hun ouder of voogd toegang heeft tot hun gegevens. Dit dient als zodanig in de wetgeving 
te worden weerspiegeld.

Amendement 57
Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of overtuiging, of het 
lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, 
en de verwerking van genetische gegevens 
of gegevens over gezondheid of seksueel 
gedrag of strafrechtelijke veroordelingen of 
daarmee verband houdende 
veiligheidsmaatregelen, zijn verboden.

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of overtuiging, of het 
lidmaatschap van een vakvereniging of 
vakbondsactiviteiten blijkt of blijken, en 
de verwerking van genetische gegevens of 
gegevens over gezondheid of seksueel 
gedrag of strafrechtelijke veroordelingen of 
daarmee verband houdende 
veiligheidsmaatregelen, zijn verboden.
Hiermee wordt met name gewaarborgd 
dat werknemers niet op een zwarte lijst 
worden geplaatst, bijvoorbeeld vanwege 
vakbondsactiviteiten of om redenen van 
gezondheid of veiligheid.
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Motivering

Er moet uitdrukkelijk worden aangegeven dat persoonsgegevens in een arbeidssituatie nooit 
tegen de betrokkene gebruikt mogen worden. Verder moet benadrukt worden dat toegang tot 
persoonsgegevens van werknemers verboden is als het gaat om het lidmaatschap van een 
vakvereniging of vakbondsactiviteiten.

Amendement 58
Voorstel voor een verordening

Artikel 9– lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de verwerking noodzakelijk is voor de 
vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van een recht in rechte; of

(f) de verwerking noodzakelijk is voor de 
vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van een recht in rechte of in 
een administratieve procedure, van 
ongeacht welke aard; of

Motivering

Er moet expliciet vermeld worden deze categorie gegevens wel verwerkt mag worden als het 
gaat om het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een recht in een juridische of 
administratieve procedure van enige aard.

Amendement 59
Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) de verwerking van gegevens betreffende 
strafrechtelijke veroordelingen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen 
wordt uitgevoerd onder toezicht van de 
overheid of wanneer de verwerking 
noodzakelijk is om een wettelijke 
verplichting van de voor de verwerking 
verantwoordelijke na te komen of voor de 
vervulling van een taak om gewichtige 
redenen van algemeen belang, en voor 
zover zulks is toegestaan bij EU-wetgeving 
of de nationale wetgeving en deze 
wetgeving passende garanties biedt. Een 
volledig register van strafrechtelijke 

(j) de verwerking van gegevens betreffende 
strafrechtelijke veroordelingen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen 
wordt uitgevoerd onder toezicht van de 
overheid of wanneer de verwerking 
noodzakelijk is om een wettelijke 
verplichting van de voor de verwerking 
verantwoordelijke na te komen of voor de 
vervulling van een taak om gewichtige 
redenen van algemeen belang, en voor 
zover zulks is toegestaan bij EU-wetgeving 
of de nationale wetgeving en deze 
wetgeving passende garanties biedt. Een 
volledig of gedeeltelijk register van 
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veroordelingen mag alleen worden 
bijgehouden onder toezicht van de 
overheid.

strafrechtelijke veroordelingen mag alleen 
worden bijgehouden onder toezicht van de 
overheid.

Motivering

Elk register van dit type, of het nu volledig of gedeeltelijk is, moet onder toezicht van de 
overheid staan.

Amendement 60
Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria, de 
voorwaarden en de passende garanties 
voor de verwerking van de in lid 1 
genoemde bijzondere categorieën 
persoonsgegevens en de in lid 2 
vastgestelde uitzonderingen.

Schrappen

Motivering

Delegatie als bedoeld in lid 3 gaat te ver, aangezien de Commissie hierbij wordt gemachtigd 
om belangrijke aspecten van dit instrument uit te werken, terwijl het gaat om een voor deze 
categorie gegevens zeer gevoelig gebied. Het is daarom passender deze aspecten in de 
verordening zelf uit te werken.

Amendement 61
Voorstel voor een verordening

Artikel 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen,
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aanvullende informatie te verkrijgen ter 
identificatie van de betrokkene.

gebruik te maken van aanvullende 
informatie ter identificatie van de 
betrokkene.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke verschaft de betrokkene 
in begrijpelijke vorm alle informatie en 
mededelingen over de verwerking van 
persoonsgegevens, waarbij duidelijke en 
eenvoudige, aan de betrokkene 
aangepaste taal wordt gebruikt, met name 
in geval van informatie die specifiek voor 
kinderen is bedoeld.

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke verschaft de betrokkene 
in begrijpelijke vorm alle informatie en 
mededelingen over de verwerking van 
persoonsgegevens, waarbij duidelijke en 
eenvoudige taal wordt gebruikt, met name 
in geval van informatie die specifiek voor 
kinderen is bedoeld.

Motivering

De informatie en mededelingen over de verwerking van persoonsgegevens moeten duidelijk 
en begrijpelijk zijn. De zinsnede "aan de betrokkene aangepaste" kan rechtsonzekerheid 
creëren. Het lijkt passend om uitsluitend met betrekking tot de bijzondere categorie 
"kinderen" een specifieke bepaling op te nemen.

Amendement 63
Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke informeert de 
betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen
een maand na ontvangst van het verzoek, 
of er al dan niet actie is ondernomen 
overeenkomstig artikel 13 en de artikelen 
15 tot en met 19, en verstrekt de gevraagde 
informatie. Deze termijn kan met één 
maand worden verlengd wanneer 
verschillende betrokkenen hun rechten 
uitoefenen en hun samenwerking binnen 

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke informeert de 
betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen
veertig kalenderdagen na ontvangst van 
het verzoek, of er al dan niet actie is 
ondernomen overeenkomstig artikel 13 en 
de artikelen 15 tot en met 19, en verstrekt 
de gevraagde informatie. Deze termijn kan 
worden verlengd wanneer verschillende 
betrokkenen hun rechten uitoefenen en er 
daardoor een grote en ongebruikelijke 
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redelijke grenzen noodzakelijk is om een 
onnodige en onevenredige inspanning van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
te vermijden. De informatie wordt 
schriftelijk verstrekt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, wordt de informatie 
elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene 
anderszins verzoekt.

hoeveelheid aanvragen binnenkomt en
hun samenwerking binnen redelijke 
grenzen noodzakelijk is om een onnodige 
en onevenredige inspanning van de voor de 
verwerking verantwoordelijke te 
vermijden. De voor de verwerking 
verantwoordelijke moet echter zo snel 
mogelijk aan de verzoeken voldoen en, 
indien daartoe verzocht, de 
toezichthoudende autoriteit de redenen 
voor deze verlenging uiteenzetten. De 
informatie wordt schriftelijk verstrekt. Een 
andere mogelijkheid is, voor zover 
haalbaar, dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke toegang geeft tot een 
beveiligd onlineplatform waarop de 
betrokkene direct toegang heeft tot zijn 
persoonsgegevens. Wanneer de betrokkene 
zijn verzoek in elektronische vorm indient, 
wordt de informatie elektronisch verstrekt, 
tenzij de betrokkene anderszins verzoekt of 
de informatie niet beschikbaar is in dit 
formaat.

Motivering

Schrapping van de vergoeding kan een stijging van het aantal verzoeken om toegang tot 
gegevens veroorzaken, hetgeen ondernemingen alsook uiteenlopende organisaties en 
openbare organen in combinatie met de korte tijdslimiet een grote last oplegt. Ook zijn 
gegevensbestanden niet altijd beschikbaar in elektronische vorm. Een dergelijke verplichting 
opleggen zou de administratieve lasten nog eens verder vergroten. Het dient de voor de 
verwerking verantwoordelijken mogelijk te zijn - en ze zouden daar ook toe dienen te worden 
aangemoedigd - om gegevens te verstrekken op een beveiligd onlineplatform dat de 
betrokkene rechtstreeks en eenvoudig toegang verschaft tegen voor de voor de verwerking 
verantwoordelijken zo laag mogelijke kosten.

Amendement 64
Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis.
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig 
zijn, met name vanwege hun repetitieve 

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis.
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig 
zijn, met name vanwege hun grote volume,
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karakter, kan de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vergoeding voor het 
verstrekken van de informatie of het 
verrichten van de gevraagde actie in 
rekening brengen, dan wel de gevraagde 
actie achterwege laten. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het duidelijk 
buitensporige karakter van het verzoek op 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

complexiteit en repetitieve karakter, kan de 
voor de verwerking verantwoordelijke een
passende, niet op winst gerichte
vergoeding voor het verstrekken van de 
informatie of het verrichten van de 
gevraagde actie in rekening brengen, dan 
wel de gevraagde actie weigeren. In dat 
geval rust de bewijslast met betrekking tot 
het duidelijk buitensporige karakter van het 
verzoek op de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Motivering

Aan het verstrekken van gegevens die worden bewaard in een databank zijn kosten 
verbonden. Het vragen van een passende, niet op winst gerichte bijdrage van de betrokkenen 
voor de toegang tot hun gegevens zou helpen om lichtzinnige verzoeken te beperken en schrikt 
bovendien personen af die grote hoeveelheden kredietgegevens willen verwerven voor 
frauduleuze doeleinden.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan wil er sprake zijn van duidelijk 
buitensporige verzoeken en voor de in lid 
4 bedoelde vergoedingen.

Schrappen

Motivering

Er is onnodig om deze bepaling nader in te vullen door een gedelegeerde handeling. De 
toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten zijn beter toegerust om eventuele problemen op 
te lossen.



AD\930359NL.doc 47/116 PE494.710v01-00

NL

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan 
standaardformulieren en 
standaardprocedures vaststellen voor de 
in lid 2 bedoelde mededeling, ook met 
betrekking het elektronische model 
daarvan. Daarbij neemt de Commissie de 
nodige maatregelen voor micro- en kleine 
en middelgrote ondernemingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Motivering

De toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten zijn beter toegerust om eventuele 
problemen op te lossen.

Amendement 67
Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de identiteit en de contactgegevens van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
en, in voorkomend geval, van de 
vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke en van de 
functionaris voor gegevensbescherming;

(a) de contactgegevens van de voor de 
verwerking verantwoordelijke en, in 
voorkomend geval, van de 
vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke en van de 
functionaris voor gegevensbescherming;

Amendement 68
Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de doeleinden van de verwerking (b) de doeleinden van de verwerking 
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waarvoor de persoonsgegevens zijn
bestemd, met inbegrip van de clausules en 
algemene voorwaarden van de 
overeenkomst wanneer de verwerking is 
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), en
de gerechtvaardigde belangen van de voor 
de verwerking verantwoordelijke wanneer 
de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 
1, onder f);

waarvoor de persoonsgegevens bestemd
zijn, en de gerechtvaardigde belangen van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
wanneer de verwerking is gebaseerd op 
artikel 6, lid 1, onder f);

Amendement 69
Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen;

(c) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen, of 
indien dat niet mogelijk is, de criteria die 
dienen om die termijn te bepalen;

Amendement 70
Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het recht om een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteit alsmede de 
contactgegevens van de toezichthoudende 
autoriteit;

(e) het recht om een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteit;

Motivering

Verplichte vermelding van de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit, gekoppeld 
aan aansprakelijkheid voor eventuele foute informatie, impliceert dat de relevante informatie 
permanent moet worden bijgewerkt, hetgeen een onevenredig zware belasting is, met name 
voor kleine en middelgrote ondernemingen.
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) in voorkomend geval het voornemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke tot doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie en het door 
dat derde land of die internationale 
organisatie geboden beschermingsniveau 
onder verwijzing naar een besluit van de 
Commissie waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
verklaard;

(g) in voorkomend geval het voornemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke tot doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie en het al dan 
niet bestaan van een besluit van de 
Commissie waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
verklaard;

Motivering

De informatie over het al dan niet bestaan van een besluit van de Commissie zorgt ervoor dat 
de betrokkene voldoende informatie krijgt en verduidelijkt de verplichtingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) alle verdere informatie die, met 
inachtneming van de bijzondere 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verzameld, nodig is om tegenover 
de betrokkene een eerlijke verwerking te 
waarborgen.

(h) alle verdere informatie die, met 
inachtneming van de bijzondere 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verzameld, door de voor de 
verwerking verantwoordelijke nodig wordt 
geacht om tegenover de betrokkene een 
eerlijke verwerking te waarborgen.

