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Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met name de artikelen 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 en 52, het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, met name de 
artikelen 8, 9, 10, 11, 13, 16 en 17, en het protocol bij het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, met name artikel 3,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, met name 
de artikelen 2, 17, 19, 20 en 25,

– 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, 
en 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 Raad2,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met 
betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en het 
aanvullende protocol daarbij,

– gezien het onderzoek naar nepnieuws van het Lagerhuis en het 5e tussentijdse verslag 
van zijn commissie voor digitale zaken, cultuur, media en sport over desinformatie en 
nepnieuws,

1 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
2 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89.



– gezien de hoorzittingen in de commissie voor energie en handel van het Amerikaanse 
Huis van Afgevaardigden,

– gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming1,

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2018 over de gepastheid van de door het EU-VS-
privacyschild geboden bescherming2,

– gezien het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) van 6 oktober 
2015 in zaak C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner3,

– gezien het arrest van het HvJ-EU van 25 januari 2018 in zaak C-498/16, Maximillian 
Schrems/Facebook Ireland Limited4,

– gezien het arrest van het HvJ-EU van 5 juni 2018 in zaak C-210/16, Unabhängiges 
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-
Holstein GmbH5,

– gezien het formele verzoek van David Carroll waarin hij Cambridge Analytica oproept 
zijn persoonsgegevens over te dragen en de bron ervan bekend te maken,

– gezien advies 3/2018 van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 
(EDPS) van 19 maart 2018 over onlinemanipulatie en persoonsgegevens6,

– gezien de richtsnoeren van de Groep artikel 29 van 3 oktober 2017 inzake 
geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering voor de toepassing van 
Verordening (EU) 2016/6797,

– gezien de twee reeksen schriftelijke antwoorden op de vragen die onbeantwoord waren 
gebleven tijdens de ontmoeting tussen fractieleiders van het Europees Parlement en 
CEO van Facebook Zuckerberg, die Facebook publiceerde op respectievelijk 23 mei8 en 
4 juni 20189,

– gezien Aanbeveling (EU) 2018/234 van de Commissie van 14 februari 2018 over het 
bevorderen van het Europese karakter en het efficiënte verloop van de verkiezingen 
voor het Europees Parlement in 201910, de aanbeveling van de Commissie van 
12 september 2018 betreffende electorale samenwerkingsnetwerken, 
onlinetransparantie, bescherming tegen cyberincidenten en bestrijding van 

1 PB L 207 van 1.8.2016, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0315.
3 ECLI:EU:C:2015:650.
4 ECLI:EU:C:2018:37.
5 ECLI:EU:C:2018:388.
6 https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf 
7 http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053 
8 http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/answers-from-facebook-to-

questions-asked-during-mark-zuckerberg-meeting 
9 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media

/20180604RES04911/20180604RES04911.pdf 
10 PB L 45 van 17.2.2018, blz. 40.
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desinformatiecampagnes in het kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement 
(C(2018)5949) en de mededeling van de Commissie van 12 september 2018 getiteld 
"Vrije en eerlijke Europese verkiezingen garanderen" (COM(2018)0637),

– gezien het voorstel van de Commissie van 12 september 2018 voor een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de 
regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen 
voor het Europees Parlement (COM(2018)0636),

– gezien de richtsnoeren van de Commissie van 12 september 2018 voor de toepassing 
van de EU-gegevensbeschermingswetgeving in het kader van verkiezingen 
(COM(2018)0638),

– gezien de diepgaande hoorzitting die de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken heeft gehouden in opdracht van het Europees Parlement, over het 
gebruik van gegevens van Facebookgebruikers door Cambridge Analytica en gevolgen 
voor de gegevensbescherming,

– gezien de verslagen van de gegevensbeschermingsautoriteit van het Verenigd 
Koninkrijk (Information Commissioner's Office) over het onderzoek naar het gebruik 
van gegevensanalyse in politieke campagnes en het verslag getiteld "Democracy 
disrupted"1,

– gezien de getuigenis van het Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC) 
van 25 juni 20182,

– gezien de verklaring van de Commissie van 23 oktober 2018,

– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken,

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat onderzoeksjournalistiek omvangrijke lekken van gegevens van 
Facebookgebruikers aan het licht heeft gebracht en openbaar heeft gemaakt in verband 
met de toegang die Facebook verleende aan applicaties van derden, en het 
daaropvolgende misbruik van deze gegevens voor verkiezingscampagnes en andere 
inbreuken in verband met persoonsgegevens in het bezit van grote 
socialemediabedrijven die later werden ontdekt;

B. overwegende dat deze inbreuken in verband met persoonsgegevens gevolgen hebben 
gehad voor burgers over de hele wereld, waaronder Europese burgers en niet-Europese 
burgers die op het grondgebied van de Europese Unie verblijven; overwegende dat 
diverse nationale parlementen hoorzittingen hebben gehouden, onderzoeken hebben 
verricht en hun bevindingen ter zake hebben gepubliceerd;

