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1. Institutionele aspecten van de Europese verordening gegevensbescherming

Zoals aangegeven in werkdocument 2, komen in dit werkdocument institutionele aspecten van 
de beoogde algemene verordening gegevensbescherming aan de orde. De rapporteur wil graag 
een consensus bereiken over de volgende institutionele hoekstenen voor het ontwerpverslag.

2. Consistentie en handhaving

Hoewel de grondbeginselen van gegevensbescherming nog steeds overeind staan en moeten 
worden versterkt, is er reden voor herziening, en wel omdat de handhaving te wensen 
overlaat. De verordening zorgt voor één gemeenschappelijk werkkader voor alle 
gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's). Om te kunnen functioneren is het van cruciaal 
belang dat de DPA's over voldoende middelen beschikken. 

Het geplande mechanisme voor samenwerking en consistentie tussen de nationale DPA's is 
een enorme stap in de richting van een coherente toepassing van de wetgeving op het gebied 
van gegevensbescherming in de hele EU. Toch blijft een aantal vragen onbeantwoord. Het 
lijkt redelijk om aan beide zijden - zowel voor de verantwoordelijken voor de verwerking als 
voor de betrokkenen - een zogeheten "éénloketsysteem" in te voeren. Er moet hoe dan ook 
een "light version" van het mechanisme worden ontwikkeld, die ook echt werkt in de praktijk, 
en de DPA's moeten duidelijk worden gestimuleerd en worden verplicht om samen te werken. 
Bovendien moet de Commissie bij haar optreden in het kader van het consistentiemechanisme 
de onafhankelijkheid van de DPA's respecteren. De Juridische Dienst van het EP buigt zich 
momenteel over de vraag of de DPA's kunnen worden verplicht om de besluiten van het 
Europees Comité voor gegevensbescherming te volgen.

3. Gegevensbescherming in de instellingen en agentschappen van de EU

De toepassing van de nieuwe regels voor gegevensbescherming in de instellingen en 
agentschappen van de EU en de consistentie met andere rechtsinstrumenten, zoals de 
voorgestelde richtlijn gegevensbescherming voor rechtshandhaving en de e-privacyrichtlijn, 
krijgen onvoldoende aandacht in het huidige voorstel en dat is een reden tot bezorgdheid. Met 
de schaduwrapporteurs is in grote lijnen overeengekomen dat de nieuwe verordening ook van 
toepassing is op EU-instellingen; het is dan bijv. wel nodig dat Verordening (EG) nr. 
45/20011 wordt aangepast zodat deze volledig overeenstemt met de algemene verordening 
gegevensbescherming voordat dat deze laatste in werking treedt. 

Er is in ieder geval behoefte aan een meer horizontaal debat (met betrekking tot de 
verordening en de richtlijn) over hoe moet worden omgegaan met de huidige lappendeken van 
gegevensbeschermingsregels voor verschillende EU-agentschappen.

4. Verhouding tussen rechtshandhaving en gegevensbescherming

Ook de verhouding tussen de algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn 
gegevensbescherming voor rechtshandhaving moet horizontaal worden behandeld in de 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlĳke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen en betreffende het vrĳe verkeer van die gegevens, PB L 8 van 12.1.2001, 
blz. 1 t/m 22.
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pakketsgewijze benadering. Dit is vooral van belang in gevallen van justitiële toegang tot 
gegevens die bij particulieren berusten. De basisregels dienen wellicht te worden vastgelegd 
in de richtlijn of misschien in andere strafrechtelijke EU-instrumenten, zoals op het gebied 
van politie- of gerechtelijke samenwerking of inzake procedurele rechten in strafprocedures. 
In de algemene verordening moeten echter duidelijke bepalingen worden opgenomen om te 
waarborgen dat gegevens alleen door bedrijven aan rechtshandhavingsinstanties kunnen 
worden overhandigd indien daarvoor een wettelijke grondslag, de garantie van een eerlijk 
proces en juridische waarborgen aanwezig zijn en artikel 52 van het EU-Handvest wordt 
nageleefd. 

Een onopgelost vraagstuk is in dit verband de materiële werkingssfeer van de bestaande 
gegevensbeschermingswetgeving. Sommige lidstaten passen de bestaande Richtlijn 95/46/EG 
toe op wethandhavingsaangelegenheden in interne situaties (bijv. Oostenrijk), sommige 
passen deze richtlijn gedeeltelijk toe (bijv. België) en andere helemaal niet. Er is dus duidelijk 
behoefte aan harmonisatie om een goede bescherming van de burgers te waarborgen, op basis 
van een goede kennis van hun rechten.

5. Verwerking van persoonsgegevens door overheidsdiensten

Een kleine speelruimte voor de lidstaten om specifieke regels voor gegevensbescherming in 
bepaalde overheidssectoren vast te stellen kan worden overwogen, zolang er maar een 
samenhangend en eenvoudig pakket regels voor de hele Unie van kracht blijft. De rapporteur 
en schaduwrapporteurs staan hiervoor open, op voorwaarde dat de doelstellingen en 
beginselen van de verordening duidelijk uiteengezet worden en niet worden ondermijnd door 
nationale wetgeving. Ook hier buigt de Juridische Dienst van het EP zich momenteel over.

Het is belangrijk een lappendeken van nationale regels te voorkomen; een verordening is het 
instrument bij uitstek om dat voor elkaar te krijgen. Indien lidstaten over de bevoegdheden
beschikken om de rechten van betrokkenen te beperken, dan moeten deze meer op maat 
gesneden zijn.

6. Gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie

Er bestaat brede steun voor de wijze waarop de Commissie zaken van algemeen belang wil 
regelen, maar uit debatten in het Parlement is duidelijk gebleken dat er geen draagvlak is voor 
het bereiken van dit doel door intensief gebruik te maken van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen. De rapporteur en schaduwrapporteurs zijn het erover eens dat deze 
tot een minimum moeten worden beperkt. Anderzijds mag de wetgever alleen bepaalde 
gedelegeerde of uitvoeringshandelingen schrappen als er een duidelijk alternatief is voor het 
gebruik van gedelegeerde of uitvoeringsbevoegdheden.

De komende evaluatie van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen met de Raad en de 
Commissie moet uitgaan van drie categorieën: (a) alleen technische uitvoering, zoals 
aanmeldingsformulieren, enz. – deze handelingen moeten ongewijzigd blijven; (b) materiële 
delegatie, noodzakelijk voor het aanpassen van de verordening aan recente technische en 
bedrijfskundige ontwikkelingen, zoals bepaalde soorten gevoelige gegevens, 
bedrijfsmodellen, enz. – dergelijke handelingen moeten blijven, maar vergen zeer duidelijke 
sturing door de wetgever door middel van criteria en beperkingen; en (c) delegatie die 
betrekking heeft op de essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling, zoals het definiëren 
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van "gerechtvaardigd belang" – deze handelingen moeten worden geschrapt en worden 
vervangen door een specifieke formulering in de verordening.