Motivering

De strekking van deze bepaling moet verduidelijkt worden, en er moet nader toegelicht 
worden dat de voor de verwerking verantwoordelijken meer transparantie kunnen 
waarborgen.
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Amendement 73
Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op het tijdstip waarop de 
persoonsgegevens van de betrokkene 
worden verkregen; of

(a) in het algemeen op het tijdstip waarop 
de persoonsgegevens van de betrokkene 
worden verkregen, of zo kort mogelijk 
daarna wanneer dat eerste niet mogelijk 
is, een buitenproportionele inspanning 
vergt, of zorgt voor verminderde garanties 
voor de betrokkene; of

Motivering

Bij sommige activiteiten is enige flexibiliteit noodzakelijk. Of hiervan op de juiste wijze 
gebruik wordt gemaakt kan voorts eenvoudig worden gecontroleerd door de toezichthoudende 
autoriteit. Voorts zorgt het gelijk daarna verzenden van de informatie in geschreven vorm of 
op elektronische wijze, afhankelijk van de wijze waarop de gegevens worden verzameld, voor 
meer zekerheden voor de betrokkene, omdat hij hierdoor in staat wordt gesteld goed kennis te 
nemen van de situatie. 

Amendement 74
Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer de persoonsgegevens niet bij 
de betrokkene worden verzameld, op het 
tijdstip van vastlegging of binnen een 
redelijke termijn na de verzameling, met 
inachtneming van de specifieke 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verzameld of anderszins verwerkt, 
of, wanneer verstrekking van de gegevens 
aan een andere ontvanger wordt 
overwogen, uiterlijk op het moment van de 
eerste verstrekking van de gegevens.

(b) wanneer de persoonsgegevens niet bij 
de betrokkene worden verzameld, op het 
tijdstip van vastlegging of binnen een 
redelijke termijn na de verzameling, met 
inachtneming van de specifieke 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verzameld of anderszins verwerkt, 
of, wanneer verstrekking van de gegevens 
aan een andere ontvanger wordt 
overwogen, uiterlijk op het moment van de 
eerste verstrekking van de gegevens, of, 
ingeval de gegevens voor communicatie 
met de betrokkene worden gebruikt, 
uiterlijk bij het eerste contact met deze.
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Amendement 75
Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de gegevens niet worden verzameld bij 
de betrokkene en de verstrekking van deze 
informatie onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel inspanning zou vergen;
of

(b) de gegevens niet worden verzameld bij 
de betrokkene en de verstrekking van deze 
informatie onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel inspanning zou vergen en 
een onevenredig administratieve belasting 
zou veroorzaken, in het bijzonder 
wanneer de gegevensverwerking wordt 
uitgevoerd door een kleine of middelgrote 
onderneming zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen1; of

_____________
1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Motivering

Doel van dit amendement is ervoor te zorgen dat de verordening kleine en middelgrote 
ondernemingen niet met nodeloze administratieve rompslomp opzadelt.

Amendement 76
Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria voor de 
in lid 1, onder f), bedoelde categorieën 
ontvangers, de voorschriften voor de in lid 
1, onder g), bedoelde kennisgeving inzake 
de mogelijkheid van toegang, de criteria 
voor de in artikel 1, onder h), bedoelde 
noodzakelijke verdere informatie voor 
specifieke sectoren en situaties en de 

Schrappen
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voorwaarden en passende waarborgen 
voor de in lid 5, onder b), vermelde 
uitzonderingen. Daarbij neemt de 
Commissie de nodige maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Motivering

De in lid 7 bedoelde gedelegeerde handelingen gaan verder dan hetgeen waarvoor 
gedelegeerde handelingen in het algemeen kunnen worden gebruikt, aangezien dit onderwerp 
thuishoort in de eigenlijke tekst van de verordening.

Amendement 77
Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen;

(d) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen, of 
indien dat niet mogelijk is, de criteria die 
dienen om die termijn te bepalen;

Amendement 78
Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrokkene heeft er recht op dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke hem 
meedeelt van welke persoonsgegevens 
verwerking plaatsvindt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, wordt de informatie 
elektronisch verstrekt, tenzij de 
betrokkene anderszins verzoekt.

2. De betrokkene heeft er recht op dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke hem 
meedeelt van welke persoonsgegevens 
verwerking plaatsvindt en heeft tevens, na 
een elektronisch verzoek daartoe, recht op 
een elektronische kopie van de niet-
commerciële gegevens die worden 
verwerkt, in een interoperabel en 
gestructureerd formaat dat verder kan 
worden gebruikt. De voor de verwerking 
verantwoordelijke verifieert de identiteit 
van een betrokkene die toegang tot 
gegevens vraagt binnen de grenzen van 
artikel 5 t/m 10 van deze verordening.
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Amendement 79
Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Kredietinstellingen die gegevens 
bewaren voor navolgende doeleinden zijn 
uitgezonderd van de vereisten van dit 
artikel:
- risicobeheerdoeleinden;
- naleving van communautaire en 
internationale toezichts- en 
conformiteitsvoorschriften;
- marktmisbruikdoeleinden.

Amendement 80
Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
persoonsgegevens openbaar heeft 
gemaakt, neemt hij alle redelijke 
maatregelen, waaronder technische 
maatregelen, ten aanzien van de gegevens 
die onder zijn verantwoordelijkheid 
openbaar zijn gemaakt, teneinde derden 
die deze gegevens verwerken ervan op de 
hoogte te stellen dat een betrokkene hun 
verzoekt ieder koppeling naar, of kopie of 
reproductie van die persoonsgegevens te 
wissen. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke toestemming heeft 
gegeven voor openbaarmaking van 
persoonsgegevens door een derde, wordt 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
voor die openbaarmaking 
verantwoordelijk geacht.

Schrappen
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Motivering

Door de aard van het internet en de mogelijkheid om informatie wereldwijd op diverse sites te 
plaatsen, is deze bepaling onwerkbaar.

Amendement 81
Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor de uitoefening van het recht op 
vrijheid van meningsuiting overeenkomstig 
artikel 80;

(a) voor de uitoefening van het recht op 
vrijheid van meningsuiting overeenkomstig 
artikel 80 of voor de levering van een 
dienst van de informatiemaatschappij 
bedoeld om uitoefening van dit recht 
gemakkelijker te maken;

Motivering

De door de Commissie voorgestelde bepaling biedt de media genoeg om de rechten van de 
media in dit digitale tijdperk te kunnen verdedigen.

Amendement 82
Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) om redenen van algemeen belang op 
het gebied van de volksgezondheid 
overeenkomstig artikel 81;

(b) voor doeleinden op het gebied van de 
gezondheidszorg of om redenen van 
algemeen belang op het gebied van de 
volksgezondheid overeenkomstig artikel 
81;

Motivering

Het is met het oog op de beste zorg en behandeling gedurende het hele leven van de 
betrokkene van essentieel belang dat er een volledig medisch dossier wordt bijgehouden. Het 
recht om te worden vergeten dient niet te gelden voor de verwerking van gegevens voor 
doeleinden op het gebied van gezondheidszorg als bedoeld in artikel 81, lid 1, onder a).
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Amendement 83
Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ter voldoening aan een wettelijke 
verplichting tot bewaring van de 
persoonsgegevens op grond van EU-
wetgeving of de wetgeving van de lidstaat 
waaraan de voor de verwerking 
verantwoordelijke onderworpen is; de 
nationale wetgeving moet beantwoorden 
aan een doelstelling van algemeen belang, 
de wezenlijke inhoud van het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens 
eerbiedigen en evenredig zijn aan het 
nagestreefde rechtmatige doel.

(d) ter voldoening aan een wettelijke 
verplichting tot bewaring van de 
persoonsgegevens op grond van EU-
wetgeving of de wetgeving van de lidstaat 
waaraan de voor de verwerking 
verantwoordelijke krachtens het recht van 
de Unie onderworpen is; de nationale 
wetgeving moet beantwoorden aan een 
doelstelling van algemeen belang, de 
wezenlijke inhoud van het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens 
eerbiedigen en evenredig zijn aan het 
nagestreefde rechtmatige doel.

Amendement 84
Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van:

Schrappen

(a) de criteria en de vereisten voor de 
toepassing van lid 1 met betrekking tot 
specifieke sectoren en in specifieke 
situaties op het gebied van 
gegevensverwerking.
(b) de voorwaarden voor het verwijderen 
van koppelingen naar, kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit 
algemeen beschikbare 
communicatiediensten als bedoeld in lid 
2;
(c) de criteria en voorwaarden voor het 
beperken van de verwerking van 
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persoonsgegevens als bedoeld in lid 4.

Motivering

Lid 9 van dit artikel, dat voorziet in de mogelijkheid gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
kan niet worden geaccepteerd omdat het betrekking heeft op aspecten die noodzakelijk zijn 
voor een goed begrip van de wetgeving. Voor zover deze aspecten geregeld moeten worden, 
dient dat in de verordening zelf te geschieden.

Amendement 85
Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een bezwaar op grond van de 
leden 1 en 2 gegrond wordt verklaard, 
worden de betrokken persoonsgegevens 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet langer gebruikt of 
anderszins verwerkt.

3. Wanneer een bezwaar op grond van lid 1 
gegrond wordt verklaard, stelt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene in kennis van de dwingende 
legitieme gronden voor de verwerking als 
bedoeld in artikel 1. Indien de voor de 
verwerking verantwoordelijke dit nalaat, 
worden de betrokken persoonsgegevens 
door hem niet langer gebruikt of 
anderszins verwerkt; Wanneer het
bezwaar op grond van lid 2 gegrond wordt 
verklaard, worden de betrokken 
persoonsgegevens door de voor de 
verwerking verantwoordelijke niet langer 
gebruikt of anderszins verwerkt.

Motivering

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke in reactie op het recht van bezwaar 
dwingende legitieme gronden kan aanvoeren, is er geen reden waarom louter gebruikmaking 
van het recht van bezwaar door de betrokkene de gevolgen moet hebben als bedoeld in lid 3.

Amendement 86
Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke persoon heeft het 1. Iedere betrokkene heeft het recht niet te 
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recht niet te worden onderworpen aan een
maatregel waaraan voor hem
rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem 
in aanmerkelijke mate treft en die louter 
wordt genomen op grond van een 
geautomatiseerde verwerking die bestemd 
is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren of om met 
name zijn beroepsprestaties, economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, 
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren 
of te voorspellen.

worden onderworpen aan een besluit dat
voor hem nadelige juridische gevolgen 
heeft of bezwarend is en dat louter of 
hoofdzakelijk wordt genomen op grond 
van een geautomatiseerde verwerking die 
bestemd is om bepaalde persoonlijke
aspecten van deze betrokkene te evalueren.

Motivering

Er mag niet uit het oog worden verloren dat sommige profileringsactiviteiten aanzienlijke 
voordelen hebben voor de consument en een gedegen basis kunnen vormen voor goede 
dienstverlening. In de brede definitie van profilering wordt geen onderscheid aangebracht 
tussen routinematige gegevensverwerkingsactiviteiten met een positieve uitwerking enerzijds 
en de meer negatieve profileringsactiviteiten anderzijds. Positieve profilering wordt veelal 
gebruikt voor dienstverlening op maat, op basis van de behoeften en voorkeuren van de 
consument.

Amendement 87
Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bepaalde in de 
overige artikelen van deze verordening 
mag een persoon alleen aan een maatregel
als bedoeld in lid 1 worden onderworpen, 
wanneer de verwerking:

2. Onverminderd het bepaalde in de 
overige artikelen van deze verordening 
mag een betrokkene aan een besluit als 
bedoeld in lid 1 worden onderworpen, 
wanneer de verwerking:

(a) wordt uitgevoerd in het kader van het 
sluiten of het uitvoeren van een 
overeenkomst en aan het door de 
betrokkene ingediende verzoek tot het 
sluiten of het uitvoeren van de 
overeenkomst is voldaan of passende 
maatregelen zijn aangeboden ter 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene, zoals het 
recht op menselijke tussenkomst; of

(a) is toegestaan op grond van EU-
wetgeving of nationale wetgeving en in 
die wetgeving ook passende maatregelen 
zijn opgenomen ter bescherming van de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene; of
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(b) uitdrukkelijk is toegestaan op grond 
van EU-wetgeving of nationale wetgeving 
en in die wetgeving ook passende 
maatregelen zijn opgenomen ter 
bescherming van de gerechtvaardigde
belangen van de betrokkene; of

(b) rechtmatig is overeenkomstig artikel 6, 
lid 1, letter a) t/m f bis) van deze 
verordening;

(c) plaatsvindt op grond van de 
toestemming van de betrokkene, mits aan 
de voorwaarden van artikel 7 wordt 
voldaan en passende waarborgen worden 
geboden.

