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RECTIFICATIE 

op 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) 

(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88) 

(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 12 maart 2014 met het 

oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening 

P7_TA(2014)0212) 

(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)) 

 

Overeenkomstig artikel 231 van het Reglement van het Europees Parlement wordt de 

aangehaalde verordening als volgt gecorrigeerd: 

Bladzijde 14, overweging 71, vijfde en zesde zin: 

in plaats van: 

"(71) 

… 

Een dergelijke maatregel mag geen betrekking hebben op een kind.  

Teneinde een voor de betrokkene behoorlijke en transparante verwerking te garanderen, met 

inachtneming van de concrete omstandigheden en context waarin de persoonsgegevens 

worden verwerkt, dient de verwerkingsverantwoordelijke voor de profilering passende 

wiskundige en statistische procedures te hanteren en technische en organisatorische 

maatregelen te treffen waarmee factoren die aanleiding geven tot onjuistheden van 

persoonsgegevens worden gecorrigeerd en het risico op fouten wordt geminimaliseerd, en de 

persoonsgegevens zodanig te bewaren dat rekening wordt gehouden met de potentiële risico's 
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voor de belangen en rechten van de betrokkene en dat onder meer wordt voorkomen dat zulks 

voor natuurlijke personen discriminerende gevolgen zou hebben op grond van ras of etnische 

afkomst, politieke overtuiging, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, 

lidmaatschap van een vakbond, genetische of gezondheidsstatus, of seksuele gerichtheid, of 

gevolgen zou hebben die leiden tot maatregelen met een vergelijkbaar effect.", 

lezen: 

"(71) 

 

… 

Een dergelijke maatregel mag geen betrekking hebben op een kind. Teneinde een voor de 

betrokkene behoorlijke en transparante verwerking te garanderen, met inachtneming van de 

concrete omstandigheden en context waarin de persoonsgegevens worden verwerkt, dient de 

verwerkingsverantwoordelijke voor de profilering passende wiskundige en statistische 

procedures te hanteren en technische en organisatorische maatregelen te treffen waarmee 

factoren die aanleiding geven tot onjuistheden van persoonsgegevens worden gecorrigeerd en 

het risico op fouten wordt geminimaliseerd, en de persoonsgegevens zodanig te bewaren dat 

rekening wordt gehouden met de potentiële risico's voor de belangen en rechten van de 

betrokkene en dient hij onder meer te voorkomen dat zulks voor natuurlijke personen 

discriminerende gevolgen zou hebben op grond van ras of etnische afkomst, politieke 

overtuiging, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een 

vakbond, genetische of gezondheidsstatus, of seksuele gerichtheid, of dat de verwerking zou 

leiden tot maatregelen met een vergelijkbaar effect.". 

Bladzijde 55, artikel 37, lid 1, onder c): 

in plaats van: 

"c) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met 

grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens uit hoofde van 

artikel 9 en van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen 

en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10.", 
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lezen: 

"c) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met 

grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens uit hoofde van 

artikel 9 of van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen 

en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10.". 

Bladzijde 58, artikel 41, lid 3: 

in plaats van:  

"3.  De bevoegde toezichthoudende autoriteit legt de ontwerpcriteria voor accreditatie van 

een in lid 1 van dit artikel bedoeld orgaan overeenkomstig het in artikel 63 bedoelde 

coherentiemechanisme voor aan het Comité.", 

lezen:  

"3.  De bevoegde toezichthoudende autoriteit legt de ontwerpeisen inzake accreditatie van 

een in lid 1 van dit artikel bedoeld orgaan overeenkomstig het in artikel 63 bedoelde 

coherentiemechanisme voor aan het Comité.". 

Bladzijde 58, artikel 41, lid 5: 

in plaats van:  

"5.  De bevoegde toezichthoudende autoriteit trekt de accreditatie van een in lid 1 bedoeld 

orgaan in indien de voorwaarden voor accreditatie niet of niet meer worden vervuld of 

indien de door het orgaan genomen maatregelen inbreuk maken op deze 

verordening.", 

lezen:  

"5.  De bevoegde toezichthoudende autoriteit trekt de accreditatie van een in lid 1 bedoeld 

orgaan in indien niet of niet meer wordt voldaan aan de eisen inzake accreditatie of 

indien de door het orgaan genomen maatregelen inbreuk maken op deze 

verordening.". 
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Bladzijde 59, artikel 42, lid 7: 

in plaats van:  

