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Hoorzitting met kandidaat Wojciech Rafal WIEWIÓROWSKI 

1. Waarom heeft u zich kandidaat gesteld voor deze post en waarom acht u zichzelf 

geschikt voor deze post?  

In 2014 was ik kandidaat adjunct-Europees toezichthouder voor gegevensbescherming. Tijdens 

de hoorzitting met de commissie LIBE in dat kader heb ik ook reeds de waarden toegelicht 

waar ik voor sta en die maken dat ik mij ten volle wil inzetten om de grondrechten in de EU te 

beschermen. Ik ben opgegroeid in een ondemocratisch land in een periode van grote 

veranderingen. Ik zal nooit vergeten wat het leven in een politiestaat in staat van beleg met 

gewone mensen doet. Het is zeer akelig om te beseffen dat je privé-correspondentie en 

telefoongesprekken door de overheid regelmatig gecontroleerd worden uit hoofde van de 

“veiligheid” of “ten behoeve van de samenleving”. Ik weet dus uit eigen ervaring dat vrijheid 

en menselijke waardigheid een dierbaar, maar ook kwetsbaar bezit zijn. 

We zijn inmiddels vijf jaar verder, maar ik sta nog steeds voor dezelfde waarden. Ik heb 

inmiddels belangrijke ervaring kunnen opdoen in het toepassing geven aan deze waarden in de 

leidinggevende functie die ik nu binnen een EU-instelling bekleed. De 

gegevensbeschermingsregels van de EU zijn er niet alleen om te waarborgen dat burgers eerlijk 

en met respect behandeld worden, maar zijn er ook ter bescherming van het algemeen Europees 

openbaar belang, dat met name gediend wordt doordat deze regels een bijdrage leveren aan het 

vertrouwen in de integriteit van de Europese interne markt. Ik heb het grote voorrecht dat ik in 

mijn functie mensen kan helpen die een gegronde klacht hebben over de manier waarop een 

EU-orgaan met hun gegevens is omgegaan en dat ik de leidinggevenden binnen deze organen 

ervan kan overtuigen dat zij in dit kader hun verantwoordelijkheid moeten nemen, wat een 

belangrijk aspect is van de algemene verordening gegevensbescherming en Verordening 

2018/1725. 

Ik heb in de particuliere sector gewerkt en heb mij beziggehouden met datamining en met het 

vinden van correlaties tussen datasets. Ik heb 25 jaar ervaring met informatiemanagement 

vanuit academisch perspectief en meer dan 10 jaar ervaring met informatiemanagement in 

de praktijk, door mijn werkzaamheden voor de nationale overheid. 

Begin 2015, tijdens de eerste 100 dagen van ons mandaat, hebben Giovanni Buttarelli en ik een 

driesporenstrategie ontwikkeld om gegevensbescherming het digitale tijdperk binnen te 
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loodsen, mondiale partnerschappen te realiseren en de gegevensbescherming in de EU een 

nieuwe fase te laten ingaan. Dat was voor mij de ideale voorbereiding voor het nemen van een 

volgende stap: mijn bevoegdheden en leiderschap naar een hoger plan tillen door te werken 

aan een slim en innovatief openbaar bestuur. Ik zou willen leidinggeven door het goede 

voorbeeld te geven en ik zou de synergieën waar de EDPS (vanwege zijn unieke positie in het 

hart van de institutionele architectuur van de EU en in de wereld van de gegevensbescherming) 

gebruik van kan maken, zoveel mogelijk willen benutten. Ik zou deze bevoorrechte positie 

willen gebruiken om oplossingen te vinden voor de maatschappelijke en technische problemen 

van het derde decennium van de 21e eeuw. Dat zou mijn manier zijn om invulling te geven aan 

de Europese gedachte. 

Ten slotte wil ik erop wijzen dat het inzicht verkrijgen en inzicht geven in de gevolgen van 

opkomende technologieën is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de dagelijkse 

werkzaamheden van de EPDS. Ik wil mij er, niet alleen uit hoofde van mijn beroep maar ook 

als vader van twee dochters die behoren tot “generatie Z” (de generatie die is opgegroeid in een 

digitale wereld), voor inzetten dat de digitalisering van de samenleving en economie plaatsvindt 

in het belang van alle burgers en met name in het belang van de generaties na ons. Als ik 

Europees toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) word, zal ik niet alleen aandacht 

besteden aan kunstmatige intelligentie en het internet der dingen, maar zal ik ook oog houden 

voor de rol van privacy in het tijdperk van kwantumcomputing, transhumanisme, interfaces 

tussen mensen en computers en grootschalige opslag van gegevens. 

2. Wat is uw visie op de toekomst van de autoriteit waarvan u als EDPS aan het hoofd zult 

staan, welke uitdagingen ziet u en hoe wilt u deze aanpakken, en wat zijn uw prioriteiten 

voor deze onafhankelijke autoriteit?  