Met inachtneming van artikel 9, lid 2, 
mag profilering niet leiden tot 
discriminatie van personen op grond van 
onder meer ras of etnische afkomst, 
godsdienst of seksuele gerichtheid. 

(Letter b) in de tekst van de Commissie is letter a) geworden in het amendement van het 
Parlement en is tevens gewijzigd)

Amendement 88
Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De geautomatiseerde verwerking 
van persoonsgegevens die bestemd is om 
bepaalde persoonlijke aspecten van een 
natuurlijke persoon te beoordelen, mag 
niet worden gebruikt om kinderen te 
identificeren of individueel aan te wijzen.

Motivering

Profilering kan ernstige risico's inhouden voor betrokkenen. Het leidt maar al te makkelijk tot 
uiteenlopende vormen van discriminatie, maakt besluiten minder transparant en draagt het 
onvermijdelijke risico van foute besluitvorming in zich. Dat betekent al met al dat profilering 
streng gereguleerd moet worden: het gebruik ervan moeten duidelijk worden ingeperkt en 
voor de gevallen dat er wel gebruik van mag worden gemaakt, moeten er waarborgen worden 
ingebouwd tegen discriminatie en moeten betrokkenen duidelijk en zinvolle informatie kunnen 
verkrijgen over de achterliggende logica van de profilering en de gevolgen ervan. Hoewel in 
sommige kringen profilering als dé oplossing voor talloze problemen wordt gezien, moet 
gewezen worden op een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek waaruit de beperkingen ervan 
blijken. Profilering is bijvoorbeeld ronduit nutteloos voor uiterst zeldzame kenmerken, omdat 
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er valse positieve uitkomsten kunnen optreden. Ook kunnen profielen moeilijk of in het geheel 
niet te verifiëren zijn. Profielen zijn het resultaat van complexe en dynamische algoritmes die 
continu veranderen en die moeilijk aan betrokkenen zijn uit te leggen. Bovendien worden deze 
algoritmes vaak als handelsgeheimen aangemerkt en dus niet zomaar aan betrokkenen 
vrijgegeven. Maar als natuurlijke personen het voorwerp zijn van profilering, moeten zij het 
recht hebben op informatie over de achterliggende logica alsook op tekst en uitleg over het 
definitieve besluit ingeval er sprake was van menselijk ingrijpen in dat besluit. Hierdoor 
wordt de ondoorzichtigheid die het vertrouwen in gegevensverwerking zou kunnen 
ondermijnen en zou kunnen leiden tot verlies aan vertrouwen in met name onlinediensten, 
verminderd. Ook is er een ernstig risico op een breed gebruik van onbetrouwbare (en 
daardoor) discriminerende profielen ten aanzien van zaken die van reëel belang zijn voor 
individuen en groepen. Dit zijn één voor één redenen voor een aantal voorgestelde 
wijzigingen aan dit artikel ter verbetering van de bescherming van betrokkenen tegen 
discriminatie. Ook het gebruik van gevoelige gegevens voor het opstellen van profielen dient 
mede met het oog hierop aan banden te worden gelegd.

Amendement 89
Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden voor passende maatregelen 
ter bescherming van de in lid 2 bedoelde 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene.

Schrappen

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde wettelijke 
maatregelen bevatten met name specifieke 
bepalingen met betrekking tot ten minste
de doelstellingen die met de verwerking 
moeten worden nagestreefd en de 
vaststelling van de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

2. De in lid 1 bedoelde wettelijke 
maatregelen bevatten in ieder geval
specifieke bepalingen met betrekking tot
het doel van de verwerking, de 
doelstellingen die met de verwerking 
moeten worden nagestreefd en de 
vaststelling van de voor de verwerking 
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verantwoordelijke.

Motivering

Teneinde bij beperkingen een hoger beschermingsniveau te garanderen, moet in de wetgeving 
ook het doel van de verwerking van persoonsgegevens worden opgenomen.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheden van de voor de 
verwerking verantwoordelijke

Algemene verantwoordelijkheid van de 
voor de verwerking verantwoordelijke

Motivering

De algemene verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke, die 
impliciet al in hoofdstuk IV van het voorstel voor een verordening wordt ingevoerd, moet 
expliciet worden vermeld om een hoger beschermingsniveau te garanderen.

Amendement 92
Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen
betreffen met name:

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen
kunnen met name het volgende betreffen:

Motivering

Het is beter om deze maatregelen te bevorderen in de vorm van goede praktijken; vooral 
omdat deze bepaling anders vanuit regelgevingsperspectief zou leiden tot onredelijke 
verplichtingen.

Amendement 93
Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het aanwijzen van een functionaris voor 
gegevensbescherming overeenkomstig 
artikel 35, lid 1.

(e) het aanwijzen van een functionaris voor 
gegevensbescherming overeenkomstig 
artikel 35, lid 1, of het voldoen aan de 
certificeringsverplichting en de 
verplichting tot handhaving van de 
certificering overeenkomstig het 
certificeringsbeleid van de Commissie.

Amendement 94
Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van eventuele nadere 
criteria en vereisten voor andere in lid 1 
bedoelde passende maatregelen dan die 
welke reeds in lid 2 worden genoemd, van 
de voorwaarden voor de in lid 3 bedoelde 
toetsings- en controlemechanismen en 
van de criteria voor evenredigheid als 
bedoeld in lid 3, waarbij de mogelijkheid 
van specifieke maatregelen voor micro- en 
kleine en middelgrote ondernemingen in 
overweging wordt genomen.

Schrappen

Amendement 95
Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met inachtneming van de stand van de 
techniek en de uitvoeringskosten legt de 
voor de verwerking verantwoordelijke, 
zowel bij de vaststelling van de middelen 
voor de verwerking als bij de verwerking 
zelf, zodanig passende technische en 

1. Met inachtneming van de stand van de 
techniek, het actuele technische 
kennisniveau en de uitvoeringskosten legt 
de voor de verwerking verantwoordelijke, 
zowel bij de vaststelling van de middelen 
voor de verwerking als bij de verwerking 
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organisatorische maatregelen en 
procedures ten uitvoer dat de verwerking 
aan de voorwaarden van deze verordening 
voldoet en de bescherming van de rechten 
van de betrokkene gewaarborgd is.

zelf, zodanig bij de activiteit in kwestie en 
haar doeleinden passende technische en 
organisatorische maatregelen en 
procedures ten uitvoer dat de verwerking 
aan de voorwaarden van deze verordening 
voldoet en de bescherming van de rechten 
van de betrokkene gewaarborgd is.

Amendement 96
Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen
de persoonsgegevens worden verwerkt die
voor elk specifiek doeleinde van de 
verwerking nodig zijn en met name het 
verzamelen of het bewaren van die 
gegevens zich, zowel wat betreft de 
hoeveelheid gegevens als de periode van 
opslag daarvan, beperkt tot dat wat voor 
die doeleinden strikt noodzakelijk is. Deze 
mechanismen zorgen met name ervoor dat 
persoonsgegevens in beginsel niet voor een 
onbeperkt aantal natuurlijke personen 
toegankelijk worden gemaakt.

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen 
persoonsgegevens worden verwerkt die
niet buiten verhouding staat tot elk 
specifiek doeleinde van de verwerking en
dat met name het verzamelen, het bewaren
of het verspreiden van die gegevens zich, 
zowel wat betreft de hoeveelheid gegevens 
als de periode van opslag daarvan, beperkt 
tot dat wat voor die doeleinden strikt 
noodzakelijk is. Deze mechanismen zorgen 
met name ervoor dat persoonsgegevens in 
beginsel niet voor een onbeperkt aantal 
natuurlijke personen toegankelijk worden 
gemaakt.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in de leden 1 en 2 
bedoelde passende maatregelen en 
mechanismen, met name de vereisten voor 

Schrappen
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gegevensbescherming by design die voor 
alle sectoren, producten en diensten van 
toepassing zijn.

Motivering

Dit voorstel voor een verordening is op alle sectoren van toepassing, zowel online als offline. 
Het is niet aan de Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake 
gegevensbescherming by design en by default, omdat dat een belemmering kan vormen voor 
technologische innovatie. De toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten en het Europees 
Comité voor gegevensbescherming zijn beter toegerust om eventuele problemen op te lossen.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan technische normen 
vaststellen voor de in de leden 1 en 2 
vermelde vereisten. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Motivering

Dit voorstel voor een verordening is op alle sectoren van toepassing, zowel online als offline. 
Het is niet aan de Commissie om technische normen vast te stellen, omdat dat een 
belemmering kan vormen voor technologische innovatie. De toezichthoudende autoriteiten 
van de lidstaten en het Europees Comité voor gegevensbescherming zijn beter toegerust om 
eventuele problemen op te lossen.

Amendement 99
Voorstel voor een verordening

Artikel 24 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke de doeleinden, 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens samen 
met anderen vaststelt, stellen de 

Wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke de doeleinden voor de 
verwerking van persoonsgegevens samen 
met anderen vaststelt, stellen de 
gezamenlijk voor de verwerking 
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gezamenlijk voor de verwerking 
verantwoordelijken door middel van een 
onderlinge regeling hun respectieve 
verantwoordelijkheden vast voor de 
nakoming van de verplichtingen uit hoofde 
van deze verordening, met name met 
betrekking tot de procedures en 
mechanismen voor de uitoefening van de 
rechten van de betrokkene.

verantwoordelijken door middel van een 
onderlinge regeling hun respectieve 
verantwoordelijkheden vast voor de 
nakoming van de verplichtingen uit hoofde 
van deze verordening, met name met 
betrekking tot de procedures en 
mechanismen voor de uitoefening van de 
rechten van de betrokkene.

Amendement 100
Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een onderneming met minder dan 250 
werknemers; of

(b) een onderneming met minder dan 250 
werknemers, behalve wanneer de 
verwerkingen die door de onderneming 
worden uitgevoerd door de 
toezichthoudende autoriteit als zeer 
risicovol worden beoordeeld, gelet op hun 
aard, het soort gegevens of het aantal 
betrokkenen; of

Amendement 101
Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de verantwoordelijkheden, 
plichten en taken met betrekking tot een 
verwerker overeenkomstig lid 1, en van de 
voorwaarden ter bevordering van de 
verwerking van persoonsgegevens binnen 
een groep van ondernemingen, met name 
met het oog op controle en verslaglegging.

Schrappen
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Motivering

De bevoegdheden die hier aan de Commissie worden toegekend lijken ons 
buitenproportioneel. Indien deze aspecten als essentieel worden beschouwd, moeten zij 
worden uitgewerkt in de eigenlijke tekst van de verordening.

Amendement 102
Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers alsmede, 
in voorkomend geval, vertegenwoordigers 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bewaren de documenten 
inzake alle verwerkingen die onder hun 
verantwoordelijkheid hebben 
plaatsgevonden.

1. Alle voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers alsmede, 
in voorkomend geval, vertegenwoordigers 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bewaren de documenten 
inzake de belangrijkste categorieën
verwerkingen die onder hun 
verantwoordelijkheid hebben 
plaatsgevonden.

Amendement 103
Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in lid 1 genoemde verplichting is 
niet van toepassing op middelgrote en 
kleine ondernemingen voor wie 
gegevensverwerking slechts een 
nevenactiviteit is bij de verkoop van 
goederen en diensten.

Motivering

Hier dient het "Denk eerst klein"-beginsel te worden toegepast en dient rekening te worden 
gehouden met kleine en middelgrote ondernemingen voor wie deze verplichting een zware last 
zou vormen. Indien de gegevensverwerkingsactiviteiten van kleine en middelgrote 
ondernemingen niet meer dan 50% van de omzet vertegenwoordigen, worden deze 
aangemerkt als nevenactiviteit.
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Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letters d en e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een beschrijving van de categorieën 
betrokkenen en van de categorieën hen 
betreffende persoonsgegevens;

(d) indien van toepassing, de doorgifte 
van gegevens naar een derde land of een 
internationale organisatie, met inbegrip 
van de vermelding van dat derde land of 
die internationale organisatie en, in geval 
van de in artikel 44, lid 1, onder h), 
bedoelde doorgiften, de documenten 
inzake de passende garanties;

(e) de ontvangers of categorieën 
ontvangers van persoonsgegevens, met 
inbegrip van de voor de verwerking 
verantwoordelijken aan wie de 
persoonsgegevens zijn verstrekt met het 
oog op de door hen nagestreefde 
gerechtvaardigde belangen;

(e) de beschrijving van de in artikel 22, lid 
3, bedoelde mechanismen.

