
DV\1036746NL.doc PE539.683v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Maandag 20 oktober 2014, 19.00 - 22.30 uur
in het Europees Parlement 

STRAATSBURG

Hoorzitting met mevrouw Cinzia BIONDI, kandidaat

- Kunt u vertellen waarom u zich kandidaat voor deze post heeft gesteld en aangeven 
waarom u denkt dat u een geschikte kandidaat bent?

Ik beschouw het als een voorrecht dat ik mijzelf mag voorstellen als kandidaat voor de 
post van adjunct-toezichthouder voor gegevensbescherming.

Ik solliciteer naar deze functie omdat ik ten zeerste hecht aan de grondrechten en 

fundamentele vrijheden van de burgers van de Europese Unie waar het gaat om het 

verwerken van persoonlijke gegevens en privacy. Daarnaast beschik ik over het nodige 

enthousiasme en een krachtige combinatie van kennis, ervaring en vaardigheden om deze 

grondrechten op doeltreffende wijze te bevorderen en te verdedigen.

Op dit moment bevinden wij ons op een uniek en beslissend punt wat betreft 
gegevensbescherming en privacy, zowel in Europa als in de rest van de wereld. Er doen 
zich uitdagingen en bedreigingen voor die grondig moeten worden besproken en 
doeltreffend moeten worden aangepakt. Toch liggen er ook kansen, vooropgesteld dat wij 
hier in de Unie een omgeving van transparantie en vertrouwen tot stand kunnen brengen 
die ons allen in staat stelt samen te werken met de rest van de wereld en de innovatie die er 
geboden wordt. Ik zie een ambitieuze rol voor de instellingen en organen van de EU als 
voortrekkers op dit gebied, niet alleen in Europa maar ook wereldwijd. Aan dit streven wil 
ik graag met mijn inspanningen bijdragen.

De rol van adjunct-toezichthouder brengt het voorrecht en de verantwoordelijkheid mee om 

invloed uit te oefenen op beleid en cultuur. Bij deze gelegenheid wil ik benadrukken dat 

gegevensbescherming en privacy grondrechten van de burgers van de Unie zijn. Zij zijn op 
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zichzelf van essentieel belang, en als zij niet beschermd worden kan dat negatieve gevolgen 

hebben voor andere rechten en vrijheden.

Ik ben van oordeel dat mijn visie en standpunten mij geschikt maken voor deze functie, en 

dat mijn ervaring en sterke punten mij zullen helpen mijn werk tot een succes te maken.

Ik heb zeer nauw samengewerkt met organisaties en bedrijfstakken in de meest 

uiteenlopende sectoren, waaronder overheids- en regelgevingsinstanties, en ik beschik 

vooral over grondige werkervaring op de hoogste niveaus in de particuliere sector, zowel 

nationaal als internationaal. Ik heb persoonlijk ervaren hoeveel verschillende visies, 

opvattingen, angsten en mythes er heersen rond gegevensbescherming en privacy. Uit 

ervaring weet ik dat het probleem gewoonlijk niet schuilt in wat instanties willen bereiken, 

maar hoe zij dit willen bereiken. Ik zal mijn inzicht in deze materie en het succes dat ik heb 

kunnen boeken bij mijn werk op dit terrein toepassen bij de taken waarmee ik als adjunct-

toezichthouder te maken krijg.

Ik breng een frisse en onbevooroordeelde aanpak mee naar de Europees toezichthouder 

voor gegevensbescherming. Ook breng ik een robuuste combinatie van kennis, 

vaardigheden en ervaring mee, die de kennis, vaardigheden en ervaring van de nieuwe 

toezichthouder zullen verstevigen en aanvullen, zodat er een sterker team tot stand komt.

Mensen samenbrengen voor een gemeenschappelijk streven, om een gemeenschappelijk 

doel te bereiken, is iets waarin ik plezier schep en waarin ik goed ben. Door gebruik te 

maken van mijn vaardigheden op zowel het gebied van gegevensbescherming als van 

regulering van financiële diensten heb ik invloedrijke organisaties, verenigingen en 

personen samen kunnen brengen voor overleg over de voorgestelde algemene verordening 

over gegevensbescherming en over gemeenschappelijke punten van zorg, en heb ik 

samenwerking en uitwisseling van informatie kunnen stimuleren.