Tijdens mijn studie was ik hoofd IT van de ELSA (European Law Students’ Association - 

Europese vereniging van rechtenstudenten). Dit inspireerde mij tot een visie die tot uitdrukking 

komt in de beginselverklaring van deze vereniging: “een rechtvaardige wereld met respect 

voor menselijke waardigheid en culturele diversiteit”. Dit is niet alleen maar een romantisch 

idee, maar het is de drijvende kracht achter alles wat ik tot nu toe heb gedaan, van mijn eerste 

werkzaamheden in de particuliere sector en binnen de academische wereld tot mijn 

werkzaamheden binnen de nationale overheid en op Europees niveau. Deze visie vormt ook de 

grondslag van mijn geloof in het Europese project. Ik vind dat de EDPS moet bijdragen aan de 

totstandbrenging van een rechtvaardige wereld en daarbij de beginselen van de rechtsstaat en 

de menselijke waardigheid centraal moet stellen en zich er altijd van bewust moet zijn dat het 

niet gaat om bescherming van gegevens, maar de bescherming van de mens achter de gegevens. 

Bovendien moet de EDPS bij het zoeken naar mondiale oplossingen op het gebied van 

privacybescherming de culturele diversiteit van de Europeanen eerbiedigen en rekening houden 

met de bestaande culturele en juridische verschillen. 

Het Europees bestuur moet slim en innovatief zijn en in staat zijn om door middel van nieuwe 

technologieën en bedrijfsmodellen gegevensbescherming slimmer en moderner te maken. Zo 

wil ik ook de EDPS slimmer maken door uitgebreid gebruik te maken van de nieuwste 

technieken, door belanghebbenden uit het bedrijfsleven, van maatschappelijke organisaties en 

uit de academische wereld de kans te geven hun inzichten met betrekking tot goede en slechte 

praktijken op het gebied van het gebruik van persoonsgegevens te delen, door een progressieve 

en dynamische managementcultuur te realiseren en door de talenten van het personeel dat voor 
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de autoriteit werkt op waarde te schatten en te koesteren. De EDPS heeft op grond van 

Verordening 2018/1725 vergaande bevoegdheden om naleving af te dwingen en EU-organen 

voor te lichten over verantwoordelijke werkwijzen op het gebied van gegevensbescherming, 

waarbij verantwoordingsplicht voorop staat. Ik zou als EDPS deze bevoegdheden maximaal, 

onbevreesd en onpartijdig uitoefenen, maar mij er in de eerste plaats voor inzetten dat de 

burgers worden beschermd, omdat dat is waarom de EDPS in het leven is geroepen. 

Het Europees recht - en dan niet alleen de bestaande wetgeving op het gebied van 

gegevensbescherming, maar het hele acquis communautaire - zou als maatstaf moeten dienen 

voor alle nieuwe wetgeving in de wereld. Op dit moment heeft de EU een aanzienlijke invloed 

op de regulering van de digitale economie, maar die positie mag niet als vanzelfsprekend 

worden beschouwd. Als wij onze normen laten verwateren, zullen derde landen steeds vaker 

aansluiting zoeken bij andere modellen, bijvoorbeeld het Chinese model of modellen die de 

komende jaren in India of de Verenigde Staten zullen worden ontwikkeld. 

Datgene wat eerdere Europese toezichthouders hebben bereikt, fungeert als praktisch 

uitgangspunt voor de nieuwe EDPS. Ik hoop dat ik als EDPS in dit opzicht voor continuïteit 

kan gaan zorgen, maar ik kan zeker niet op mijn lauweren rusten. Om met Lewis Carroll te 

spreken: “We moeten zo hard rennen als we kunnen om op dezelfde plaats te blijven. Als je 

ergens anders heen wilt, moet je twee keer zo hard rennen”. 

Ik ben mij bewust van de speciale rol die de EDPS heeft binnen het Europees Comité voor 

gegevensbescherming (EDPB), omdat de EDPS niet alleen lid is van dit comité maar ook het 

secretariaat ervan verzorgt en er onder meer voor moet zorgen dat de algemene verordening 

gegevensbescherming de komende vijf jaar daadwerkelijk tot resultaten gaat leiden. Ik zal niet 

alleen de voorzitter van het EDPB ondersteunen met de allerbeste ambtenaren en 

administratieve voorzieningen, maar er ook alles aan doen om het EDPB in staat te stellen om 

te zorgen voor een consistente en krachtige tenuitvoerlegging van de algemene verordening 

gegevensbescherming in de hele EU. 

Op beleidsniveau wil ik het Parlement, de Raad en de Commissie voorzien van goed 

onderbouwde en objectieve adviezen over de aanpak van de belangrijkste uitdagingen die de 

komende jaren op ons af zullen komen, zoals de ontwikkeling en de uitrol van kunstmatige-

intelligentiesystemen, biometrie en gezichtsherkenning, blockchain en kwantumcomputing en 

versleutelingstechnieken, waarbij gegevensbeschermingsregels een belangrijke leidraad 

kunnen en moeten vormen. 