Motivering

Voor die organisaties die geen functionaris voor gegevensbescherming hebben of niet 
beschikken over voldoende certificering wordt het nodig geacht dat zij volgens striktere 
criteria rekenschap afleggen; hiertoe zou een specifiek model moeten worden opgesteld en 
moet er een bepaalde hoeveelheid documentatie bewaard worden zoals bij wet vastgelegd. 

Amendement 105
Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
documenten, teneinde met name de 
verantwoordelijkheden in acht te nemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker en, in 
voorkomend geval, van de 

5. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 86 gedelegeerde handelingen vast 
met het oog op de nadere invulling van de 
criteria en de vereisten voor de in lid 1 
bedoelde documenten, teneinde met name 
de verantwoordelijkheden in acht te nemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker en, in 
voorkomend geval, van de 
vertegenwoordiger van de voor de 
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vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

verwerking verantwoordelijke.

Amendement 106
Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan
standaardformulieren vaststellen voor de in 
lid 1 bedoelde documenten. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

6. De Commissie stelt
standaardformulieren vast voor de in lid 2
bedoelde documenten. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Amendement 107
Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker en, in 
voorkomend geval, de vertegenwoordiger 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke verlenen op verzoek hun 
medewerking aan met de toezichthoudende 
autoriteit bij de uitoefening van diens 
taken, met name door het verstrekken van 
de in artikel 53, lid 2, onder a), bedoelde 
informatie en door het verschaffen van 
toegang als bepaald in dat lid, onder b).

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en indien passend de 
verwerker en, in voorkomend geval, de 
vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke verlenen op 
verzoek hun medewerking aan de 
toezichthoudende autoriteit bij de 
uitoefening van diens taken, met name 
door het verstrekken van de in artikel 53, 
lid 2, onder a), bedoelde informatie en door 
het verschaffen van toegang als bepaald in 
dat lid, onder b).

Motivering

Uit de bewoording van het eerste lid moet blijken dat de verwerker zo nodig en dus niet per 
definitie (zoals bij de voor de verwerking verantwoordelijke het geval is) om medewerking 
wordt verzocht.   
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Amendement 108
Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de toezichthoudende autoriteit 
haar bevoegdheden uit hoofde van artikel 
53, lid 2, uitoefent, antwoorden de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker de toezichthoudende autoriteit 
binnen een redelijke, door de 
toezichthoudende autoriteit te bepalen 
termijn. Het antwoord omvat een 
beschrijving van de in aansluiting op de 
opmerkingen van de toezichthoudende 
autoriteit genomen maatregelen en 
behaalde resultaten.

Wanneer de toezichthoudende autoriteit 
haar bevoegdheden uit hoofde van artikel 
53, lid 2, uitoefent, antwoorden de voor de 
verwerking verantwoordelijke, hetzij in 
persoon, hetzij via zijn vertegenwoordiger,
en de verwerker de toezichthoudende 
autoriteit binnen een redelijke, door de 
toezichthoudende autoriteit te bepalen 
termijn. Het antwoord omvat een 
beschrijving van de in aansluiting op de 
opmerkingen van de toezichthoudende 
autoriteit genomen maatregelen en 
behaalde resultaten.

Motivering

In het tweede lid ontbreekt een verwijzing naar vertegenwoordigers in gevallen waarin de 
voor de verwerking verantwoordelijke buiten de Unie is gevestigd.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden voor de in de leden 1 en 2 
bedoelde technische en organisatorische 
maatregelen, waaronder de vaststelling 
van de stand van techniek, voor specifieke 
sectoren en in specifieke situaties op het 
gebied van gegevensverwerking, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met 
technologische ontwikkelingen en 
oplossingen inzake privacy by design en 
gegevensbescherming by default, tenzij lid 

Schrappen
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4 van toepassing is.

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet veelvuldig in gedelegeerde handelingen. Hier valt 
dat echter niet te verdedigen. Indien de Commissie namelijk bevoegd zou zijn technische 
maatregelen te treffen op het gebied van de beveiliging van verwerking, zou dit een 
belemmering kunnen vormen voor technologische innovatie. Bovendien voorziet lid 4 van 
ditzelfde artikel in de mogelijkheid dat de Commissie uitvoeringshandelingen vaststelt om de 
in de leden 1 en 2 vastgestelde voorschriften toe te snijden op verschillende situaties.

Amendement 110
Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan zo nodig 
uitvoeringshandelingen vaststellen om de 
in de leden 1 en 2 vastgestelde 
voorschriften toe te snijden op 
verschillende situaties, met name om:

Schrappen

(a) ongeoorloofde toegang tot 
persoonsgegevens te voorkomen;
(b) te voorkomen dat persoonsgegevens 
ongeoorloofd worden verstrekt, gelezen, 
gekopieerd, gewijzigd, gewist of 
verwijderd;
(c) ervoor te zorgen dat de rechtmatigheid 
van verwerkingen wordt geverifieerd.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens meldt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 
zonder onnodige vertraging en zo mogelijk 
niet later dan 24 uur nadat hij ervan 

1. In geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens die grote gevolgen heeft 
voor de betrokkene meldt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 



PE494.710v01-00 70/116 AD\930359NL.doc

NL

kennis heeft gekregen. Wanneer de 
melding aan de toezichthoudende 
autoriteit niet binnen 24 plaatsvindt, gaat 
deze vergezeld van een motivering.

zonder onnodige vertraging.

Amendement 112
Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In overeenstemming met artikel 26, lid 
2, onder f), waarschuwt en informeert de 
verwerker de voor de verwerking 
verantwoordelijke onmiddellijk na de 
vaststelling van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens.

2. In overeenstemming met artikel 26, lid 
2, onder f), waarschuwt en informeert de 
verwerker de voor de verwerking 
verantwoordelijke onmiddellijk na de 
vaststelling van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens als bedoeld in lid 1.

Amendement 113
Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Melding van een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens is niet vereist 
wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke passende 
beschermingsmaatregelen heeft genomen 
en deze maatregelen werden toegepast op 
de gegevens waarop de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens betrekking 
heeft. Dergelijke technologische 
beschermingsmaatregelen maken de 
gegevens onbegrijpelijk voor eenieder die 
geen recht op toegang daartoe heeft.

Amendement 114
Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de vaststelling van de in de 
leden 1 en 2 bedoelde inbreuk in verband 
met persoonsgegevens en voor de 
bijzondere omstandigheden waarin een 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
een verwerker verplicht zijn de inbreuk in
verband met persoonsgegevens te melden.

Schrappen

Motivering

De gedelegeerde handelingen van de Commissie zouden zich hier moeten beperken tot het 
vaststellen van een uniform model voor het melden van incidenten en het vastleggen van 
eerdere inbreuken en de gevolgen daarvan.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met name de volgende verwerkingen 
houden de in lid 1 bedoelde specifieke 
risico’s in:

2. De volgende verwerkingen houden de in 
lid 1 bedoelde specifieke risico's in:

Motivering

De opsomming in artikel 33, lid 2, van de verwerkingen waarvoor een effectbeoordeling moet 
worden uitgevoerd, is algemeen geformuleerd. Met het oog op het evenredigheidsbeginsel en 
om de rechtszekerheid te waarborgen, moet deze opsomming limitatief zijn. 

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De voor de verwerking Schrappen
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verantwoordelijke neemt de opmerkingen 
van betrokkenen en hun 
vertegenwoordigers over de voorgenomen 
verwerking in ontvangst, zonder inbreuk 
te maken op de bescherming van 
commerciële of algemene belangen of de 
beveiliging van de verwerkingen.

Motivering

Het lijkt onevenredig om de voor de verwerking verantwoordelijken een algemene 
verplichting op te leggen om vóór elke verwerking de betrokkenen te raadplegen, ongeacht 
om welke sector het gaat.

Amendement 117
Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
of –orgaan is en de verwerking het gevolg 
is van een in de EU-wetgeving geregelde 
wettelijke verplichting in de zin van artikel 
6, lid 1, onder c), waarbij voorschriften en 
procedures inzake de verwerkingen zijn 
vastgesteld, zijn de leden 1 tot en met 4 
niet van toepassing, tenzij de lidstaten het 
nodig achten om voorafgaand aan de 
verwerkingen een dergelijke beoordeling 
uit te voeren.

5. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
of -orgaan is of de gegevens worden 
verwerkt door een ander orgaan dat is 
belast met de verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van overheidstaken, en de 
verwerking het gevolg is van een in de EU-
wetgeving geregelde wettelijke 
verplichting in de zin van artikel 6, lid 1, 
onder c), waarbij voorschriften en 
procedures inzake de verwerkingen zijn 
vastgesteld, zijn de leden 1 tot en met 4 
niet van toepassing, tenzij de lidstaten het 
nodig achten om voorafgaand aan de 
verwerkingen een dergelijke beoordeling 
uit te voeren.

Motivering

De aard van de geleverde dienst en niet de aard van het orgaan dat die dienst verleent, moet 
bepalend zijn bij de vraag of de bepalingen inzake effectbeoordelingen van toepassing zijn. 
Zo worden vaak particuliere organisaties belast met de verantwoordelijkheid voor de 
verlening van openbare diensten. De verlening van openbare diensten moet op een en 
dezelfde manier worden benaderd, ongeacht of het dienstverlenende orgaan een 
overheidsinstantie of -orgaan is dan wel een particuliere organisatie waaraan de taak is 
uitbesteed.
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Amendement 118
Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden voor verwerkingen die 
waarschijnlijk de in de leden 1 en 2 
bedoelde specifieke risico’s inhouden, en 
van de vereisten voor de in lid 3 bedoelde 
beoordeling, met inbegrip van de 
voorwaarden voor uitbreidbaarheid en 
interne en externe toetsing. Daarbij neemt 
de Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

Schrappen

Motivering

Gedelegeerde handelingen zijn hier niet op hun plaats, aangezien het hier de uitwerking van 
essentiële aspecten van de regelgeving betreft. Bepalingen inzake de reikwijdte van de 
verordening moeten naar ons oordeel in de verordening zelf worden opgenomen.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorafgaande toestemming en 
voorafgaande raadpleging

Voorafgaande raadpleging

Motivering

Artikel 34, lid 1, dient verplaatst te worden naar hoofdstuk V over de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen of internationale organisaties. De titel van het artikel 
moet dienovereenkomstig gewijzigd worden.



PE494.710v01-00 74/116 AD\930359NL.doc

NL

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en, in voorkomend 
geval, de verwerker verkrijgen 
voorafgaand aan de verwerking van 
persoonsgegevens toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit om ervoor te 
zorgen dat de voorgenomen verwerking 
aan deze verordening voldoet en met 
name om de risico’s voor de betrokkenen 
te beperken wanneer een voor de 
verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker contractbepalingen vaststelt uit 
hoofde van artikel 42, lid 2, onder d), of 
niet in een juridisch bindend instrument 
passende garanties voor de bescherming 
van persoonsgegevens biedt als bedoeld in 
artikel 42, lid 5, voor de doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie.

Schrappen

Amendement 121
Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten raadplegen de 
toezichthoudende autoriteit bij de 
voorbereiding van een door het nationale 
parlement vast te stellen wettelijke 
maatregel of een op een dergelijke 
wettelijke maatregel gebaseerde maatregel 
die de aard van de verwerking bepaalt, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
voorgenomen verwerking aan deze 
verordening voldoet en met name de 
betrokken risico’s voor de betrokkenen te 
beperken.

Schrappen
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Motivering
Wij zijn weliswaar voorstander van raadplegingen inzake de aard en de geschiktheid van 
voorgenomen maatregelen in het kader van wetgevingsprocessen, maar beschouwen een EU-
verordening niet als een gepast instrument om in een dergelijke raadpleging, met invloed op 
wetgevende procedures in de lidstaten, te voorzien.

Amendement 122
Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verwerking wordt uitgevoerd door 
een onderneming met minimaal 250 
werknemers; of

Schrappen

Amendement 123
Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers binnen 
het midden- en kleinbedrijf stellen 
uitsluitend een functionaris voor 
gegevensbescherming aan indien de 
kernactiviteiten van de kleine of 
middelgrote onderneming bestaan in 
gegevensverwerkingen die gelet op hun 
aard, omvang en/of doel een regelmatige
en stelselmatige observatie van 
betrokkenen vereisen.

Motivering

De aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming moet niet gekoppeld worden 
aan het aantal werknemers, maar moet afhankelijk worden gemaakt van een risicoanalyse 
van de verwerkingsactiviteiten en van het aantal betrokkenen waarvan gegevens worden 
verwerkt.
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Amendement 124
Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het in lid 1, onder b), bedoelde geval 
kan een groep van ondernemingen één 
functionaris voor gegevensbescherming 
benoemen.