Mijn specialisatie in technologierecht en het beheer van grootschalige IT- en datagerichte 

projecten hebben mij waardevolle inzichten in technologie- en informatiegerichte sectoren 

verschaft. Dat ik bekend ben met hun motieven, capaciteiten en modus operandi, betekent 

dat ik mij in een optimale positie bevind om de EU-instellingen steun, advies en toezicht te 

bieden. Dat zal ik niet alleen doen wanneer hun eigen behoeften en doelstellingen op het 

gebied van technologie betreft, maar ook als het gaat om het ontwikkelen van hun beleid op 

het gebied van technologie en digitale diensten.

Een onafhankelijke geest en onafhankelijk optreden zijn kenmerkend geweest voor al mijn 

eerdere functies. Integriteit en een professionele houding hebben in mijn carrière altijd een 

centrale rol gehad. Indien ik benoemd word zal ik deze beginselen en normen in de functie 

van adjunct-toezichthouder blijven toepassen en verdedigen.
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- Kunt u aangeven wat uw ideeën zijn over de toezichtstaken van de Europees 
toezichthouder voor gegevensbescherming? Hoe ziet u de toezichthoudende rol van de 
Europees toezichthouder voor gegevensbescherming met betrekking tot de activiteiten 
van de EU-instellingen en -organen, en op welke wijze denkt u de instrumenten die de 
Europees toezichthouder voor gegevensbescherming ter beschikking staan in te zetten 
om naleving van de wet- en regelgeving af te dwingen? 

Verordening 45/2001 vermeldt de vereisten aan en de taken en bevoegdheden van de 

Europees toezichthouder voor gegevensbescherming. Het reglement van orde (van 17 

december 2012) bevat de randvoorwaarden voor de wijze waarop deze worden uitgevoerd 

en toegepast door de EDPS, alsmede bepalingen inzake de interne structuur. Ik erken dat 

deze documenten tezamen de bevoegdheden van de EDPS alsmede de parameters van zijn 

werkzaamheden omlijnen, en ik zal mij bij mijn werkzaamheden aan de huidige en 

toekomstige structuur houden. Ik wil hier niet ingaan op de inhoud ervan. Liever wil ik in 

het kort mijn ideeën uiteenzetten over hetgeen ik hoop te bereiken via toezicht, en welke 

verwachtingen ik heb van de Europese instellingen en organen die gegevens verwerken.

Naar mijn mening is het de taak van de EDPS om een krachtige, ondubbelzinnige en 

onafhankelijke leidende rol te spelen als het erom gaat te waarborgen dat de rechten van de 

EU-burgers door de instellingen en organen van de Unie worden gerespecteerd. Indien ik 

word benoemd zal ik gegevensbescherming en privacy duidelijk en consequent 

positioneren als de bindende grondrechten die zij zijn: rechten die de Europese 

samenleving in de loop van tientallen jaren om gegronde redenen heeft geformuleerd en 

beschermd. Niettemin moeten wij ook aanvaarden dat dit geen absolute rechten zijn. In 

uitzonderlijke omstandigheden, als er sprake is van een echte, aantoonbare noodzaak en 

specifieke en duidelijke redenen, kan het zijn dat de EU-instellingen voorrang moeten 

verlenen aan een belang dat in strijd is met andere belangen. Voordat zulks gebeurt, 

verwacht ik een uitvoerig debat en volledige openheid van zaken. Daarnaast moeten alle 

aanvaardbare alternatieven worden verkend die ook tot het gewenste resultaat zouden 

kunnen leiden, waarbij onder alle omstandigheden maximale waarborgen en 

toezichtmechanismen moeten worden toegepast.