"7.  Het certificaat wordt afgegeven aan een verwerkingsverantwoordelijke of een 

verwerker voor een maximumperiode van drie jaar en kan worden verlengd onder dezelfde 

voorwaarden, mits bij voortduring aan de relevante eisen kan worden voldaan. Indien van 

toepassing wordt het certificaat ingetrokken door de in artikel 43 bedoelde certificerende 

organen of door de bevoegde toezichthoudende autoriteit, wanneer aan de eisen voor de 

certificering niet of niet meer wordt voldaan.", 

lezen:  

"7.  Het certificaat wordt afgegeven aan een verwerkingsverantwoordelijke of een 

verwerker voor een maximumperiode van drie jaar en kan worden verlengd onder dezelfde 

voorwaarden, mits bij voortduring aan de relevante criteria kan worden voldaan. Indien van 

toepassing wordt het certificaat ingetrokken door de in artikel 43 bedoelde certificerende 

organen of door de bevoegde toezichthoudende autoriteit, wanneer aan de criteria voor de 

certificering niet of niet meer wordt voldaan.". 

Bladzijde 60, artikel 43, lid 3, eerste zin: 

in plaats van: 

"3. De accreditatie van de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde certificeringsorganen 

vindt plaats op basis van criteria die zijn goedgekeurd door de op grond van artikel 55 

of 56 bevoegde toezichthoudende autoriteit of, overeenkomstig artikel 63, door het 

Comité.", 

lezen: 

"3. De accreditatie van de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde certificeringsorganen 

vindt plaats op basis van eisen die zijn goedgekeurd door de op grond van artikel 55 of 

56 bevoegde toezichthoudende autoriteit of, overeenkomstig artikel 63, door het 

Comité.". 
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Bladzijde 60, artikel 43, lid 6: 

in plaats van: 

"6. De in lid 3 van dit artikel bedoelde voorschriften en de in artikel 42, lid 5, bedoelde 

criteria worden door de toezichthoudende autoriteit in een eenvoudig toegankelijke 

vorm openbaar gemaakt. De toezichthoudende autoriteiten delen die eisen en criteria 

ook mee aan het Comité. Het Comité verzamelt alle certificeringsmechanismen en 

gegevensbeschermingszegels in een register en maakt deze via geëigende kanalen 

openbaar.", 

lezen: 

"6. De in lid 3 van dit artikel bedoelde voorschriften en de in artikel 42, lid 5, bedoelde 

criteria worden door de toezichthoudende autoriteit in een eenvoudig toegankelijke 

vorm openbaar gemaakt. De toezichthoudende autoriteiten delen die eisen en criteria 

ook mee aan het Comité.". 

Bladzijde 69, artikel 57, lid 1, onder p): 

in plaats van:  

"p) zij zorgt voor het opstellen en het bekendmaken van de criteria voor de accreditatie 

van een orgaan voor het toezicht op gedragscodes op grond van artikel 41 en van een 

certificeringsorgaan op grond van artikel 43;", 

lezen:  

"p) zij zorgt voor het opstellen en het bekendmaken van de eisen inzake accreditatie van 

een orgaan voor het toezicht op gedragscodes op grond van artikel 41 en van een 

certificeringsorgaan op grond van artikel 43;". 

Bladzijde 74, artikel 64, lid 1, onder c): 

in plaats van: 

"c) beoogt de criteria voor accreditatie van een orgaan overeenkomstig artikel 41, lid 3, of 

een certificeringsorgaan overeenkomstig artikel 43, lid 3, goed te keuren;", 
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lezen: 

"c) beoogt de eisen inzake accreditatie van een orgaan overeenkomstig artikel 41, lid 3, 

van een certificeringsorgaan overeenkomstig artikel 43, lid 3, of de criteria voor 

certificering als bedoeld in artikel 42, lid 5, goed te keuren;". 
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Bladzijde 74, artikel 64, leden 6, 7 en 8: 

in plaats van: 

"6.  De bevoegde toezichthoudende autoriteit stelt haar in lid 1 bedoelde ontwerpbesluit 

niet vast binnen de in lid 3 bedoelde termijn.  

7.  De in lid 1 bedoelde toezichthoudende autoriteit houdt maximaal rekening met het 

advies van het Comité en deelt de voorzitter van het Comité binnen twee weken na 

ontvangst van het advies langs elektronische weg door middel van een 

standaardformulier mee of zij haar ontwerpbesluit zal handhaven dan wel wijzigen 

alsmede, in voorkomend geval het gewijzigde ontwerpbesluit. 