2. Een groep van ondernemingen kan één 
functionaris voor gegevensbescherming 
benoemen.

Amendement 125
Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In andere dan de in lid 1 bedoelde 
gevallen kunnen de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker of 
verenigingen en andere organen die 
categorieën voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers 
vertegenwoordigen, een functionaris voor 
gegevensbescherming aanwijzen.

4. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker of 
verenigingen en andere organen die 
categorieën voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers 
vertegenwoordigen, kunnen een 
functionaris voor gegevensbescherming 
aanwijzen.

Amendement 126
Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De functionaris voor 
gegevensbescherming wordt door de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker aangewezen op grond van zijn 
professionele kwaliteiten en, in het 
bijzonder, zijn deskundigheid op het 
gebied van de wetgeving en de praktijk 
inzake gegevensbescherming en zijn 
vermogen de in artikel 37 bedoelde taken 
te vervullen. Het vereiste niveau van 
deskundigheid wordt met name bepaald op 

5. De functionaris voor 
gegevensbescherming wordt door de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker aangewezen op grond van zijn 
professionele kwaliteiten en, in het 
bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied 
van de wetgeving en de praktijk inzake 
gegevensbescherming en zijn vermogen de 
in artikel 37 bedoelde taken
overeenkomstig strikt professionele 
normen te vervullen. Het vereiste niveau 
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grond van de uitgevoerde 
gegevensverwerking en de bescherming 
die voor de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
verwerkte gegevens vereist is.

van deskundigheid wordt met name bepaald 
op grond van de uitgevoerde 
gegevensverwerking en de bescherming die 
voor de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
verwerkte gegevens vereist is.

Motivering

Het lijdt geen twijfel dat de functionaris voor gegevensbescherming zijn taken overeenkomstig 
strikt professionele normen dient uit te voeren (amendement op lid 5). Nalatigheid in dit 
opzicht vormt derhalve een van de redenen tot ontslag (zie het amendement op lid 7).

Amendement 127
Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker wijst 
een functionaris voor 
gegevensbescherming aan voor een 
periode van tenminste twee jaar. De 
functionaris voor gegevensbescherming 
kan worden herbenoemd. Tijdens zijn 
ambtstermijn kan de functionaris voor 
gegevensbescherming alleen worden 
ontslagen wanneer hij niet langer voldoet 
aan de voorwaarden voor de uitvoering van 
zijn taken.

7. Tijdens zijn ambtstermijn kan de 
functionaris voor gegevensbescherming 
alleen worden ontslagen wanneer hij niet 
langer voldoet aan de voorwaarden voor de 
uitvoering van zijn taken of wanneer hij 
bij de uitvoering van zijn taken ernstig in 
gebreke blijft.

Motivering

Deze bepaling zou de vrijheid bij het aangaan van openbare-dienstcontracten ondermijnen en 
een negatieve uitwerking hebben op de concurrentie in de markt. Het vermelden van de duur 
van de benoeming zou in strijd kunnen zijn met bepaalde arbeidsrechtelijke bepalingen of 
wettelijke voorschriften op het gebied van openbare dienstverlening en derhalve tot 
problemen kunnen leiden. Er moet derhalve op een andere manier worden voorzien in 
waarborgen en garanties voor de functie van functionaris voor gegevensbescherming, maar 
niet door middel van een wettelijke minimale diensttijd.
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Amendement 128
Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1, onder c), 
bedoelde hoofdactiviteiten van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en van de criteria voor de in lid 
5 bedoelde professionele kwaliteiten van 
de functionaris voor 
gegevensbescherming.

Schrappen

Amendement 129
Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker 
ondersteunen de functionaris voor 
gegevensbescherming bij de vervulling van 
zijn taken en zorgen voor personeel, 
kantoren, uitrusting en alle andere 
middelen die nodig zijn voor de vervulling 
van de in artikel 37 bedoelde plichten en 
taken.

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker 
ondersteunen de functionaris voor 
gegevensbescherming bij de vervulling van 
zijn taken en zorgen, indien nodig, voor 
personeel, kantoren, uitrusting en alle 
andere middelen die nodig zijn voor de 
vervulling van de in artikel 37 bedoelde 
plichten en taken.

Motivering

Het lijkt erop dat er bij de formulering van dit artikel van wordt uitgegaan dat de functionaris 
voor gegevensbescherming als werknemer of ambtenaar verbonden is aan de onderneming of 
instelling. Daarbij wordt echter geen rekening gehouden met de mogelijkheid om deze functie 
uit te besteden en in te vullen door middel van een dienstverleningscontract.
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Amendement 130
Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het informeren en adviseren van de 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
de verwerker over hun verplichtingen op 
grond van deze verordening en het 
documenteren van deze activiteit en de 
ontvangen antwoorden;

(a) het informeren en adviseren van de 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
de verwerker over hun verplichtingen op 
grond van deze verordening;

Amendement 131
Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de taken, certificering,
positie, bevoegdheden en middelen van de
in lid 1 genoemde functionaris voor 
gegevensbescherming.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de certificering en de positie 
van de functionaris voor 
gegevensbescherming.

Motivering

De werkzaamheden van de Commissie moeten zich concentreren op de certificering en de 
positie van de functionaris, zodat de functie, waar zij bestaat, wordt vervuld door de mensen 
met de juiste capaciteiten die zich beschermd weten door de juiste garanties.

Amendement 132
Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A bis) eerbiediging van de 
consumentenrechten;
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Amendement 133
Voorstel voor een verordening

Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie
bevorderen, met name op Europees niveau, 
de vaststelling van
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. De 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming dragen bij tot de 
juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

1. De lidstaten en de Commissie 
bevorderen, met name op Europees niveau, 
de vaststelling van certificeringsbeleid
voor gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. Het certificeringsbeleid voor 
gegevensbescherming draagt bij tot de 
juiste toepassing van deze verordening en 
tot de verwezenlijking van in de hierin 
genoemde maatregelen en voordelen, met 
inachtneming van de specifieke kenmerken 
van de verschillende sectoren en 
verwerkingen.

Het certificeringsbeleid op Unieniveau 
wordt vormgegeven door het Europees 
Comité voor gegevensbescherming met 
medewerking van andere relevante 
partijen en wordt officieel goedgekeurd 
door de Commissie. Dit beleid richt zich 
niet alleen op de instellingen, maar met 
name ook op andere actoren op dit gebied.
Het certificeringsbeleid neemt de 
specifieke behoeften van de actoren in de 
verschillende sectoren in acht, waarbij 
speciaal rekening wordt gehouden met de 
behoeften van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en waarbij 
kostenbeheersing als uitgangspunt wordt 
gehanteerd, zodat dit beleid kan 
uitgroeien tot een efficiënt instrument. 
Het verkrijgen, verlengen of verliezen van 
certificering heeft de in deze verordening 
neergelegde gevolgen.
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Motivering

De certificering moet via een strikte procedure gericht op capactiteitsopbouw plaatsvinden. 
Deze procedure moet autonoom zijn en kunnen worden herzien. Certificering moet in 
bepaalde gevallen verlengd of geactualiseerd kunnen worden en kunnen worden ingetrokken 
bij ernstige inbreuken. In dat geval moeten de aan de certificering verbonden voordelen per 
direct komen te vervallen.

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 bis
Voorafgaande toestemming

De voor de verwerking verantwoordelijke 
en, in voorkomend geval, de verwerker 
verkrijgen voorafgaand aan de 
verwerking van persoonsgegevens 
toestemming van de toezichthoudende 
autoriteit om ervoor te zorgen dat de 
voorgenomen verwerking aan deze 
verordening voldoet en met name om de 
risico’s voor de betrokkenen te beperken 
wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
contractbepalingen vaststelt uit hoofde 
van artikel 42, lid 2, onder d), of niet in 
een juridisch bindend instrument 
passende garanties voor de bescherming
van persoonsgegevens biedt als bedoeld in 
artikel 42, lid 5, voor de doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie.

Amendement 135
Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een doorgifte kan plaatsvinden wanneer 1. Een doorgifte kan plaatsvinden wanneer 
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de Commissie heeft besloten dat het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie een 
passend beschermingsniveau waarborgt.
Voor een dergelijke doorgifte is geen
verdere toestemming nodig.

de Commissie heeft besloten dat het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie een 
passend beschermingsniveau waarborgt.
Voor een dergelijke doorgifte is geen
specifieke toestemming nodig.

Motivering

De formulering "verdere toestemming" in het eerste lid van deze bepaling lijkt te suggereren 
dat zelfs als er een besluit ligt waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, er 
toch voorafgaande toestemming nodig is voor de doorgifte. Besluiten waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt verklaard zijn echter juist bedoeld om doorgiften mogelijk 
te maken zonder specifieke voorafgaande toestemming. Om die reden stellen wij voor 
"verdere toestemming"te vervangen door "specifieke toestemming".

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan bij besluit vaststellen 
dat een derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of een 
internationale organisatie een passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

3. De Commissie kan bij besluit vaststellen 
dat een derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of een 
internationale organisatie een passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt. 

Motivering

De besluiten van de Commissie dienen niet uitsluitend volgens de onderzoeksprocedure te 
worden genomen. Bovendien dient in dit verband het Europees Comité voor 
gegevensbescherming te worden geraadpleegd.

Amendement 137
Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 5 een besluit vaststelt, worden alle 
doorgiften van persoonsgegevens naar het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie
verboden, onverminderd de artikelen 42 
tot en met 44. De Commissie pleegt te 
gepasten tijde overleg met het derde land 
of de internationale organisatie ter 
verhelping van de situatie die voortvloeit 
uit het besluit dat overeenkomstig lid 5 is 
vastgesteld.

6. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 5 een besluit vaststelt, worden alle 
doorgiften van persoonsgegevens naar het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie
beperkt, volgens de bepalingen in de 
artikelen 42 tot en met 44. De Commissie 
pleegt te gepasten tijde overleg met het 
derde land of de internationale organisatie 
ter verhelping van de situatie die 
voortvloeit uit het besluit dat 
overeenkomstig lid 5 is vastgesteld.

Motivering

De term "verboden" moet gewijzigd worden in "beperkt".

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt.

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, of indien zij van oordeel is dat 
een derde land, een regio of een 
verwerkingssector in een derde land of 
een internationale organisatie geen 
passend beschermingsniveau waarborgt,
kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt en waar nodig op grond van een 
effectbeoordeling waarborgt dat de 
ontvanger van de gegevens in het derde 
land een hoog niveau van 
gegevensbescherming verzekert.
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Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De toezichthoudende autoriteit die 
de bindende bedrijfsvoorschriften 
goedkeurt moet de autoriteit van de 
belangrijkste vestiging van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker zijn.

Motivering

De Werkgroep artikel 29 heeft een systeem voor wederzijdse erkenning van bindende 
bedrijfsvoorschriften ingevoerd (WG 107 van 14 april 2005, en voor verwerkers WG 195 van 
6 juni 2012). Dit systeem van wederzijdse erkenning moet in deze verordening worden 
opgenomen. Het criterium voor de aanwijzing van de bevoegde toezichthoudende autoriteit 
moet de plaats van de belangrijkste vestiging zijn, zoals bepaald in artikel 51, lid 2, van de 
verordening.

Amendement 140
Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de doorgifte noodzakelijk is wegens 
gewichtige redenen van algemeen belang;
of

(d) de doorgifte noodzakelijk is wegens 
gewichtige redenen van algemeen belang, 
zoals internationale 
gegevensuitwisselingen tussen 
mededingingsautoriteiten, belasting- of 
douanediensten, financiële 
toezichthoudende autoriteiten, diensten 
met bevoegdheid op het gebied van de 
sociale zekerheid of de autoriteiten belast 
met de voorkoming, het onderzoek, de 
opsporing en de vervolging van strafbare 
feiten; of
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Amendement 141
Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van een recht in rechte; of

(e) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van een recht in rechte of in 
een administratieve procedure; of

Motivering

Het is passend hier ook administratieve procedures te vermelden, omdat dergelijke 
procedures in veel gevallen de eerste stap vormen in de uitoefening of verdediging van 
individuele rechten.

Amendement 142
Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van het begrip 
“gewichtige redenen van algemeen 
belang” in de zin van lid 1, onder d), en 
de criteria en de vereisten voor de in lid 1, 
onder h), bedoelde passende garanties.

Schrappen

Motivering

De gedelegeerde handelingen waarin lid 7 voorziet gaan te ver, omdat ze essentiële aspecten 
van de regeling betreffen en niet uitsluitend uitvoeringsaspecten. Indien het nodig is de in dit 
lid genoemde essentiële aspecten aan te vullen, moet dat gebeuren in de verordening zelf.

