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– Kunt u vertellen waarom u zich kandidaat voor deze post heeft gesteld en aangeven 

waarom u denkt dat u een geschikte kandidaat bent?

Mijn motivatie berust op drie essentiële elementen.

In de eerste plaats ben ik gepassioneerd door de combinatie van mensenrechten, wetenschap 

en technologie, aangezien dit de basis vormt van moderne democratieën.

Vervolgens wens ik mijn erkende deskundigheid en mijn praktijkervaring op het gebied van 

gegevensbescherming ten dienste te stellen van het algemeen Europees belang en van de 

Europese instellingen. Ik geloof in een Europa dat in staat is een model voor te stellen voor 

burgers in een mondiale informatiemaatschappij.

Tot slot moeten de Europese instellingen een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van de 

eerbiediging van de gegevensbescherming, en dit is het doel van de toezichthoudende rol van 

de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Waarom ik denk het juiste profiel te hebben voor de functie.

a) Ik ben volmaakt onafhankelijk, zoals ik steeds heb aangetoond, met name als 

bestuursrechter en grondwettelijke rechter. Als minister van Europese Zaken werd ik 

beschouwd als deel van het maatschappelijk middenveld, en niet als politica. Hoewel ik de 

mogelijkheid had, heb ik niet geopteerd voor een politieke loopbaan. Ik ben een juriste die 

hevig vasthoudt aan de mensenrechten en die gepassioneerd is door de raakpunten ervan met 

technologieën.

b) Ik ben een deskundige op het gebied van gegevensbescherming. Ik was in staat de 

ontwikkelingen op dit domein te volgen sinds de goedkeuring van de Franse wet van 1978 en 

de oprichting van de nationale commissie voor informatica en vrijheden (Commission 

nationale de l'informatique et des libertés, CNIL), waarvan ik de eerste passen heb begeleid, 
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tot op de dag van vandaag, nu ik als advocaat in een internationaal kantoor de "practice 

groep" leid in Parijs op het gebied van het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Ik 

wijs erop dat er nog niet veel vrouwen "partners" zijn in internationale advocatenkantoren, en 

dat er nog minder vrouwelijke partners verantwoordelijk zijn voor een bepaald rechtsgebied.

c) Ik ken de geheimen van de openbare instellingen, aangezien ik bij de drie machten actief 

geweest ben: wetgevend (administrateur bij de Senaat en ethisch adviseur bij de Nationale 

Vergadering), uitvoerend (kabinet van de minister van Justitie en minister) en rechterlijk 

(Raad van State, grondwettelijk hof en advocatuur). Bij de CNIL heb ik eveneens de 

onafhankelijke administratieve autoriteiten van binnenuit leren kennen.

d) De openheid voor het internationale en de diversiteit van de culturen hebben steeds tot mijn 

belangrijkste bezorgdheden behoord, als Europeaan en als wereldburger. Mijn 

verantwoordelijkheden als voorzitter van de Europese Adviesgroep inzake de ethiek van 

wetenschappen en nieuwe technologieën en van het Internationaal Comité voor bio-ethiek van 

Unesco en mijn onderwijstaken aan Columbia University (New York), UCL (Londen) en 

vandaag aan de HEC (Parijs) hebben mij in contact gebracht met jongeren van alle 

nationaliteiten.

Op basis van deze eigenschappen (onafhankelijkheid, vakbekwaamheid, beheer van 

autoriteiten op hoog niveau en gevoel voor communicatie met anderen) denk ik een bijzonder 

geloofwaardige en doeltreffende kandidaat te zijn.

– Kunt u aangeven wat uw ideeën zijn over de toezichtstaken van de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming? Hoe ziet u de toezichthoudende rol van de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming met betrekking tot de activiteiten 

van de EU-instellingen en -organen, en op welke wijze denkt u de instrumenten die de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ter beschikking staan in te zetten 

om naleving van de wet- en regelgeving af te dwingen?

De toezichthoudende rol van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 

moet gevaloriseerd worden aangezien de geloofwaardigheid van de functie ervan 

afhangt.

In lijn met de huidige hervorming dient de nadruk te worden gelegd op "ex post"-toezicht, 

zonder de voorafgaande formaliteiten voor de behandeling van gevoelige gegevens te 

verwaarlozen, met name op het vlak van politie, justitie en gezondheid. Een programma van 

jaarlijkse controles (met name op het vlak van de risico's voor de persoonlijke levenssfeer, de 

fysieke beveiliging en de interne controle) moet vastgesteld worden volgens sectorspecifieke 

criteria en de mate van gevoeligheid van de gegevens, zonder evenwel onaangekondigde 

inspecties uit te sluiten (bv. in geval van "data breach"). Er moet bijzondere aandacht worden 

besteed aan het voorkomen van rechtstreekse toegang voor autoriteiten van buiten de EU tot 

gegevens van de EU buiten het kader van de mechanismen voor wederzijdse bijstand.

De deskundigheid op het vlak van het toezicht op gegevensverwerking in het kader van 

justitie of binnenlandse zaken (Eurodac, SIS II, VIS, Europol, enz.) van de Europese 
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Toezichthouder voor gegevensbescherming dient te worden versterkt, rekening houdend met 

de gevolgen op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de 

fundamentele vrijheden in het kader van de bestaande rechtspraak op het niveau van de 

Europese gerechtshoven (Hof van Justitie van de Europese Unie, Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens) en van de nationale grondwettelijke hoven.