1 https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/2259369/democracy-disrupted-110718.pdf 
 https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/07/findings-

recommendations-and-actions-from-ico-investigation-into-data-analytics-in-political-
campaigns/ 

2 ://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-067_ep_hearing_facebook-
cambridge_analytica.pdfhttp 
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C. overwegende dat deze inbreuken in verband met persoonsgegevens zich gedurende een 
langere periode hebben voorgedaan; overwegende dat de betrokken bedrijven inbreuk 
maakten op het destijds geldende EU-recht inzake gegevensbescherming, met name 
Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG;

D. overwegende dat het gegevensmisbruik dat aan het licht kwam in de context van het 
Cambridge Analytica-schandaal plaatsvond vóór de toepassing van de algemene 
verordening gegevensbescherming;

E. overwegende dat Facebook heeft bevestigd dat er geen informatie inzake 
bankrekeningen, creditcards of nationale identiteitsgegevens met Cambridge Analytica 
werden gedeeld;

F. overwegende dat Cambridge Analytica heeft verklaard dat de verzamelde gegevens 
officieel werden verwerkt voor onderzoeksdoeleinden, maar vervolgens werden 
doorgegeven voor politieke en commerciële doeleinden;

G. overwegende dat de eerste reactie van de betrokken bedrijven niet aan de verwachte 
normen voldeed en geen volledig, onafhankelijk onderzoek en audit door de betrokken 
nationale of Europese autoriteiten mogelijk maakte;

H. overwegende dat de fractievoorzitters in het Europees Parlement op 22 mei 2018 een 
eerste niet-openbare gedachtewisseling hebben gehouden met de CEO en oprichter van 
Facebook, Mark Zuckerberg, en dat de Conferentie van voorzitters na deze bijeenkomst 
de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken heeft verzocht om, 
in samenwerking met de Commissie constitutionele zaken, de Commissie juridische 
zaken en de Commissie industrie, onderzoek en energie, diepgaande 
vervolghoorzittingen te houden;

I. overwegende dat er op 4 en 25 juni en 2 juli 2018 drie hoorzittingen zijn gehouden over 
de impact van de zaak Facebook/Cambridge Analytica op kwesties in verband met 
gegevensbescherming, verkiezingsprocessen, nepnieuws en de marktpositie van sociale 
media, waaraan werd deelgenomen door de betrokken Eurocommissarissen, de 
uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (Enisa), de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, 
de voorzitter van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), de 
gegevensbeschermingsautoriteit van het VK, de directeur van de kiescommissie van het 
VK, bezorgde burgers en Facebook;

J. overwegende dat Facebook weigerde in te gaan op het verzoek van de betrokken 
commissievoorzitters om medewerkers met het juiste technische en 
verantwoordelijkheidsniveau en de nodige technische expertise en kennis af te 
vaardigen, en in plaats daarvan leden van het Public Policy-team naar alle drie de 
hoorzittingen heeft gestuurd; overwegende dat de informatie die tijdens de hoorzittingen 
door de vertegenwoordigers van Facebook werd verstrekt, niet precies genoeg was over 
de concrete en specifieke maatregelen die zijn genomen om de volledige naleving van 
het EU-recht inzake gegevensbescherming te waarborgen en van meer algemene aard 
was;

K. overwegende dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in 
Advies 3/2018 zijn bezorgdheid heeft geuit over kwesties in verband met 
onlinemanipulatie en persoonsgegevens; overwegende dat de Europese Toezichthouder 



voor gegevensbescherming ook aanvoert dat het mededingingsrecht een cruciale rol 
speelt bij het waarborgen van de verantwoordingsplicht van dominante spelers op de 
markt en de bescherming van de democratie tegen buitensporige marktmacht; 
overwegende dat bij de beoordeling van mogelijk misbruik van een machtspositie of 
fusies van bedrijven die gezamenlijk over een aanzienlijke informatiemacht kunnen 
beschikken, meer rekening moet worden gehouden met de belangen van personen;

L. overwegende dat de Groep artikel 29 in haar advies van 3 oktober 2017 heeft verklaard 
dat profilering en geautomatiseerde besluitvorming aanzienlijke risico's met zich mee 
kunnen brengen voor de rechten en vrijheden van personen, waarvoor passende 
waarborgen moeten worden geboden;

M. overwegende dat de voorzitter van het EDPB heeft benadrukt dat de zaak 
Facebook/Cambridge Analytica dateert van vóór de inwerkingtreding van de algemene 
verordening gegevensbescherming, en dat het systeem van de leidende toezichthouder 
overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming dus niet van toepassing 
is; overwegende dat de onderzoeken werden geleid door de 
gegevensbeschermingsautoriteit van het VK;

