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1. De hervorming van de gegevensbescherming – sterke invloed van de aanbevelingen 
van het Europees Parlement – een gemeenschappelijke agenda

De hervorming van de regeling voor gegevensbescherming die de Commissie in januari 2012 
heeft voorgesteld, komt zeer gelegen, omdat de aanbevelingen van het Parlement daarin 
grotendeels worden overgenomen zoals het die in zijn resolutie van 6 juli 2011 over een 
integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie1 ten aanzien 
van vier hoofdpunten had geformuleerd: volledige inzet voor een alomvattende aanpak (1a), 
versterking van de rechten van personen (1b), verdere bevordering van de interne-
marktdimensie en waarborging van betere handhaving van voorschriften inzake 
gegevensbescherming  (1c) en tenslotte uitbreiding van de wereldwijde dimensie (1d).

1a. Met de keuze voor een verordening voor het algemene kader voor gegevensbescherming 
in de EU, ter vervanging van richtlijn 95/46/EG wordt tegemoet gekomen aan het verlangen 
van het Parlement naar "volledige harmonisatie op het hoogste niveau waardoor 
rechtszekerheid en een uniform en hoog niveau van bescherming van personen in alle 
omstandigheden gewaarborgd is". Daarentegen  is de krachtige oproep om de verwerking van 
persoonsgegevens door instellingen en organen van de Europese Unie, zoals geregeld in 
Verordening (EG) nr. 45/2001,  ook onder de werkingssfeer van het nieuwe kader te brengen, 
niet in het ontwerp voor een algemene verordening gegevensbescherming overgenomen.

Op politieke gronden heeft de Commissie ervoor gekozen het rechtskader voor 
gegevensverwerking met het oog op voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van 
strafbare feiten en daarmee verband houdende justitiële activiteiten bij richtlijn te regelen.  
Dat gegevensverwerking ten behoeve van rechtshandhaving in de lidstaten wel wordt 
meegenomen, sinds lang een punt op de verlanglijst van het Parlement, is een welkome stap 
op dit gebied, maar de rapporteurs menen dat het ambitieniveau van de richtlijn hoger had 
moeten worden gelegd, gezien de grote gevoeligheid van het onderwerp. Dit geldt des te meer 
waar het Parlement duidelijk heeft onderstreept dat "dergelijke sectorspecifieke voorschriften 
onder geen beding afbreuk mogen doen aan het beschermingsniveau dat wordt geboden door 
kaderwetgeving, maar nauwkeurig uitzonderlijke, noodzakelijke, legitieme en op maat 
gesneden afwijkingen van de algemene beginselen inzake gegevensbescherming dienen af te 
bakenen."

1b. De  rapporteurs zien dat er in deze teksten veel belangrijke verduidelijkingen en 
verbeteringen worden voorgesteld waar het gaat om beginselen en rechten van de 
gegevensbelanghebbende. Dat geldt zeker voor de bepalingen inzake toestemming, met name 
de uitdrukkelijkheid daarvan, de regels omtrent transparantie, de uitvoerige regels omtrent het 
informeren van de gegevensbelanghebbende, recht op uitwissing van gegevens en op 
vergetelheid, en overdraagbaarheid van gegevens, evenals die omtrent gevoelige gegevens en 
gegevens van kinderen. 

1c. Ook waar het Parlement zich heeft sterk gemaakt voor 
gegevensbeschermingsfunctionarissen, privacyeffectbeoordelingen, een algemene meldplicht 
voor inbreuken in verband met persoonsgegevens, een sterke rol voor met voldoende 
middelen en bevoegdheden toegeruste gegevensbescherminginstanties, de positie van de 

                                               
1 Doc. P7_TA-PROV(2011)0323.
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werkgroep artikel 29, strenge en afschrikkende sancties vindt het dit in de 
hervormingsvoorstellen terug. 

1d. De bepalingen inzake internationale gegevensoverdracht, ten aanzien waarvan het EP 
stroomlijning en consolidatie voorstaat, omvatten thans uitdrukkelijk gevestigde praktijken als 
bindende bedrijfsvoorschriften of standaardcontractbepalingen, en de verduidelijking van de 
beoordelingsprocedure voor de passendverklaring van het beschermingsniveau wordt met 
instemming begroet. De bepalingen inzake gegevensoverdracht in het kader van politiële 
samenwerking moeten mede worden bezien tegen de achtergrond van de nog lopende 
onderhandelingen met derde landen, bijvoorbeeld voor de EU-VS kaderovereenkomst inzake 
gegevensbescherming, waarover het Parlement ook al meermaals zijn standpunt te kennen 
heeft gegeven. 

