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BEKNOPTE MOTIVERING

Het beginsel dat eenieder recht heeft op bescherming van zijn persoonsgegevens is vastgelegd 
in artikel 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 
Een specifieke rechtsgrondslag voor de vaststelling van EU-voorschriften inzake 
gegevensbescherming is opgenomen in artikel 16, lid 2, VWEU. Voorts is de bescherming 
van persoonsgegevens als grondrecht verankerd in artikel 8 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

Het recht op de bescherming van persoonsgegevens is ook van toepassing bij de verwerking 
van persoonsgegevens door instellingen, organen en instanties van de EU. Verordening (EG) 
nr. 45/2001, de hoeksteen van de vigerende EU-wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in de instellingen van de Unie, werd in 2001 vastgesteld en had twee 
doelstellingen: het fundamentele recht op gegevensbescherming waarborgen en het vrije 
verkeer van persoonsgegevens in de hele Unie garanderen.

Op 27 april 2016 heeft de EU Verordening (EU) 2016/697 vastgesteld betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG 
(algemene verordening gegevensbescherming). De algemene verordening 
gegevensbescherming zal in werking treden op 25 mei 2018. In die verordening wordt 
bepaald dat Verordening (EG) nr. 45/2001 aan de beginselen en regels van Verordening (EU) 
2016/679 moet worden aangepast om de Unie een sterk en coherent kader inzake 
gegevensbescherming ter beschikking te stellen, en dat ervoor moet worden gezorgd dat beide 
instrumenten op hetzelfde tijdstip van toepassing kunnen worden.

In het voorstel heeft de Commissie de wijzigingen opgenomen die noodzakelijk zijn voor de 
aanpassing van de verordening algemene gegevensbescherming 2001 op een billijke en 
evenwichtige wijze. Het voorstel wijkt evenwel, zonder gegronde reden, op een punt af van de 
algemene verordening gegevensbescherming en wel wat betreft de minimumleeftijd van 
minderjarigen om toestemming kunnen verlenen.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De bescherming van natuurlijke 
personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens is een grondrecht. 
Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest 

(1) De bescherming van natuurlijke 
personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens is een grondrecht. 
Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest 
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van de grondrechten van de Europese Unie 
(het „Handvest”) en artikel 16, lid 1, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) heeft eenieder 
recht op bescherming van zijn 
persoonsgegevens.

van de grondrechten van de Europese Unie 
(het „Handvest”) en artikel 16, lid 1, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) heeft eenieder 
recht op bescherming van zijn 
persoonsgegevens. Dit recht wordt ook 
gewaarborgd door artikel 8 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij Verordening (EG) nr. 45/2001 
van het Europees Parlement en de Raad11

worden aan natuurlijke personen wettelijk 
afdwingbare rechten toegekend, worden de 
verplichtingen van 
verwerkingsverantwoordelijken binnen de 
instellingen en organen van de Unie met 
betrekking tot de verwerking van gegevens 
vastgesteld en wordt een onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit ingesteld, de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, die belast wordt met 
het toezicht op de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen en 
organen van de Unie. Die verordening is 
echter niet van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens door 
instellingen en organen van de Unie in het 
kader van buiten de werkingssfeer van het 
Unierecht vallende activiteiten.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 45/2001 
van het Europees Parlement en de Raad11

worden aan natuurlijke personen wettelijk 
afdwingbare rechten toegekend, worden de 
verplichtingen van 
verwerkingsverantwoordelijken binnen de 
instellingen en organen van de Unie met 
betrekking tot de verwerking van gegevens 
vastgesteld en wordt een onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit ingesteld, de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, die belast wordt met 
het toezicht op de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen en 
organen van de Unie. Tegelijkertijd beoogt 
Verordening (EG) nr. 45/2001 de 
verwezenlijking van twee doelstellingen: 
het fundamentele recht op 
gegevensbescherming waarborgen en het 
vrije verkeer van persoonsgegevens in de 
hele Unie garanderen. Die verordening is 
echter niet van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens door 
instellingen en organen van de Unie in het 
kader van buiten de werkingssfeer van het 
Unierecht vallende activiteiten.

_________________ _______________
11 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 

11 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
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bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 
12.1.2001, blz. 1).

bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 
12.1.2001, blz. 1).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het belang van een 
samenhangende aanpak van de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
gehele Unie en het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie dienen 
de gegevensbeschermingsvoorschriften 
voor de instellingen en organen van de 
Unie zoveel mogelijk op één lijn te worden 
gebracht met de 
gegevensbeschermingsvoorschriften die 
voor de overheidssector in de lidstaten zijn 
vastgesteld. Wanneer een bepaling van 
deze verordening op hetzelfde concept is 
gebaseerd als een bepaling van 
Verordening (EU) 2016/679, dienen beide 
bepalingen homogeen te worden uitgelegd, 
in het bijzonder omdat gezien de opzet van 
deze verordening, zij moet worden opgevat 
als de tegenhanger van Verordening (EU) 
2016/679.

(5) In het belang van een 
samenhangende aanpak van de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
gehele Unie en het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie dienen 
de gegevensbeschermingsvoorschriften 
voor de instellingen, organen en instanties
van de Unie op één lijn te worden gebracht 
met de 
gegevensbeschermingsvoorschriften die 
voor de overheidssector in de lidstaten zijn 
vastgesteld. Wanneer een bepaling van 
deze verordening op hetzelfde concept is 
gebaseerd als een bepaling van 
Verordening (EU) 2016/679, dienen beide 
bepalingen overeenkomstig de rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie1 bis homogeen te worden uitgelegd, in 
het bijzonder omdat gezien de opzet van 
deze verordening, zij moet worden opgevat 
als de tegenhanger van Verordening (EU) 
2016/679.

_________________

1 bis Arrest van het Hof van Justitie van 
9 maart 2010, Commissie/Duitsland, C-
518/07, ECLI:EU:C:2010:125, punten 26 
en 28.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Zelfstandige 
gegevensbeschermingsregelingen 
betreffende de verwerking van operationele 
persoonsgegevens die zijn opgenomen in 
de oprichtingshandeling van een 
agentschap van de Unie dat activiteiten 
uitoefent die onder het toepassingsgebied 
van titel V, hoofdstukken 4 en 5 van het 
derde deel van het Verdrag vallen, dient 
deze verordening onverlet te laten. 
Overeenkomstig artikel 62 van Richtlijn 
(EU) 2016/680 dient de Commissie echter 
uiterlijk op 6 mei 2019 een evaluatie te 
verrichten van handelingen die de Unie 
heeft vastgesteld in verband met 
verwerking door de bevoegde instanties 
met het oog op de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing of de vervolging 
van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging 
van straffen, met inbegrip van de 
bescherming tegen en de voorkoming van 
gevaren voor de openbare veiligheid, en in 
voorkomend geval de nodige voorstellen te 
doen om die handelingen te wijzigen 
teneinde een consequente aanpak van de 
bescherming van persoonsgegevens op het 
gebied van justitiële samenwerking in 
strafzaken en inzake politiële 
samenwerking te waarborgen.