N. overwegende dat Facebook heeft toegegeven dat het een contract had afgesloten met 
een app-ontwikkelaar zonder vooraf diens algemene voorwaarden te raadplegen, waarin 
laatstgenoemde zich het recht voorbehield persoonsgegevens aan derden bekend te 
maken; overwegende dat deze nalatigheid ernstige gevolgen heeft gehad en dat een 
dergelijke praktijk reeds onwettig was op grond van het op dat moment geldende 
gegevensbeschermingsrecht;

O. overwegende dat er momenteel onderhandelingen aan de gang zijn over de e-
privacyverordening;

P. overwegende dat het EDPB heeft aangegeven dat een honderdtal grensoverschrijdende 
zaken reeds wordt behandeld in het kader van het coherentiemechanisme van de 
algemene verordening gegevensbescherming; overwegende dat dit mechanisme de 
acties van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten coördineert om te zorgen 
voor een gemeenschappelijke aanpak van de handhaving van het EU-
gegevensbeschermingsrecht;

Q. overwegende dat Facebook, een van de ondertekenende partijen bij het privacyschild, 
heeft bevestigd dat zich onder de persoonsgegevens die zijn misbruikt door het politiek 
consultancybureau Cambridge Analytica ook de gegevens van tot wel 2,7 miljoen 
EU-burgers bevonden;

R. overwegende dat Facebook op 28 september 2018 bekendmaakte dat een externe partij 
zijn systemen heeft aangevallen en misbruik heeft gemaakt van een kwetsbaarheid die 
de toegangstokens voor 50 miljoen Facebookaccounts blootlegde, en dat de Ierse 
gegevensbeschermingscommissie en andere gegevensbeschermingsautoriteiten een 
onderzoek naar deze feiten zijn gestart om de naleving van het EU-
gegevensbeschermingsrecht te evalueren;

S. overwegende dat de Amerikaanse federale handelscommissie (Federal Trade 
Commission, FTC) momenteel onderzoekt of Facebook zijn beloften op het gebied van 
privacy al dan niet is nagekomen, met inbegrip van de belofte om het privacyschild in 
acht te nemen, of dat het zich – in strijd met de FTC Act en de eerdere schikking tussen 



de FTC en Facebook in 2011 – schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelingen die 
consumenten aanzienlijke schade hebben berokkend;

T. overwegende dat vier consumentenorganisaties uit België, Italië, Spanje en Portugal een 
collectieve schadevergoedingsactie tegen Facebook zijn gestart om een economische 
compensatie te eisen voor de getroffen Facebookgebruikers in hun land;

U. overwegende dat het BEUC in zijn getuigenis van 25 juni 2018 heeft verklaard dat de 
verantwoordingsplicht van een platform ten aanzien van de toegang van derden tot 
persoonsgegevens moet worden gewaarborgd; overwegende dat het BEUC in dezelfde 
getuigenis ook stelt dat bedrijven meer moeten doen om te zorgen voor solide 
verantwoordingsstructuren voor de toegang van partners tot persoonsgegevens en het 
verdere gebruik van deze gegevens;

V. overwegende dat het onderzoek van de gegevensbeschermingsautoriteit van het 
Verenigd Koninkrijk ook betrekking had op de verbinding tussen Cambridge Analytica, 
het moederbedrijf SCL Elections Limited en AggregateIQ, en op beschuldigingen dat 
persoonsgegevens die via Facebook zijn verkregen, mogelijk zijn misbruikt door beide 
partijen bij het Britse referendum over het EU-lidmaatschap en mogelijk zijn gebruikt 
om zich tot kiezers te wenden tijdens de campagne voor de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen van 2016; overwegende dat het onderzoek van de 
gegevensbeschermingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk hoofdzakelijk werd 
uitgevoerd uit hoofde van de gegevensbeschermingswet van 1998 en de verordening 
inzake privacy en elektronische communicatie van 2003, waarbij in voorkomend geval 
ook al werd verwezen naar de algemene verordening gegevensbescherming;

W. overwegende dat de speciale commissie van het Britse Lagerhuis voor cultuur, media en 
sport getuigen heeft gehoord met betrekking tot vermeende Russische inmenging in 
verkiezingsprocessen in de EU, en er bij de verantwoordelijke nationale autoriteiten op 
heeft aangedrongen deze beschuldigingen te onderzoeken; overwegende dat er in mei 
2017 in de Verenigde Staten een speciale raadsman werd aangesteld om een onderzoek 
in te stellen naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en 
daarmee verband houdende kwesties en dat dit onderzoek nog gaande is;

X. overwegende dat de gegevensbeschermingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk 
Facebook een kennisgeving heeft doen toekomen van haar voornemen om het een 
geldelijke sanctie van 500 000 GBP op te leggen vanwege een gebrek aan transparantie 
en veiligheidskwesties in verband met het verzamelen van gegevens waarmee inbreuk 
wordt gemaakt op het eerste en zevende gegevensbeschermingsbeginsel van de 
gegevensbeschermingswet van 1998;

