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De behoefte aan een alomvattende aanpak

Het bestaande Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 over de 
bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en 
justitiële samenwerking in strafzaken1 bewerkstelligt geen alomvattend kader voor de 
gegevensbescherming door handhavingsdiensten en justitiële autoriteiten in strafzaken, 
aangezien het alleen op grensoverschrijdende situaties van toepassing is en het vraagstuk van 
in verschillende EU-instrumenten naast elkaar bestaande bepalingen over 
gegevensbescherming niet oplost.

Het was het doel van het Parlement om één alomvattend instrument te hebben voor 
gegevensbescherming, waarin alle verschillende kwesties en sectoren worden behandeld. 
Ondanks een tegengestelde aanwijzing aan het begin van het opstellen van het voorstel heeft 
de Commissie niet één instrument voorgesteld, maar twee, en heeft zij strafzaken opgenomen 
in de voorgestelde richtlijn. De eventuele goedkeuring van deze richtlijn zou leiden tot 
verschillende verbeteringen, zoals de uitbreiding van het toepassingsgebied naar zuiver 
interne situaties. Momenteel bestaat er een grote verscheidenheid aan EU-instrumenten voor 
de bescherming van gegevens die door politie en justitie verwerkt worden in het kader van 
strafzaken. De bestaande, "schizofrene" situatie waarbij nationale handhavingsdiensten het 
niveau van gegevensbescherming moeten aanpassen aan de gegeven situatie 
(grensoverschrijdend, intern, Europol, Eurojust, Prüm) is niet houdbaar in een coherente 
juridische omgeving, zeker niet aangezien gegevensbescherming een fundamenteel 
mensenrecht is (artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de EU). Hoewel het 
toepassingsgebied van het Handvest beperkt is tot de uitvoering van EU-recht (artikel 51 van 
het Handvest), heeft het Hof van Justitie in het verleden op andere gebieden de term ruim 
geïnterpreteerd. Anderzijds bevat artikel 2 van het Verdrag betreffende de EU deze beperking 
(toepassing van EU-wetgeving) niet en moeten de lidstaten de grondrechten in acht nemen. 
Op lange termijn zou het juridisch gezien aanvechtbaar zijn dat dezelfde nationale autoriteiten 
in interne en grensoverschrijdende situaties twee verschillende interpretaties van hetzelfde 
grondrecht zouden gebruiken.

Een verordening had duidelijk de voorkeur verdiend omdat het niveau van harmonisatie via 
een richtlijn altijd lager is en dit kan leiden tot een onregelmatige omzetting zodat er geen 
gemeenschappelijke horizontale praktijk in de lidstaten wordt ingevoerd (zoals is gebeurd met 
Richtlijn 95/46/EG). Naast de vorm kan de inhoud van de richtlijn evenmin hetzelfde 
beschermingsniveau bereiken als de voorgestelde verordening. In dit verband heeft de 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection Supervisor, 
EDPS) onder andere verklaard dat "de verbreding van het toepassingsgebied alleen 
toegevoegde waarde heeft als de richtlijn het niveau van gegevensbescherming op dit gebied 
substantieel verbetert, wat niet het geval is. In vergelijking met de voorgestelde verordening 
zijn veel bepalingen in de voorgestelde richtlijn zwak, zonder dat hiervoor een voor de hand 
liggende motivering bestaat".2 Het aangegeven doel van de hervorming wordt niet volledig 
bereikt en het gebrek aan alomvattendheid wordt niet verholpen.3 De EDPS zette de 

                                               
1 PB L 350 van 30.12.2008, blz. 60.
2 EDPS-advies over het hervormingspakket gegevensbescherming van januari 2012, punt 19.
3 Zie in dit verband Mededeling van de Commissie van 4 november 2010 "Een integrale aanpak van de 
bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie" (COM(2010)0609), EP-resolutie van 6 juli 2011, 
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wetgevers ertoe aan om "ervoor te zorgen dat beide instrumenten dezelfde essentiële 
bepalingen bevatten en op dezelfde dag in werking treden".1 De Groep gegevensbescherming 
artikel 29 heeft in haar advies over de hervorming van de gegevensbescherming2 herhaaldelijk 
naar deze kwestie verwezen en haar bezorgdheid geuit over het voorstel van de Commissie. 
De rapporteur zal dus aandringen op de behandeling van beide instrumenten als een pakket en 
wordt hierin gesteund door de schaduwrapporteurs; indien nodig, is hij bereid deze aanpak en 
de coördinatie van het tijdsschema van beide voorstellen te verdedigen.