(10) Zelfstandige 
gegevensbeschermingsregelingen 
betreffende de verwerking van operationele 
persoonsgegevens die zijn opgenomen in 
de oprichtingshandeling van een 
agentschap van de Unie dat activiteiten 
uitoefent die onder het toepassingsgebied 
van titel V, hoofdstukken 4 en 5 van het 
derde deel van het Verdrag vallen, dient 
deze verordening onverlet te laten, voor 
zover die regelingen in overeenstemming 
zijn met de bepalingen van 
Verordening (EU) 2016/679. 
Overeenkomstig artikel 62 van Richtlijn 
(EU) 2016/680 dient de Commissie echter 
uiterlijk op 6 mei 2019 een evaluatie te 
verrichten van handelingen die de Unie 
heeft vastgesteld in verband met 
verwerking door de bevoegde instanties 
met het oog op de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing of de vervolging 
van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging 
van straffen, met inbegrip van de 
bescherming tegen en de voorkoming van 
gevaren voor de openbare veiligheid, en in 
voorkomend geval de nodige voorstellen te 
doen om die handelingen te wijzigen 
teneinde een consequente aanpak van de 
bescherming van persoonsgegevens op het 
gebied van justitiële samenwerking in 
strafzaken en inzake politiële 
samenwerking te waarborgen.

Motivering

Elke gegevensbeschermingsregeling moet stroken met de algemene verordening 
gegevensbescherming.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(14) Toestemming dient te worden 
gegeven door middel van een duidelijke 
actieve handeling, bijvoorbeeld een 
schriftelijke verklaring, ook met 
elektronische middelen, of een mondelinge 
verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene 
vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en 
ondubbelzinnig met de verwerking van zijn 
persoonsgegevens instemt. Hiertoe zou 
kunnen behoren het klikken op een vakje 
bij een bezoek aan een internetwebsite, het 
selecteren van technische instellingen voor 
diensten van de informatiemaatschappij of 
een andere verklaring of een andere 
handeling waaruit in dit verband duidelijk 
blijkt dat de betrokkene instemt met de 
voorgestelde verwerking van zijn 
persoonsgegevens. Stilzwijgen, het gebruik 
van reeds aangekruiste vakjes of 
inactiviteit mag derhalve niet als 
toestemming gelden. De toestemming moet 
gelden voor alle verwerkingsactiviteiten 
die hetzelfde doel of dezelfde doeleinden 
dienen. Indien de verwerking meerdere 
doeleinden heeft, moet toestemming voor 
elk daarvan worden verleend. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een verzoek via elektronische middelen, 
dient dat verzoek duidelijk en beknopt te 
zijn en niet onnodig storend voor het 
gebruik van de dienst in kwestie.

(14) Toestemming dient te worden 
gegeven door middel van een duidelijke 
actieve handeling, bijvoorbeeld een 
schriftelijke verklaring, ook met 
elektronische middelen, of een mondelinge 
verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene 
vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en 
ondubbelzinnig met de verwerking van zijn 
persoonsgegevens instemt. Hiertoe zou 
kunnen behoren het klikken op een vakje 
bij een bezoek aan een internetwebsite, het 
selecteren van technische instellingen voor 
diensten van de informatiemaatschappij of 
een andere verklaring of een andere 
handeling waaruit in dit verband duidelijk 
blijkt dat de betrokkene instemt met de 
voorgestelde verwerking van zijn 
persoonsgegevens. Stilzwijgen, het gebruik 
van reeds aangekruiste vakjes of 
inactiviteit mag derhalve niet als 
toestemming gelden. De toestemming moet 
gelden voor alle verwerkingsactiviteiten 
die hetzelfde doel of dezelfde doeleinden 
dienen. Indien de verwerking meerdere 
doeleinden heeft, moet toestemming voor 
elk daarvan worden verleend. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een verzoek via elektronische middelen, 
dient dat verzoek duidelijk en beknopt te 
zijn en niet onnodig storend voor het 
gebruik van de dienst in kwestie. 
Tegelijkertijd moet de betrokkene het 
recht hebben de toestemming te allen tijde 
in te trekken zonder dat dit afbreuk doet 
aan de rechtmatigheid van de verwerking 
op basis van de toestemming vóór de 
intrekking daarvan.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Unierechtelijke bepaling, met 
inbegrip van de in deze verordening 
bedoelde interne voorschriften, moet 

(18) De Unierechtelijke bepaling moet 
duidelijk en nauwkeurig zijn en de 
toepassing ervan moet voorspelbaar zijn 
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duidelijk en nauwkeurig zijn en de 
toepassing ervan moet voorspelbaar zijn 
voor degenen op wie deze van toepassing 
is, zoals vereist door de rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie en 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens.

voor degenen op wie deze van toepassing 
is, zoals vereist door de rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie en 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Persoonsgegevens die door hun 
aard bijzonder gevoelig zijn wat betreft de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
verdienen specifieke bescherming 
aangezien de context van de verwerking 
ervan aanzienlijke risico’s voor de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
kan meebrengen. Die persoonsgegevens 
dienen ook persoonsgegevens te omvatten 
waaruit ras of etnische afkomst blijkt, 
waarbij het gebruik van de term „ras” in 
deze verordening niet impliceert dat de 
Unie theorieën aanvaardt die erop gericht 
zijn vast te stellen dat er verschillende 
menselijke rassen bestaan. De verwerking 
van foto’s mag niet systematisch worden 
beschouwd als verwerking van bijzondere 
categorieën persoonsgegevens, aangezien 
foto’s alleen onder de definitie van 
biometrische gegevens vallen wanneer zij 
worden verwerkt met behulp van bepaalde 
technische middelen die de unieke 
identificatie of authenticatie van een 
natuurlijke persoon mogelijk maken. Naast 
de specifieke voorschriften voor de 
verwerking van gevoelige gegevens dienen 
de algemene beginselen en andere regels 
van deze verordening te worden toegepast, 
met name wat betreft de voorwaarden voor 
rechtmatige verwerking. Er moet onder 
meer uitdrukkelijk in afwijkingen van het 
algemene verbod op de verwerking van die 
bijzondere categorieën persoonsgegevens 

(23) Persoonsgegevens die door hun 
aard bijzonder gevoelig zijn wat betreft de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
verdienen specifieke bescherming 
aangezien de context van de verwerking 
ervan aanzienlijke risico’s voor de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
kan meebrengen. Dergelijke 
persoonsgegevens mogen niet worden 
verwerkt, tenzij de verwerking is 
toegestaan in de in deze verordening 
genoemde specifieke gevallen. Die 
persoonsgegevens dienen ook 
persoonsgegevens te omvatten waaruit ras 
of etnische afkomst blijkt, waarbij het 
gebruik van de term „ras” in deze 
verordening niet impliceert dat de Unie 
theorieën aanvaardt die erop gericht zijn 
vast te stellen dat er verschillende 
menselijke rassen bestaan. De verwerking 
van foto’s mag niet systematisch worden 
beschouwd als verwerking van bijzondere 
categorieën persoonsgegevens, aangezien 
foto’s alleen onder de definitie van 
biometrische gegevens vallen wanneer zij 
worden verwerkt met behulp van bepaalde 
technische middelen die de unieke 
identificatie of authenticatie van een 
natuurlijke persoon mogelijk maken. Naast 
de specifieke voorschriften voor de 
verwerking van gevoelige gegevens dienen 
de algemene beginselen en andere regels 
van deze verordening te worden toegepast, 
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worden voorzien ingeval de betrokkene 
zijn uitdrukkelijke toestemming geeft of in 
geval van specifieke behoeften, met name 
wanneer de verwerking wordt verricht in 
het kader van gerechtvaardigde activiteiten 
door bepaalde verenigingen of stichtingen 
die ernaar streven de uitoefening van de 
fundamentele vrijheden mogelijk te maken.

