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Ik hou me al meer dan 15 jaar onafgebroken met gegevensbescherming bezig. Door mijn 
loopbaan op het gebied van wetgeving, eerst bij de regelgevende instantie (CNIL) en later als 
consultant, beschik ik over een alomvattende kijk op en kennis van het onderwerp in kwestie.

In mijn hoedanigheid van administrateur bij het nationale parlement was ik belast met de 
omzetting van Richtlijn 95/46/EG, die voor een enorme wijziging van de bevoegdheden van 
de CNIL heeft gezorgd (wet van 2004). Door de ervaring die ik als deskundige op het gebied 
van strafrechtkwesties en wetgeving inzake persoonsgegevens bij het nationale parlement
heb opgedaan, ben ik gewend en weet ik wat het inhoudt om met volksvertegenwoordigers, 
politieke groepen en leden van de uitvoerende macht samen te werken, hen te adviseren 
en met hen te onderhandelen, en heb ik dit proces ten zeerste leren waarderen. Op grond 
hiervan denk ik dan ook te voldoen aan hetgeen van de Europees Toezichthouder voor 
gegevensbescherming (EDPS) wordt gevraagd (zie het door hem op 4 juni jongstleden 
gepubliceerde policy paper. 

Als secretaris-generaal heb ik invulling gegeven aan de nieuwe CNIL, zoals bedoeld in 
de wet van 2004. Ik heb de opzet van de CNIL gewijzigd en de in-house beschikbare 
juridische en technologische kennis gediversifieerd.  Een regelgever zal meer geneigd zijn tot 
conservatisme en minder tot pragmatisme in zijn analyses, en tegelijkertijd kwetsbaarder zijn 
voor druk van buitenaf, naarmate hij de technologie minder goed begrijpt. Het is deze 
overtuiging die mij ertoe heeft gebracht het aantal deskundigen op technologiegebied binnen 
de CNIL te verdrievoudigen. Een regelgever kan anno nu alleen onafhankelijk zijn als hij 
multidisciplinair is. Ik heb de uitoefening van de handhavings- en controlebevoegdheden van 
de CNIL juridisch dichtgetimmerd, voor gebruikers nieuwe onlinediensten ontwikkeld, de 
communicatie op nieuwe leest geschoeid en gewerkt aan bevordering en uitleg van het 
Europese model (zie de conferentie van Straatsburg in 2008, die in de Verklaring van Madrid 
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is uitgemond). Deze 'nieuwe CNIL' en haar communicatiestrategie werden niet overal positief 
ontvangen en hebben zelfs geresulteerd in aanvallen op haar onafhankelijkheid, in het 
bijzonder in de vorm van parlementaire amendementen gericht op verkleining van de 
begroting en van politieke druk in het geval van dossiers met een raakvlak met publieke 
vrijheden. De controle van het politiebestand (STIC) en het project betreffende de 
ontwikkeling van het bestand van de inlichtingendiensten (EDVIGE) zijn hier goede 
voorbeelden van. Ik weet dus precies wat 'onafhankelijkheid' betekent, en ook hoe 
belangrijk dit concept is en wat er voor nodig is in termen van dialoog, want zonder dialoog 
bestaat het gevaar van de zogenaamde 'splendid isolation'. De EDPS heeft behoefte aan een 
concept van onafhankelijkheid dat zich kenmerkt door veeleisendheid, openheid en 
krachtdadigheid; alleen dan kan hij zijn nieuwe taken naar behoren uitvoeren. 

Tot slot geldt dat de economische dimensie van gegevensbescherming nu belangrijker is 
dan ooit. Ik zie dit elke dag in mijn werk als advocaat op een internationaal 
advocatenkantoor. Persoonsgegevens zijn in de economie het nieuwe 'zwarte goud'. 
Persoonsgegevens zijn het onderwerp van nieuwe diensten, en ze vormen nieuwe markten. 
Deze nieuwe actoren van de digitale economie zijn dus zeer 'verstorend', aangezien ze zich 
horizontaal differentiëren vanwege hun controle over persoonsgegevens. Dit inzicht in de 
economische realiteit is een essentieel stuk kennis, dat de EDPS van pas komt bij het op 
pertinente en pragmatische wijze blijven adviseren van de Europese instellingen. 