Y. overwegende dat de gegevensbeschermingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk al 
23 informatieve nota's heeft gestuurd aan 17 verschillende organisaties en personen, 
waaronder een aan Facebook op 23 februari 2018, waarin de organisaties worden 
verzocht om gestructureerde informatie; overwegende dat Facebook op 18 mei 2018 
heeft bevestigd dat AggregateIQ advertenties heeft ontworpen – en in sommige gevallen 
heeft geplaatst – voor de uittredingscampagne van de Democratische Unionistische 
Partij (DUP), alsook voor Vote Leave, BeLeave en Veterans for Britain;

Z. overwegende dat de gegevensbeschermingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk haar 
bezorgdheid heeft geuit over de voorwaarden voor de beschikbaarstelling van 
informatie aan gebruikers over de gegevensbronnen en de beschikbaarheid en 



transparantie van de aan gebruikers aangeboden controles; overwegende dat de 
gegevensbeschermingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk ook heeft verklaard dat de 
algemene informatie en controles op het gebied van privacy die door Facebook 
beschikbaar werden gesteld, de gebruikers niet effectief informeerden over het 
waarschijnlijke gebruik van hun persoonsgegevens; overwegende dat de 
gegevensbeschermingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk haar bezorgdheid heeft 
geuit over gevallen waarin er gegevens toegankelijk zijn gemaakt via het 
Facebookplatform en zijn gebruikt voor doeleinden waarvoor ze niet bedoeld waren of 
die de betrokken gebruikers redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien;

AA. overwegende dat uit cijfers van de kiescommissie van het VK is gebleken dat de 
politieke partijen in het Verenigd Koninkrijk tijdens de algemene verkiezingen van 
2017 3,2 miljoen GBP hebben uitgegeven aan directe Facebookreclame;

AB. overwegende dat sociale netwerken een belangrijk platform vormen voor politieke 
partijen en openbare instellingen, aangezien ze hen in staat stellen met burgers in 
contact te treden;

AC. overwegende dat mondiale onlineplatforms te maken hebben met uitdagingen waar het 
gaat om doeltreffende bestrijding van nepnieuws, gezien de uiteenlopende dreigingen en 
medialandschappen in de verschillende landen en regio's;

AD. overwegende dat gegevensanalyse en algoritmen een almaar grotere invloed hebben op 
de informatie die aan burgers ter beschikking wordt gesteld; overwegende dat deze 
technieken, wanneer er misbruik van wordt gemaakt, het fundamentele recht op 
informatie, persvrijheid en pluralisme in gevaar kunnen brengen;

AE. overwegende dat transparantie en verantwoordingsplicht ten aanzien van algoritmen van 
essentieel belang zijn om ervoor te zorgen dat personen goed geïnformeerd zijn over en 
inzicht hebben in de verwerking van hun persoonsgegevens; overwegende dat dit moet 
neerkomen op het nemen van technische en operationele maatregelen waarmee de 
transparantie en de niet-discriminerende aard van geautomatiseerde besluitvorming 
worden gewaarborgd en kansberekening met betrekking tot het gedrag van personen 
wordt verboden; overwegende dat transparantie moet inhouden dat aan personen nuttige 
informatie wordt verstrekt over de onderliggende logica, het belang en de verwachte 
gevolgen; overwegende dat deze informatie onder meer gegevens moet omvatten die 
worden gebruikt voor de opleiding op het gebied van big data-analyse, en dat personen 
de besluiten die hen aangaan moeten kunnen begrijpen en volgen;

AF. overwegende dat Facebook op 2 juli 2018 tijdens de bijeenkomst met 
Eurocommissarissen heeft beloofd zijn medewerking te verlenen en onafhankelijke 
academici toegang te geven tot de gegevens over de vermeende kiezersmanipulatie;

1. verwacht van alle onlineplatforms dat zij volledig voldoen aan het EU-recht op het 
gebied van gegevensbescherming, namelijk de algemene verordening 
gegevensbescherming en Richtlijn 2002/58/EG (e‑privacy), gebruikers helpen inzicht te 
krijgen in de manier waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt voor gerichte 
reclame, en over doeltreffende controles beschikken, onder meer door te waarborgen dat 
verschillende verwerkingsdoeleinden los van elkaar worden goedgekeurd, en dat er 
meer transparantie komt aangaande de privacyinstellingen en het ontwerp en de 
zichtbaarheid van privacyverklaringen;



2. benadrukt dat de uitzondering voor onderzoeksdoeleinden waarin het EU-recht op het 
gebied van gegevensbescherming voorziet in geen geval als maas in de regelgeving mag 
worden gebruikt voor gegevensmisbruik;

3. neemt kennis van de verklaring van Facebook dat het de gegevens van niet-
Facebookgebruikers uitsluitend gebruikt om samengestelde gegevensreeksen aan te 
maken waaruit het conclusies trekt over de manier waarop de dienst wordt gebruikt;

4. benadrukt dat er aanzienlijk meer transparantie en verantwoordingsplicht voor 
algoritmen moet worden betracht voor wat betreft de verwerking en de analyse van 
gegevens door de particuliere en publieke sector en alle andere actoren die gegevens 
analyseren, als een essentieel instrument om te waarborgen dat de betrokkenen terdege 
worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens;