met name wat betreft de voorwaarden voor 
rechtmatige verwerking. Er moet onder 
meer uitdrukkelijk in afwijkingen van het 
algemene verbod op de verwerking van die 
bijzondere categorieën persoonsgegevens 
worden voorzien ingeval de betrokkene 
zijn uitdrukkelijke toestemming geeft of in 
geval van specifieke behoeften, met name 
wanneer de verwerking wordt verricht in 
het kader van gerechtvaardigde activiteiten 
door bepaalde verenigingen of stichtingen 
die ernaar streven de uitoefening van de 
fundamentele vrijheden mogelijk te maken.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens waarvoor betere 
bescherming is vereist, mogen alleen voor 
gezondheidsdoeleinden worden verwerkt 
indien dat nodig is om die doeleinden te 
verwezenlijken in het belang van 
natuurlijke personen en de samenleving 
als geheel, met name bij het beheer van 
gezondheidszorgdiensten en -stelsels of 
sociale diensten en stelsels van sociale 
diensten. Derhalve dient deze verordening 
te voorzien in geharmoniseerde 
voorwaarden voor de verwerking van 
bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens over de gezondheid, in 
geval van specifieke behoeften, met name 
indien deze gegevens met het oog op 
bepaalde gezondheidsdoeleinden worden 
verwerkt door personen die wettelijk aan 
het beroepsgeheim gebonden zijn. Het 
Unierecht moet voorzien in specifieke en 
passende maatregelen voor de 
bescherming van de grondrechten en de 
persoonsgegevens van natuurlijke 
personen.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het kan om redenen van algemeen 
belang op het gebied van de 
volksgezondheid nodig zijn om bijzondere 
categorieën persoonsgegevens zonder 
toestemming van de betrokkene te 
verwerken. Die verwerking moet worden 
onderworpen aan passende en specifieke 
maatregelen ter bescherming van de 
rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen. In dit verband dient 
„volksgezondheid” overeenkomstig de 
definitie van Verordening (EG) 
nr. 1338/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad15 te worden uitgelegd als alle 
elementen in verband met de gezondheid, 
namelijk gezondheidstoestand, inclusief 
morbiditeit en beperkingen, de 
determinanten die een effect hebben op die 
gezondheidstoestand, de behoeften aan 
gezondheidszorg, middelen ten behoeve 
van de gezondheidszorg, de verstrekking 
van en de universele toegang tot 
gezondheidszorg, alsmede de uitgaven 
voor en de financiering van de 
gezondheidszorg, en de doodsoorzaken. 
Dergelijke verwerking van 
persoonsgegevens over gezondheid om 
redenen van algemeen belang mag er niet 
toe te leiden dat persoonsgegevens door 
derden voor andere doeleinden worden 
verwerkt.

(24) Het kan om redenen van algemeen 
belang op het gebied van de 
volksgezondheid nodig zijn om bijzondere 
categorieën persoonsgegevens zonder 
toestemming van de betrokkene te 
verwerken. Die verwerking moet worden 
onderworpen aan evenredige, passende en 
specifieke maatregelen ter bescherming 
van de rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen. In dit verband dient 
"volksgezondheid" overeenkomstig de 
definitie van Verordening (EG) 
nr. 1338/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad15 te worden uitgelegd als alle 
elementen in verband met de gezondheid, 
namelijk gezondheidstoestand, inclusief 
morbiditeit en beperkingen, de 
determinanten die een effect hebben op die 
gezondheidstoestand, de behoeften aan 
gezondheidszorg, middelen ten behoeve 
van de gezondheidszorg, de verstrekking 
van en de universele toegang tot 
gezondheidszorg, alsmede de uitgaven 
voor en de financiering van de 
gezondheidszorg, en de doodsoorzaken. 
Dergelijke verwerking van 
persoonsgegevens over gezondheid om 
redenen van algemeen belang mag niet 
leiden tot verdere verwerking voor andere 
doeleinden.

_________________ _________________

15 Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 betreffende 
communautaire statistieken over de 
volksgezondheid en de gezondheid en 
veiligheid op het werk (PB L 354 van 
31.12.2008, blz. 70).

15 Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 betreffende 
communautaire statistieken over de 
volksgezondheid en de gezondheid en 
veiligheid op het werk (PB L 354 van 
31.12.2008, blz. 70).
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Motivering

Gezondheidsgegevens zijn bijzonder gevoelig en de verwerking van dergelijke gevoelige 
gegevens moet specifiek tot het hoogstnodige worden beperkt. Dergelijke gegevens mogen met 
name niet in handen komen van derden die ze verder zouden verwerken.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij rechtshandelingen die gebaseerd zijn op 
Verdragen of bij interne voorschriften van 
instellingen en organen van de Unie
kunnen beperkingen worden gesteld aan de 
specifieke beginselen en het recht op 
informatie, inzage en rectificatie of wissing 
van persoonsgegevens, het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid, de 
vertrouwelijkheid van elektronische 
communicatie en de melding aan de 
betrokkene van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens en bepaalde daarmee 
verband houdende verplichtingen van de 
verwerkingsverantwoordelijken, voor 
zover dat in een democratische 
samenleving noodzakelijk en evenredig is 
voor de bescherming van de openbare 
veiligheid, voor de voorkoming, het 
onderzoek en de vervolging van strafbare 
feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, 
met inbegrip van de bescherming tegen en 
de voorkoming van gevaren voor de 
openbare veiligheid, waaronder de 
bescherming van het menselijk leven, met 
name bij natuurrampen of door de mens 
veroorzaakte rampen, voor de interne 
veiligheid van de instellingen en organen 
van de Unie, voor de bescherming van 
andere belangrijke doelstellingen van 
algemeen en openbaar belang in de Unie of 
een lidstaat, met name een gewichtig 
economisch of financieel belang van de 
Unie of een lidstaat, voor het houden van 
openbare registers die nodig zijn om 
redenen van algemeen belang, voor de 