Het is tegen deze achtergrond van permanente innovatie en concurrentie tussen de 
regelgevingssystemen dat Europa besloten heeft zijn eigen model te hervormen. De 
ontwerpverordening introduceert een nieuwe governancestructuur, waarbij voor samenhang 
wordt gezorgd door het toekomstige Europees Comité (waarvoor de EDPS de 
secretariaatstaken op zich zal nemen). Dit is een buitengewoon veeleisende, nieuwe en 
strategische taak. Hiervoor is dan ook een 'nieuwe' EDPS nodig, met een nieuw team 
mensen voor een nieuw project. Ik weet uit eigen ervaring wat het doorvoeren van 
veranderingen vergt aan energie, inzet, wil tot vernieuwing en enthousiasme. Wat de 
'nieuwe' EDPS nodig heeft, zijn enthousiasme, flexibiliteit in de organisatie, een 
multidisciplinaire benadering van gegevensbescherming, en een open en tegelijkertijd 
vastomlijnd concept van onafhankelijkheid. Dit zijn de kwaliteiten die ik in dienst van de 
EDPS wil stellen. 

In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe verordening moet de Europees 
Toezichthouder (EDPS) bij de uitoefening van zijn controletaken gebruik maken van de 
ervaring en kennis die de afgelopen tien jaar op dit vlak zijn opgedaan, waarnaar ook 
duidelijk wordt verwezen in het policy paper.  Zo moet een controleur in de eerste plaats 
voorspelbaar zijn.

Onder voorspelbaar versta ik het uitleggen en communiceren van de criteria op basis 
waarvan de controles zijn geprioriteerd. Zowel bij bezoeken ter plekke, als bij controles 
vooraf van risicoverwerkingen zou geprioriteerd kunnen worden aan de hand van de volgende 
criteria: i) ontvangen klachten, waarbij opgemerkt zij dat het aantal ontvangen klachten sinds 
2011 daalt (van 100 naar 80 in 2013), en ii) door de EDPS geselecteerde thema's 
(bijvoorbeeld beveiliging van gegevens, opmerkingen, geolokalisering, de 'bring your own 
device'-praktijk (BYOD) binnen de Europese instellingen, enz.).  Geconfronteerd met het 
steeds groter wordende aantal verzoeken om controle vooraf (80 in 2010, 280 in 2013) zou de 
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EDPS een prioritering kunnen doorvoeren en zich bij de in artikel 27 van Verordening (EG) 
nr. 45/2001 bedoelde adviezen terughoudend kunnen opstellen. 

De EDPS zou elk jaar zijn controleprogramma en de resultaten van de controles van het 
voorafgaande jaar openbaar moeten maken. Deze openbaarmaking zou daarmee een 
bijdrage leveren aan de totstandbrenging van een betere gegevensbeschermingscultuur binnen 
de instellingen van de Europese Unie, in die zin dat er goede praktijken uit zouden kunnen 
worden gedistilleerd. Dit programma zou ontwikkeld moeten worden op basis van voorstellen 
van de teams van de EDPS en in overleg met de adjunct-Toezichthouder. Het programma 
moet derhalve ontwikkeld en ten uitvoer worden gelegd als een managementproject.

De geloofwaardigheid van de EDPS als controle-autoriteit staat of valt met de invulling die 
gegeven wordt aan de begrippen 'rechtvaardigheid' en 'pragmatisme'. Rechtvaardigheid 
houdt in dat gewerkt wordt met een van tevoren vastgesteld, regelmatig geactualiseerd 
(bijvoorbeeld om rekening te houden met technologische ontwikkelingen op het vlak van 
beveiliging en gebruik van gegevens) en bij de doelgroepen bekend schema voor het 
analyseren van conformiteit met de regels inzake gegevensbescherming en de daaraan 
verbonden risico's.  In dit verband zou de EDPS een beroep kunnen doen op 
informatietechnologiedeskundigen (via bijvoorbeeld ENISA).  Pragmatisme betekent dat 
conformiteit wordt beoordeeld aan de hand van het hierboven bedoelde schema, met 
inachtneming van de specifieke omstandigheden van de verwerking, de gevoeligheid van de 
verwerkte gegevens, de legitimiteit van het doel van de verwerking, alsook de risico's voor de 
rechten van de betrokken personen.  Daarnaast is bijvoorbeeld ook een aan risico's 
gerelateerde benadering, op voorwaarde dat deze uitgelegd en begrepen zijn, nog een 
manier om een gegevensbeschermingscultuur beter ingang te doen vinden, aangezien ze stoelt 
op een empirisch fundament waar de diensten en personen in kwestie gemakkelijk kennis van 
kunnen nemen.

De EDPS moet als toezichthoudende instantie doeltreffend zijn. Omdat de EDPS over een 
zeer beperkte hoeveelheid middelen beschikt, moet bij de keuze van de controles selectief te 
werk worden gegaan en rekening worden gehouden met externe conformiteitsnetwerken.   
Hierbij moet in eerste instantie gedacht worden aan de 'data protection officers' (DPO's) en de 
coördinatoren (DPC's). Het samenbrengen en goed doen samenwerken van deze actoren 
kan voor het werk van de EDPS als multiplicatorfactor fungeren en bijdragen tot een hoog 
niveau van gegevensbescherming in de EU. 

