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In 2016 hebben er veel belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden waarvan de langetermijngevolgen zich nog niet laten voorspel-
len. Wel kan nu al worden gezegd dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving na de hervorming bijna zeker weer een 
generatie lang kan meegaan. Waarschijnlijk zal blijken dat vorig jaar, met de invoering van de algemene verordening gegevens-
bescherming en de richtlijn gegevensbescherming voor de sectoren politie en justitie, een belangrijke stap vooruit is gezet, niet 
alleen voor de grondrechten in het digitale tijdperk, maar ook voor de Europese democratie, als het positieve resultaat van jaren 
van zware onderhandelingen.

De algemene verordening gegevensbescherming is het referentiepunt voor ons werk geweest, en zal dat ook blijven. Zoals uiteen-
gezet in de strategie voor ons mandaat, streven we ernaar om gegevensbescherming voor alle betrokkenen zo eenvoudig en doel-
treffend mogelijk te maken. De algemene verordening gegevensbescherming is van strategisch belang voor onze instelling, omdat 
daarin de parameters staan voor gegevensverwerking en het toezicht daarop binnen de EU-instellingen zelf. We hebben ons actief 
ingezet voor het bevorderen van het verantwoordingsbeginsel bij de leiders van de instellingen en organen van de Europese 
Unie (EU), door praktische hulpmiddelen aan te bieden waarmee de leiding ervoor kan zorgen dat voorschriften worden nageleefd 
en die naleving ook kan aantonen. Door ons werk als toezichthouder en ombudsman voor individuele betrokkenen ondervinden we 
zelf dat het publiek zich steeds beter bewust wordt van het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Mensen beseffen 
meer dan ooit wat er kan gebeuren als hun persoonsgegevens niet op verantwoorde wijze worden verwerkt. Het is niet alleen onze 
taak maar ook die van alle gegevensbeschermingsautoriteiten om ervoor te zorgen dat dit wel zo gebeurt.

Net als andere gegevensbeschermingsautoriteiten, en als toezichthouder en adviseur voor degenen die verantwoordelijk zijn voor 
het voorstellen, nauwkeurig onderzoeken en herzien van wetgeving, hebben we veel energie gestoken in de voorbereiding voor de 
nieuwe regels. We werken nauw samen met de Artikel 29-werkgroep, zodat we het Europees Comité voor gegevensbescherming 
de beschikking kunnen geven over een doeltreffend en efficiënt secretariaat, en hebben overal in de wereld onze getrouwe samen-
werking met andere regelgevende instanties verdiept en geïntensiveerd.

We zijn er ons ook van bewust dat gegevensbeschermingsautoriteiten alleen effectief kunnen functioneren als ze volledig vertrouwd 
zijn met het gebruik van datagestuurde technologieën. Het opstellen van een achtergronddocument over kunstmatige intelligentie 
is een van de manieren waarop we daar een bijdrage aan leveren. De technologie ontwikkelt zich steeds verder. Het is belangrijk 
dat de gegevensbeschermingsautoriteiten zijn voorbereid op de veranderingen waartoe dit zal leiden.

Gegevensstromen zijn een mondiale realiteit. 2016 was mogelijk een keerpunt in de wijze waarop die stromen worden gereguleerd. 
We hebben de Europese wetgever geadviseerd over de raamovereenkomst en het „privacyschild” betreffende de doorgifte van 
gegevens van de EU naar de Verenigde Staten, en we hebben samen met commissarissen voor de bescherming van gegevens en 
de persoonlijke levenssfeer uit alle continenten geijverd om een nieuwe consensus tot stand te brengen over rechten in het digitale 
tijdperk.

We zijn ons ervan bewust dat het gegevensbeschermingsrecht niet in een vacuüm functioneert en hebben in januari 2016 de Ethics 
Advisory Group (Adviesgroep ethiek) opgericht. Deze groep van zes eminente personen, die elk deskundig zijn op hun terrein, is 
belast met het uitdenken van innovatieve en effectieve manieren om erop toe te zien dat de waarden van de EU in een tijdperk van 
alomtegenwoordige gegevens en intelligente machines overeind blijven. We hebben ook een Digital Clearing House opgericht, waar 
consumentenbeschermings- en gegevensbeschermingsautoriteiten informatie en gegevens kunnen uitwisselen over manieren om 
de belangen van individuele betrokkenen in specifieke gevallen zo goed mogelijk te behartigen.