Bij rechtshandelingen die gebaseerd zijn op 
de Verdragen kunnen beperkingen worden 
gesteld aan de specifieke beginselen en het 
recht op informatie, inzage en rectificatie 
of wissing van persoonsgegevens, het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid, de 
vertrouwelijkheid van elektronische 
communicatie en de melding aan de 
betrokkene van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens en bepaalde daarmee 
verband houdende verplichtingen van de 
verwerkingsverantwoordelijken, voor 
zover dat in een democratische 
samenleving noodzakelijk en evenredig is 
voor de bescherming van de openbare 
veiligheid, voor de voorkoming, het 
onderzoek en de vervolging van strafbare 
feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, 
met inbegrip van de bescherming tegen en 
de voorkoming van gevaren voor de 
openbare veiligheid, waaronder de 
bescherming van het menselijk leven, met 
name bij natuurrampen of door de mens 
veroorzaakte rampen, voor de interne 
veiligheid van de instellingen en organen 
van de Unie, voor de bescherming van 
andere belangrijke doelstellingen van 
algemeen en openbaar belang in de Unie of 
een lidstaat, met name een gewichtig 
economisch of financieel belang van de 
Unie of een lidstaat, voor het houden van 
openbare registers die nodig zijn om 
redenen van algemeen belang, voor de 
bescherming van betrokkenen of de rechten 
en vrijheden van anderen, met inbegrip van 
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bescherming van betrokkenen of de rechten 
en vrijheden van anderen, met inbegrip van 
sociale bescherming, volksgezondheid en 
humanitaire doeleinden.

sociale bescherming, volksgezondheid en 
humanitaire doeleinden.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de rechtshandelingen die 
gebaseerd zijn op de Verdragen of de 
interne voorschriften van de instellingen 
en organen van de Unie niet in een 
dergelijke beperking voorzien, kunnen de 
instellingen of organen van de Unie in 
een specifiek geval ad hoc een beperking 
opleggen aan specifieke beginselen en 
aan de rechten van betrokkenen, indien 
deze beperking de wezenlijke inhoud van 
de grondrechten en fundamentele 
vrijheden onverlet laat en ten aanzien van 
een specifieke verwerking in een 
democratische samenleving noodzakelijk 
en evenredig is ter waarborging van een 
of meer van de in de eerste alinea 
genoemde doelstellingen. Deze beperking 
dient aan de 
gegevensbeschermingsfunctionaris te 
worden gemeld. Alle beperkingen moeten 
in overeenstemming zijn met de vereisten 
van het Handvest en het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele 
vrijheden.

Schrappen

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Om de naleving van deze 
verordening aan te kunnen tonen, dienen 

(42) Om de naleving van deze 
verordening aan te kunnen tonen, dienen 
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verwerkingsverantwoordelijken een 
register bij te houden van 
verwerkingsactiviteiten die onder hun 
verantwoordelijkheid hebben 
plaatsgevonden en dienen verwerkers een 
register bij te houden van de categorieën 
verwerkingsactiviteiten die onder hun 
verantwoordelijkheid hebben 
plaatsgevonden. De instellingen en organen 
van de Unie dienen ertoe te worden 
verplicht medewerking te verlenen aan de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en deze desgevraagd 
hun registers te verstrekken met het oog op 
het gebruik daarvan voor het toezicht op de 
verwerkingsactiviteiten. De instellingen en 
organen van de Unie dienen in staat te 
worden gesteld een centraal register van 
hun verwerkingsactiviteiten op te zetten. 
Omwille van de transparantie moeten zij 
dit register openbaar kunnen maken.

verwerkingsverantwoordelijken een 
register bij te houden van 
verwerkingsactiviteiten die onder hun
verantwoordelijkheid hebben 
plaatsgevonden en dienen verwerkers een 
register bij te houden van de categorieën 
verwerkingsactiviteiten die onder hun 
verantwoordelijkheid hebben 
plaatsgevonden. De instellingen en organen 
van de Unie dienen ertoe te worden 
verplicht medewerking te verlenen aan de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en deze desgevraagd 
hun registers te verstrekken met het oog op 
het gebruik daarvan voor het toezicht op de 
verwerkingsactiviteiten. De instellingen en 
organen van de Unie dienen in staat te 
worden gesteld een centraal register van 
hun verwerkingsactiviteiten op te zetten. 
Omwille van de transparantie moeten zij 
dit register openbaar maken. Betrokkenen 
moeten de mogelijkheid hebben dat 
register te raadplegen via de functionaris 
voor gegevensbescherming van de 
verwerkingsverantwoordelijke.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) De verwerkingsverantwoordelijke 
moet de betrokkene zonder onredelijke 
vertraging in kennis stellen van de inbreuk 
in verband met persoonsgegevens wanneer 
die inbreuk in verband met 
persoonsgegevens kan leiden tot hoge 
risico’s voor de rechten en vrijheden van 
de betrokken natuurlijke persoon, zodat 
deze de nodige voorzorgsmaatregelen kan 
treffen. De kennisgeving dient zowel de 
aard van de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de natuurlijke 
persoon in kwestie mogelijke negatieve 
gevolgen kan beperken. Dergelijke 

(46) De verwerkingsverantwoordelijke 
moet de betrokkene zonder onredelijke 
vertraging in kennis stellen van de inbreuk 
in verband met persoonsgegevens wanneer 
die inbreuk in verband met 
persoonsgegevens kan leiden tot hoge 
risico’s voor de rechten en vrijheden van 
de betrokken natuurlijke persoon, zodat 
deze de nodige voorzorgsmaatregelen kan 
treffen. De kennisgeving dient 
vertrouwelijk te zijn en zowel de aard van 
de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de natuurlijke 
persoon in kwestie mogelijke negatieve 
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kennisgevingen aan betrokkenen dienen zo 
snel als redelijkerwijs mogelijk te worden 
gedaan, in nauwe samenwerking met de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en met inachtneming 
van de door deze zelf of door andere 
relevante autoriteiten, zoals 
rechtshandhavingsautoriteiten, aangereikte 
richtsnoeren.

gevolgen kan beperken. Dergelijke 
kennisgevingen aan betrokkenen dienen zo 
snel als redelijkerwijs mogelijk te worden 
gedaan, in nauwe samenwerking met de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en met inachtneming 
van de door deze zelf of door andere 
relevante autoriteiten, zoals 
rechtshandhavingsautoriteiten, aangereikte 
richtsnoeren.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Wanneer persoonsgegevens vanuit 
de instellingen en organen van de Unie aan 
verwerkingsverantwoordelijken, 
verwerkers of andere ontvangers in derde 
landen of aan internationale organisaties 
worden doorgegeven, mag dit niet ten 
koste gaan van het beschermingsniveau 
waarvan natuurlijke personen in de Unie 
door deze verordening verzekerd zijn, ook 
bij verdere doorgifte van persoonsgegevens 
vanuit het derde land of de internationale 
organisatie aan 
verwerkingsverantwoordelijken, 
verwerkers in hetzelfde of een ander derde 
land of in dezelfde of een andere 
internationale organisatie. Doorgifte naar 
derde landen en aan internationale 
organisaties mag in ieder geval alleen 
plaatsvinden in volledige overeenstemming 
met deze verordening. Doorgifte kan alleen 
plaatsvinden indien de 
verwerkingsverantwoordelijke of de 
verwerker, onder voorbehoud van de 
andere bepalingen van deze verordening, 
de bepalingen van deze verordening met 
betrekking tot de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen of aan 
internationale organisaties naleeft.