Amendement 143
Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toezichthoudende autoriteit treedt bij 
de uitvoering van haar taken en de 
uitoefening van haar bevoegdheden 
volledig onafhankelijk op.

1. De toezichthoudende autoriteiten treden
bij de uitvoering van hun taken en de 
uitoefening van hun bevoegdheden 
volledig onafhankelijk op.

Amendement 144
Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de uitvoering van hun taken vragen 
noch aanvaarden de leden van de 
toezichthoudende autoriteit instructies van 
wie dan ook.

2. Bij de uitvoering van hun taken vragen 
noch aanvaarden de leden van de 
toezichthoudende autoriteiten instructies 
van wie dan ook.

Amendement 145
Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de
toezichthoudende autoriteit kan
beschikken over passende menselijke, 
technische en financiële middelen, en de 
huisvesting en infrastructuur die nodig zijn 
om haar taken en bevoegdheden, 
waaronder die in het kader van wederzijdse 
bijstand, samenwerking en deelname aan 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, effectief uit te 
voeren en uit te oefenen.

5. Elke lidstaat zorgt ervoor, in 
overeenstemming met de interne verdeling 
van de bevoegdheden, dat de 
toezichthoudende autoriteiten kunnen
beschikken over passende menselijke, 
technische en financiële middelen, en de 
huisvesting en infrastructuur die nodig zijn 
om hun taken en bevoegdheden, 
waaronder die in het kader van wederzijdse 
bijstand, samenwerking en deelname aan 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, effectief uit te 
voeren en uit te oefenen.

Amendement 146
Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteit haar eigen 
personeelsleden heeft, die door het hoofd
van de toezichthoudende autoriteit worden 
benoemd en onder zijn leiding staan.

6. Elke lidstaat zorgt ervoor, in 
overeenstemming met de interne verdeling 
van de bevoegdheden, dat de 
toezichthoudende autoriteiten hun eigen 
personeelsleden hebben, die door de 
hoofden van de toezichthoudende
autoriteiten worden benoemd en onder
hun leiding staan.

Amendement 147
Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
financieel toezicht op de toezichthoudende
autoriteit haar onafhankelijkheid niet in 
het gedrang brengt. De lidstaten zorgen 
ervoor dat de toezichthoudende autoriteit
over een eigen jaarlijkse begroting
beschikt. De begroting wordt openbaar 
gemaakt.

7. De lidstaten zorgen ervoor, in 
overeenstemming met de interne verdeling 
van de bevoegdheden, dat het financieel 
toezicht op de toezichthoudende
autoriteiten hun onafhankelijkheid niet in 
het gedrang brengt. De lidstaten zorgen 
ervoor, in overeenstemming met de 
interne verdeling van de bevoegdheden,
dat de toezichthoudende autoriteiten over 
een eigen jaarlijkse begroting beschikken.
De begroting wordt openbaar gemaakt.

Amendement 148
Voorstel voor een verordening

Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit ofwel door het 
parlement ofwel door de regering van de 
betrokken lidstaat worden benoemd.

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit of autoriteiten
ofwel door het parlement ofwel door de
bestuurslichamen van de betrokken 
lidstaat worden benoemd.
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Amendement 149
Voorstel voor een verordening

Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De taken van een lid worden beëindigd 
bij het verstrijken van de ambtstermijn, bij 
ontslag of bij verplichte pensionering
overeenkomstig lid 5.

3. De taken van een lid worden beëindigd 
bij het verstrijken van de ambtstermijn, bij
plotselinge ongeschiktheid voor het 
uitoefenen van de functie, 
incompatibiliteit, opzegging, ontslag, 
definitieve veroordeling wegens een 
opzettelijk misdrijf of verplichte 
pensionering.

Amendement 150
Voorstel voor een verordening

Artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een lid kan door de bevoegde nationale 
gerechtelijke instantie van zijn ambt 
worden ontheven of van zijn recht op 
pensioen of andere in de plaats daarvan 
komende voordelen vervallen worden 
verklaard, indien hij niet langer voldoet 
aan de voorwaarden voor de uitvoering van 
de taken of op ernstige wijze is 
tekortgeschoten.

4. Een lid kan door de instantie die hem 
heeft benoemd, worden ontslagen of van 
zijn ambt worden ontheven indien hij niet 
langer voldoet aan de voorwaarden voor de 
uitvoering van de taken of op ernstige 
wijze de aan zijn functie verbonden 
verplichtingen niet is nagekomen.

Amendement 151
Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de oprichting en het statuut van de 
toezichthoudende autoriteit;

(a) de oprichting en het statuut van de 
toezichthoudende autoriteiten;
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Amendement 152
Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de kwalificaties, de ervaring en de 
vaardigheden die nodig zijn om de taken 
van de leden van de toezichthoudende
autoriteit uit te voeren;

(b) de kwalificaties, de ervaring en de 
vaardigheden die nodig zijn om de taken 
van de leden van de toezichthoudende
autoriteiten uit te voeren;

Amendement 153
Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de voorschriften en de procedures voor 
de benoeming van de leden van de 
toezichthoudende autoriteit, alsook de 
voorschriften in verband met handelingen 
en activiteiten die met de taken van het 
ambt onverenigbaar zijn;

(c) de voorschriften en de procedures voor 
de benoeming van de leden van de 
toezichthoudende autoriteiten, alsook de 
voorschriften in verband met handelingen 
en activiteiten die met de taken van het 
ambt onverenigbaar zijn;

Amendement 154
Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de ambtstermijn van de leden van de 
toezichthoudende autoriteit, die ten minste 
vier jaar bedraagt, behoudens de eerste 
ambtstermijn na de inwerkingtreding van 
deze verordening, die korter kan zijn 
wanneer dat nodig is om de 
onafhankelijkheid van de toezichthoudende
autoriteit door middel van een in de tijd 
gespreide benoemingsprocedure te 
beschermen;

(d) de ambtstermijn van de leden van de 
toezichthoudende autoriteiten, die ten 
minste vier jaar bedraagt, behoudens de 
eerste ambtstermijn na de inwerkingtreding 
van deze verordening, die korter kan zijn 
wanneer dat nodig is om de 
onafhankelijkheid van de toezichthoudende
autoriteiten door middel van een in de tijd 
gespreide benoemingsprocedure te 
beschermen;
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Amendement 155
Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) of de leden van de toezichthoudende
autoriteit opnieuw kunnen worden 
benoemd;

(e) of de leden van de toezichthoudende
autoriteiten opnieuw kunnen worden 
benoemd;

Amendement 156
Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het statuut en de gemeenschappelijke 
voorwaarden in verband met de taken van 
de leden en de personeelsleden van de 
toezichthoudende autoriteit;

(f) het statuut en de gemeenschappelijke 
voorwaarden in verband met de taken van 
de leden en de personeelsleden van de 
toezichthoudende autoriteiten;

Amendement 157
Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de voorschriften en de procedures voor 
de beëindiging van de taken van de leden 
van de toezichthoudende autoriteit, onder 
meer in het geval dat zij niet langer 
voldoen aan de voorwaarden voor de 
uitvoering van hun taken of op ernstige 
wijze zijn tekortgeschoten.

(g) de voorschriften en de procedures voor 
de beëindiging van de taken van de leden 
van de toezichthoudende autoriteiten, 
onder meer in het geval dat zij niet langer 
voldoen aan de voorwaarden voor de 
uitvoering van hun taken of op ernstige 
wijze zijn tekortgeschoten.

Amendement 158
Voorstel voor een verordening

Artikel 50
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten aanzien van de vertrouwelijke 
informatie die hun bij de uitvoering van 
hun officiële taken ter kennis is gekomen, 
geldt voor de leden en de personeelsleden 
van de toezichthoudende autoriteit zowel 
tijdens hun ambtstermijn als daarna het 
beroepsgeheim.

Ten aanzien van de vertrouwelijke 
informatie die hun bij de uitvoering van 
hun officiële taken ter kennis is gekomen, 
geldt voor de leden en de personeelsleden 
van de toezichthoudende autoriteiten
zowel tijdens hun ambtstermijn als daarna 
het beroepsgeheim.

Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een betrokkene, orgaan, 
organisatie of vereniging op grond van 
artikel 73, lid 2, een klacht indient, is de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat 
waar de klacht wordt ingediend 
verantwoordelijk voor de behandeling van 
die klacht. 

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, is de toezichthoudende autoriteit 
van de belangrijkste vestiging van de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 

2. In het kader van de activiteiten van een 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
een verwerker die in meer dan één lidstaat
is gevestigd, is de toezichthoudende 
autoriteit van de lidstaat waar de
belangrijkste vestiging zich bevindt
bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker, met 
inbegrip van de vaststelling van besluiten 
krachtens deze verordening, in alle 
lidstaten.
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lidstaten, onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit werkt 
samen met de andere toezichthoudende 
autoriteiten en met de Commissie, 
overeenkomstig de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.
Bij onenigheid over de toepassing van de 
verordening kan de toezichthoudende 
autoriteit het Europees Comité voor 
gegevensbescherming om advies vragen. 

Amendement 161
Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) verricht onderzoeken hetzij op eigen 
initiatief, hetzij op basis van een klacht of
op verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit, en stelt de 
betrokkene, als die bij die 
toezichthoudende autoriteit een klacht 
heeft ingediend, binnen een redelijke 
termijn in kennis van het resultaat van de 
onderzoeken;

(d) verricht onderzoeken hetzij op eigen 
initiatief, hetzij op basis van een klacht, op 
verzoek van een andere toezichthoudende 
autoriteit of op basis van een bij de politie 
ingediende klacht, en stelt de betrokkene, 
als die bij die toezichthoudende autoriteit 
een klacht heeft ingediend, binnen een 
redelijke termijn in kennis van het resultaat 
van de onderzoeken;

Motivering

Bij de politie ingediende klachten moeten ook de aanzet kunnen geven voor het starten van 
een onderzoek, als uit politieonderzoek blijkt dat er mogelijkerwijs sprake is van aantasting 
van het recht op privacy.

Amendement 162
Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) coördineert het certificeringsbeleid 
op het grondgebied waarvoor zij 
verantwoordelijk is, overeenkomstig de 
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bepalingen van artikel 39.

Motivering

Ter versterking van het certificeringsbeleid moet verwezen worden naar de bevoegdheden van 
de toezichthoudende autoriteit(en) op dat gebied.

Amendement 163
Voorstel voor een verordening

Artikel 53 – lid 1 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j ter) voert audits uit of stelt plannen voor 
audits op betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens.

Amendement 164
Voorstel voor een verordening

Artikel 54 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke toezichthoudende autoriteit stelt 
jaarlijks een verslag over haar activiteiten 
op. Het verslag wordt ingediend bij het 
nationale parlement, ter beschikking 
gesteld van de Commissie en het Europees 
Comité voor gegevensbescherming, en 
openbaar gemaakt.

Elke toezichthoudende autoriteit stelt 
jaarlijks een verslag over haar activiteiten 
op. Het verslag wordt ingediend bij het
betrokken parlement en/of bij de overige 
door de nationale wetgeving aangewezen 
autoriteiten, ter beschikking gesteld van de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, en openbaar 
gemaakt.

Motivering

Met deze wijziging wordt beoogd ervoor te zorgen dat het voorstel ook betrekking heeft op 
landen die meer dan één toezichthoudende autoriteit op hun grondgebied hebben.
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Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de betrokken toezichthoudende 
autoriteit niet voornemens is het advies van 
de Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de in 
lid 1 bedoelde termijn in kennis. In dat 
geval wordt de ontwerpmaatregel 
gedurende nog één maand niet 
vastgesteld.

4. Wanneer de betrokken toezichthoudende 
autoriteit niet voornemens is het advies van 
de Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de in 
lid 1 bedoelde termijn in kennis.

Motivering

De extra termijn van één maand lijkt onredelijk.

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt om dwingende en 
gegronde redenen van spoedeisendheid 
die verband houden met de belangen van 
betrokkenen in de in lid 1, onder a), 
bedoelde gevallen, onmiddellijk van 
toepassing zijnde uitvoeringshandelingen 
vast volgens de in artikel 87, lid 3, 
bedoelde procedure. Die handelingen 
blijven geldig voor een duur die niet 
langer mag zijn dan twaalf maanden.