Ik ben van oordeel dat we ons moeten richten op het allerhoogste doel: het beschermen 

van de grondrechten van de EU-burgers. De beste en meest duurzame weg om zulks te 

bereiken loopt via samenwerking, het rechtstreeks en vroegtijdig aanpakken van 

problemen, wederzijds respect, een eerlijke dialoog en het duidelijk omlijnen van de 

verwachtingen. Ik beschouw het als een belangrijk onderdeel van mijn taak om de EU-

instellingen en -organen te voorzien van advies en hen in staat te stellen om goede 

beslissingen te nemen en in een vroeg stadium van hun gegevensverwerking solide 

oplossingen te vinden, zodat er zo min mogelijk behoefte is aan ad hoc-reparaties achteraf. 

Hiertoe zal ik gebruik maken van regelmatige formele en informele bijeenkomsten, 

gerichte training, praktische handleidingen, delen van kennis, analyse van trends en 
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achtergronden, horizonverkenning en een robuuste relatie met het DPO-netwerk, teneinde 

bij te dragen aan grotere consistentie van de gegevensverwerking tussen de verschillende 

instellingen en organen.

De EU-instellingen en -organen zijn aansprakelijk voor de impact die zij op de rechten en 

vrijheden van EU-burgers hebben. Het is de taak van degenen die persoonlijke gegevens 

verzamelen en gebruiken, en hieruit profijt trekken, om het vertrouwen te herstellen dat 

gegevens op een verantwoordelijke manier en voor een goed doel kunnen worden verwerkt.

Hiertoe is transparantie nodig, mogelijk in een mate die voor sommige instellingen 

ongebruikelijk is. Zonder transparantie kan er geen sprake zijn van een geïnformeerde 

keuze, instemming van of controle door de burger. En zonder deze is er geen basis voor 

vertrouwen.

Ik zou het als bewijs van een succesvolle ambtstermijn van mijzelf beschouwen als er aan 

het eind daarvan een meer proactieve en diepgaandere relatie is tussen de Europees 

toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese instellingen en organen dan aan 

het begin. 

Interventiebevoegdheden vormen een noodzakelijk element van succesvol toezicht. Naar 

mijn mening zijn de bevoegdheden die worden toegekend in artikel 47, lid 1, onder c), d) 

en f) (namelijk de bevoegdheid om inwilliging van de verzoeken of naleving van de 

rechten van betrokkenen, dan wel het rectificeren, blokkeren, wissen of vernietigen van 

gegevens te gelasten, en om een verbod op verwerking op te leggen), degene die wellicht 

de grootste invloed op de verwerking van gegevens door de Europese instellingen en -

organen hebben. Ik hoop dat betere protocollen zoals hiervoor beschreven ertoe bijdragen 

dat de EDPS slechts spaarzaam van zijn bevoegdheden gebruik hoeft te maken. Niettemin 

wil ik alle EU-instellingen en -organen duidelijk laten weten dat zulke maatregelen zullen 

worden genomen als dat nodig is.

Ik ben ervan overtuigd dat onafhankelijkheid, consequent handelen, doeltreffende controle 

en zinvolle interventie de basis vormen voor een succesvol optreden van de EDPS.

Interventie moet tevens zijn gebaseerd op een pragmatische interpretatie door de EDPS van 

hetgeen hij via zijn maatregelen wil bereiken: het kan gaan om het afdwingen van een 

positief resultaat, of om het voorkomen van een specifieke bedreiging.

Sommige bevoegdheden die de EDPS krachtens artikel 47 van Verordening 45/2001 zijn 

toegekend worden alledaagse omgangsvormen als we hetgeen ik hiervoor heb beschreven 

in essentie gaan toepassen. Zo zijn de formele bevoegdheden om informatie op te vragen 

of toegang te krijgen tot locaties niet nodig als er altijd sprake is van voldoende 

samenwerking en verstrekking van informatie.
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Als de EDPS wèl gebruik maakt van zijn interventiebevoegdheid mag dit niet als een 

volledige verrassing komen. De EDPS zal gelegenheid bieden voor medewerking en 

vertegenwoordiging bij kwesties waarin hij handhavingsmaatregelen overweegt. Dit kan 

