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1. Versterking van het Europese systeem voor gegevensbescherming: genomen stappen 
en de weg vooruit

De discussie over het in januari 2012 door de Commissie voorgestelde nieuwe stelsel voor 
gegevensbescherming is binnen de instellingen van de Unie en de lidstaten vooruitgekomen. 
In hun eerste werkdocument1 over de verordening en de richtlijn gaven de twee rapporteurs 
duidelijk aan dat de aanbevelingen van het Parlement in hoge mate in het hervormingspakket 
zijn overgenomen. Daarbij gaat het om (a) een brede aanpak, (b) versterking van de rechten 
van het individu, (c) verdere vooruitgang met de internemarktdimensie en de handhaving van 
de gegevensbeschermingsregels en (d) versterking van de globale dimensie. Benadrukt dient 
te worden dat gegevensbescherming ex artikel 8 van het Handvest van de grondrechten heden 
een bindend grondrecht is en een specifieke rechtsgrondslag heeft in artikel 16 VWEU. 
Daarom moet de bescherming van consumenten en burgers (de "betrokkenen") in het tijdperk 
van digitalisering en mondialisering worden opgevoerd. 

Zaken als gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, administratieve belemmeringen en het 
consistentiemechanisme worden nog steeds binnen de instellingen besproken. Het 
voorzitterschap van de Raad heeft met "de vrienden van het voorzitterschap" de discussie over 
dergelijke horizontale thema's opgestart en het Parlement zal tijdens de jaarlijkse vergadering 
van LIBE en de nationale parlementaire commissies (9 en 10 oktober 2012) deskundigen 
horen en met stakeholders van gedachten wisselen. Het ontwerpverslag over de verordening 
zal naar verwachting eind 2012 worden gepresenteerd. Daarna hebben de leden alle tijd om 
hun amendementen in te dienen (eind februari 2013), waarna een oriënterende stemming volgt
(april 2013), naar aanleiding waarvan de onderhandelingen tijdens het Ierse voorzitterschap 
kunnen worden begonnen. De commissies die om advies zijn verzocht, zijn in dit licht hun 
werkzaamheden aan het plannen. In een snel evoluerende omgeving is een samenhangend 
rechtskader dringend geboden en daarom streven de rapporteur en schaduwrapporteurs ernaar 
om binnen de huidige mandaatperiode met de Raad tot overeenstemming over het pakket te 
komen.

Na vier gedachtewisselingen binnen LIBE, tijdens een workshop van de commissie met 
stakeholders en uitgebreide discussies met schaduwrapporteurs, adviescommissies, 
Commissie, Raadsvoorzitterschap en andere betrokkenen presenteert de rapporteur hierbij zijn 
meer specifieke voorstellen en standpunten. Daarbij is het nog te vroeg om een definitief 
antwoord op alle opgeworpen vragen te geven. Wel kunnen er al een paar beginselen worden 
aangegeven die als leidraad voor het ontwerpverslag kunnen dienen. Die zijn gebaseerd op de 
huidige gegevensbeschermingsrichtlijn2 en werden benadrukt in de resolutie van het 
Parlement van 6 juli 2011 (het verslag-Voss).3 De rapporteur wil consensus bereiken over de 
volgende hoekstenen voor het ontwerpverslag. In dit werkdocument komen de materiële 
aspecten aan de orde, terwijl de institutionele kant van de zaak in werkdocument 3 wordt
belicht. 

                                               
1 PE491.322v01-00, 6 juli 2012.
2 Richtlijn 95/46/EG  van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens, PB L 281, 23/11/1995, blz. 31
3 Goedgekeurd, P7_TA(2011)0323, 6 juli 2011.
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2. Versterking van grondbeginselen en verduidelijking van definities

De definities van "persoonsgegevens” en "betrokkene" zijn cruciaal, want deze bepalen de 
reikwijdte en de doeltreffendheid van de waarborgen die in de verordening zijn opgenomen 
voor de verschillende soorten verwerking van persoonsgegevens. Het materiële 
toepassingsgebied van de verordening zou dan ook hetzelfde moeten zijn als dat van de 
huidige Richtlijn 95/46/EC. Aangezien het gegevensbeschermingskader een grondrecht 
uitdrukt, is het niet aan de wetgever om de materiële reikwijdte ervan te beperken. Toch kan 
in de respectieve onderdelen van de verordening tegemoet worden gekomen aan 
gerechtvaardigde zorgen in verband met specifieke bedrijfsmodellen.