(52) Wanneer persoonsgegevens vanuit 
de instellingen en organen van de Unie aan 
verwerkingsverantwoordelijken, 
verwerkers of andere ontvangers in derde 
landen of aan internationale organisaties 
worden doorgegeven, moet het 
beschermingsniveau worden gewaarborgd
waarvan natuurlijke personen in de Unie 
door deze verordening verzekerd zijn, ook 
bij verdere doorgifte van persoonsgegevens 
vanuit het derde land of de internationale 
organisatie aan 
verwerkingsverantwoordelijken, 
verwerkers in hetzelfde of een ander derde 
land of in dezelfde of een andere 
internationale organisatie. Doorgifte naar 
derde landen en aan internationale 
organisaties mag in ieder geval alleen 
plaatsvinden in volledige overeenstemming 
met deze verordening, Verordening (EU) 
2016/679 en de in het Handvest 
verankerde grondrechten en 
fundamentele vrijheden. Doorgifte kan 
alleen plaatsvinden indien de 
verwerkingsverantwoordelijke of de 
verwerker, onder voorbehoud van de 
andere bepalingen van deze verordening, 
de bepalingen van deze verordening met 
betrekking tot de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen of aan 
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internationale organisaties naleeft.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Indien er geen 
adequaatheidsbesluit is genomen, dient de 
verwerkingsverantwoordelijke of de 
verwerker maatregelen te nemen om het 
ontoereikende niveau van 
gegevensbescherming in een derde land te 
verhelpen door middel van passende 
waarborgen voor de betrokkene. 
Dergelijke passende waarborgen kunnen 
worden gegeven door gebruik te maken 
van standaardbepalingen inzake 
gegevensbescherming die door de 
Commissie zijn vastgesteld, 
standaardbepalingen inzake 
gegevensbescherming die door de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming zijn vastgesteld of 
contractbepalingen die door de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming zijn toegestaan. Is 
de verwerker geen instelling of orgaan 
van de Unie, dan kunnen passende 
waarborgen ook bestaan in bindende 
bedrijfsvoorschriften, gedragscodes en 
certificeringsmechanismen 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679. De waarborgen moeten de 
naleving van de 
gegevensbeschermingsvereisten en de 
eerbiediging van de rechten van de 
betrokkenen ten aanzien van 
verwerkingen binnen de Unie garanderen, 
waaronder de beschikbaarheid van 
afdwingbare rechten van betrokkenen en 
van doeltreffende voorzieningen in rechte, 
zoals het instellen van administratief 
beroep of beroep in rechte en de 
mogelijkheid om in de Unie of in een 
derde land schadevergoeding te eisen. Zij 

Schrappen
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moeten met name betrekking hebben op 
de naleving van de algemene beginselen 
inzake de verwerking van 
persoonsgegevens, de beginselen van 
gegevensbescherming door ontwerp en 
gegevensbescherming door 
standaardinstellingen. Doorgiften kunnen 
ook worden verricht door instellingen of 
organen van de Unie aan 
overheidsinstanties of organen in derde 
landen of aan internationale organisaties 
met overeenkomstige taken en functies, 
onder meer op basis van in 
administratieve regelingen op te nemen 
bepalingen zoals een memorandum van 
overeenstemming met afdwingbare en 
doeltreffende rechten voor betrokkenen. 
De toestemming van de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming zou moeten worden 
verkregen wanneer de waarborgen 
worden geboden in niet juridisch 
bindende administratieve regelingen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en betreffende het vrije verkeer van 
persoonsgegevens tussen hen of naar 
ontvangers die in de Unie zijn gevestigd en 
die onder Verordening (EU) 2016/67918 of 
de ter uitvoering van Richtlijn (EU) 
2016/68019 vastgestelde 
nationaalrechtelijke bepalingen vallen.

1. Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en betreffende het vrije verkeer van 
persoonsgegevens tussen hen of naar 
ontvangers die in de Unie zijn gevestigd.

_________________

18 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
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van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (Voor de EER 
relevante tekst) (PB L 119 van 4.5.2016, 
blz. 1).

19 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening beschermt de 
grondrechten en de fundamentele vrijheden 
van natuurlijke personen en met name hun 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens.

2. Deze verordening beschermt de in 
het Handvest verankerde grondrechten en 
fundamentele vrijheden van natuurlijke 
personen en met name hun recht op
bescherming van persoonsgegevens.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening geldt ook voor 
agentschappen van de Unie die 
activiteiten uitoefenen die onder titel V, 
hoofdstukken 4 en 5, van het derde deel 



PE605.974v02-00 18/34 AD\1136074NL.docx

NL

van het VWEU vallen, ook wanneer in de 
oprichtingshandelingen van die 
agentschappen van de Unie een 
zelfstandige 
gegevensbeschermingsregeling 
betreffende de verwerking van 
operationele persoonsgegevens is 
opgenomen. De bepalingen van deze 
verordening hebben voorrang op de 
daarmee strijdige bepalingen in de 
oprichtingshandelingen van die 
agentschappen van de Unie.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) zijn juist en worden, waar nodig, 
bijgewerkt; alle redelijke maatregelen 
worden getroffen om de gegevens die, 
uitgaande van de doeleinden waarvoor zij
worden verzameld of vervolgens worden 
verwerkt, onnauwkeurig of onvolledig zijn, 
onverwijld te wissen of te rectificeren 
("juistheid");

d) zijn juist en worden, waar nodig, 
bijgewerkt; alle redelijke maatregelen 
worden getroffen om de persoonsgegevens
die, uitgaande van de doeleinden waarvoor 
zij worden verwerkt, onnauwkeurig of 
onvolledig zijn, onverwijld te wissen of te 
rectificeren ("juistheid");

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden voor de toestemming van 
kinderen met betrekking tot diensten van 
de informatiemaatschappij

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wanneer artikel 5, lid 1, onder d), 
van toepassing is in verband met een 
rechtstreeks aanbod van diensten van de 
informatiemaatschappij aan een kind, is de 
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind rechtmatig wanneer het kind ten 
minste 13 jaar is. Wanneer het kind jonger 
is dan 13 jaar is zulke verwerking slechts 
rechtmatig indien en voor zover de 
toestemming of machtiging tot 
toestemming in dit verband wordt verleend 
door de persoon die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

(1) Wanneer artikel 5, lid 1, onder d), 
van toepassing is in verband met een 
rechtstreeks aanbod van diensten van de 
informatiemaatschappij aan een kind, is de 
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind rechtmatig wanneer het kind ten minste 
16 jaar is. Wanneer het kind jonger is dan 
16 jaar is zulke verwerking slechts 
rechtmatig indien en voor zover de 
toestemming of machtiging tot toestemming 
in dit verband wordt verleend door de 
persoon die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doorzending van persoonsgegevens aan 
ontvangers die geen instelling of orgaan 
van de Unie zijn, in de Unie zijn gevestigd 
en aan Verordening (EU) 2016/679 of 
Richtlijn (EU) 2016/680 zijn onderworpen