3. Hoe wilt u invulling geven aan de op grond van de wet op de EDPS rustende taak om 

toezicht te houden op de agentschappen voor justitie en binnenlandse zaken? Wat is uw 

visie op de uitwisseling van persoonsgegevens door en het verstrekken van 

persoonsgegevens aan deze JBZ-agentschappen, met name wat betreft het toezicht op de 

doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen? 

De afgelopen jaren is gewerkt aan de hervorming van het EU-beleid op het gebied van 

gegevensbescherming. Een van de grootste uitdagingen daarbij was de herstructurering van de 

enorme hoeveelheid toezichtsystemen van de voormalige “derde pijler” van de EU. In dit kader 

heeft de EU-wetgever gezorgd voor meer convergentie van de regelgeving inzake doorgifte 

van gegevens door JBZ-agentschappen voor rechtshandhavingsdoeleinden (hoofdstuk V van 

de richtlijn wetshandhaving, hoofdstuk IX van Verordening 2018/1725, artikel 25 van de 
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Europol-verordening, de artikelen 56 t/m 59 van de Eurojust-verordening). Ik heb altijd gepleit 

voor meer samenhang tussen deze bepalingen, maar ik heb tevens gepleit voor een zekere mate 

van flexibiliteit, om de scheiding der machten op nationaal niveau te waarborgen (met name de 

onafhankelijkheid van de rechterlijke macht) of als het voor de uitoefening van het mandaat 

van een agentschap nodig is dat er gebruik wordt gemaakt van andere doorgifte-instrumenten. 

Ik ben mij er terdege van bewust dat in artikel 98 van Verordening 2018/1725 is bepaald dat de 

relevante wetgeving uiterlijk op 30 april 2022 moet worden geëvalueerd. Ik ben van oordeel 

dat wij ernaar moeten streven om meer eenheid te brengen in deze verscheidenheid aan 

benaderingen, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden moet worden met de 

bijzondere omstandigheden van elk geval. 

De EDPS beschikt over diverse instrumenten voor het toezicht op de JBZ-agentschappen en 

voor het verstrekken van advies aan de wetgever over gegevensverwerkingsactiviteiten. In mijn 

hoedanigheid van adjunct-toezichthouder was ik de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor 

toezicht en handhaving en heb ik met al deze instrumenten kunnen werken en heb ik adviezen 

uitgebracht, aanbevelingen gedaan en gezorgd voor een strikte handhaving, waarbij ik niet 

heb geaarzeld om ook activiteiten te verbieden waarbij het aan een juiste rechtsgrondslag 

ontbrak. Bij het toezicht op EU-instellingen als Eurojust of het EOM zullen dezelfde regels 

een belangrijke rol spelen. In de praktijk zullen de maatregelen van de EDPS met betrekking 

tot Europol niet zoveel verschillen van maatregelen met betrekking tot de andere JBZ-

agentschappen. Ik wil daarom graag de taak van toezichthouder van de JBZ-agentschappen op 

mij nemen en mij concentreren op de interoperabiliteit van systemen en de doorgifte van 

persoonsgegevens door die agentschappen aan derde landen. Daarbij wil ik de focus met name 

leggen op: 

a) Legislatieve raadpleging overeenkomstig artikel 42 van Verordening 2018/1725: 

1) een institutionele waarborg om de naleving van artikel 16 VWEU en de artikelen 7 

en 8 van het Handvest te verzekeren, onder meer wat betreft internationale 

overeenkomsten inzake de doorgifte van gegevens voor 

rechtshandhavingsdoeleinden (zie advies 2/2018 van de EDPS inzake de doorgifte 

van gegevens van Europol in het kader van samenwerking met de MENA-landen); 

2) een instrument ter bevordering van de consistentie van de bepalingen inzake 

gegevensbescherming in de diverse EU-wetgevingshandelingen, onder meer de 

artikelen over doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen; 

b) Toezicht op en het afdwingen van tenuitvoerlegging van de 

gegevensbeschermingsvoorschriften door instellingen, organen en instanties van de 

Unie; 

c) Deelname van de EDPS aan de activiteiten van het Europees Comité voor 

gegevensbescherming met als doel het zorgen voor consistentie van de toepassing van 

de EU-regels inzake gegevensbescherming met de algemene verordening 

gegevensbescherming en de richtlijn wetshandhaving. 

De richtlijn wetshandhaving is met name relevant omdat de JBZ-agentschappen de meeste 

operationele persoonsgegevens van de nationale bevoegde autoriteiten krijgen, op wie de 

richtlijn wetshandhaving van toepassing is. Tot nu toe is het Europees Comité voor 

gegevensbescherming op dit gebied nog niet zeer actief geweest. Als ik EDPS zou worden zou 

ik erop aandringen dat handhavingsautoriteiten beter geïnstrueerd worden over de richtlijn 

wetshandhaving. 