In dit verband moet de EDPS zijn communicatiemethoden moderniseren. Er zou 
bijvoorbeeld, uiteraard rekening houdend met de beschikbare hulpmiddelen, gedacht kunnen 
worden aan: i) een speciale, aan de DPO's en DPC's gewijde extranet-site met goede 
praktijken, forums, FAQ's plus antwoorden, enz., ii) webconferenties met opleidingstrajecten, 
iii) e-learningmodules, iv) op de behoeften van de DPO's en DPC's toegesneden instrumenten 
of ondersteuning, te ontwikkelen aan de hand van de feedback die zij geven op vragenlijsten, 
en v) jaarlijkse bijeenkomsten van DPO's en DPC's rond een specifiek thema of specifieke 
actie.  

Om meer te kunnen zeggen over de toekomstige organisatie van het Europees Comité zal 
eerst zijn rol duidelijk moeten worden gedefinieerd. Afgaande op de ontwerpverordening en -
richtlijn (versies van januari 2012) is het Comité het instrument dat voor een coherente 
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uitvoering van beide teksten moet zorgen, en het orgaan dat taken op het vlak van de 
beslechting van geschillen tussen de nationale autoriteiten en bemiddeling op zich gaat 
nemen. 

Dit betekent dat het optreden van het Comité op de onderstaande vier verschillende wijzen
plaats zou kunnen vinden: a) in reactie op een verzoek van een nationale autoriteit in het 
kader van zijn bevoegdheden op het gebied van voorafgaande controle (bijvoorbeeld wanneer 
een nationale autoriteit een lijst wil opstellen met verwerkingen waarvoor zijn voorafgaande 
raadpleging vereist is of een kosten-batenbeoordeling wil maken), b) naar aanleiding van 
een verzoek van een nationale autoriteit in het kader van controle achteraf (bijvoorbeeld 
wanneer een autoriteit weigert een andere autoriteit in te schakelen bij gemeenschappelijke 
controles). Het Parlement heeft overigens de bevoegdheden van het Comité op dit punt flink 
uitgebreid, in die zin dat het nu in kennis moet worden gesteld van meningsverschillen tussen 
autoriteiten wanneer een van meerdere betrokken autoriteiten een voorstel voor sancties heeft 
gedaan, en dat c) op eigen initiatief met het oog op het uitwerken van goede praktijken en 
richtsnoeren voor nationale autoriteiten, d) als centrum voor gedeelde hulpbronnen in 
dienst van nationale autoriteiten (opleidingen, terbeschikkingstelling van documentatie). 

Deze vier wijzen waarop het Comité kan optreden, die uiteraard ook gecombineerd kunnen 
worden (zo kan bij opleiding aandacht worden besteed aan problemen die bij 
gemeenschappelijke acties aan het licht zijn gekomen), moeten leidend zijn bij het invullen 
van de opzet van het secretariaat van het Comité door de EDPS. Zo dienen a), b) en c), die 
met het eigenlijke mandaat van het Comité verband houden, een plaats in het organigram van 
het Comité krijgen, terwijl d) (de rol van centrum van gedeelde hulpbronnen) een horizontale 
activiteit is, ter ondersteuning van a), b) en c).  Hierbij valt te denken aan een beveiligde 
extranetsite voor nationale autoriteiten waar zij niet alleen voor opleidingsondersteuning 
terecht kunnen en een gegevensbank kunnen raadplegen, maar ook kunnen volgen in welk 
stadium de door het Comité ondernomen onderzoeken zich bevinden. 

Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de meest gevoelige dossiers, 
hoogstwaarschijnlijk derhalve de controles achteraf. De EDPS moet streven naar het 
aandragen van evenwichtige, rechtvaardige en onpartijdige oplossingen, die het in zich 
hebben consensus tot stand te brengen, alsook vertrouwen tussen en binnen autoriteiten. In dit 
verband kunnen de Toezichthouder en de adjunct-Toezichthouder alleen succesvol zijn indien 
zij tactvol opereren, beschikbaar zijn, een luisterend oor hebben en open staan voor dialoog, 
en goed op de hoogte zijn van de verschillende nationale autoriteiten en hun geheel eigen 
culturen. 

Deze organisatie, met zijn drie mandaatstaken, ondersteund door een horizontale 
eenheid 'hulpbronnen', dient regelmatig (elke anderhalf of twee jaar) binnen het Comité 
tegen het licht te worden gehouden, teneinde ervoor te zorgen dat zij doeltreffend blijft en -
in de op technologisch gebied snel veranderende wereld van nu - steeds tegen haar taken 
opgewassen blijft.  
De verschillende, nieuwe en strategische taken van het mandaat van de EDPS impliceren 
wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 45/2001, en in het bijzonder aan de artikelen46 
('Taken') en 47 ('Bevoegdheden').  