Doorzending van persoonsgegevens aan in 
de Unie gevestigde ontvangers die geen 
instelling of orgaan van de Unie zijn

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de doorzending van de gegevens 
noodzakelijk is, evenredig is aan de 
doeleinden ervan en er geen reden bestaat 
om aan te nemen dat de rechten en 
vrijheden en de legitieme belangen van de 
betrokkene zouden worden geschaad.

b) de doorzending van de gegevens 
strikt noodzakelijk is in het licht van de 
doeleinden van de ontvanger en dat er 
geen reden bestaat om aan te nemen dat de 
rechten en vrijheden en de legitieme 
belangen van de betrokkene zouden 
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worden geschaad door de gevraagde 
doorzending van de gegevens of door het 
redelijkerwijs te verwachten verdere 
gebruik van die persoonsgegevens door de 
ontvanger.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwerking van persoonsgegevens 
betreffende strafrechtelijke veroordelingen 
en strafbare feiten of daarmee verband 
houdende beveiligingsmaatregelen op 
grond van artikel 5, lid 1, is alleen 
mogelijk wanneer dat is toegestaan 
krachtens het Unierecht, inclusief 
eventuele interne voorschriften, dat 
passende waarborgen voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen biedt.

De verwerking van persoonsgegevens 
betreffende strafrechtelijke veroordelingen 
en strafbare feiten of daarmee verband 
houdende beveiligingsmaatregelen op 
grond van artikel 5, lid 1, is alleen 
mogelijk wanneer dat is toegestaan 
krachtens het Unierecht dat passende 
waarborgen voor de rechten en vrijheden 
van de betrokkenen biedt.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het verstrekken van die informatie 
onmogelijk blijkt of onevenredig veel 
inspanning zou vergen, in het bijzonder bij 
verwerking met het oog op archivering in 
het algemeen belang, wetenschappelijk of 
historisch onderzoek of statistische 
doeleinden, of voor zover de in lid 1 van 
dit artikel bedoelde verplichting de 
verwezenlijking van de doeleinden van die 
verwerking onmogelijk dreigt te maken of 
ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

b) het verstrekken van die informatie 
onmogelijk blijkt of onevenredig veel 
inspanning zou vergen, in het bijzonder bij 
verwerking met het oog op archivering in 
het algemeen belang, wetenschappelijk of 
historisch onderzoek of statistische 
doeleinden, of voor zover de in lid 1 van 
dit artikel bedoelde verplichting de 
verwezenlijking van de doeleinden van die 
verwerking onmogelijk dreigt te maken of 
ernstig in het gedrang dreigt te brengen. In 
dergelijke gevallen neemt de 
verwerkingsverantwoordelijke passende 
maatregelen om de rechten, de vrijheden 
en de legitieme belangen van de 
betrokkene te beschermen, waaronder het 
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openbaar maken van de informatie;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toepassing van de artikelen 14 
tot en met 22, de artikelen 34 en 38, en 
artikel 4 voor zover de bepalingen ervan 
overeenstemmen met de rechten en 
verplichtingen waarin de artikelen 14 tot en 
met 22 voorzien, kan worden beperkt door 
middel van rechtshandelingen die 
gebaseerd zijn op de Verdragen of door 
interne voorschriften van de instellingen 
en organen van de Unie, wat 
aangelegenheden betreffende hun 
werking betreft, op voorwaarde dat die 
beperking de wezenlijke inhoud van de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
onverlet laat en in een democratische 
samenleving een noodzakelijke en 
evenredige maatregel is ter waarborging 
van:

1. De toepassing van de artikelen 14 
tot en met 22, de artikelen 34 en 38, en 
artikel 4 voor zover de bepalingen ervan 
overeenstemmen met de rechten en 
verplichtingen waarin de artikelen 14 tot en 
met 22 voorzien, kan worden beperkt door 
middel van rechtshandelingen die 
gebaseerd zijn op de Verdragen, op 
voorwaarde dat die beperking de 
wezenlijke inhoud van de grondrechten en 
fundamentele vrijheden onverlet laat en in 
een democratische samenleving een 
noodzakelijke en evenredige maatregel is 
ter waarborging van:

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de bepalingen van deze verordening aan te passen aan de 
bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming, overeenkomstig het advies 
van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de interne veiligheid van de 
instellingen en organen van de Unie, met 
inbegrip van die van hun 
elektronischecommunicatienetwerken;

d) de interne veiligheid van de 
instellingen en organen van de Unie, met 
inbegrip van die van hun IT- en 
elektronischecommunicatienetwerken;
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in lid 1 bedoelde 
rechtshandelingen bevatten met name 
specifieke bepalingen met betrekking tot, 
in voorkomend geval, ten minste:

a) de doeleinden van de verwerking 
of van de verwerkingscategorieën;

b) de categorieën van 
persoonsgegevens;

c) het toepassingsgebied van de 
ingevoerde beperking;

d) de waarborgen ter voorkoming van 
misbruik of onrechtmatige toegang of 
doorgifte;

e) de specificatie van de 
verwerkingsverantwoordelijke of de 
categorieën van 
verwerkingsverantwoordelijken;

f) de opslagperiodes en de 
toepasselijke waarborgen, rekening 
houdend met de aard, de omvang en de 
doeleinden van de verwerking of van de 
categorieën van verwerking;

g) de risico's voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen; en

h) het recht van betrokkenen om van 
de beperking op de hoogte te worden 
gesteld, tenzij dit afbreuk kan doen aan 
het doel van de beperking.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de verwerking niet wordt 
beperkt door een op de Verdragen 

Schrappen
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gebaseerde rechtshandeling of door een 
intern voorschrift, zoals bedoeld in lid 1, 
kunnen de instellingen en organen van de 
Unie de toepassing van de artikelen 14 tot 
en met 22, de artikelen 34 en 38, en 
artikel 4 voor zover de bepalingen ervan 
overeenstemmen met de rechten en 
verplichtingen waarin de artikelen 14 tot 
en met 22 voorzien, beperken, indien deze 
beperking de wezenlijke inhoud van de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
onverlet laat en ten aanzien van een 
specifieke verwerking in een 
democratische samenleving noodzakelijk 
en evenredig is ter waarborging van een 
of meer van de in lid 1 genoemde 
doelstellingen. Deze beperking wordt 
gemeld aan de bevoegde 
gegevensbeschermingsfunctionaris.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer persoonsgegevens met het 
oog op wetenschappelijk of historisch 
onderzoek of statistische doeleinden 
worden verwerkt, kan in het Unierecht, 
inclusief eventuele interne voorschriften,
worden voorzien in afwijkingen van de in 
de artikelen 17, 18, 20 en 23 genoemde 
rechten, behoudens de in artikel 13 
bedoelde voorwaarden en waarborgen, 
voor zover die rechten de verwezenlijking 
van de specifieke doeleinden onmogelijk 
dreigen te maken of ernstig dreigen te 
belemmeren, en dergelijke afwijkingen 
noodzakelijk zijn om die doeleinden te 
bereiken.