8. Wanneer de betrokken toezichthoudende autoriteit de voorzitter van het Comité 

binnen de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn, onder opgave van de redenen, 

kennis geeft van haar voornemen het advies van het Comité geheel of gedeeltelijk niet 

op te volgen, is artikel 65, lid 1, van toepassing.", 

lezen: 

"6.  De in lid 1 bedoelde bevoegde toezichthoudende autoriteit stelt haar in lid 1 bedoelde 

ontwerpbesluit niet vast binnen de in lid 3 bedoelde termijn.  

7.  De in lid 1 bedoelde bevoegde toezichthoudende autoriteit houdt maximaal rekening 

met het advies van het Comité en deelt de voorzitter van het Comité binnen twee 

weken na ontvangst van het advies langs elektronische weg door middel van een 

standaardformulier mee of zij haar ontwerpbesluit zal handhaven dan wel wijzigen 

alsmede, in voorkomend geval het gewijzigde ontwerpbesluit. 

8. Wanneer de in lid 1 bedoelde bevoegde toezichthoudende autoriteit de voorzitter van 

het Comité binnen de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn, onder opgave van de 

redenen, kennis geeft van haar voornemen het advies van het Comité geheel of 

gedeeltelijk niet op te volgen, is artikel 65, lid 1, van toepassing.". 
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Bladzijde 74, artikel 65, lid 1, onder a): 

in plaats van: 

"a) wanneer in een geval als bedoeld in artikel 60, lid 4, een betrokken toezichthoudende 

autoriteit een relevant en gemotiveerd bezwaar heeft ingediend tegen een 

ontwerpbesluit van de leidende toezichthoudende autoriteit of de leidende 

toezichthoudende autoriteit dit bezwaar heeft afgewezen als zijnde irrelevant of 

ongemotiveerd. …;", 

lezen: 

"a) wanneer in een geval als bedoeld in artikel 60, lid 4, een betrokken toezichthoudende 

autoriteit een relevant en gemotiveerd bezwaar heeft ingediend tegen een 

ontwerpbesluit van de leidende toezichthoudende autoriteit en de leidende 

toezichthoudende autoriteit heeft het bezwaar niet gevolgd of heeft het bezwaar 

afgewezen als zijnde irrelevant of ongemotiveerd. …;". 

 

Bladzijde 76, artikel 69, lid 2: 

in plaats van: 

"2. Onverminderd verzoeken van de Commissie als bedoeld in artikel 70, lid 1, onder b), 

en artikel 70, lid 2, vraagt noch aanvaardt het Comité bij de uitvoering van zijn taken 

of de uitoefening van zijn bevoegdheden instructies van wie dan ook.", 

lezen: 

"2. Onverminderd verzoeken van de Commissie als bedoeld in artikel 70, leden 1 en 2, 

vraagt noch aanvaardt het Comité bij de uitvoering van zijn taken of de uitoefening 

van zijn bevoegdheden instructies van wie dan ook.". 
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Bladzijde 77, artikel 70, lid 1, onder l): 

in plaats van: 

"l) evalueren van de praktische toepassing van de in de punten e) en f) bedoelde 

richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken;", 

lezen: 

"l) evalueren van de praktische toepassing van de richtsnoeren, aanbevelingen en beste 

praktijken;". 

Bladzijde 77, artikel 70, lid 1, onder o): 

in plaats van: 

"o) verrichten van de accreditatie van certificeringsorganen en van de periodieke evaluatie 

daarvan overeenkomstig artikel 43, en houden van een openbaar register van 

geaccrediteerde organen conform artikel 43, lid 6, en van de geaccrediteerde 

verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die in derde landen zijn gevestigd, 

overeenkomstig artikel 42, lid 7;", 

lezen: 

"o) goedkeuren van de criteria voor certificering overeenkomstig artikel 42, lid 5, en 

houden van een openbaar register van certificeringsmechanismen en van 

gegevensbeschermingszegels en -merktekens overeenkomstig artikel 42, lid 8, en van 

de geaccrediteerde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die in derde landen 

zijn gevestigd, overeenkomstig artikel 42, lid 7;". 

Bladzijde 77, artikel 70, lid 1, onder p): 

in plaats van: 

"p) specificeren van de in artikel 43, lid 3, bedoelde vereisten met het oog op de 

accreditatie van certificeringsorganen overeenkomstig artikel 42;", 
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lezen: 

"p) goedkeuren van de in artikel 43, lid 3, bedoelde eisen met het oog op de accreditatie 

van certificeringsorganen bedoeld in artikel 43;". 

 