Schrappen

Motivering

Door de Commissie een dergelijke bevoegdheid toe te kennen, zou de onafhankelijkheid van 
de toezichthoudende autoriteiten in het gedrang komen. 
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Amendement 167
Voorstel voor een verordening

Artikel 66 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) voorstellen van de uitgangspunten 
van het Europees certificeringsbeleid en 
zorgen voor de opvolging en evaluatie 
ervan, en de resultaten daarvan aan de 
Commissie voorleggen. 

Amendement 168
Voorstel voor een verordening

Artikel 69 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming kiest uit zijn leden 
een voorzitter en twee vicevoorzitters. De 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming is een van de twee 
vicevoorzitters, tenzij hij tot voorzitter is 
gekozen.

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming kiest uit zijn leden 
een voorzitter en twee vicevoorzitters.

Motivering

Er is geen enkel motief aan te voeren waarom de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming meer rechten zou moeten hebben dan andere autoriteiten om een 
permanent vicevoorzitterschap te bekleden.

Amendement 169
Voorstel voor een verordening

Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat,

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij de
toezichthoudende autoriteit in de lidstaat
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indien hij van mening is dat de verwerking 
van hem betreffende persoonsgegevens 
niet aan deze verordening voldoet.

waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft 
of in de lidstaat waar de voor de 
verwerking verantwoordelijke zijn 
belangrijkste vestiging heeft; indien hij 
van mening is dat de verwerking van hem 
betreffende persoonsgegevens niet aan 
deze verordening voldoet.

Amendement 170
Voorstel voor een verordening

Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, hebben alle in lid 2 bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen het 
recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een 
lidstaat, indien zij van mening zijn dat er 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.

Schrappen

Amendement 171
Voorstel voor een verordening

Artikel 74 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Iedere betrokkene heeft het recht een 
beroep in rechte in te stellen teneinde de 
toezichthoudende autoriteit te verplichten 
aan een klacht gevolg te geven, wanneer 
er geen besluit is genomen dat nodig is 
voor de bescherming van zijn rechten of 
wanneer de toezichthoudende autoriteit 
hem niet overeenkomstig artikel 52, lid 1, 
onder b), binnen drie maanden van de
vooruitgang of het resultaat van de klacht 
in kennis heeft gesteld.

2. Als de toezichthoudende autoriteit de 
betrokkene niet binnen drie maanden na 
indiening van de klacht in kennis heeft 
gesteld van de vooruitgang van de klacht, 
wordt de klacht geacht te zijn verworpen.
De klacht wordt eveneens geacht te zijn 
verworpen als de autoriteit binnen zes 
maanden nadat de klacht werd ingediend 
geen definitief besluit heeft genomen.

Motivering

Het is met het oog op de rechtszekerheid van belang om voor de beslissing op klachten een 
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maximale termijn van zes maanden aan te houden. Alleen in uitzonderingsgevallen moet een 
langere termijn mogelijk zijn. Voorts is het noodzakelijk om toezichthoudende autoriteiten te 
verplichten de betrokkene binnen een bepaalde termijn te informeren over de voortgang van 
de behandeling van zijn klacht. Indien die termijn door de autoriteiten wordt overschreden, 
wordt de klacht geacht verworpen te zijn.

Amendement 172

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een betrokkene waarop een besluit van 
een toezichthoudende autoriteit van een 
andere lidstaat dan die waar hij 
gewoonlijk verblijft, betrekking heeft, kan 
de toezichthoudende autoriteit van de 
lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft 
vragen om namens hem in de andere 
lidstaat tegen de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen.

Schrappen

Motivering

Deze mogelijkheid biedt de burgers geen meerwaarde en kan een belemmering vormen voor 
de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten in het kader van de 
conformiteitstoetsing.

Amendement 173
Voorstel voor een verordening

Artikel 75 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer dezelfde maatregel, hetzelfde 
besluit of dezelfde praktijk het voorwerp 
uitmaakt van de in artikel 58 bedoelde 
conformiteitstoetsing, kan een 
gerechtelijke instantie het voor haar
aanhangige geding schorsen, tenzij het op 
grond van spoedeisendheid voor de 
bescherming van de rechten van 
betrokkene niet mogelijk is om te wachten 

3. Wanneer dezelfde maatregel, hetzelfde 
besluit of dezelfde praktijk het voorwerp 
uitmaakt van de in artikel 58 bedoelde 
conformiteitstoetsing, kan een 
gerechtelijke instantie, op verzoek van een 
van de partijen en na alle partijen te 
hebben gehoord, het voor haar aanhangige 
geding schorsen, tenzij het op grond van 
spoedeisendheid voor de bescherming van 
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op het resultaat van de 
conformiteitstoetsing.

de rechten van betrokkene niet mogelijk is 
om te wachten op het resultaat van de 
conformiteitstoetsing.

Motivering

Rechterlijke gedingen moeten alleen geschorst kunnen worden op verzoek van een van de 
partijen en nadat alle partijen zijn gehoord. Een dergelijke benadering is bij deze soort zaken 
het meest geschikt.

Amendement 174
Voorstel voor een verordening

Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 
en 75 bedoelde rechten namens één of 
meer betrokkenen uit te oefenen.

Schrappen

Motivering

Er is bestaat voor dit mechanisme geen enkele praktische noodzaak.

Amendement 175
Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of verwerker 
bij de verwerking betrokken is, zijn alle 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers hoofdelijk gehouden tot 
volledige vergoeding van de schade.

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of verwerker 
bij de verwerking betrokken is, zijn alle 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers hoofdelijk gehouden tot 
volledige vergoeding van de schade. In het 
geval van hoofdelijke aansprakelijkheid 
kan de verwerker die de door de 
betrokkene geleden schade heeft vergoed 
een terugbetalingsvordering indienen bij 
de voor de verwerking verantwoordelijke, 
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indien hij gehandeld heeft in 
overeenstemming met de in artikel 26, lid 
2 bedoelde rechtshandeling.

Amendement 176
Voorstel voor een verordening

Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

1. De overeenkomstig artikel 51, lid 2, 
bevoegde toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

Amendement 177

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke 
of de rechtspersoon aansprakelijk is en 
reeds vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische 
maatregelen en procedures die 
overeenkomstig artikel 23 ten uitvoer zijn 
gelegd en de mate waarin er met de 
toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te 
verhelpen.

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van onder meer:

a) de aard, de ernst en de duur van de 
inbreuk, 
b) de gevoeligheid van de betrokken 
gegevens, 
c) het feit of de inbreuk opzettelijk of uit 
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nalatigheid is gepleegd, 
d) de mate van samenwerking of 
weigering tot samenwerking of 
tegenwerking bij het handhavingsproces,
e) maatregelen die door de natuurlijke of 
rechtspersoon zijn genomen om te 
waarborgen dat aan de desbetreffende 
verplichtingen wordt voldaan,
f) de omvang van de schade of het gevaar 
van schade als gevolg van de inbreuk,
g) de mate waarin de natuurlijke of de 
rechtspersoon aansprakelijk is en eerdere 
inbreuken heeft gepleegd;
h) de technische en organisatorische 
maatregelen en procedures die 
overeenkomstig artikel 23 ten uitvoer zijn 
gelegd en de mate waarin er met de 
toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te 
verhelpen.

(Delen van lid 2 van de Commissietekst zijn nu opgenomen onder a), c), g) en h) van het 
amendement van het Parlement)

Amendement 178

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De toezichthoudende autoriteit kan 
een schriftelijke waarschuwing geven 
zonder een sanctie op te leggen. De 
toezichthoudende autoriteit kan een 
geldboete opleggen die, bij herhaalde en 
opzettelijke inbreuk, kan oplopen tot 
1 000 000 euro of, bij een onderneming, 
tot 2% van haar jaarlijkse wereldwijde 
omzet.

Motivering

De maximale geldboete die door een toezichthoudende autoriteit kan worden opgelegd en die 
kan oplopen tot 1 000 000 euro of, bij een onderneming, tot 2% van haar wereldwijde 
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jaaromzet, dient gehandhaafd te blijven. De onafhankelijkheid van de toezichthoudende 
autoriteiten, zoals vastgelegd in artikel 8, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie moet echter worden gewaarborgd. Bovendien kan de conformiteitstoetsing, en 
met name artikel 58, leden 3 en 4, bijdragen aan een geharmoniseerd beleid op het gebied 
van administratieve sancties binnen de Europese Unie. 

Amendement 179
Voorstel voor een verordening

Artikel 79 – lid 3 – letter a en b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een natuurlijke persoon 
persoonsgegevens verwerkt zonder 
commerciële belangen; of 

(a) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers bereid is 
samen te werken met de toezichthoudende 
autoriteit wat betreft het vaststellen van 
corrigerende maatregelen waarmee 
gelijksoortige gevallen van niet-naleving 
in de toekomst kunnen worden 
voorkomen. Genoemde samenwerking 
wordt gebaseerd op bindende afspraken 
met de toezichthoudende autoriteit. Indien 
binnen zes maanden vanaf het begin van 
de procedure niet wordt samengewerkt 
met de erkende toezichthoudende 
autoriteit wordt de aanvankelijk 
opgelegde geldboete alsnog opgelegd.

(b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

(b) een overheidsdienst samenwerkt met 
een toezichthoudende autoriteit om 
manieren te zoeken om soortgelijke 
gevallen van niet-naleving in de toekomst 
te voorkomen. Genoemde samenwerking 
wordt gebaseerd op door de betrokken 
dienst vastgestelde overeenkomsten of 
besluiten. In de te nemen maatregelen 
moet naar deze overeenkomsten of 
besluiten worden verwezen. Indien binnen 
een jaar vanaf het begin van de procedure 
niet wordt samengewerkt met de erkende 
toezichthoudende autoriteit wordt de 
aanvankelijk opgelegde geldboete alsnog 
opgelegd.
Voor de toepassing van dit artikel worden 
eerdere niet voor beroep vatbare sancties 
voor inbreuken wegens nalatigheid na de 
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volgende termijnen buiten beschouwing 
gelaten: 
twee jaar, als bij de sanctie een geldboete 
is opgelegd tot 250 000 euro, of bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet; vier 
jaar, als bij de sanctie een geldboete is 
opgelegd tot 500 000 euro, of bij een 
onderneming, een geldboete van 1% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet; zes 
jaar, als bij de sanctie een geldboete is 
opgelegd tot 1 000 000 euro, of bij een 
onderneming, een geldboete van 2% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet; 

Voor de toepassing van dit artikel worden 
eerdere niet voor beroep vatbare sancties 
voor inbreuken wegens ernstige 
nalatigheid of opzet, na de volgende 
termijnen buiten beschouwing gelaten:

vijf jaar, als bij de sanctie een geldboete is 
opgelegd tot 250 000 euro, of bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet; tien 
jaar, als bij de sanctie een geldboete is 
opgelegd tot 500 000 euro, of bij een 
onderneming, een geldboete van 1% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet; vijftien 
jaar, als bij de sanctie een geldboete is 
opgelegd tot 1 000 000 euro, of bij een 
onderneming, een geldboete van 2% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet.

(Een deel van letter b) van de Commissietekst is nu opgenomen onder letter a) van het 
amendement van het Parlement)

Motivering

Hiermee wordt beoogd een breder scala aan alternatieve sancties in te voeren, gericht op het 
voorkomen van gevallen van niet-naleving in de toekomst. De meeste voorgestelde 
alternatieve sancties zijn erop gericht dat partijen samen overeenkomen hoe zij inbreuken in 
de toekomst kunnen voorkomen. De corrigerende maatregelen worden vastgesteld op basis 
van een overeenkomst met de toezichthoudende autoriteit of op basis van een handeling of 
besluit van het betrokken bestuursorgaan.
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Amendement 180

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – leden 4 t/m 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % 
van haar jaarlijkse wereldwijde omzet, 
aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Schrappen

a) niet voorziet in mechanismen voor de 
uitoefening van de rechten van 
betrokkenen of niet onmiddellijk of in de 
vereiste vorm betrokkenen antwoordt 
overeenkomstig artikel 12, leden 1 en 2; 
b) in strijd met artikel 12, lid 4, een 
vergoeding aanrekent voor informatie of 
voor het beantwoorden van verzoeken van 
betrokkenen.
5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:
a) de betrokkene geen informatie 
verstrekt, of onvolledige informatie 
verstrekt, of de informatie niet op 
voldoende transparante wijze verstrekt 
overeenkomstig artikel 11, artikel 12, 
lid 3, en artikel 14;
b) de betrokkene geen toegang verstrekt 
overeenkomstig artikel 15, 
persoonsgegevens niet rectificeert 
overeenkomstig artikel 16 of een 
ontvanger relevante informatie niet 
meedeelt overeenkomstig artikel 13;
c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens niet 
eerbiedigt, geen mechanismen invoert om 
ervoor te zorgen dat de termijnen worden 
nageleefd, of niet alle nodige maatregelen 
neemt om derde partijen in kennis te 
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stellen van verzoeken van betrokkenen om 
koppelingen naar of kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit te 
wissen overeenkomstig artikel 17;
d) in strijd met artikel 18 geen 
elektronische kopie van persoonsgegevens 
verstrekt of de betrokkene verhindert om 
persoonsgegevens naar een andere 
toepassing over te dragen;
e) niet of niet voldoende de respectieve 
verantwoordelijkheden van 
gemeenschappelijk voor de verwerking 
verantwoordelijken vaststelt 
overeenkomstig artikel 24;
f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;
g) in gevallen waarin geen bijzondere 
categorieën gegevens worden verwerkt, de 
voorschriften in verband met de vrijheid 
van meningsuiting of de verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding, of de 
voorwaarden voor verwerking voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden niet naleeft 
overeenkomstig de artikelen 80, 82 en 93.

6. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 1 000 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 2 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:
a) persoonsgegevens verwerkt zonder of 
zonder toereikende rechtsgrondslag voor 
de verwerking of de voorwaarden voor 
toestemming niet naleeft overeenkomstig 
de artikelen 6, 7 en 8;
b) in strijd met de artikelen 9 en 81 
bijzondere categorieën gegevens verwerkt;
c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig 
artikel 19; 
d) de voorwaarden in verband met de 
maatregelen op basis van profilering niet 
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naleeft overeenkomstig artikel 20;
e) geen intern beleid vaststelt of geen 
passende maatregelen uitvoert om voor 
naleving te zorgen en die naleving te 
kunnen aantonen overeenkomstig de 
artikelen 22, 23 en 30;
f) geen vertegenwoordiger aanwijst 
overeenkomstig artikel 25; 
g) persoonsgegevens verwerkt, of 
opdracht tot de verwerking van 
persoonsgegevens geeft, in strijd met de 
verplichtingen inzake verwerking namens 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
overeenkomstig de artikelen 26 en 27;
h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
of die inbreuk niet tijdig of niet volledig 
meldt overeenkomstig de artikelen 31 
en 32;
i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;
j) geen 
gegevensbeschermingsfunctionaris 
aanwijst of niet de voorwaarden in het 
leven roept voor de uitvoering van diens 
taken overeenkomstig de artikelen 35, 36 
en 37;
k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel of -
merktekens in de zin van artikel 39;
l) een gegevensdoorgifte naar een derde 
land of een internationale organisatie 
verricht, of opdracht daartoe geeft, die 
niet is toegestaan op basis van een besluit 
waarbij het beschermingsniveau passend 
wordt verklaard of passende garanties of 
een afwijking overeenkomstig de 
artikelen 40 tot en met 44;
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m) een bevel of een tijdelijk of definitief 
verwerkingsverbod of een opschorting van 
gegevensstromen door de 
toezichthoudende autoriteit niet naleeft 
overeenkomstig artikel 53, lid 1;
n) de verplichtingen inzake het assisteren 
van, het geven van antwoord of het 
verstrekken van relevante informatie aan, 
of het verlenen van toegang aan de 
toezichthoudende autoriteit tot gebouwen 
en terreinen niet naleeft overeenkomstig 
artikel 28, lid 3, artikel 29, artikel 34, 
lid 6, en artikel 53, lid 2;
o) de voorschriften inzake het bewaren 
van het beroepsgeheim niet naleeft 
overeenkomstig artikel 84.
7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de 
bedragen van de in de leden 4, 5 en 6 
bedoelde geldboeten te actualiseren, 
rekening houdend met de in lid 2 bedoelde 
criteria.

Amendement 181
Voorstel voor een verordening

Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor 
artistieke en literaire doeleinden in 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
bepalingen inzake de algemene 
beginselen in hoofdstuk II, de rechten van 
de betrokkenen in hoofdstuk III, de voor 
de verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in 
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in 

1. Teneinde het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting zijn hoofdstuk II 
(Beginselen), hoofdstuk III (Rechten van 
de betrokkene), hoofdstuk IV (De voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker), hoofdstuk V (Doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen of 
internationale organisaties), hoofdstuk VI 
(Onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten) en hoofdstuk VII 
(Samenwerking en conformiteit), alsmede 
de artikelen 73, 74, 76 en 79 van 
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hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting.

hoofdstuk VIII (Beroep, 
aansprakelijkheid en sancties) niet van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens voor journalistieke of 
artistieke en literaire doeleinden.

Motivering

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 
74,76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom. The word 
"solely" undermines legal certainty as it provides for a potentially significant loophole which 
undermines the provision set by this article. 

Amendement 182
Voorstel voor een verordening

Artikel 80 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Schrappen

Amendement 183
Voorstel voor een verordening

Artikel 80 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 bis
Verwerking van persoonsgegevens en het 
beginsel van het recht van toegang van 

het publiek tot officiële documenten
Overheidsinstanties en openbare organen 



PE494.710v01-00 108/116 AD\930359NL.doc

NL

mogen persoonsgegevens in documenten 
die zij in hun bezit hebben vrijgeven 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
ten aanzien van het recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten. 
Hiermee wordt het recht op bescherming 
van persoonsgegevens in 
overeenstemming gebracht met het 
beginsel van het recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten.

Motivering

Het is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat het openbare toezicht op 
overheidsaangelegenheden niet onnodig wordt gehinderd door 
gegevensbeschermingsvoorschriften. Zoals in de adviezen van de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming, de Werkgroep artikel 29 en het FRA werd gesteld, dient het 
beginsel van toegang van het publiek tot officiële documenten daarom te worden 
gegarandeerd in een artikel en niet louter in een overweging.

Amendement 184
Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 87 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 
volksgezondheid, en van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Motivering

Artikel 81, lid 3, waarin aan de Commissie de bevoegdheid wordt toegekend om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen moet worden geschrapt.  Deze bevoegdheidsdelegatie gaat te ver. 
De onderhavige materie moet in de verordening zelf worden geregeld. Dat kan ofwel in deze 
of in een latere fase, opdat de doeltreffendheid van de verordening wordt gewaarborgd.
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Amendement 185
Voorstel voor een verordening

Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Motivering

De bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie gaat te ver. Deze materie moet in de 
verordening zelf worden geregeld.

Amendement 186
Voorstel voor een verordening

Artikel 83 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
mogen persoonsgegevens alleen voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
mogen persoonsgegevens alleen voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden en in het 
kader van een rechterlijk of administratief 
vooronderzoek ter vaststelling van 
bloedverwantschap worden verwerkt, 
wanneer:

Motivering

Om onderzoek naar bloedverwantschap na bijvoorbeeld diefstal of ontvoering van 
zuigelingen gemakkelijker te maken is het wenselijk het eerste lid aan te vullen en duidelijk 
aan te geven dat verwerking van persoonsgegevens in het kader van dergelijk onderzoek 
rechtmatig is.
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Amendement 187
Voorstel voor een verordening

Artikel 83 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) deze doeleinden niet op een andere 
manier kunnen worden bereikt, namelijk
door verwerking van gegevens waarmee de 
betrokkene niet of niet langer kan worden 
geïdentificeerd;

(a) deze doeleinden redelijkerwijs niet 
kunnen worden bereikt door verwerking 
van gegevens waarmee de betrokkene niet 
of niet langer kan worden geïdentificeerd;
en

Amendement 188
Voorstel voor een verordening

Artikel 83 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gegevens waardoor informatie aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
betrokkene kan worden toegekend, 
gescheiden worden bewaard van andere 
informatie, voor zover deze doeleinden op 
die manier kunnen worden bereikt.

(b) gegevens waardoor informatie aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
betrokkene kan worden toegekend, 
gescheiden worden bewaard van andere 
informatie, voor zover deze doeleinden op 
die manier kunnen worden bereikt.

Persoonsgegevens die in het kader van 
een rechterlijk of administratief 
vooronderzoek gericht op de vaststelling 
van bloedverwantschap worden verwerkt, 
worden uitsluitend aan de betrokkenen ter 
beschikking gesteld indien en voor zover 
passend en los van enige strafrechtelijke 
procedure.  

Motivering

Om het onderzoek naar bloedverwantschap na bijvoorbeeld diefstal of ontvoering van 
zuigelingen gemakkelijker te maken, moet aan deze bepaling een tweede alinea worden 
toegevoegd om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die in het 
kader van een rechterlijk of administratiefrechtelijk vooronderzoek worden verwerkt, wordt 
gewaarborgd en dat deze persoonsgegevens alleen ter beschikking worden gesteld als dat 
wettelijk toegestaan is.
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Amendement 189
Voorstel voor een verordening

Artikel 83 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Organen die historisch, statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek verrichten, 
mogen persoonsgegevens alleen publiceren 
of op andere wijze bekendmaken, wanneer:

2. Organen die historisch, statistisch, 
geaggregeerd of wetenschappelijk 
onderzoek verrichten, mogen 
persoonsgegevens alleen publiceren of op 
andere wijze bekendmaken, wanneer:

Amendement 190
Voorstel voor een verordening

Artikel 83 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Verdere verwerking van de gegevens 
voor historische, statistische, 
geaggregeerde of wetenschappelijke 
onderzoeksdoeleinden wordt niet als 
onverenigbaar in de zin van artikel 5, 
onder b, beschouwd mits die verwerking:
a) onderworpen is aan de voorwaarden en 
waarborgen van dit artikel; en
b) voldoet aan alle andere relevante 
wetgeving.

Motivering

Op grond van artikel 83, zoals dat is voorgesteld, lijkt de verwerking van 
gezondheidsgegevens in identificeerbare vorm voor onderzoeksdoeleinden mogelijk te zijn 
zonder toestemming van de betrokkene. Met de genoemde waarborgen (dat identificeerbare 
gegevens afzonderlijk bewaard moeten worden en dat onderzoekers uitsluitend van 
identificeerbare gegevens gebruik mogen maken als zij hun onderzoek niet met behulp van 
niet-identificeerbare gegevens kunnen uitvoeren) wordt de bescherming van 
gezondheidsgegevens onvoldoende gegarandeerd. Het gevaar bestaat dat onderzoekers op 
grond van het huidige voorstel identificeerbare gegevens kunnen gebruiken zonder dat 
daartoe toestemming is verleend.
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Amendement 191
Voorstel voor een verordening

Artikel 83 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie 
en toegang van de betrokkene, en van de 
in die omstandigheden geldende 
voorwaarden en waarborgen voor de 
rechten van de betrokkene.

Schrappen

Amendement 192
Voorstel voor een verordening

Artikel 85 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Kerken en religieuze verenigingen die 
overeenkomstig lid 1 uitgebreide 
voorschriften toepassen, voorzien in de 
oprichting van een onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig hoofdstuk VI van deze 
verordening.

2. Kerken en religieuze verenigingen die 
overeenkomstig lid 1 uitgebreide 
voorschriften toepassen, voorzien in de 
oprichting van een onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig hoofdstuk VI van deze 
verordening, of zorgen ervoor dat zij 
beschikken over de noodzakelijke 
certificering als bedoeld in artikel 39.

Motivering

Als alternatief voor de oprichting van een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit moet 
ook kunnen worden volstaan met certificering. Dit is met name passend voor minder 
bemiddelde kerken of religieuze verenigingen.
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Amendement 193

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

2. De in artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, 
artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, 
lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, 
lid 5, artikel 30, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde duur vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 194

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5,
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 
allen tijde door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. Het 
besluit tot intrekking maakt een einde aan 

3. De in artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, 
artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, 
lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, 
lid 5, artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, 
artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, 
lid 11, artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, 
artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 81, 
lid 3, artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 
allen tijde door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. Het 
besluit tot intrekking maakt een einde aan 
de delegatie van de bevoegdheden die in 
het besluit worden vermeld. Het wordt van 
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de delegatie van de bevoegdheden die in 
het besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement 195

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5,
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, artikel 31, 
lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6,
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
noch het Europees Parlement, noch de 
Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
of indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van deze 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 14, lid 7, artikel 15, 
lid 3, artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, 
artikel 22, lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, 
lid 5, artikel 28, lid 5, artikel 31, lid 5, 
artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, 
lid 8, artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
noch het Europees Parlement, noch de 
Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
of indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van deze 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.
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Amendement 196

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij het vaststellen van handelingen 
als bedoeld in dit artikel streeft de 
Commissie naar technologische 
neutraliteit.
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