De toezichthoudende rol van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 

impliceert een versterking van de rol en de bevoegdheden van de functionarissen voor 

gegevensbescherming. Deze functionarissen moeten hulpmiddelen gegeven worden om 

personeelsleden te helpen opleidingen te volgen (compliance programs, e-training) en de 

diensten van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming moeten in staat zijn 

tijdig te antwoorden op hun vragen (bv. wat te antwoorden op een verzoek tot toegang zonder 

de gegevensbeschermingsregels te overtreden?). De functionarissen voor 

gegevensbescherming moeten aangespoord worden om de vastgestelde incidenten op een 

systematische manier te melden. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 

moet een eenvoudige en begrijpbare "Gids met goede praktijken" opstellen.

Het onderzoek van klachten moet geformaliseerd worden. Er dient te worden gezorgd voor 

een meer formele link met de Ombudsman wanneer hij zaken moet behandelen die te maken 

hebben met gegevensbescherming (bv. MOU).

Het sanctiestelsel moet worden aangevuld en het strategiedocument van de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming moet worden herzien.

De eerste sanctie bestaat in het stopzetten van de verwerking en de toepassing van 

oplossingen. De andere sancties zijn gerechtvaardigd indien de gelaakte praktijk wordt 

herhaald (temeer daar het Statuut van de ambtenaren sancties bevat). Er moet worden gezorgd 

voor sancties voor wanneer de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de 

toegang wordt ontzegd of voor wanneer er essentiële elementen verborgen worden gehouden 

tijdens een controle. Rekening houdend met de impact die de algemene verordening ter 

herziening van Verordening (EG) nr. 45/2001 zal hebben, zal het nodig zijn het 

strategiedocument van 13 december 2010 van de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming te herzien, in samenspraak met de functionarissen voor 

gegevensbescherming. Het openbaar bekendmaken van de tekortkomingen als sanctie op zich 

kan mogelijk gemaakt worden met het akkoord van de betrokken instelling. Alle sancties 

moeten evenredig zijn en worden ingevoerd na een eerlijke rechtsbedeling, en het doel mag 

niet uit het oog worden verloren, namelijk de naleving en eerbiediging van de rechten.

– Kunt u aangeven, rekening houdend met de mogelijke toekomstige rol van de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming als secretariaat van het Europees 

Comité voor gegevensbescherming (indien het gegevensbeschermingspakket op dit punt 

wordt goedgekeurd), hoe u de organisatie en de werkmethoden van het Europees 

Comité voor gegevensbescherming ziet, alsook in welke richting in uw ogen Verordening 

(EG) nr. 45/2001 zou moeten worden gewijzigd om rekening te houden met deze nieuwe 

rol?
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De organisatie van de structuur van de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en de werkmethoden ervan mogen zijn onafhankelijkheid niet 

aantasten indien hij het secretariaat van het Europees Comité voor 

gegevensbescherming op zich neemt.

Het is moeilijk om op deze vraag te antwoorden zonder van binnenuit de huidige 

betrekkingen tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de Groep 

gegevensbescherming artikel 29 te hebben meegemaakt. Hoe dan ook moet de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming volkomen onafhankelijk blijven, zoals is 

vastgesteld in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 45/2001. Het is ondenkbaar dat de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming niet beschikt over het onafhankelijke 

statuut dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in verschillende recente arresten vereist 

van verscheidene nationale gegevensbeschermingsautoriteiten.

Het dichter bij elkaar brengen van de diensten van de Groep gegevensbescherming artikel 29 

en van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is enkel mogelijk voor wat 

betreft de adviesverstrekkende rol voor de Europese instellingen, en niet voor de 

toezichtstaken. Er dient een "Chinese muur" te worden opgetrokken tussen de 

toezichthoudende functie en de adviesverstrekkende rol. De administratieve en financiële 

diensten kunnen samenwerken, gelet op het feit dat de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming beschikt over een specifieke begrotingslijn.

Voor wat de taken van het comité betreft, dienen gemeenschappelijke teams te worden 

samengesteld, met name met betrekking tot sectorspecifieke aangelegenheden (in functie van 

de belangrijkste EU-beleidsterreinen). Om synergieën in de hand te werken, zouden 

gezamenlijke opdrachtbrieven van de voorzitter van het comité en van de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming kunnen worden gericht aan deze teams over een 

specifiek onderwerp. De functionarissen dienen te blijven behoren tot één van beide 

autoriteiten.

De verordening ter vervanging van Verordening (EG) nr. 45/2001 moet in 

overeenstemming zijn met de geest van de hervorming.

In het artikel waarin de onafhankelijkheid van de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming wordt vastgesteld, kan worden aangegeven dat deze niet kan worden 

aangetast door zijn rol als secretariaat van het Europees Comité voor gegevensbescherming.

Er dient een specifiek artikel te worden gewijd aan deze secretariaatsfunctie, met een 

verwijzing naar het intern reglement, waarin de nieuwe organisatie die dit vereist wordt 

beschreven. Verschillende artikelen moeten een beschrijving bevatten van de 

toezichthoudende functies enerzijds en de adviesverstrekkende rol anderzijds.

Er dient een volledig artikel te worden gewijd aan de samenwerking met nationale 

autoriteiten. Er moet eveneens worden nagedacht over de rol van de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming ten overstaan van gelijkaardige autoriteiten in derde landen, voor 

zover deze bestaan.

Tot slot dient de rol van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te worden 
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verduidelijkt wanneer het comité moet tussenbeide komen in het kader van de "one-stop-

shop", wat één van de uitdagingen van de hervorming is om een gedeelde cultuur van 

gegevensbescherming te bevorderen die gebaseerd is op het primaat van het recht, wederzijds 

vertrouwen en uitwisseling.


