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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (“het Handvest”),

– gezien Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 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)1,

– gezien 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 (richtlijn wetshandhaving, 
LED)2,

– gezien Richtlĳn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 
persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (e-privacyrichtlijn)3,

– gezien Verordening (EU) 2018/1807 van het Europees Parlement en de Raad van 14 
november 2018 inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden 
gegevens in de Europese Unie4,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (richtlijn open data)5,

A. overwegende dat artikel 8, lid 1, van het Handvest en artikel 16, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bepaalt dat eenieder recht heeft 
op bescherming van de hem betreffende persoonsgegevens;

B. overwegende dat het Handvest bepaalt dat iedereen het recht heeft op vrijheid van 
meningsuiting, met inbegrip van het recht op een eigen mening en op het ontvangen en 
verspreiden van informatie en ideeën zonder inmenging van de overheid en over de 
grenzen heen;

Algemene beginselen voor gegevensbeheer

1. verzoekt de Commissie in het kader van haar datastrategie het uitgangspunt te hanteren 

1 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
2 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89.
3 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.
4 PB L 303 van 28.11.2018, blz. 59.
5 PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56.
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dat deze strategie het welzijn van de burgers moet bevorderen, hen in staat moet stellen 
weloverwogen beslissingen te nemen betreffende de door henzelf geproduceerde 
gegevens of de op hen betrekking hebbende gegevens, en de belangen en de rechten van 
personen, met name het recht op menselijke waardigheid en integriteit en het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, in het beleid 
centraal te stellen; spoort de Commissie dan ook aan de grootste waakzaamheid te 
betrachten bij het ontwerp van de structuren voor het gegevensbeheer en de toegang tot 
gegevens voor Europa; dringt erop aan dat de Europese Raad voor data-innovatie 
bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, ngo’s, 
consumentenorganisaties en de academische wereld;

2. benadrukt, met name in het kader van gegevensstromen, dat de doorgifte van 
persoonsgegevens naar andere jurisdicties altijd in overeenstemming moet zijn met de 
bepalingen van de AVG of de LED, het Handvest en andere toepasselijke wetgeving 
van de Unie, en dat voorafgaand aan elke doorgifte rekening moet worden gehouden 
met de aanbevelingen en richtsnoeren van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming (EDPB), en dat dergelijke doorgiften alleen kunnen plaatsvinden 
als er een voldoende niveau van bescherming van persoonsgegevens is; verzoekt de 
Commissie haar inspanningen voort te zetten om te zorgen voor veilige 
gegevensstromen met gelijkgestemde mondiale partners, op basis van gedeelde waarden 
en met volledige eerbiediging van de grondrechten; is er trots op dat de EU zich 
vastberaden heeft getoond door de AVG vast te stellen en regels voor 
gegevensbescherming te verscherpen die fundamentele rechten versterken;

3. benadrukt dat het volume aan gegenereerde persoonsgegevens exponentieel toeneemt en 
onderstreept de economische waarde van persoonsgegevens die van belang is voor groei 
en ontwikkeling; herinnert eraan dat de verwerking van persoonsgegevens, waaronder 
de overdracht, te allen tijde in overeenstemming moet zijn met het acquis van de Unie 
inzake gegevensbescherming en dat die door elke toekomstige sectorale of efficiënte 
wetgeving moet worden geëerbiedigd; wijst in dit verband op de noodzaak om in de 
door de Commissie geschetste dataruimten duidelijk onderscheid te maken tussen de 
behandeling van persoonsgegevens en de behandeling van niet-persoonsgebonden 
gegevens, met name als het gaat om slimme, met het internet verbonden producten en 
wearables; merkt op dat het in de praktijk moeilijk kan zijn om dit onderscheid te 
maken gezien het bestaan van gemengde datasets; herinnert er in dit verband aan dat 
datasets waarbij beide soorten gegevens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, altijd 
behandeld worden als persoonsgegevens, ook wanneer de persoonsgegevens slechts een 
klein deel van de dataset vormen; is van mening dat bedrijven veel duidelijker 
richtsnoeren moeten krijgen over het gebruik van gemengde gegevenssets, en dat het 
gebruik van privacybeschermingstechnologie moet worden aangemoedigd om de 
rechtszekerheid voor bedrijven te vergroten, onder meer door middel van duidelijke 
richtsnoeren en een lijst met criteria voor effectieve anonimisering; benadrukt dat de 
controle van dergelijke gegevens altijd bij het individu berust en automatisch moet 
worden beschermd; verzoekt de Commissie haar datastrategie uit te breiden met als doel 
de Europese burgers in staat te stellen en in de positie te brengen om hun eigen 
persoonsgegevens tot hun eigen voordeel aan te wenden;

