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Hoorzitting met kandidaat Giovanni BUTTARELLI

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

Er zijn drie hoofdredenen waarom ik me kandidaat voor deze functie heb gesteld.
In de eerste plaats werk ik graag voor de dienst Europees toezichthouder voor 
gegevensbescherming (EDPS). De EDPS lijkt misschien niet altijd opgewassen tegen de 
huidige uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming. Toch kan de EDPS, net als 
David in zijn gevecht met Goliath, de strijd winnen, op voorwaarde dat hij gefocust blijft. Ik 
denk dat ik een nuttige bijdrage aan het werk van de EDPS kan leveren door te zorgen voor 
een beter begrip van het beleid en van de institutionele kaders en gegevenheden, door daar 
waar nodig pragmatisch en flexibel te zijn, en door een groter bewustzijn te creëren van de 
nieuwe technologieën. Het is beter te proberen een gegevensbeschermingscultuur tot stand te 
brengen via overtuiging dan via dwang, en het verdient hierbij aanbeveling te streven naar 
volledige verantwoordingsplicht van alle betrokkenen. Gegevensbescherming kan 
eenvoudiger en minder bureaucratisch worden gemaakt door invulling te geven aan heldere 
beginselen die gemakkelijk te begrijpen en in de praktijk te brengen zijn. De afgelopen zes 
jaar heb ik in mijn functie van adjunct-toezichthouder - denk ik - een groot begrip van deze 
kwesties ontwikkeld, waardoor ik nu, in combinatie met mijn technische kennis, en uiteraard 
in volledige samenwerking met de drie belangrijkste instellingen, meen klaar te zijn voor de 
volgende stap.  Ik geloof in een volledig onafhankelijke EDPS, die evenwel niet in een 
vacuüm opereert. Ik vind het uitermate bevredigend leiding te geven aan een groep jonge en 
hooggekwalificeerde EU-ambtenaren, die er met elkaar naar streven een kenniscentrum op het 
niveau van de EU te worden. 

In de tweede plaats denk ik te kunnen bijdragen aan een betere EDPS. Een nauwere 
samenwerking tussen de gegevensbeschermingsautoriteiten in Europa is van primordiaal 
belang voor het succes van het nieuwe wettelijk kader waarover op dit moment in het 
Parlement en de Raad wordt gedebatteerd. Gedurende een groot aantal jaren van intensief en 
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evenwichtig werk in de gegevensbeschermingswereld heb ik het vertrouwen en de steun van 
mijn nationale collega's verdiend, en ik denk dus dat ik deze samenwerking kan helpen 
verbeteren en een bijdrage kan leveren aan het tot stand brengen van een vruchtbare dialoog 
met internationale organisaties.   Indien ik tot toezichthouder word benoemd, zal ik eraan 
werken dat mijn nationale collega's het gebouw van de EDPS in Montoyerstraat 30 méér dan 
nu het geval is als hun gemeenschappelijk, pan-Europees gegevensbeschermingshuis gaan 
zien. Ik zie het toekomstig Europees Comité voor gegevensbescherming als het begin van een 
gemeenschappelijke onderneming gericht op het bewerkstelligen van een betere en meer 
consistente toepassing van de gegevensbeschermingswetgeving in de hele EU. 

In de derde plaats ligt mijn hart bij gegevensbescherming. Gegevensbescherming is voor 
onze samenlevingen van steeds groter belang en ik zie deze post als een uitstekende 
gelegenheid voor mij om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van strategieën en 
beleid op dit gebied op het niveau van de EU. Technologieën ontwikkelen zich zodanig dat zij 
zelfs voor de ontwikkelaars ervan onvoorspelbaar raken; alomvattend toezicht is 
tegenwoordig overal; 'big data' en grensoverschrijdende gegevensstromen vormen enorme 
uitdagingen voor zowel het bedrijfsleven, als regelgevende instanties. Vandaar dat de EU-
wetgever nu nadenkt over een hervorming van de uniale gegevensbeschermingsregels, 
teneinde deze aan te passen aan de eisen van de 21e eeuw. Het is een historisch moment, een 
periode van ongekende verandering en toenemend politiek belang van gegevensbescherming, 
en ik denk dat ik hieraan met mijn ervaring, visie en enthousiasme voor deze zaak van 
algemeen belang een nuttige bijdrage kan leveren. 

Ik beloof dat ik, indien ik tot toezichthouder word benoemd, een betrouwbare partner en een 
zichtbare en verstandige regelgever zal zijn, en me zal inzetten voor de onafhankelijkheid van 
de instelling, en oog zal hebben voor evenwichtigheid en proportionaliteit. Ik werk al mijn 
hele leven in het publieke domein en ik zou mijn loopbaan graag voortzetten in deze nieuwe 
functie, waarbij ik me als toezichthouder voor gegevensbescherming aan dezelfde 
kernwaarden zal houden als die welke ik in acht heb genomen als ambtenaar:
onafhankelijkheid, integriteit, transparantie en pragmatisme.