5. is van mening dat het digitale tijdperk vereist dat de kieswetgeving wordt aangepast aan 
deze nieuwe digitale realiteit en stelt voor dat conventionele ("offline") 
verkiezingsbeveiligingen, zoals regels die van toepassing zijn op politieke 
mededelingen tijdens verkiezingsperioden, transparantie van en grenzen aan 
verkiezingsuitgaven, respect voor pre-electorale stilteperioden en gelijke behandeling 
van kandidaten ook online van toepassing zijn; is van mening dat de lidstaten een 
verplicht systeem van digitale voetafdrukken moeten invoeren voor elektronische 
campagnes en reclame en de aanbeveling van de Commissie moeten uitvoeren die erop 
gericht is de transparantie van betaalde online politieke reclame en boodschappen te 
vergroten; benadrukt dat elke vorm van politieke reclame gemakkelijk toegankelijke en 
begrijpelijke informatie moet omvatten over de organisatie die de reclame publiceert en 
die wettelijk verantwoordelijk voor de uitgaven is, zodat duidelijk is wie de campagnes 
sponsort, voortbouwend op de vereisten voor gedrukt campagnemateriaal in 
verschillende lidstaten; hamert erop dat burgers van de Unie in staat moeten zijn om 
betaalde online politieke reclame en boodschappen gemakkelijk te herkennen, alsook de 
partij, stichting of organisatie erachter; benadrukt voorts dat transparantie ook moet 
inhouden dat er volledige informatie wordt verstrekt over de criteria om de doelgroep 
voor de specifieke politieke reclame te selecteren alsook de verwachte omvang van de 
doelgroep;

6. merkt op dat Facebook zijn privacyinstellingen heeft bijgewerkt zodat gebruikers ervoor 
kunnen kiezen om niet gericht te worden benaderd, waarbij hun bijvoorbeeld geen 
advertenties op basis van informatie van derden meer worden getoond en hun 
persoonsgegevens die door Facebook zijn verzameld niet langer worden gebruikt om 
advertenties op andere websites of platforms weer te geven;

7. beveelt alle onlineplatforms aan onderscheid te maken tussen het politieke gebruik van 
hun online-reclameproducten en het commerciële gebruik ervan; herinnert eraan dat 
verwerking van persoonsgegevens voor politieke reclame een afzonderlijke wettelijke 
basis vereist die verschilt van de basis voor commerciële reclame;

8. is van mening dat de onlangs door Facebook ingevoerde verplichting om de identiteit, 
locatie en sponsor van politieke advertenties te verifiëren een goed initiatief is dat de 
transparantie zal vergroten en zal bijdragen tot de bestrijding van de inmenging in 
verkiezingen door buitenlandse actoren; verzoekt Facebook dezelfde verplichting in te 
voeren voor politieke advertenties in Europa; verzoekt de lidstaten hun kieswetgeving in 
die zin aan te passen;



9. is van mening dat profilering ten behoeve van politieke en verkiezingsdoeleinden en 
profilering op basis van onlinegedrag waaruit politieke voorkeuren kunnen blijken, 
zoals interactie met politieke inhoud, moeten worden verboden voor zover deze praktijk 
overeenkomstig het EU-gegevensbeschermingsrecht betrekking heeft op politieke of 
levensbeschouwelijke overtuigingen, en dat socialemediaplatforms hierop toezicht 
moeten houden en de autoriteiten actief moeten informeren wanneer zich dergelijke 
gedragingen voordoen; is ook van mening dat profilering op basis van andere gegevens, 
zoals sociaal-economische of demografische factoren, voor politieke en 
verkiezingsdoeleinden moet worden verboden; roept politieke partijen en andere bij 
verkiezingen betrokken actoren op zich te onthouden van het gebruik van profilering 
voor politieke en verkiezingsdoeleinden; roept politieke partijen op transparant te zijn 
over hun gebruik van onlineplatforms en gegevens;

10. herhaalt de maatregelen die de Commissie heeft voorgesteld om vrije en eerlijke 
Europese verkiezingen te waarborgen, met name de wetswijziging om de regels 
betreffende de financiering van Europese politieke partijen strenger te maken, waardoor 
de mogelijkheid ontstaat om financiële sancties op te leggen voor inbreuken op de 
regels betreffende gegevensbescherming om het resultaat van de Europese verkiezingen 
met opzet te beïnvloeden; herhaalt dat de verwerking van persoonsgegevens door 
politieke partijen in de EU onderworpen is aan de algemene verordening 
gegevensbescherming en dat de schending van de beginselen, rechten en verplichtingen 
die onder deze wet vallen, zou leiden tot bijkomende boetes en sancties;

11. beschouwt de inmenging in verkiezingen als een zeer groot risico voor de democratie, 
dat moet worden aangepakt aan de hand van gezamenlijke inspanningen waarbij 
dienstverleners, regelgevers en politieke actoren en partijen betrokken zijn;