4. waarschuwt voor het mogelijke misbruik van persoonsgegevens of van de inhoud en 
metagegevens van elektronische communicatie binnen het toepassingsgebied van de e-
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privacyrichtlijn; beklemtoont dat de uitwisseling van gegevens, conform het beginsel 
van doelbinding van de AVG, beperkt moet blijven tot niet-persoonsgegevens, 
bijvoorbeeld industriële of commerciële gegevens, of veilig, doeltreffend en 
onomkeerbaar geanonimiseerde persoonsgegevens, ook in geval van gemengde 
datasets; verzoekt de Commissie in haar datastrategie rekening te houden met kinderen;

5. merkt op dat onverantwoorde, illegale of onethische uitwisselingspraktijken, 
ecosystemen en gegevensverwerking problematisch gedrag in de hand werken; maakt 
zich zorgen over de toename van dergelijke praktijken en onderstreept dat deze 
bedrijfsmodellen zeer indringende en negatieve gevolgen kunnen hebben, niet alleen 
voor personen en hun grondrechten, maar voor samenlevingen in hun geheel; 
beklemtoont dat dergelijke praktijken en strategieën het vertrouwen van de burgers in 
de datasystemen van de EU zouden ondermijnen; verzoekt de Commissie derhalve om 
ervoor te zorgen dat de leidende rol die de EU wil spelen in de data-economie gebaseerd 
is op de solide wettelijke grondslagen die zijn vastgelegd in het 
gegevensbeschermingsacquis van de Unie;

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de begrippen “hergebruik” van data en 
“data-altruïsme” beantwoorden aan beginselen inzake gegevensbescherming van de EU, 
met name het beginsel van doelbinding, dat vereist dat gegevens worden verwerkt “voor 
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden”;

7. wijst op het gestaag toenemende belang van de toezichthoudende werkzaamheden van 
de nationale toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming en verzoekt de 
lidstaten de onafhankelijkheid van deze autoriteiten te waarborgen en hen van 
toereikende financiële en andere middelen te voorzien; wijst erop dat alle maatregelen 
die worden ontwikkeld in de voorgestelde Europese datagovernanceverordening en 
andere toekomstige voorstellen en de verwerking van persoonsgegevens betreffen, 
ingevolge de AVG onderworpen zijn aan het toezicht van de 
gegevensbeschermingsautoriteiten, teneinde te waarborgen dat bij innovatie ook 
rekening gehouden wordt met de gevolgen voor de rechten van de burgers; verzoekt dat 
de handelingen voortbouwen op en in overeenstemming zijn met de bestaande 
wetgeving, met name de AVG;

8. verzoekt de Commissie ten volle gebruik te maken van beschikbare financiering van de 
Unie voor de ontwikkeling van privacybeschermingsproducten en -diensten in de EU 
zodat de datastrategie voordelen oplevert voor de burgers van de EU en innovatie 
stimuleert die de grondrechten eerbiedigt en bevordert;

9. benadrukt met name het belang van niet-persoonsgebonden gegevens die in het bezit 
zijn van en geproduceerd zijn door regeringen en de openbare sector; verzoekt de 
lidstaten het genereren van niet-persoonsgebonden gegevens op basis van het beginsel 
“open door ontwerp en door standaardinstellingen” te bevorderen teneinde de toegang 
tot en het hergebruik van informatie van de publieke sector te bevorderen;

