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Hoorzitting met kandidaat WIEWIÓROWSKI

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

waarom u denkt dat u een geschikte kandidaat bent?

De taken van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, als instantie die de 

grondrechten waarborgt, zijn met name belangrijk voor mij aangezien ze betrekking hebben 

op waarden die, ondanks de veranderende wereld waarin we leven, relevant blijven. Om de 

redenen voor mijn kandidaatstelling voor de functie van adjunct-toezichthouder uit te leggen, 

verwijs ik naar mijn ervaring. Ik werd geboren in een "analoge" wereld, en in dit opzicht 

behoor ik dus niet tot de digitale generatie. De wereld die ik kende als kind en als tiener was 

een wereld achter een IJzeren Gordijn. De komst van het informatietijdperk en het internet 

vielen samen met de komst van vrijheid en democratie, aan het begin van de jaren 90. Voor 

een generatie van mensen die, net als ik tijdens mijn rechtenstudies, nog maar net volwassen 

werden, betekende het individueel leren verwerken van informatie, zonder censuur en 

gebruikmakend van moderne middelen, een ervaring op het vlak van vrijheid en een les in 

sociale vaardigheden. Toentertijd werden onze gedachten gestuurd door de waarden waarop 

de EU gevestigd is – waardigheid, vrijheid en mensenrechten, waaronder vrijheid van 

meningsuiting en het recht op privacy, enerzijds, en de vrije markt en het vrije verkeer van 

personen, goederen en diensten anderzijds – en deze waarden waren belangrijke 

referentiepunten voor ons. Gelet op de huidige risico's en de toenemende problemen, zowel 
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op globaal niveau als binnen de EU, krijgen die waarden nu een bijzondere betekenis. Ze 

moeten worden gebruikt om de activiteiten van de EU en haar instellingen te sturen, 

aangezien ze tevens uitermate belangrijk zijn voor de werking van instellingen als de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, die reeds 10 jaar werkt aan de 

vrijwaring van de mensenrechten. De rol van dit orgaan moet bestaan uit de verlening van 

advies aan organen en instellingen van de EU, samenwerking, met name met het Europees 

Parlement, en de uitvoering van handhavingsmaatregelen. Ook consensusvorming bij 

belanghebbenden en de pragmatische aanpak van afzonderlijke gevallen mag niet worden 

vergeten.

De adjunct-toezichthouder moet dus zorgen voor een combinatie van technologische kennis 

van zaken, administratieve vaardigheden en een wetenschappelijke aanpak van de problemen 

waarmee we te kampen hebben en van toekomstige situaties.

Ik ben ervan overtuigd dat mijn verwezenlijkingen en mijn ervaring van mij een ideale 

kandidaat maken die de Europese Unie als geheel kan dienen, en met name de Europese 

instellingen. Mijn combinatie van academische kennis en praktijkervaring in het 

bedrijfsleven, belangrijke rechtsgebieden en informatietechnologie, vertegenwoordigen 

volgens mij, samen met mijn voortdurende ervaring met de toepassing ervan als 

gegevensbeschermingsautoriteit, zowel op nationaal als op internationaal niveau, een 

betrouwbare basis om te kunnen omgaan met de uitdagingen waar we mee te kampen hebben

en om passende oplossingen te vinden.

– 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 rol van gegevensbeschermingsautoriteiten, met inbegrip van de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming, is aan het evolueren van traditioneel toezicht en het behandelen 

van klachten naar de verstrekking van advies en de vergroting van de bewustwording. Het is 

algemeen aanvaard dat gegevensbeschermingsautoriteiten de rol van ombudsman, auditor, 
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consultant, onderwijzer, beleidsadviseur, onderhandelaar en handhaver van de wet vervullen1.

De toezichthoudende taken kunnen niet los worden bekeken van andere taken en van de 

noodzaak de regels na te leven.

Er dient eveneens een toezichtmodel te worden ontwikkeld in het kader waarvan een 

belangrijke rol is weggelegd voor de functionarissen voor gegevensbescherming in de 

instellingen en organen. Ze zijn verantwoordelijk voor het intern toezicht op 

gegevensverwerking en de uitvoering van passende procedures. Zij weten het best hoe de 

afzonderlijke instellingen precies werken en zij verkeren in een positie om de passende 

maatregelen uit te voeren, terwijl ze zich er ten volle van bewust zijn dat ze, ondanks de 

waarborg van onafhankelijkheid, personeelsleden van de betrokken instelling blijven. 