12. is ingenomen met het pakket dat de Commissie op 12 september 2018 heeft 
gepresenteerd met betrekking tot de voorbereiding van de Europese verkiezingen;

13. herinnert aan de belofte van Facebook met betrekking tot het verschaffen van toegang 
aan onafhankelijke academici tot de gegevens over de vermeende kiezersmanipulatie en 
verwacht vóór eind 2018 in kennis te worden gesteld van de belangrijkste bevindingen 
en voorgestelde oplossingen;

14. neemt kennis van de maatregelen die Facebook heeft genomen om misbruik van 
gegevens tegen te gaan, met inbegrip van het blokkeren of verbieden van applicaties die 
vermoedelijk gebruikersgegevens misbruiken; verwacht dat Facebook snel zal reageren 
op de meldingen over verdachte applicaties en applicaties waarvan is vastgesteld dat ze 
gegevens hebben misbruikt en zal voorkomen dat dergelijke applicaties in de eerste 
plaats op het platform worden toegelaten;

15. benadrukt dat socialemediaplatforms niet alleen passieve platforms zijn die 
eenvoudigweg door gebruikers gegenereerde inhoud groeperen, maar benadrukt dat 
technologische ontwikkelingen de reikwijdte en functie van deze bedrijven hebben 
verbreed door de invoering van op algoritmen gebaseerde reclame en publieke inhoud; 
concludeert dat deze nieuwe functie ook tot uitdrukking moet komen in de regelgeving;

16. betreurt dat Facebook niet bereid was medewerkers met de juiste technische kennis en 
verantwoordelijkheid binnen het bedrijf naar de hoorzittingen te sturen, en wijst erop 
dat een dergelijke aanpak schadelijk is voor het vertrouwen van de Europese burgers in 
sociale media; betreurt dat Mark Zuckerberg geen openbare hoorzitting met leden 



wenste bij te wonen;

17. is van oordeel dat Facebook niet alleen het vertrouwen van EU-burgers heeft geschaad, 
maar ook het EU-recht heeft overtreden en herinnert eraan dat een vertegenwoordiger 
van Facebook tijdens de hoorzittingen bevestigde dat Facebook zich ervan bewust was 
dat in de voorwaarden van de applicatie "This is your digital life" vermeld stond dat de 
gegevens die de applicatie verzamelde naar derde partijen konden worden gestuurd; 
concludeert dat Facebook bewust een contract heeft afgesloten met de ontwikkelaar van 
een applicatie die openlijk heeft aangegeven dat hij zich het recht voorbehield 
persoonsgegevens bekend te maken aan derde partijen; concludeert voorts dat Facebook 
de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en daarom 
wettelijk verantwoordelijk is bij het afsluiten van een contract met een verwerker die het 
EU-gegevensbeschermingsrecht overtreedt;

18. neemt nota van de verbeteringen op privacygebied die Facebook heeft doorgevoerd na 
het schandaal rond Facebook/Cambridge Analytica, maar herinnert er tevens aan dat 
Facebook heeft beloofd een volledige interne audit uit te voeren waarvan het Europees 
Parlement nog niet op de hoogte is gebracht, en beveelt Facebook aan substantiële 
wijzigingen aan te brengen in zijn platform zodat het aan het EU-
gegevensbeschermingsrecht voldoet;

19. verzoekt Facebook om het Enisa en het Europees Comité voor gegevensbescherming, 
binnen de grenzen van hun respectieve mandaten, toe te staan en in staat te stellen een 
volledige en onafhankelijke audit van het platform uit te voeren en de bevindingen van 
deze audit te presenteren aan de Commissie, het Europees Parlement en de nationale 
parlementen; is van mening dat een dergelijke audit ook bij andere grote platforms moet 
worden uitgevoerd;

20. benadrukt de hoogdringendheid om iedere poging tegen te gaan om de Europese 
verkiezingen te manipuleren en om de regels die van toepassing zijn op 
socialemediaplatforms aan te scherpen wat betreft het verstoren van reclame-inkomsten 
van accounts en websites die desinformatie verspreiden; is ingenomen met de specifieke 
routekaarten die onlineplatforms en de reclame-industrie op 16 oktober 2018 aan de 
Commissie hebben gepresenteerd, waarin concrete maatregelen voor de bestrijding van 
desinformatie in alle lidstaten worden voorgesteld; dringt er bij de online 
socialemediaplatforms op aan om door bots gedeelde inhoud te etiketteren door de 
transparantieregels te volgen; dringt er tevens bij hen op aan het proces van het 
verwijderen van nepaccounts te versnellen, voldoen aan gerechtelijke bevelen om 
details te verstrekken over personen die illegale inhoud creëren; en door samen te 
werken met onafhankelijke factcheckers en de academische wereld teneinde gebruikers 
te attenderen op  desinformatie met een groot bereik en deze desinformatie indien 
mogelijk te corrigeren;