Dataruimten

10. beklemtoont dat het vertrouwen van personen slechts kan worden gewonnen door 
veilige en beveiligde dataruimten die de grondrechten volledig eerbiedigen, zodat de 
rechtszekerheid en het gebruik van diensten, evenals concurrentievoordelen en stabiele 
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bedrijfsmodellen voor ondernemingen, gewaarborgd zijn; benadrukt dat dergelijke 
dataruimten moeten worden ontwikkeld, ingericht en gebruikt volgens de beginselen 
van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen en dat daarbij 
strenge veiligheidsmaatregelen moeten worden toegepast;

11. wijst erop dat gemeenschappelijke Europese dataruimten voor overheidsinstanties, met 
name in het kader van gegevensgebruik ter verbetering van de toegang tot gegevens 
voor de rechtshandhaving in de EU, het EU-recht, waaronder het noodzakelijkheids- en 
het evenredigheidsbeginsel, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van 
persoonsgegevens, het vermoeden van onschuld en de procedurevoorschriften, volledig 
moeten eerbiedigen; wijst op het potentieel om de kwaliteit van de rechtshandhaving te 
verbeteren en eventuele vooringenomenheid tegen te gaan, door betrouwbare gegevens 
te verzamelen en deze ter beschikking te stellen van het publiek, het maatschappelijk 
middenveld en onafhankelijke deskundigen; beklemtoont dat elke toegang van 
rechtshandhavingsinstanties tot door de overheid of particulieren bewaarde 
persoonsgegevens in dataruimten gebaseerd moet zijn op het recht van de EU en de 
lidstaten, strikt beperkt moet blijven tot wat noodzakelijk en evenredig is en gekoppeld 
moet zijn aan toereikende waarborgen; benadrukt dat het gebruik van persoonsgegevens 
en kunstmatige intelligentie (AI) door overheden slechts mag worden toegestaan onder 
strikt democratisch toezicht en met aanvullende waarborgen tegen misbruik;

12. herinnert eraan, ongeacht het feit dat deze datasets zeer waardevol worden geacht, dat 
de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens op grond van 
artikel 9 AVG (zoals biometrische, genetische en gezondheidsgegevens), in de context 
van een gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens in beginsel 
verboden is, met welbepaalde strikte uitzonderingen, waarvoor specifieke 
verwerkingsvoorschriften gelden en dat altijd de verplichting bestaat om een 
effectbeoordeling in verband met de gegevensbescherming uit te voeren; wijst op de 
mogelijk rampzalige en onomkeerbare gevolgen van onrechtmatige of onbeveiligde 
verwerking van gevoelige gegevens voor de betrokkenen; wijst erop dat datasets 
bestaande vooroordelen in de samenleving kunnen reproduceren en versterken; 
waarschuwt voor de mogelijkheden voor discriminatie en misbruik;

13. wijst erop dat de meest efficiënte manier om vooringenomenheid in gegevensrijke 
systemen te beperken erin bestaat te waarborgen dat zo veel mogelijk niet-
persoonsgebonden gegevens beschikbaar zijn om deze systemen te trainen, en dat het 
daarvoor noodzakelijk is om onnodige belemmeringen voor tekst- en datamining te 
beperken en grensoverschrijdend gebruik mogelijk te maken; verzoekt zo goed mogelijk 
gebruik te maken van de in de wet voorziene uitzonderingen en afwijkingen, teneinde 
AI en machinaal leren minder vooringenomen te maken en beter te laten stroken met 
ethische normen, met als uiteindelijke doelstelling de mensheid beter te dienen;