Een onrealistische en niet-werkbare verdeling van sectoren voorkomen 

De verdeling in twee instrumenten roept terecht vragen op over de praktische toepassing 
ervan wanneer handhavingsdiensten en de privésector of andere openbare autoriteiten 
samenwerken. Praktisch gezien zou met twee verschillende instrumenten met verschillende 
regels die op een verschillend tijdstip zijn aangenomen, het doel van juridische zekerheid en 
gelijkheid voor de wet niet bereikt worden. Daarom kan worden betwijfeld of dit voorstel 
voor een richtlijn, dat echter ook strikt interne situaties behandelt, zou bijdragen tot een echt 
alomvattende aanpak.3 Soms kan een binnenlandse zaak grensoverschrijdend worden en/of 
samenwerking met privé-entiteiten vereisen. Alle verzamelde gegevens kunnen in de Unie 
verspreide EU-gegevens worden. Een goed voorbeeld van de verspreiding van "vervuilde" 
gegevens werd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak-Marper 
beschreven, waarbij het probleem van de opslag van DNA-stalen in één lidstaat wegens het 
Prümbesluit een probleem wordt in alle lidstaten. Dit blijkt eveneens uit het voorstel om 
toezichthoudende autoriteiten in te stellen en uit de rol die zij zouden moeten vervullen, 
waarvoor in de richtlijn rechtstreeks wordt verwezen naar de voorgestelde verordening, met 
inbegrip van de rol van het Europees Comité voor gegevensbescherming.4

Bovendien is de voorgestelde richtlijn niet van toepassing op instellingen, organen en 
instanties van de Unie (artikel 2), ondanks hun toenemende belang voor het delen van 
gegevens op het vlak van justitie en rechtshandhaving. Tegelijkertijd stelt de Commissie voor 
om de specifieke maatregelen op het vlak van politiële en justitiële samenwerking drie jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn te evalueren, wat in werkelijkheid een tijdspanne van 
enkele jaren inhoudt (één à twee jaar wetgevend werk en drie jaar voor de omzetting en nog 
eens drie jaar later zou de Commissie deze maatregelen beginnen te evalueren). Concreet 
betekent dit dat er gedurende ongeveer zes jaar geen voor heel de EU gemeenschappelijk 
niveau van normen zal bestaan en deze tijdspanne is onaanvaardbaar.

Kwesties die aangepakt moeten worden
                                                                                                                                                  
Conclusies van de 3071ste Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken (vergadering van 24 en 25 februari 2011), 
EDPS-advies van 14 januari 2011, enzovoort.
1 EDPS-advies over het hervormingspakket gegevensbescherming van januari 2012, punt 37.
2 Advies 01/2012 van de Groep artikel 29 over de voorstellen ter hervorming van de gegevensbescherming van 
23 maart 2012.
3 In dat verband bevat overweging 12 van het voorstel voor een richtlijn de volgende abstracte verklaring: 
"Teneinde voor natuurlijke personen in de hele Unie eenzelfde beschermingsniveau te waarborgen door middel 
van wettelijk afdwingbare rechten en te voorkomen dat verschillen de uitwisseling van persoonsgegevens tussen 
bevoegde autoriteiten hinderen, dient de richtlijn te voorzien in geharmoniseerde voorschriften betreffende de 
bescherming en het vrije verkeer van persoonsgegevens op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken 
en politiële samenwerking."
4 Zie overwegingen 52 en 59.
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Verschillende specifieke kwesties moeten opgehelderd worden, onder andere de volgende:

- Omdat gegevensbescherming een grondrecht is, moet elke uitzondering op het beginsel 
behoorlijk gemotiveerd worden. Het moet in alle omstandigheden gelijk beschermd worden, 
terwijl overeenkomstig artikel 52 van het Handvest beperkingen toegestaan zijn. Deze 
beperkingen moeten de uitzondering op de algemene regel zijn en mogen niet de regel 
worden. Algemene uitzonderingen zijn onaanvaardbaar.

- Een duidelijke definitie van de gegevensbeschermingsbeginselen zoals aspecten van
gegevensopslag, transparantie, het bijwerken van gegevens, die adequaat, relevant en niet 
excessief moeten zijn. Bovendien zijn er evenmin bepalingen die vereisen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke aantoont de regelgeving na te leven. 