21. verzoekt alle onlineplatforms die politieke partijen en campagnes reclamediensten 
aanbieden om deskundigen in hun verkoopteam op te nemen, dat politieke partijen en 
campagnes specifiek advies kan geven over transparantie en verantwoordingsplicht met 
betrekking tot het voorkomen van het gebruik van persoonsgegevens om gebruikers te 
bereiken; verzoekt alle onlineplatforms die kopers van reclame in staat stellen bepaalde 
keuzen te maken, juridisch advies uit te brengen over de verantwoordelijkheden van 
deze kopers als gezamenlijke voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijken, 
na het arrest van het HvJ-EU in zaak C‑210/16;



22. roept alle onlineplatforms op zo snel mogelijk de geplande transparantiemaatregelen 
met betrekking tot politieke reclame door te voeren, waarbij tevens de met 
verkiezingswaarneming en -controle belaste nationale autoriteiten worden geraadpleegd 
en deze instrumenten beoordelen; dringt erop aan dat dergelijke politieke en 
verkiezingsreclame niet wordt weergegeven op basis van individuele 
gebruikersprofielen;

23. roept de lidstaten op de verkiezingsregels aan te passen aan onlinecampagnes, met 
inbegrip van de regels met betrekking tot transparantie over financiering, pre-electorale 
stilteperioden, de rol van de media en desinformatie;

24. beveelt aan om het verplicht te stellen dat er na afloop van referendumcampagnes audits 
worden uitgevoerd door derde partijen om ervoor te zorgen dat de in het kader van de 
campagnes verzamelde persoonsgegevens worden gewist en uitsluitend worden gedeeld 
als daarvoor de betreffende toestemming is gegeven;

25. roept Facebook op de transparantie te verbeteren zodat gebruikers inzicht kunnen 
krijgen in de wijze waarop en waarom een politieke partij of campagne zich tot hen kan 
richten;

26. is van mening dat gegevensbeschermingsautoriteiten passende financiering moeten 
krijgen om dezelfde technische expertise op te bouwen als de door hen te onderzoeken 
organisaties; roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat de 
gegevensbeschermingsautoriteiten over de nodige personele, technische en financiële 
middelen beschikken voor de doeltreffende uitvoering van hun taken en uitoefening van 
hun bevoegdheden, zoals vereist krachtens artikel 52 van de algemene verordening 
gegevensbescherming; dringt er bij de Commissie op aan bij de lidstaten nauwlettend 
toe te zien op hun verplichting om deze middelen ter beschikking te stellen, en indien 
nodig inbreukprocedures op te starten;

27. herinnert eraan dat Facebook in het kader van het EU-VS-privacyschild een 
zelfgecertificeerde organisatie is en als zodanig het besluit over de gepastheid heeft 
gebruikt als rechtsgrond voor de doorgifte van persoonsgegevens van de Europese Unie 
aan de Verenigde Staten en voor de verdere verwerking van deze gegevens;

28. wijst nogmaals op zijn resolutie van 5 juli 2018 over de gepastheid van de door het 
EU-VS-privacyschild geboden bescherming en verzoekt de Amerikaanse autoriteiten 
die bevoegd zijn voor de handhaving van het privacyschild, gezien het feit dat Facebook 
heeft erkend dat er sprake was van ernstige privacyschendingen, om als reactie op 
dergelijke onthullingen onverwijld maatregelen te nemen die ten volle overeenstemmen 
met hun toezeggingen en verbintenissen tot handhaving van de huidige 
privacyschildregeling, en om deze bedrijven in voorkomend geval te schrappen van de 
privacyschildlijst; is in dit verband ingenomen met het feit dat Cambridge Analytica 
in juni 2018 uit het privacyschild is verwijderd; richt zich tevens tot de bevoegde 
EU-gegevensbeschermingsautoriteiten om deze onthullingen te onderzoeken en om 
gegevensoverdrachten in het kader van het privacyschild in voorkomend geval op te 
schorten of te verbieden; verwacht dat de FTC, als verantwoordelijke autoriteit van de 
Verenigde Staten, de Commissie een gedetailleerde samenvatting van haar bevindingen 
verstrekt zodra zij haar onderzoek naar de inbreuk in verband met persoonsgegevens 
met betrekking tot Facebook en Cambridge Analytica heeft afgerond, en dat zij 
passende handhavingsmaatregelen met een doeltreffend afschrikwekkend effect neemt 
tegen de betrokken bedrijven;



29. betreurt dat de uiterste termijn van 1 september 2018 voor de VS om volledig te 
voldoen aan het privacyschild niet is gehaald; is dan ook van mening dat de Commissie 
er niet in is geslaagd te handelen overeenkomstig artikel 45, lid 5, van de algemene 
verordening gegevensbescherming; dringt er daarom bij de Commissie op aan, in 
overeenstemming met zijn resolutie van 5 juli 2018 over de gepastheid van de door het 
EU-VS-privacyschild geboden bescherming, om het privacyschild op te schorten totdat 
de Amerikaanse overheid aan deze voorwaarden voldoet;