3. Wanneer persoonsgegevens met het 
oog op wetenschappelijk of historisch 
onderzoek of statistische doeleinden 
worden verwerkt, kan in het Unierecht 
worden voorzien in afwijkingen van de in 
de artikelen 17, 18, 20 en 23 genoemde 
rechten, behoudens de in artikel 13 
bedoelde voorwaarden en waarborgen, 
voor zover die rechten de verwezenlijking 
van de specifieke doeleinden onmogelijk 
dreigen te maken of ernstig dreigen te 
belemmeren, en dergelijke afwijkingen 
noodzakelijk zijn om die doeleinden te 
bereiken.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer persoonsgegevens met het 
oog op archivering in het algemeen belang 
worden verwerkt, kan in het Unierecht, 
inclusief eventuele interne voorschriften,
worden voorzien in afwijkingen van de in 
de artikelen 17, 18, 20, 21, 22 en 23 
genoemde rechten, behoudens de in 
artikel 13 bedoelde voorwaarden en 
waarborgen, voor zover die rechten de 
verwezenlijking van de specifieke 
doeleinden onmogelijk dreigen te maken of 
ernstig dreigen te belemmeren, en 
dergelijke afwijkingen noodzakelijk zijn 
om die doeleinden te bereiken.

4. Wanneer persoonsgegevens met het 
oog op archivering in het algemeen belang 
worden verwerkt, kan in het Unierecht 
worden voorzien in afwijkingen van de in 
de artikelen 17, 18, 20, 21, 22 en 23 
genoemde rechten, behoudens de in 
artikel 13 bedoelde voorwaarden en 
waarborgen, voor zover die rechten de 
verwezenlijking van de specifieke 
doeleinden onmogelijk dreigen te maken of 
ernstig dreigen te belemmeren, en 
dergelijke afwijkingen noodzakelijk zijn 
om die doeleinden te bereiken.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in de leden 1, 3 en 4 bedoelde 
interne voorschriften zijn voldoende 
duidelijk en nauwkeurig zijn en worden 
op passende wijze bekend gemaakt.

Schrappen

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer krachtens lid 1 of 2 een 
beperking wordt opgelegd, wordt de 
betrokkene overeenkomstig het Unierecht 
in kennis gesteld van de voornaamste 
redenen waarop de toepassing van de 
beperking berust en van zijn recht om bij 
de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming een klacht in te 
dienen.

6. Wanneer krachtens lid 1 een 
beperking wordt opgelegd, wordt de 
betrokkene overeenkomstig het Unierecht 
in kennis gesteld van de voornaamste 
redenen waarop de toepassing van de 
beperking berust en van zijn recht om bij 
de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming een klacht in te 
dienen.
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer een krachtens lid 1 of 2 
opgelegde beperking als grond wordt 
aangevoerd om de betrokkene inzage te 
weigeren, deelt de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, wanneer hij de 
klacht onderzoekt, de betrokkene 
uitsluitend mee of de gegevens op correcte 
wijze zijn verwerkt en, zo niet, of de 
noodzakelijke verbeteringen zijn 
aangebracht.

7. Wanneer een krachtens lid 1 
opgelegde beperking als grond wordt 
aangevoerd om de betrokkene inzage te 
weigeren, deelt de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, wanneer hij de 
klacht onderzoekt, de betrokkene 
uitsluitend mee of de gegevens op correcte 
wijze zijn verwerkt en, zo niet, of de 
noodzakelijke verbeteringen zijn 
aangebracht.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Het verstrekken van de informatie 
als bedoeld in de leden 6 en 7 en in 
artikel 46, lid 2, kan worden uitgesteld, 
achterwege gelaten of geweigerd indien het 
verstrekken van die informatie de gevolgen 
van de krachtens lid 1 of 2 opgelegde 
beperking teniet zou doen.

8. Het verstrekken van de informatie 
als bedoeld in de leden 6 en 7 en in 
artikel 46, lid 2, kan worden uitgesteld, 
achterwege gelaten of geweigerd indien het 
verstrekken van die informatie de gevolgen 
van de krachtens lid 1 opgelegde beperking 
teniet zou doen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De instellingen en organen van de 
Unie kunnen beslissen hun registers van 
verwerkingsactiviteiten in een centraal 
register onder te brengen. In dat geval 

5. De instellingen en organen van de 
Unie brengen hun registers van 
verwerkingsactiviteiten in een centraal 
register onder. Omwille van de 
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kunnen zij ook bepalen dat het register 
openbaar toegankelijk is.

transparantie maken zij dit register ook 
openbaar zodat de betrokkene het kan 
raadplegen zonder afbreuk te doen aan de 
rechten van andere betrokken partijen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Betrokkenen kunnen het in lid 5 
bedoelde centrale register raadplegen via 
de functionaris voor 
gegevensbescherming van de 
verwerkingsverantwoordelijke.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De instellingen en organen van de Unie 
waarborgen de vertrouwelijkheid van de 
elektronische communicatie, met name 
door hun elektronische 
communicatienetwerken te beveiligen.

De instellingen en organen van de Unie 
waarborgen de vertrouwelijkheid van de 
elektronische communicatie
overeenkomstig Verordening (EU) 
2017/XXXX.

Motivering

Het specifieke wetgevingsvoorstel betreffende de vertrouwelijkheid van de elektronische 
communicatie zal de verordening op basis van het Commissievoorstel COM(2017)0010 zijn, 
en daar moet dus naar worden verwezen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen
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Gebruikerslijsten

1. Persoonsgegevens die in 
gebruikerslijsten zijn opgenomen en de 
toegang tot dergelijke lijsten worden 
beperkt tot hetgeen voor de specifieke 
doeleinden van de lijst noodzakelijk is.

2. De instellingen en organen van de 
Unie nemen alle nodige maatregelen om 
te voorkomen dat in deze lijsten 
opgenomen persoonsgegevens, ongeacht 
of deze al dan niet publiek toegankelijk 
zijn, voor direct marketing worden 
gebruikt.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een in lid 1 bedoelde 
handeling van bijzonder belang is voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens, kan de 
Commissie ook het Europees Comité voor 
gegevensbescherming raadplegen. In zulke 
gevallen coördineren de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming 
en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming hun werkzaamheden 
met het oog op het uitbrengen van een 
gezamenlijk advies.

2. Indien een in lid 1 bedoelde 
handeling van bijzonder belang is voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens, 
raadpleegt de Commissie ook het Europees 
Comité voor gegevensbescherming. In 
zulke gevallen coördineren de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming 
en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming hun werkzaamheden 
met het oog op het uitbrengen van een 
gezamenlijk advies.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De functionaris voor 
gegevensbescherming kan een 
personeelslid van de instelling of het 
orgaan van de Unie zijn, of kan de taken 

4. De functionaris voor 
gegevensbescherming is een personeelslid 
van de instelling, het orgaan of de instantie
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op grond van een 
dienstverleningsovereenkomst verrichten.

van de Unie.