- Een regeling om de noodzaak en proportionaliteit correct te beoordelen ontbreekt. Dit 
vraagstuk is essentieel om te evalueren of bepaalde verwerkte gegevens eigenlijk wel nodig 
zijn en hun doel bereiken. Het belang van deze evaluaties is recent benadrukt in het kader van 
de discussies over het programma voor het traceren van terrorismefinanciering en de 
persoonsgegevens van passagiers. Deze evaluatie zou daarenboven voorkomen dat een soort 
orwelliaanse maatschappij ontstaat, waar uiteindelijk alle gegevens worden verwerkt en 
geanalyseerd. Het verzamelen van gegevens moet noodzakelijk zijn om een gerechtvaardigd 
doel te bereiken, waarbij ermee rekening moet worden gehouden dat het doel niet bereikt kan 
worden met andere middelen en dat de kern van de privésfeer van het individu goed wordt 
beschermd. Proportionaliteit is ook verbonden met de vraag over het hergebruik van gegevens 
voor een ander doel dan waarvoor zij eerst rechtmatig werden verwerkt, om een algemene 
aanmaak van profielen van de bevolking te voorkomen.1

- Een duidelijke definitie van profilering ontbreekt. Deze definitie moet in overeenstemming 
zijn met de Aanbeveling van de Raad van Europa2. In profilering in het kader van de 
ordehandhaving moet worden voorzien door een wet die maatregelen bevat voor de 
bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen en hen meer bepaald 
toestaat hun standpunt te uiten. Alle eventueel negatieve gevolgen moeten beoordeeld worden 
door mensen. Tegelijkertijd mag profilering geen boksring worden van volstrekt onschuldige 
personen zonder dat er een gerechtvaardigde persoonlijke aanleiding bestaat – het mag niet 
leiden tot zogenaamde algemene Rasterfahndung (registervergelijking).

- De voorgestelde regeling voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen is zwak 
en bevat niet alle nodige waarborgen om de bescherming van de rechten te garanderen van het 
individu wiens gegevens doorgegeven zullen worden. Deze regeling verschaft minder 
bescherming dan het voorstel voor een verordening. In de richtlijn wordt bijvoorbeeld de 

                                               
1 Daarom moet overweging 19 waarin voor een uitgebreid hergebruik wordt gepleit, beperkt geïnterpreteerd 
worden in samenhang met overweging 20 waarin om doelbeperking en proportionaliteit wordt verzocht.

2 Aanbeveling CM/Rec(2010)13 van het Comité van de ministers aan de lidstaten over de bescherming van 
personen met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens in de context van profilering, 
23 november 2010.
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doorgifte toegestaan aan een overheid van een derde land of een internationale organisatie die 
niet bevoegd is voor handhaving. Als de doorgifte gebaseerd is op een beoordeling door de 
voor de verwerking verantwoordelijke (artikel 35, lid 1, onder b)), kan bovendien volgens de 
richtlijn een doorgifte in bulk van persoonsgegevens toegestaan worden.

- De bevoegdheid van de toezichthoudende autoriteiten inzake gegevensbescherming om de 
naleving van gegevensbeschermingsregels te controleren en te garanderen is niet eenduidig 
gedefinieerd. In vergelijking met het voorstel voor een verordening zijn de bevoegdheden van 
deze toezichthoudende autoriteiten minder afgelijnd. Het is niet duidelijk of de 
toezichthoudende autoriteiten toegang hebben tot de lokalen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, zoals in de verordening wel is vastgesteld. De sancties en de 
handhavingsmaatregelen lijken ook minder precies.

Conclusies

De rapporteur ondersteunt het idee om de strikt binnenlandse verwerking ook toe te voegen, 
omdat dit een leemte in de huidige EU-wetgeving zou opvullen en ook in een rechtlijnige en 
samenhangende regeling zou voorzien voor deze situaties. De voorgestelde richtlijn moet het 
door de Verdragen, Kaderbesluit 2008/977/JBZ, Richtlijn 95/46/EG en Aanbeveling 
nr. R (87)15 van de Raad van Europa vereiste beschermingsniveau bereiken.

Om de samenhang en rechtszekerheid te garanderen vindt de rapporteur het essentieel de 
richtlijn en de verordening als een pakket te beschouwen wat het tijdsschema en de 
uiteindelijke goedkeuring betreft.

De rapporteur zal amendementen indienen om het beschermingsniveau op gelijke hoogte te 
brengen als dat van de verordening.