30. merkt op dat het misbruik van persoonsgegevens de grondrechten raakt van miljarden 
mensen over de hele wereld; is van mening dat de algemene verordening 
gegevensbescherming en de e-privacyrichtlijn voorzien in de hoogste 
beschermingsnormen; betreurt dat Facebook heeft besloten 1,5 miljard niet-EU-
gebruikers buiten het bereik van de bescherming van de algemene verordening 
gegevensbescherming en de e-privacyrichtlijn te plaatsen; trekt de wettelijkheid van een 
dergelijke handeling in twijfel; dringt er bij alle onlineplatforms op aan de normen van 
de algemene verordening gegevensbescherming (en de e-privacyrichtlijn) toe te passen 
op al hun diensten, ongeacht waar deze worden aangeboden, aangezien een hoog niveau 
van bescherming van persoonsgegevens steeds meer wordt beschouwd als een 
belangrijk concurrentievoordeel;

31. verzoekt de Commissie de mededingingsregels aan te passen om rekening te houden 
met de digitale realiteit en het bedrijfsmodel van socialemediaplatforms en hun 
mogelijke monopoliesituatie te onderzoeken, met inachtneming van het feit dat een 
dergelijk monopolie mogelijk het gevolg is van de specifieke kenmerken van het merk 
en de hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens en dus geen traditionele 
monopoliesituatie is, en de nodige maatregelen te nemen om dit te verhelpen; roept de 
Commissie op amendementen voor te stellen op het Europees wetboek voor 
elektronische communicatie die ook van OTT-communicatiedienstverleners vereisen 
dat zij interconnectie met anderen tot stand brengen teneinde het lock‑in-effect voor hun 
gebruikers te voorkomen;

32. verzoekt het Europees Parlement, de Commissie, de Raad en alle andere instellingen, 
organen en instanties van de Europese Unie erop toe te zien dat de pagina's van sociale 
media en de analytische en marketinginstrumenten die op hun websites worden gebruikt 
de persoonsgegevens van burgers op geen enkele manier in gevaar brengen; stelt voor 
dat zij hun huidige communicatiebeleid vanuit dit perspectief evalueren, wat ertoe kan 
leiden dat zij zullen overwegen hun Facebook-accounts te verwijderen als dit 
noodzakelijk is om de persoonsgegevens van iedereen die contact met hen opneemt te 
beschermen; geeft zijn eigen communicatieafdeling de opdracht zich strikt te houden 
aan de richtsnoeren van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 
betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt via door 
EU‑instellingen verstrekte webdiensten1;

33. is van mening dat de volgende Europese Commissie een van haar leden met een 
specifieke portefeuille inzake privacy- en gegevensbescherming moet belasten, teneinde 
ervoor te zorgen dat er proactieve betrokkenheid van partners binnen en buiten de EU 
tot stand komt en dat alle wetgevingsvoorstellen volledig in overeenstemming zijn met 
het juridisch acquis van de EU inzake privacy- en gegevensbescherming;

1 https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-
07_guidelines_web_services_en.pdf

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf


34. dringt er bij de Raad op aan de impasse rond de e‑privacyverordening te doorbreken en 
eindelijk tot overeenstemming te komen met het Parlement zonder het 
beschermingsniveau dat de e-privacyrichtlijn momenteel biedt te verlagen, om ervoor te 
zorgen dat de rechten van de burgers worden beschermd, met name die met betrekking 
tot de bescherming van gebruikers tegen targeting;

35. verzoekt de Commissie de activiteiten van de reclame-industrie op sociale media te 
controleren en wetgeving voor te stellen indien de sector en de betrokken partijen geen 
overeenstemming kunnen bereiken over vrijwillige gedragscodes met afschrikkende 
maatregelen;

36. verzoekt de gegevensbeschermingsautoriteiten op nationaal en Europees niveau een 
grondig onderzoek in te stellen naar Facebook en zijn huidige praktijken, zodat het 
nieuwe coherentiemechanisme van de algemene verordening gegevensbescherming kan 
zorgen voor een passende en doeltreffende Europese reactie;

37. verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen om de risico's voor de veiligheid van 
netwerk- en informatiesystemen die worden gebruikt voor de organisatie van 
verkiezingen aan te pakken;

38. is van mening dat de lidstaten samen met derde partijen, zoals media, onlineplatforms 
en verleners van informatietechnologiediensten, moeten werken aan 
bewustmakingsactiviteiten die bedoeld zijn om de transparantie van verkiezingen alsook 
het vertrouwen in het verkiezingsproces te vergroten;

39. is van mening dat de lidstaten dringend onderzoeken moeten instellen, indien nodig met 
de steun van Eurojust, naar het vermeende misbruik van de politieke onlineomgeving 
door buitenlandse machten;

40. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten, de Raad van 
Europa en de CEO van Facebook.