2. Hoofdpunten van de hervorming

De belangrijkste onderdelen van de hervorming zijn:1

- gegevensbescherming als grondrecht zoals verankerd in artikel 8 van het Handvest en 
artikel 16 VWEU, en in dit opzicht als betere mogelijkheid voor de burger om greep te 
houden op zijn gegevens (vrije, specifieke, op informatie berustende en uitdrukkelijke 
toestemming, recht op rectificatie, wissing en vergetelheid, recht op informatie en toegang 
tot eigen gegevens, overdraagbaarheid van gegevens, het recht van bezwaar); 

- handhaving van het beginsel dat alle soorten situaties en alle soorten sectoren (behalve 
nationale veiligheid, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, en persoonlijke 
activiteit uitsluitend zonder winstoogmerk) door dezelfde of een vergelijkbare regeling 
worden bestreken, waarbij dezelfde beginselen en mechanismen gelden voor zowel de 
openbare als de particuliere sector, met de nodige en proportionele beperkingen voor het 
terrein van de rechtshandhaving;

- aanpassing van de gegevensbeschermingsregels aan nieuwe technische verworvenheden 
op een technisch neutrale manier (bijvoorbeeld: ‘privacy by design’ en ‘privacy by 
default’); 

- effectieve middelen om het grondrecht van gegevensbescherming te kunnen waarborgen 
(doelgebondenheid, aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke, melding en 
bekendmaking van beschermingsinbreuken, krachtige en onafhankelijke nationale 
gegevensbeschermingsinstanties, aanstelling van gegevensbeschermingsfunctionarissen 
bij alle overheidsinstanties en bij ondernemingen vanaf een bepaalde omvang, of in 
bijzondere situaties, effectieve administratieve en rechterlijke rechtsmiddelen); 

- tegengaan van versnippering en bieden van rechtszekerheid ten behoeve van personen, 
ondernemingen (voor wat de interne markt betreft) en overheidsentiteiten, door invoering 
van het zgn. "one stop shop" systeem (bevoegdheid van de toezichthoudende autoriteit 

                                               
1 Zie ook “Privacywaarborging in het online tijdperk. Een Europees gegevensbeschermingskader voor de 21e 
eeuw”, COM(2012) 9 definitief.
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van de belangrijkste vestiging van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker), en 
de "conformiteitstoetsing "; 

- harmonisatie van elementaire beginselen van gegevensbescherming waar het gaat om de 
behandeling en uitwisseling van gegevens door politiële en justitiële autoriteiten met het 
oog op voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten of 
tenuitvoerlegging van straffen (aspecten van gegevensbescherming maken hier een 
essentieel onderdeel uit van bestaande en voorgestelde EU-wetgeving), waarbij ook een 
einde komt aan de huidige situatie waar de EU-regels (Kaderbesluit 2008/977/JBZ) alleen 
gelden wanneer zich een grensoverschrijdend element voordoet; 

- zorgen voor een veilig en deugdelijk systeem voor doorgifte van gegevens naar derde 
landen (op basis van een passendverklaring voor een land, gebied of verwerkingssector –
aan de hand van onder meer rechten voor een effectieve administratieve en rechterlijke 
rechtsmiddelen voor in de Unie wonende gegevensbelanghebbenden – dan wel op basis 
van specifieke passende waarborgen in juridisch bindende instrumenten) en promoten van  
het EU-systeem in het buitenland (ook via overeenkomsten met derde landen).