Een van de innovaties van de algemene verordening gegevensbescherming is de vereiste dat elke verantwoordelijke voor de verwer-
king een gegevensbeschermingsfunctionaris moet benoemen. Dankzij Verordening (EG) nr. 45/2001 hebben de EU-instellingen nu 
bijna twee decennia ervaring in het werken met gegevensbeschermingsfunctionarissen. We hopen en zijn ervan overtuigd dat de 
EU-instellingen met onze steun een toonbeeld van verantwoorde gegevensverwerking zullen worden waar verantwoordelijken voor 
de verwerking in de particuliere en overheidssector een voorbeeld aan kunnen nemen.

Dat is onze prioriteit.

Giovanni Buttarelli Wojciech Wiewiórowski
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming

Adjunct-toezichthouder
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@EU_EDPS

#EDPS strategy envisions #EU as 
a whole not any single institution, 
becoming a beacon and leader in 
debates that are inspiring at global 
level

In onze strategie voor de periode 2015-2019 („Leading 
by example — The EDPS Strategy 2015-2019”) hebben 
we onze visie uiteengezet van een EU die de mondiale 
dialoog over de bescherming van gegevens en de 
persoonlijke levenssfeer aanvoert door het goede 
voorbeeld te geven. Op 4 mei 2016 werd de algemene 
verordening gegevensbescherming bekendgemaakt in 
het Publicatieblad van de Europese Unie, waarmee 
een grote stap in die richting werd gezet. Deze 
verordening zal bijdragen tot de totstandkoming van 
een mondiale digitale standaard voor de bescherming 
van gegevens en de persoonlijke levenssfeer die draait 
om de rechten en vrijheden van individuele betrokkenen 
en de bescherming van hun persoonsgegevens en 
veiligheid. Maar voordat onze visie werkelijkheid kan 
worden, moet nog veel werk worden verricht.

Voorbereiden op aanstaande veranderin-
gen

In 2016 bestond een groot deel van ons werk uit het 
treffen van voorbereidingen voor de invoering van de 
algemene verordening gegevensbescherming en de 
uitvoering daarvan. We hebben nauw samengewerkt 
met onze collega’s in de Artikel 29-werkgroep 
(Article 29 Working Party) om hen te helpen bij het 
opstellen van een richtsnoer voor de nieuwe wetgeving, 
maar ook om ons voor te bereiden op onze tweeledige 
taak: enerzijds, het verzorgen van het secretariaat voor 
het Europees Comité voor gegevensbescherming en, 
anderzijds, het optreden als onafhankelijk lid van het 
Comité.

Volgens de nieuwe wetgeving komt het Europees 
Comité voor gegevensbescherming in de plaats van de 
Artikel 29-werkgroep. Het Comité moet ervoor zorgen 
dat de algemene verordening gegevensbescherming 
overal in de EU consequent wordt toegepast. Vandaar 
dat het van wezenlijk belang is dat het Comité uiterlijk 
op 25 mei 2018, wanneer de algemene verordening 
gegevensbescherming in werking treedt en uitvoerbaar 
wordt, volledig operationeel is. In 2016 zijn we samen 
met de Artikel 29-werkgroep begonnen met de ontwik-
keling van procedureregels en hebben we gezamenlijk 
verschillende alternatieven geanalyseerd voor IT-, 
begrotings- en dienstenovereenkomsten voor het 
nieuwe orgaan.

Als Europa het debat over de bescherming van gege-
vens en de persoonlijke levenssfeer wil blijven aanvoe-
ren, hebben we ook een modern wetgevingskader voor 
e-privacy nodig, dat zowel het grondrecht op vertrou-
welijke communicatie waarborgt als de in de algemene 
verordening gegevens bescherming vervatte bescher-
ming aanvult. Op verzoek van de Commissie brachten 
we in juli 2016 een voorlopig advies uit over het voor-
stel voor een herziene e-privacyrichtlijn. We zullen 
gedurende het hele onderhandelingsproces blijven plei-
ten voor een intelligentere, duidelijkere en krachtigere 
richtlijn waarvan het toepassingsgebied de technologi-
sche en maatschappelijke realiteit van de digitale 
wereld adequaat weerspiegelt.

Het mondiale debat bevorderen

Als onderdeel van onze strategie hebben we ons ver-
bonden tot het ontwikkelen van een ethische dimensie 
voor gegevensbescherming. In januari 2016 hebben 
we de Ethics Advisory Group (Adviesgroep ethiek) 
gevormd om vanuit verschillende academische en 
praktische oogpunten onderzoek te doen naar „digi-
tale ethiek”. Ons doel is om een internationaal debat 
op gang te brengen over het ethische aspect van 
gegevensbescherming in het digitale tijdperk.