- 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? 

Het is van essentieel belang dat de instellingen en organen van de Europese Unie het goede 
voorbeeld geven bij het volledig in acht nemen van de grondrechten bij het verwerken van 
persoonsgegevens. Indien ik tot toezichthouder word benoemd, zullen wij geleidelijk blijven 
werken aan de totstandbrenging van een meer dynamische en moderne 
gegevensbeschermingscultuur in de EU-instellingen, en aan het vergroten van bewustzijn en 
het verruimen van de 'accountability' van de relevante instellingen, en zullen we de formele 
handhavingsbevoegdheden pas als laatste redmiddel inzetten, dat wil zeggen alleen in 
gevallen van ernstige, opzettelijke of herhaaldelijke niet-naleving.
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Toezicht in EDPS-kader heeft twee specifieke aspecten: ten eerste is het toezicht 
interinstitutioneel, hetgeen inhoudt dat de EDPS een volledig onafhankelijke instelling is, 
maar niet in een vacuüm opereert, en stoelt het op het werk van data protection officers 
(DPO's) als sleutelactoren in de meer dan 60 EU-instellingen en -organen.   Ten tweede zal 
het werk van de EDPS waarschijnlijk gaan toenemen met betrekking tot grootschalige it-
gegevensbanken, gebieden van de voormalige 'derde pijler' en specifieke handelingen van de 
EU op het gebied van politie- en justitiesamenwerking. Dit houdt een grotere 
verantwoordelijkheid in om het secretariaat, in samenwerking met nationale autoriteiten, 
gecoördineerde toezichtmodellen ter beschikking te stellen.  Door bezuinigingen moet de 
EDPS 'meer doen met minder', en derhalve scherpere afwegingen maken om doeltreffend te 
blijven.

Veertien jaar na de vaststelling van de verordening staan we aan het begin van het derde 
EDPS-mandaat en de EU-instellingen moeten krachtens de wetgeving hun niveau van 
naleving verhogen.  Onze nalevingscontroles laten een constante verbetering zien, maar 
tegelijkertijd weten we dat er nog aanzienlijke ruimte is voor verbetering. De afgelopen tien 
jaar is de EDPS overgestapt van een voornamelijk op papier gebaseerde benadering naar een 
veel modernere werkwijze, waarbij we ook uitgaan van verantwoordingsplicht, dat wil zeggen 
de idee dat de verantwoordelijkheid voor naleving in eerste instantie een zaak van de EU-
instellingen en -organen zelf is. Leidinggevenden moeten de noodzakelijke maatregelen 
nemen en moeten bij controles door de EDPS naleving kunnen aantonen.  

Ik geloof in een selectieve, op risico gebaseerde aanpak van handhaving. Formele 
handhavingsmaatregelen moeten we nemen wanneer we een ernstig gebrek aan inzet 
constateren en/of wanneer er sprake is van zeer slechte nalevingsstatistieken. Om 
tekortkomingen op het gebied van naleving aan het licht te brengen, moet beter gebruik 
worden gemaakt van instrumenten zoals bezoeken, gerichte inspecties en halfjaarlijkse 
algemene onderzoeken. 

Hierdoor zullen we ook de in de verordening voorziene handhavingsinstrumenten 
doeltreffender kunnen inzetten. Deze instrumenten zijn zowel progressief van aard, als relatief 
breed in opzet, uiteenlopend van advisering, waarschuwingen en het opleggen van 
verwerkingsverboden, tot gerechtelijke actie voor het Hof van Justitie. De EDPS heeft reeds 
aangegeven de hem ter beschikking staande handhavingsinstrumenten volledig te zullen 
inzetten in gevallen van ernstige, opzettelijke of herhaaldelijke niet-naleving, of in gevallen 
waarin adviezen volledig in de wind worden geslagen. 

In dit verband geldt dat we, hoewel nog onduidelijk is hoe Verordening (EG) nr. 45/2001 er 
straks precies uit zal zien, op de toekomst van onze toezichtstaken moeten anticiperen en de 
EU-wetgever moeten helpen bij het moderniseren van de regels.  Toezicht moet 
voorspelbaarder en doeltreffender worden gemaakt en stoelen op richtsnoeren, en de 
instellingen moeten op grotere schaal gebruik maken van nieuwe technologieën, in het 
bijzonder cloud computing.  De beveiliging van de gegevenssystemen op EU-niveau en van 
de netwerken van DPO's en gegevensbeschermingscoördinatoren (DPC's) moet worden 
bevorderd en ondersteund. Het is mijn voornemen om regelmatig ontmoetingen te organiseren 
met leidinggevenden, teneinde hun bewustzijn van het thema gegevensbescherming te 
vergroten en hen opnieuw te doordringen van het belang van een doeltreffende en niet-
bureaucratische bescherming van gegevens als onderdeel van de dagelijkse administratieve 
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praktijk.