3. De pakketsgewijze aanpak

De rapporteurs beschouwen de beide voorstellen als unieke gelegenheid voor de wetgever om 
twee volledig samenhangende, harmonieuze en prestigieuze rechtsinstrumenten voor 
gegevensbescherming in het leven te roepen, door een alomvattende, evenwichtige, 
gecoördineerde en parallelle procedure voor beide instrumenten in te voeren. Deze 
"pakketsgewijze aanpak" sluit aan bij het herhaaldelijke aandringen van het EP in de laatste 
jaren op een krachtig en ambitieus gegevensbeschermingskader dat een einde maakt aan 
versnippering en rechtsonzekerheid. Meer specifiek kan deze aanpak

- waarborgen dat een gecoördineerde wetgevingsroute wordt gevolgd, wat de inhoud en de 
consistentie van beide dossiers ten goede zal komen. Op praktisch niveau betekent dit dat 
beide rapporteurs voor het pakket wederzijds als schaduwrapporteur in elkaars dossier 
fungeren. De coördinatie wordt ook verzekerd door middel van gezamenlijke technische 
besprekingen, commissiedebatten en hoorzittingen (zie hierna); er worden op dit moment 
gelijk oplopende tijdschema’s voor beide procedures uitgewerkt. 

- de meest efficiënte en alomvattende procedure vanuit legislatief oogpunt tot stand brengen 
door vergaderingen en debatten te combineren, tijdsefficiëntie te waarborgen en minimaal 
gebruik te maken van beschikbare middelen, en daarbij toch gedegen werk te leveren; 

- waarborgen dat op alle werkterreinen van de EU altijd hetzelfde niveau van 
gegevensbescherming zal gelden, een punt zetten achter de huidige anomalieën van vóór 
Lissabon, en een optimale toetsing door het Hof van Justitie op alle terreinen waarborgen.

4. De stappen die zijn gezet, en verder te nemen stappen

4a. Over de hervorming van de gegevensbescherming hebben al uitgebreide discussies 
plaatsgevonden met schaduwrapporteurs, rapporteurs vooradvies, het raadsvoorzitterschap en 
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de Commissie. Deze discussies zullen nog doorgaan,  ook met belanghebbenden als 
gegevensbeschermingsinstanties, nationale autoriteiten, het bedrijfsleven, burgerrechten- en 
consumentenorganisaties, om zo breed mogelijke steun te winnen voor de benadering die het 
Parlement voorstaat.  Op 29 mei 2012 hield LIBE een stakeholder- workshop over de 
verordening; ook voor de richtlijn wordt een dergelijk evenement overwogen. 

Zoals door de LIBE coördinatoren afgesproken, zal de jaarlijkse inter-parlementaire 
commissievergadering van de LIBE-Commissie met de nationale parlementscommissies voor 
vrijheid, veiligheid en recht op 9 en 10 oktober 2012 handelen over het 
gegevensbeschermingspakket. Later dit jaar zullen er nog meer specifieke werkdocumenten 
over de verordening en de richtlijn worden voorgelegd. Ook wordt nog gesproken over een 
effectbeoordeling van de zijde van het Parlement. 

Volgens de huidige planning zullen de ontwerpverslagen vóór einde 2012 worden ingediend. 
Uw rapporteurs hopen in de loop van 2013 met de onderhandelingen met de medewetgever te 
kunnen beginnen.

4b. Tot de punten die volgens de rapporteurs en schaduwrapporteurs nadere bespreking en 
verduidelijking behoeven, behoren onder meer:

- de rol van de Commissie, met haar gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen,  
ook bij de consistentie-opzet;

- de thans nog geldende uitsluiting van de gegevensbeschermingsregels voor de EU-
instellingen en agentschappen van de hervorming;

- de verhouding tussen algemeen EU-recht en nationale specifieke wetgeving;

- de precieze verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen 
gegevensbeschermingsinstanties in grensoverschrijdende gevallen;

- nadere duidelijkheid over profilering, inclusief een menselijke factor, en een recht op 
informatie over de gedachtegang achter gegevensverwerking, zoals door het Parlement 
verlangd;

- de begrippen "gerechtvaardigd belang", "algemeen belang" en "openbare veiligheid";

- de onderlinge koppeling tussen beide wetgevingsinstrumenten, met name in gevallen van 
justitiële toegang tot gegevens die bij particulieren berusten;

- toegang tot in de Unie opgeslagen persoonsgegevens die door overheidsautoriteiten in 
derde landen wordt gevraagd of gevorderd, met name in gevallen waarin de 
verwerkingsverantwoordelijke aldaar ook een vestiging heeft;

- krachtiger prikkels tot gegevensbescherming ‘by design’ en ‘by default’.