Gegevensrechten – versterking van de positie van het individu

14. benadrukt de beperkingen van bepaalde soorten AI-toepassingen die bedoeld zijn voor 
de rechterlijke macht, de zogenoemde “legal tech”; wijst in dit verband op de mogelijk 
ernstige nadelige gevolgen, met name op het gebied van rechtshandhaving en justitie, 
wanneer personen niet denken aan de mogelijkheid dat op AI gebaseerde resultaten 
onjuist, onvolledig, irrelevant of discriminerend kunnen zijn; herinnert eraan dat de 
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definitieve juridische besluiten per geval moeten worden genomen door autonome 
rechters met discretionaire bevoegdheid; merkt op dat de uitwisseling van gegevens 
tussen de lidstaten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken belangrijk is voor 
de versterking van de veiligheid van de Europese burgers en dat hiervoor voldoende 
financiële middelen moeten worden uitgetrokken; benadrukt echter dat er meer 
waarborgen nodig zijn met betrekking tot de wijze waarop de agentschappen voor 
justitie en binnenlandse zaken persoonlijke informatie en persoonsgegevens verwerken, 
gebruiken en beheren in hun voorgestelde dataruimten;

15. benadrukt de asymmetrie tussen degenen die AI-technologieën gebruiken en degenen 
die ermee in contact staan en er afhankelijk van zijn; uit zijn zorgen dat er platforms en 
diensten zijn die hun gebruikers “vastketenen” aan een specifiek platform, waardoor 
hun dominante marktpositie en hun vermogen om hun gebruikers te profileren wordt 
versterkt, wat resulteert in buitengewoon indringende en onthullende profielen van hun 
gebruikers; wijst erop dat de technische bekwaamheid van de overgrote meerderheid 
van de bevolking om de complexiteit van de gegevensecosystemen waarin zij zijn 
ingebed te begrijpen en ermee om te gaan onvoldoende is, evenals hun vermogen om 
vast te stellen welke gegevens, met inbegrip van metagegevens, zij in feite genereren, 
vooral in real time, d.w.z. met behulp van met het internet verbonden apparaten en 
wearables;

16. benadrukt dat personen de volledige controle moeten hebben over hun gegevens en 
meer ondersteuning moeten krijgen bij het afdwingen van hun gegevensbeschermings- 
en privacyrechten in verband met de door hen gegenereerde gegevens; wijst op het recht 
op gegevensportabiliteit en het recht van de betrokkene op toegang tot, correctie en 
verwijdering van gegevens als bedoeld in de AVG; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de toegang van personen tot doeltreffende rechtsmiddelen in het kader van de 
AVG verder te verbeteren en de interoperabiliteit en gegevensoverdraagbaarheid van 
digitale diensten te waarborgen, met name door applicatieprogramma-interfaces 
(API’s), waardoor een gebruiker de mogelijkheid krijgt om platforms met elkaar te 
verbinden en zijn keuzemogelijkheden tussen verschillende soorten systemen en 
diensten worden vergroot; verwacht dat toekomstige voorstellen het genot en de 
zinvolle uitoefening van deze rechten zullen steunen;

17. is van mening dat er een groot potentieel is voor het gebruik van gegevens voor 
onderzoeksdoeleinden in het openbaar belang; dringt aan op doeltreffende 
anonimisering en wijst erop dat, wanneer een onderzoeksdoel geen anonimisering 
toelaat, pseudonimisering moet worden toegepast; beklemtoont dat niemand onder druk 
mag worden gezet om zijn gegevens te delen, en dat beslissingen niet mogen worden 
gekoppeld aan rechtstreekse voordelen voor hen die ervoor kiezen hun 
persoonsgegevens te laten gebruiken;

18. benadrukt voorts dat elk gebruik van geaggregeerde persoonsgegevens afkomstig uit 
sociale media ofwel moet voldoen aan de AVG, ofwel werkelijk onomkeerbaar 
geanonimiseerd moet zijn; verzoekt de Commissie beste praktijken voor 
anonimiseringstechnieken en nader onderzoek naar de-anonimiseringsprocessen en de 
bestrijding ervan te bevorderen; roept de EDPB op zijn richtsnoeren in dit verband bij te 
werken; toont zich terughoudend ten aanzien van het gebruik van anonimisering als 
techniek om de privacy te beschermen, aangezien volledige anonimisering in bepaalde 
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gevallen praktisch onmogelijk is;