- 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 nu voorliggende 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?

De EDPS heeft zich ontwikkeld tot een rijpe en doeltreffende, goed functionerende instelling. 
Een van de volgende grote uitdagingen is waarschijnlijk het invullen van de rol van 
secretariaat van het Europees Comité voor gegevensbescherming. Dit nieuwe, onafhankelijke 
Comité is een van de pijlers van het nu voorliggende gegevensbeschermingspakket. 

De uiteindelijke aard en bevoegdheden van het Comité zijn nog niet volledig bekend, maar 
het komt waarschijnlijk in de plaats van de bestaande adviesgroep van nationale en Europese 
gegevensbeschermingsautoriteiten, die zitting hebben in de bekende 'artikel 29-werkgroep'. 
Het Comité zal een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de consistentie en de 
samenwerking tussen autoriteiten, en een sleutelfunctie vervullen met betrekking tot 
grensoverschrijdende gevallen van niet-naleving van de gegevensbeschermingsregels. 

Indien de EDPS inderdaad als secretariaat van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming gaat fungeren, zal het nieuwe team van toezichthouders eerst voor 
passende menselijke, logistieke en financiële hulpmiddelen voor het Comité moeten zorgen. 
Er zullen nieuwe, dynamische werkmethoden moeten worden ontwikkeld met het oog op 
doeltreffende administratieve ondersteuning, met volledige inachtneming van de autonomie 
en onafhankelijkheid van het Europees Comité voor gegevensbescherming (d.w.z. Chinese 
muren), en er zal voor synergie met de EDPS moeten worden gezorgd. Van essentieel belang 
is daarnaast het gebruik van moderne technologieën, waaronder videoconferentiesystemen en 
beveiligde it-instrumenten voor het in real time uitwisselen van informatie, net als het tot 
stand brengen van consensus en het strikt in acht nemen van termijnen bij het beheer van 
dossiers. De huidige werkmethoden, die op plenaires en vergaderingen van subgroepen in 
Brussel zijn afgestemd, sluiten niet echt aan bij de toekomstige uitdagingen van het Comité, 
gezien het feit dat daarbij selectiviteit (dossiers die door het Comité worden behandeld 
enerzijds en dossiers die bilateraal tussen DPO's worden afgewikkeld anderzijds) en 
dynamiek van cruciaal belang zijn. 

Met mijn collega Peter Hustinx ben ik reeds in gesprek getreden met de vorige en de huidige 
voorzitter van de artikel 29-werkgroep, teneinde goede werkmethoden in kaart te brengen 
voor een zo doeltreffend mogelijke ondersteuning van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming (uiteraard zonder ongepaste inmenging). Ten aanzien van de 
definitieve keuzes streven we naar volledige consensus met nationale collega's.

De EDPS heeft op administratief vlak reeds het een en ander gedaan om het Comité van 
passende hulpbronnen te voorzien. In 2013 is in het meerjarig financieel kader (MFK 2014-
2020) een specifieke actie opgenomen, getiteld "Oprichting van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming". Hiermee is de weg vrijgemaakt voor begrotingskredieten voor de 
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nieuwe Titel III ("Europees Comité voor gegevensbescherming") op de EDPS-begroting. Op 
de EDPS-begroting van 2015 is voorzien in de oprichting van een kleine task force (drie 
personen), die belast gaat zijn met het opstarten van gesprekken met de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten over werkmethoden.  Dit is bedoeld als de kern van een 
secretariaat bestaande uit een mix van EU-ambtenaren, nieuw aan te werven personeel en 
roulerende gedetacheerde nationale ambtenaren van nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten.

Ik denk dat deze aanpak een belangrijke bijdrage zal zijn aan 'één Europese stem' op het 
gebied van strategische gegevensbeschermingskwesties, zoals toezicht, 'big data' en 
internationale gegevensstromen. Vanuit dit oogpunt zijn Verordening (EG) nr. 45/2001 (en 
zijn opvolger) en de toekomstige algemene gegevensbeschermingsverordening verenigbaar, 
op voorwaarde dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen taken en 
verantwoordelijkheden - met name op de middellange en lange termijn - aangezien met 
Verordening (EG) nr. 45/2001 op de korte termijn, dat wil zeggen vóór de herschikking ervan, 
waarschijnlijk geen vergaande veranderingen nodig zullen zijn. 

Afrondend spreek ik mijn steun uit voor de EDPS als een onafhankelijke instelling die de rol 
vervult van een autonoom secretariaat van een volledig onafhankelijk Europees Comité voor 
gegevensbescherming. 