Motivering

Het lijkt voor een instelling van de Unie niet gepast de gegevensbeschermingsfunctie uit te 
besteden.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) erop toezien dat de verwerkingen 
geen schending van de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkenen veroorzaken;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Doorgifte van persoonsgegevens 
naar een derde land of aan een 
internationale organisatie kan plaatsvinden 
als de Commissie overeenkomstig 
artikel 45, lid 3, van Verordening (EU) 
2016/679 heeft vastgesteld dat in het derde 
land, een gebied of een of meer nader 
bepaalde sectoren in het derde land, of in 
de internationale organisatie een passend 
beschermingsniveau wordt gewaarborgd, 
en de persoonsgegevens uitsluitend worden 
doorgegeven om de uitvoering mogelijk te 
maken van taken die onder de bevoegdheid 
van de verwerkingsverantwoordelijke 
vallen.

1. Doorgifte van persoonsgegevens 
naar een derde land of aan een 
internationale organisatie kan plaatsvinden 
als de Commissie overeenkomstig 
artikel 45, lid 3, van Verordening (EU) 
2016/679 een uitvoeringshandeling heeft 
vastgesteld waarin wordt verklaard dat in 
het derde land, een gebied of een of meer 
nader bepaalde sectoren in het derde land, 
of in de internationale organisatie een 
passend beschermingsniveau wordt 
gewaarborgd, en de persoonsgegevens 
uitsluitend worden doorgegeven om de 
uitvoering mogelijk te maken van taken die 
onder de bevoegdheid van de 
verwerkingsverantwoordelijke vallen. De 
uitvoeringshandeling voorziet in een 
mechanisme voor periodieke toetsing, 
minstens om de vier jaar, waarbij alle 
relevante ontwikkelingen in het derde 
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land of de internationale organisatie in 
aanmerking worden genomen. In de 
uitvoeringshandeling worden voorts het 
territoriale en het sectorale 
toepassingsgebied vermeld, alsmede de 
toezichthoudende autoriteit. Hoofdstuk V 
van Verordening (EU) 2016/679 is van 
toepassing.

Motivering

De voorschriften inzake de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of instellingen 
in derde landen moeten met de desbetreffende regels in de algemene verordening 
gegevensbescherming stroken zodat er geen mazen of juridische inconsistenties ontstaan. Met 
name het toetsingsmechanisme moet worden benadrukt.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad 
benoemen in onderlinge overeenstemming 
de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming voor een termijn van 
vijf jaar, op basis van een lijst van 
kandidaten die de Commissie na een 
openbare sollicitatieoproep opstelt. Deze 
sollicitatieoproep staat open voor alle 
belangstellenden in de gehele Unie. De 
door de Commissie opgestelde ijst van 
kandidaten is openbaar. De bevoegde 
commissie van het Europees Parlement kan 
op basis van de door de Commissie 
opgestelde lijst besluiten een hoorzitting te 
houden zodat zij een voorkeur kan 
uitspreken.

1. Het Europees Parlement en de Raad 
benoemen in onderlinge overeenstemming 
de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming voor een termijn van 
vijf jaar, op basis van een lijst van 
kandidaten die het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie na een openbare 
sollicitatieoproep gezamenlijk opstellen. 
Deze sollicitatieoproep staat open voor alle 
belangstellenden in de gehele Unie. De lijst 
van kandidaten is openbaar en bestaat uit 
ten minste vijf kandidaten. De bevoegde 
commissie van het Europees Parlement kan 
besluiten een hoorzitting met de
kandidaten te houden zodat zij een 
voorkeur kan uitspreken.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. De door de Commissie opgestelde 
lijst waaruit de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming wordt gekozen, 
wordt samengesteld uit personen die alle 
waarborgen voor onafhankelijkheid bieden 
en die duidelijk over de ervaring en de 
bekwaamheid beschikken om het ambt van 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming uit te oefenen, 
bijvoorbeeld omdat zij behoren of behoord 
hebben tot de krachtens artikel 41 van 
Verordening (EU) 2016/679 ingestelde 
toezichthoudende autoriteiten.

2. De door het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie gezamenlijk
opgestelde lijst waaruit de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming 
wordt gekozen, wordt samengesteld uit 
personen die alle waarborgen voor 
onafhankelijkheid bieden en die duidelijk 
over deskundigheid op het gebied van 
gegevensbescherming beschikken alsook 
over de ervaring en de bekwaamheid om 
het ambt van Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming uit te oefenen, 
bijvoorbeeld omdat zij behoren of behoord 
hebben tot de krachtens artikel 41 van 
Verordening (EU) 2016/679 ingestelde 
toezichthoudende autoriteiten.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten voorzien in specifieke 
waarborgen, met name op het vlak van 
rechtsbijstand, indien de betrokkene een 
kind is.

Motivering

Kinderen kunnen kwetsbaarder zijn dan volwassenen. De lidstaten moeten dan ook specifieke 
waarborgen bieden, met name op het vlak van rechtsbijstand, om de rechten van kinderen te 
beschermen.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IX bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk IX bis

Artikel 70 bis

Evaluatieclausule
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1. Uiterlijk op 1 juni 2021 en 
vervolgens om de vijf jaar dient de 
Commissie bij het Europees Parlement 
een verslag over de toepassing van deze 
verordening in, zo nodig vergezeld van 
passende wetgevingsvoorstellen.

2. Bij de in lid 1 bedoelde evaluatie 
achteraf wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de gepastheid van het 
toepassingsgebied van deze verordening 
en de coherentie ervan met andere 
wetteksten op het gebied van 
gegevensbescherming en wordt met name 
de uitvoering van hoofdstuk V van deze 
verordening beoordeeld.

3. Uiterlijk op 1 juni 2021 en 
vervolgens om de vijf jaar brengt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
verslag uit over de toepassing van 
hoofdstuk VIII van deze verordening en 
de toegepaste sancties.

Motivering

In het licht van "beter wetgeven", en met name het doelmatige gebruik van evaluaties achteraf 
om de hele wetgevingscyclus te toetsen, is het bijzonder belangrijk de omzetting, uitvoering en 
handhaving van de EU-wetgeving te volgen en, meer in het algemeen, toe te zien op de 
gevolgen, de werking en de doeltreffendheid van de wetgeving. Vandaar deze uitgebreide 
evaluatieclausule, waarin om een passende evaluatie van de toepassing van de verordening, 
het toepassingsgebied en de bevoegdheidsdelegatie wordt verzocht en evenredige 
verslagleggingsverplichtingen worden opgelegd.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 72 bis

Evaluatie van rechtshandelingen van de 
Unie

Uiterlijk op 25 mei 2021 evalueert de 
Commissie andere op basis van de 
Verdragen vastgestelde rechtshandelingen 
waarin de verwerking van 
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persoonsgegevens wordt geregeld, in het 
bijzonder de verwerking ervan door 
agentschappen die zijn opgericht op grond 
van het derde deel, titel V, hoofdstukken 4 
en 5, van het VWEU, om te beoordelen of 
die handelingen aan deze verordening 
moeten worden aangepast en dient zij 
indien gepast de nodige voorstellen in om 
die handelingen te wijzigen teneinde een 
consequente aanpak van de bescherming 
van persoonsgegevens binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening te 
waarborgen.
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