Hierdoor kunnen ze volledig werken binnen hun instelling, gebruikmakend van hun begrip 

van de specifieke manieren waarop de instelling functioneert. Ik ben van mening dat de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming betrekkingen moeten aangaan met de 

functionarissen voor gegevensbescherming en hen moet ondersteunen door hen hulpmiddelen 

aan te reiken en door te zorgen voor een voortdurende dialoog. Dat dergelijke aanpak nodig is 

werd benadrukt door de belanghebbenden in het kader van raadplegingen als voorbereiding 

op de strategie van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor 2013-2014. 

In de praktijk vormt de vertaling van de algemene beginselen die zijn vastgelegd in de 

verordeningen in specifieke procedures en oplossingen het moeilijkste onderdeel, maar dit is 

van wezenlijk belang voor de bescherming van persoonsgegevens.

Enkel wanneer niet-verplichte proactieve maatregelen inefficiënt of ontoereikend blijken te 

zijn, moet het mogelijk zijn verplichte maatregelen te nemen. Deze mogelijkheid moet blijven 

behoren tot de bevoegdheden van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, 

zoals het geval is krachtens de huidige regelgeving. Deze maatregelen moeten eveneens 

bijdragen tot de verhoging van het bewustzijn en bijgevolg leiden tot de daadwerkelijke 

toepassing van de gegevensbeschermingsregels.

Het is belangrijk dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, zoals andere 

gegevensbeschermingsautoriteiten, de specifieke kenmerken van de technologieën en 

processen voor gegevensverwerking in de instellingen begrijpt. Een recent initiatief van de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming met betrekking tot het Internet Privacy 

Engineering Network, dat gepaard ging met de totstandbrenging van een gemeenschap die 

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
blz. 107-116. 
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samenwerkt aan de ontwikkeling van doeltreffende oplossingen voor de bescherming en 

bevordering van privacy op internet, vormt een goed voorbeeld van hoe deze behoeften 

kunnen worden aangepakt.

– 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 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 EU-rechtskader voor gegevensbescherming, dat op het punt staat gewijzigd te worden, is 

onlosmakelijk verbonden met de institutionele veranderingen van het toezichtmodel, zowel op 

nationaal als op EU-niveau. Het toekomstige model moet gebaseerd zijn op opgedane 

ervaringen, en met name op het werk van de Groep gegevensbescherming artikel 29. Hoewel 

ik de deskundigheid van de vertegenwoordigers van de Commissie ten volle erken, ben ik, als 

huidig lid en vicevoorzitter van deze groep, van mening dat het niet passend is dat de 

Commissie de rol van secretariaat vervult. Het voorstel om deze rol toe te kennen aan de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming past perfect binnen de nieuwe structuur 

van onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteiten op Europees niveau.

Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat het toekomstige Europees Comité voor 

gegevensbescherming niet enkel zal zorgen voor adviesverstrekking, maar eveneens – en 

belangrijker vanuit het standpunt van de burgers – voor de oplossing van afzonderlijke 

geschillen. Dit betekent dat de gegevensbeschermingswereld een zeer belangrijke 

verantwoordelijkheid op zich zal nemen, en openbaar rekenschap moet afleggen voor zijn 

activiteiten. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zal moeten instaan voor 

het praktische functioneren van het Europees Comité voor gegevensbescherming, en zal 

bijgevolg specifieke verbintenissen moeten aangaan om praktische procedures te 

implementeren en om te zorgen voor passende ICT-infrastructuur die effectieve 

samenwerking mogelijk maakt. Ik ben me ervan bewust dat de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming een dubbele rol zal spelen, en dat hij deze twee rollen zal moeten 

verzoenen en in evenwicht houden.

Ik ben van mening dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, als 

secretariaat, een dienst moet leveren aan het Europees Comité voor gegevensbescherming, en 
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op een actieve manier zijn activiteiten moet ondersteunen. De personeelsleden van de 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming leveren een positieve bijdrage aan de 

werkzaamheden van de Groep gegevensbescherming artikel 29, en ik ben ervan overtuigd dat 

de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, als secretariaat, kan zorgen voor 

toegevoegde waarde in de structuur van de Groep gegevensbescherming artikel 29. Het 

toekomstige werkingsmodel van het Europees Comité voor gegevensbescherming moet 

gebaseerd zijn op goede samenwerkingspraktijken tussen gegevensbeschermingsautoriteiten, 

om te kunnen zorgen voor synergieën tussen alle activiteiten op dit gebied.

De nieuwe rol van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming als secretariaat 

van het Europees Comité voor gegevensbescherming zal slechts een van de onderdelen zijn 

van de noodzakelijke wijziging van Verordening (EG) nr. 45/2001, die dringend aangepast zal 

moeten worden aan de nieuwe algemene verordening betreffende de bescherming van 

persoonsgegevens.