Het gebruik van diensten, onder pseudoniem dan wel anoniem, moet worden aangemoedigd 
om het meest gewenste niveau van gegevensbescherming te bereiken en nieuwe 
bedrijfsmodellen mogelijk te maken. Verder zou een heldere definitie van "anonimiteit" de 
voor de verwerking verantwoordelijken kunnen helpen om in te zien wanneer zij buiten het 
toepassingsgebied van de verordening actief zijn. De verplichtingen van de 
verantwoordelijken zouden in die zin kunnen worden verminderd dat zij een persoon die van 
een pseudoniem gebruikt maakt kunnen identificeren.

Toestemming dient een hoeksteen van EU-aanpak van gegevensbescherming te blijven. 
Toestemming is een belangrijke en algemeen geldende rechtsbasis voor gegevensverwerking 
en moet daarom duidelijk in de verordening worden gedefinieerd. De betrokkenen zullen 
beter beseffen wat er met hun "digitale ik" gebeurt wanneer er sprake is van directe 
betrokkenheid en vrije beslissing. Duidelijk moet worden bepaald dat technische normen via 
dewelke een wens van betrokkene wordt uitgedrukt een geldige vorm van het verlenen van 
expliciete toestemming zijn1. Voorts moet informatie op begrijpelijke wijze aan betrokkenen 
worden verstrekt, zoals middels "getrapt privacybeleid" en gestandaardiseerde logo's of
iconen2. Teneinde de lasten voor de voor de verwerking verantwoordelijken te verlichten kan 
ook worden gedacht aan een eenvoudiger en gemakkelijker manier om toestemming te vragen 
wanneer een privacyeffectbeoordeling is doorgevoerd en het systeem gecertificeerd is als 
conform de beginselen van "privacy by design" en "privacy by default". Verder moet de notie 
"aanzienlijke onevenwichtigheid" worden verduidelijkt. Met name moet helder worden 
aangegeven wanneer marktdistorsies als mono- of oligopolies in een dergelijke 
onevenwichtigheid resulteren. Ook moet speciale aandacht uitgaan naar de manieren waarop 
toestemming wordt verkregen om persoonsgegevens van kinderen te verwerken. 

Tevens moeten, naast toestemming, andere juridische grondslagen voor verwerking duidelijk 
worden omschreven. De bepaling over gegevensverwerking ten behoeve van de uitvoering 
van een overeenkomst moet worden uitgebreid tot verlening van een door betrokkene 
gevraagde dienst. Verder mogen "gerechtvaardigde belangen" niet middels een gedelegeerde 
handeling worden gedefinieerd.

Doelbinding is een centraal element van gegevensbescherming. Betrokkenen worden
daardoor namelijk beschermd tegen onvoorziene uitbreiding van de gegevensverwerking door 

                                               
1 Bijv. "Do Not Track", waaraan momenteel wordt gewerkt door het World Wide Web Consortium (W3C), kan 
een dergelijke norm worden als het desbetreffend rechtskader het juiste is.
2 Groep gegevensbescherming artikel 29, 11987/04/NL, WP 100: advies 10/2004 over meer geharmoniseerde 
bepalingen inzake informatieverstrekking, 25 november 2004.
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overheden of ondernemingen. Uitsluitend wanneer een legitiem belang van de voor de 
verwerking verantwoordelijke zulks toestaat, mogen gegevens na vergaring voor een ander 
doel worden verwerkt.