Cyberveiligheid en beveiligde informatie

19. wijst op het belang van IT-beveiliging en de weerbaarheid van IT-systemen om een 
goede beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen en om misbruik van gegevens 
te voorkomen; beklemtoont het belang van cyberveiligheid op basis van het EU- en het 
internationaal recht en de overeengekomen normen inzake verantwoordelijk gedrag van 
staten in cyberspace; verzoekt de lidstaten om, samen met het onlangs versterkte 
Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, gecoördineerde actie te 
ondernemen; verzoekt de Commissie toereikende voorzorgsmaatregelen voor te stellen, 
zoals het voorschrift om gebruik te maken van geavanceerde IT-beveiliging en 
encryptie, een “beveiliging door ontwerp”-benadering, en een verplichte regeling voor 
cybercertificering, via het Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering, om het 
vertrouwen in en de veiligheid en beveiliging van dataruimten te versterken;

20. is ingenomen met de conclusies van de Raad van oktober 2020, waarin wordt 
opgeroepen tot de ontwikkeling van een EU-breed kader voor beveiligde openbare 
elektronische identificatie (e-ID); is ervan overtuigd dat een kader van betrouwbare 
elektronische identificatie fundamenteel is om veilige toegang tot digitale diensten te 
waarborgen, elektronische transacties veiliger uit te voeren, en de buitensporige 
verzameling van gegevens door ondernemingen terug te dringen; merkt op dat 
momenteel slechts 15 lidstaten een stelsel voor elektronische identificatie voor 
grensoverschrijdende erkenning hebben aangemeld in het kader van Verordening (EU) 
nr. 910/2014 (de “eIDAS-verordening”)6; verzoekt de Commissie het kader voor veilige 
openbare e-ID uit te breiden om de Europese burgers de geschikte instrumenten te 
bieden om toegang te krijgen tot diensten waarvoor ondubbelzinnige identificatie 
vereist is; herinnert in dit verband aan het belang om waar mogelijk anoniem gebruik te 
kunnen maken van onlinediensten; is van mening dat wetgeving identificatie niet 
onnodig verplicht mag stellen, aangezien anonimiteit ongeoorloofde openbaarmaking, 
identiteitsdiefstal en andere vormen van misbruik van online verzamelde 
persoonsgegevens doeltreffend voorkomt, met name wanneer kwetsbare groepen daarop 
voor hun onlinebescherming vertrouwen;

21. merkt op dat voor sommige onlinediensten een ondubbelzinnige identificatie van hun 
gebruikers vereist is om volledig gelijkwaardig te zijn aan offline-diensten; merkt op dat 
een dergelijke vaststelling van iemands identiteit online kan worden verbeterd door de 
grensoverschrijdende interoperabiliteit van elektronische identificaties in de hele 
Europese Unie op grond van de eIDAS-verordening af te dwingen;

22. benadrukt dat elke mogelijkheid tot aanmelding of verificatie op basis van een e-ID 
moet worden ontwikkeld overeenkomstig het beginsel van minimale 
gegevensverwerking van de AVG, zodat de diensten of platforms die voorzien in 
aanmelding of verificatie op basis van een e-ID, geen informatie ontvangen over de 
derde partij waarbij de gebruiker zich aanmeldt, en de verzameling van andere gegevens 
beperkt blijft tot wat nodig is; benadrukt dat aanmeldings- of verificatiediensten niet 

6 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende 
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot 
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).
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mogen worden gebruikt om gebruikers op meerdere websites te volgen; wijst erop dat 
de lidstaten en de instellingen van de Unie moeten garanderen dat elektronische 
informatie veilig blijft.
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