plaatsvinden in de context van onze systematische interactie, bijvoorbeeld via het proces 

van ex-antecontroles, of via een gestructureerde beoordeling, of als onderdeel van een 

klacht. In mijn optiek zal interventie het vaakst plaatsvinden in een van deze twee situaties:

als de instelling in kwestie volledig meewerkt maar wij er niet in geslaagd zijn om een 

voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden en de EDPS van mening is dat er 

sprake is van een inbreuk, risico of bedreiging van betekenis; of als er geen werkelijke 

medewerking van de desbetreffende instelling of het desbetreffende orgaan van de EU is.

Dit laatste zou kunnen wijzen op een onderliggende cultuur die op zichzelf ook een risico 

kan vormen.

In alle gevallen zal de EDPS ernaar streven uit te leggen welke maatregelen er zullen 

worden genomen en waarom. Onze analyse zal voor een breed publiek beschikbaar zijn.

Verder wil ik ook volgen of onze interventie doeltreffend is, niet alleen voor de instelling 

of het orgaan in kwestie, maar ook in bredere zin. Ik zal er bij alle EU-instellingen en -

organen op aandringen dat zij lering trekken uit de maatregelen van de EDPS.

Kunt u aangeven, rekening houdend met de mogelijke toekomstige rol van de Europees 
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 werkmethodes 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?

Het geheel van taken en verantwoordelijkheden die de tekst van de Europese Commissie 

van 2012 en de tekst van het Europees Parlement van 2014 het Europees Comité voor 

gegevensbescherming toekennen, heeft een aanzienlijk omvang. Kerntaak en hoogste doel 

is evenwel het integreren van de harmonisering van gegevensbescherming in de hele EU.

Op basis van collectieve verantwoordelijkheid zal het Comité zorgen voor een 

geharmoniseerde interpretatie, toepassing en handhaving van het voorgestelde 

gegevensbeschermingspakket. Het zal een essentiële rol vervullen als hoeder van het 

consistentiemechanisme.

Het Comité moet in mijn optiek opereren binnen een raamwerk van goed bestuur, optimale 

protocollen voor samenwerking en communicatie, collectieve verantwoordelijkheid, 

volledige doorgifte van informatie, doeltreffende controles, duidelijke mechanismen 

ingeval van escalatie, alsmede verantwoordingsplicht. Bij alle werkzaamheden moeten de 

nationale toezichthoudende autoriteiten en de EDPS een eerlijke en gelijke kans krijgen 

om hun standpunten en visie uiteen te zetten. Wij moeten ertoe worden uitgedaagd en 
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gemotiveerd om als comité met een duidelijke visie en duidelijke doelstellingen op te 

treden.

Ik zou graag zien dat het Comité op een open en slimme wijze wordt georganiseerd, altijd 

als college optreedt en zo min mogelijk verzuild opereert. Dit betekent echter niet dat 

individuele leden niet het voortouw zouden mogen nemen bij bepaalde aspecten van de 

werkzaamheden van het Comité, en deze kwesties voor debat en besluit aan het voltallige 

Comité zouden kunnen voorleggen.

Daarnaast dient er een mechanisme te zijn dat waarborgt dat het Comité objectieve en op 

bewijzen gebaseerde analyses van kwesties uitvoert, en op onpartijdige wijze conclusies 

trekt. Alle vastgestelde standpunten en maatregelen moeten door alle leden publiekelijk 

worden gesteund, ongeacht de individuele nationale belangen en vooruitzichten die door 

het Comité in het overleg over zijn besluit aan de orde zijn gesteld.

Ten slotte is het belangrijk dat besluiten, aanbevelingen, adviezen, richtsnoeren en andere 

handelingen van het Comité algemeen toegankelijk zijn. Hiermee bedoel ik dat zij 

begrijpelijk moeten zijn voor een breed publiek, en niet uitsluitend voor juristen of 

degenen die over voldoende technische kennis van gegevensbescherming en privacy 

beschikken om hun betekenis en praktische toepassing te kunnen ontsleutelen. De 

werkzaamheden van het Comité moeten gemakkelijk vertaald kunnen worden naar het 

dagelijks bestaan van EU-burgers en de gegevensverwerking door controleurs.