Profilering, een beoordeling van voorkeuren, gedrag of opvattingen van personen teneinde 
besluiten over hen te nemen, is inmiddels een wijdverbreid verschijnsel.  Hier zijn definities 
en regelingen nodig om ervoor te zorgen dat betrokkene hiervoor bewust toestemming geeft. 
Aanbevelingen van de Raad van Europa kunnen hier als leidraad dienen.1 Profilering kan er 
namelijk in resulteren dat betrokkenen hogere rente- of polistarieven moeten gaan betalen 
omdat zij aan bepaalde, hun onbekende, criteria van een voorspellingsmodel voldoen. Daarom 
moet hier altijd nog eens met een tweede (menselijk) oog worden gecontroleerd. 

De territoriale reikwijdte van de verordening is belangrijk voor de consistente toepassing van 
het gegevensbeschermingsrecht van de Unie. De rapporteur en de schaduwrapporteurs 
steunen de toepasselijkheid van de voorgestelde verordening op elke vorm van verwerking 
van gegevens over EU-burgers en ingezetenen, en dat ongeacht waar de voor de verwerking 
verantwoordelijke is gevestigd. De criteria voor een besluit waarbij het beschermingsniveau 
in een derde land passend wordt verklaard in verband met doorgifte van persoonsgegevens 
naar dat land  moeten wellicht worden aangescherpt. Wordt niet op basis van een dergelijk
besluit doorgegeven, dan luidt de vraag hoe private akkoorden als contractclausules en 
bindende groepsregelingen kunnen worden afgedwongen in landen die geen wetten voor 
gegevensbescherming kennen of waar het rechtssysteem dat belet. Verzoeken van publieke 
autoriteiten of rechters uit derde landen om toegang tot in de Unie opgeslagen en verwerkte 
gegevens zouden uitsluitend mogen worden ingewilligd als zij ook op een basis in het EU-
recht stoelen.2 Met de toename van cloud computing wordt dit alleen maar belangrijker.

3. Versterking van de rechten van het individu en het consumentenvertrouwen

Specifieke rechten voor het individu in de relatie met de voor de verwerking 
verantwoordelijke hebben altijd een basis voor gegevensbescherming gevormd. Die rechten 
moeten niet alleen worden gegarandeerd, maar ook worden versterkt en verduidelijkt om de 
uitdagingen van het digitale tijdperk aan te gaan en consumenten en bedrijven rechtszekerheid 
te bieden. Toch kan de verordening worden vereenvoudigd door de rechten van beide 
categorieën gebundeld te behandelen omdat zij zeer gelijkaardig zijn. Dat bespaart de voor 
verwerking verantwoordelijken administratieve lasten en maakt het voor het individu 
gemakkelijker om zijn rechten te begrijpen en uit te oefenen.

Informatie die aan betrokkene wordt verstrekt kan in wezen gelijk zijn aan interne 
documentatie wanneer met een getrapte privacykennisgeving wordt gewerkt: de consument 
wordt eerst een gestandaardiseerde of bijgewerkte samenvatting van het privacybeleid 
getoond en kan vervolgens op verzoek de volledige documentatie krijgen. Het recht om 
begrijpelijke informatie te krijgen over de logica van het verwerkingsproces moet worden 

                                               
1 Raad van Europa, Aanbeveling CM/Rec.(2010)13 van het Comité van ministers aan de lidstaten tot 
bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de "profilering",, 23 november 2010.
2 De fracties maken zich zeer bezorgd over de toegang van autoriteiten van derde landen tot Europese bank-, 
medische en communicatiegegevens, zie de mondelinge vragen en het desbetreffende debat met de 
vicevoorzitter van de Commissie, belast met justitie, Viviane Reding, 15 februari 2012, CRE 15/02/2012 – 19. 
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gehandhaafd. Dat recht bestaat reeds in Richtlijn 95/46 en werd benadrukt in de EP-resolutie 
van 6 juli 2011. De betrokkenen moet duidelijk worden uitgelegd wat er met hun gegevens 
gebeurt, maar tegelijkertijd dienen gedetailleerde handelsgeheimen te worden beschermd. 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – d.w.z. het recht om gegevens van het ene 
elektronische verwerkingssysteem naar het andere over te dragen - is in wezen slechts een, 
adequate, pendant van het reeds lang bestaande recht van toegang tot gegevens. In het digitale 
tijdperk mogen de burgers, ook in hun hoedanigheid van consument, verwachten dat zij hun 
persoonsinformatie in een gangbaar elektronisch formaat ontvangen. Dit zet de deur open 
voor mededinging op markten waar op netwerkeffecten gebaseerde natuurlijke monopolies 
regelmatig de kop opsteken. Via de markt wordt dan namelijk een prikkel geïnitieerd om 
diensten overeenkomstig de beschermingsvoorschriften te verlenen.

Het recht op uitwissing en rectificatie blijft belangrijk voor de betrokkenen omdat steeds meer 
informatie wordt vrijgegeven met alle eventuele significante gevolgen van dien. Het recht om 
te worden vergeten moet ook in dit licht worden gezien omdat het genoemde rechten in het 
digitale milieu verduidelijkt, terwijl de algemene uitzondering ten behoeve van de vrijheid 
van meningsuiting gehandhaafd blijft. Dit moet wel specifiek worden geformuleerd.  

Het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking moet altijd kosteloos uitgeoefend 
kunnen worden. Ook dienen er meer mogelijkheden te komen voor schadevergoedingsacties 
en dat ook voor consumentenorganisaties.  

4. Meer verantwoordingsplicht en minder administratieve lasten

De verwerking van persoonsgegevens biedt de verwerkers en hun verantwoordelijken veel 
commerciële mogelijkheden. Maar verwerking houdt ook verantwoordelijkheden in;
bescherming van persoonsgegevens is immers een grondrecht. De verplichtingen moeten 
duidelijk en begrijpelijk zijn om rechtsonzekerheid bij bedrijven, autoriteiten en betrokkenen 
te vermijden. Daarom moet er een duidelijker verdeling van taken en verantwoordelijkheden 
komen tussen de verwerkers en de voor de verwerking verantwoordelijken. Ook moet dieper 
worden ingegaan op het concept van "gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken". 
Verder moeten de grenzen worden aangegeven voor hetgeen een verwerker zonder instructies 
van de verantwoordelijke mag doen, en dat geldt ook voor uitbesteding door een verwerker 
aan een onderaannemer.

Functionarissen voor gegevensbescherming in bedrijven en bij overheidsorganen zijn 
belangrijk in de hedendaagse gegevensbeschermingspraktijk. De verplichte invoering van die 
functie in de gehele Unie en de voorstellen betreffende de positie en de taken van die 
functionaris verdienen over het algemeen bijval. Wel moeten er nog wat details worden 
ingevuld betreffende onafhankelijkheid, bevoegdheden en taken. Er bestaat brede 
overeenstemming over dat de drempel voor de verplichte aanstelling van de functionaris niet 
alleen op basis van de grootte van de onderneming moet worden bepaald, maar vooral op 
grond van het belang van de verwerking. Het aantal personen wier gegevens worden verwerkt 
zou een geschikt criterium kunnen zijn. 

De voorschriften voor meldingen van inbreuken in verband met persoonsgegevens  en 
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gegevensbeveiliging moeten worden bijgesteld in het licht van de e-privacyrichtlijn1 en de 
komende richtlijn betreffende aanvallen op IT-systemen.

Gegevensbescherming by design en by default is de grootste vernieuwing. Daarmee wordt er 
bijv. voor gezorgd dat een app op een smartphone alleen toegang heeft tot gegevens die 
werkelijk noodzakelijk zijn voor bepaalde diensten zoals navigatie en weerberichten. Maar 
producenten en dienstverleners hebben behoefte aan veel duidelijkere richtsnoeren en sterkere 
prikkels om de desbetreffende beginselen in de praktijk te brengen. Voorts moeten ook  
privacyeffectbeoordelingen met meer duidelijkheid en richtsnoeren worden omgeven. Dit 
alles vergt een substantiële inbreng van de functionarissen voor gegevensbescherming.

De voorstellen voor gedragscodes, certificering en zegels verdienen op hoofdlijnen bijval, 
maar ook hier zijn meer prikkels en duidelijkheid geboden met het oog op de rechtmatigheid 
van de verwerking, aansprakelijkheid en aanverwante zaken. 

                                               
1 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie 
(richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), PB L 201, 31/07/2002, blz. 37.