Wat betreft het secretariaat zie ik een rol bij de opbouw van de nodige processen om 

genoemd kader te ondersteunen. Wij zullen de activiteiten van de EDPB aansturen en 

coördineren en betrekkingen faciliteren, zodat de EDPB zich op tijd en doeltreffend van 

zijn taken kan kwijten.

Ik ben nagegaan op welke manier de oprichting van een Europees Comité voor 

gegevensbescherming van invloed zal zijn op de EDPS, gezien de twee verschillende 

rollen die hij zal vervullen: enerzijds die van lid van het Comité, en anderzijds die van 

secretariaat ervan.

In zijn eerste rol zal de EDPS, tezamen met de overige leden, onafhankelijk als Comité 

moeten optreden. Hij zal zich echter bewust moeten zijn van de daarvan losstaande, 

voortdurende noodzaak om onafhankelijk te blijven bij zijn activiteiten als EDPS 

overeenkomstig Verordening 45/2001. Ik vrees dat er hier mogelijke conflictpunten zijn 

die nadere verduidelijking en een zeer omzichtige aanpak vergen. Zo overlapt de taak van 

het Comité om de EU-instellingen te adviseren wat betreft het verwerken van persoonlijke 

gegevens in de EU (art. 66, lid 1, onder a) van de algemene verordening inzake 

gegevensbescherming) duidelijk met de kernverantwoordelijkheid van de EDPS.
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Als secretariaat zal de EDPS tot taak hebben te waarborgen dat het Comité efficiënt, 

doeltreffend en correct opereert. Hij zal een breed scala aan activiteiten moeten beheren, 

planning en programmering moeten faciliteren, de interne en externe betrekkingen van het 

Comité moeten coördineren en in het algemeen de administratieve en operationele zaken 

van het Comité moeten behartigen. Dit zal voor aanzienlijke druk op de middelen van de 

EDPS zorgen en kan een gevoelige kwestie blijken als het gaat om de prioritering van 

activiteiten, met name daar het secretariaat zich zal moeten onderwerpen aan de richting 

die de voorzitter van het Comité kiest wat betreft de te verlenen steun.

Verordening 45/2001, en in het verlengde daarvan het reglement van orde van de EDPS, 

zullen hoe dan ook opnieuw moeten worden geformuleerd om de verordening waar nodig 

te weerspiegelen en effect te verlenen. De eerder genoemde punten ten aanzien van 

onafhankelijkheid en middelen moeten bij deze herziening aan de orde komen, en moeten 

worden meegenomen bij het ontwikkelen van het reglement van orde van het Comité.

Momenteel neig ik ertoe te denken dat het secretariaat van het Comité – om naar behoren 

te kunnen functioneren en het Comité voldoende steun te kunnen bieden – binnen de 

EDPS een afzonderlijke functie zou moeten zijn, wellicht met een eigen directeur. Het zou 

onafhankelijk van andere EDPS-taken moeten opereren, hoewel de directeur wel deel zou 

uitmaken van de raad van bestuur van de EDPS. Indien ik word benoemd zal ik deze visie 

opnieuw bezien, zodra ik mijn functie heb aanvaard en mij meer vertrouwd heb kunnen 

maken met de EDPS zelf, en zodra het wetgevingspakket is afgerond.

Op Verordening 45/2001 en het reglement van orde van de EDPS zijn technische 

amendementen nodig om diverse punten aan te pakken, waaronder: de rechtsgrondslag en 

de bevoegdheden van de EDPS als secretariaat; een duidelijke omschrijving van 

bijkomende taken en bevoegdheden; een herziene structuur van de EDPS als instelling, 

met een scheiding van de functies en een toelichting hoe een en ander zal worden beheerd;

rapportagevoorschriften; en het bijeenbrengen en plannen van middelen.