De adviesgroep hield in mei 2016 haar eerste work-
shop. Zij zal haar werkzaamheden tot 2018 voortzetten, 
wanneer ze haar bevindingen zal presenteren tijdens 
de internationale conferentie van commissarissen voor 
de bescherming van gegevens en de persoonlijke 
levenssfeer. De EDPS en de Bulgaarse gegevens-
beschermingsautoriteit treden daarbij als gastheer op.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;amp;qid=1488961750213&amp;amp;amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;amp;qid=1488961750213&amp;amp;amp;from=en
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-07-22_opinion_eprivacy_en.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
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@EU_EDPS

@Buttarelli_G #DataEthics Group 
intends to define new ethical code in 
the digital environment #CPDP2016

Tijdens de besloten sessie van de conferentie van 2016 
lag de nadruk ook op een toekomstgericht onderwerp: 
de gevolgen van kunstmatige intelligentie, machinaal 
leren en robottechnologie voor gegevensbescherming 
en de persoonlijke levenssfeer. In de EDPS Strategy 
verwoorden we ons streven naar digitalisering van 
gegevensbescherming. We hebben daarom het debat 
over dit onderwerp willen sturen en de deelnemers aan 
het debat van achtergrondinformatie voorzien door de 
publicatie van een bijzonder positief ontvangen achter-
gronddocument ter bespreking tijdens de conferentie.

De technologie ontwikkelt zich in snel tempo. Het is van 
essentieel belang dat alle gegevens bescher-
mingsautoriteiten, en dus ook de EDPS, zich klaar-
maken voor de uitdagingen die dit met zich meebrengt. 
Om de autoriteiten te helpen deze uitdagingen het 
hoofd te bieden, heeft de EDPS in 2014 het Internet 
Privacy Engineering Network (IPEN) gelanceerd. Dit 
netwerk van IT-deskundigen uit alle sectoren biedt een 
platform voor samenwerking en informatie-uitwisseling 
over engineeringmethoden en -instrumenten voor het 
integreren van gegevensbeschermings- en privacy-
vereisten in nieuwe technologieën. Door de vaststelling 
van de algemene verordening gegevensbescherming, 
ingevolge waarvan iedereen die verantwoordelijk is 
voor de verwerking van persoonsgegevens, de begin-
selen van gegevensbescherming door ontwerp (privacy 
by design) en gegevensbescherming door standaard-
instellingen (privacy by default) moet naleven, zijn dit 
netwerk en de werkzaamheden die binnen dit netwerk 
worden uitgevoerd, meer op de voorgrond gekomen. 
Ook worden onderzoekers, ontwikkelaars en toezicht-
houders aangespoord om hun inspanningen voor het 
versterken en verbeteren van de technologische dimen-
sie van gegevensbescherming op te voeren.

EU-instellingen geven het goede 
voorbeeld

Willen we de EU in de wereld een leidende rol op het 
gebied van gegevensbescherming laten vervullen, dan 
moeten de EU-instellingen eerst op Europees niveau 

de norm voor gegevensbescherming bepalen. Als onaf-
hankelijke toezichthouder op de verwerking van per-
soonsgegevens op dit niveau hebben we actief met de 
instellingen en organen van de EU samengewerkt om 
ze te helpen bij de voorbereiding op de aanstaande 
veranderingen. Hoewel de algemene verordening 
gegevensbescherming niet op hun activiteiten van toe-
passing is, zullen de regels die wel op hun activiteiten 
van toepassing zijn, in de loop van 2017 worden geac-
tualiseerd, zodat ze in overeenstemming zijn met de 
verordening.

@EU_EDPS

@W_Wiewiorowski #EUDataP 
requires #DPOs #EUInstitutions 
leading by example & sharing 
experiences #DPO-EDPS meeting

In 2016 hebben we verder gewerkt aan het uitbreiden en 
intensiveren van de samenwerking met de gegevens-
beschermingsfunctionarissen (data protection officers) 
van de instellingen en organen van de EU. Aangezien de 
gegevensbeschermingsfunctionarissen ervoor moeten 
zorgen dat hun respectieve instellingen zich aan het 
gegevensbeschermingsrecht houden, zijn zij onze 
belangrijkste partners op institutioneel niveau. Gedu-
rende het hele jaar hebben we deze functionarissen 
zowel op collectief als op individueel niveau ondersteund 
bij hun voorbereiding op de nieuwe regels. Daarbij wer-
den ze onder meer vertrouwd gemaakt met nieuwe 
begrippen, zoals „gegevensbeschermingseffectbeoorde-
ling”, die verwijzen naar verrichtingen die onder de 
nieuwe regels, net als onder de algemene verordening 
gegevensbescherming, waarschijnlijk een verplicht 
karakter zullen hebben. Ook werd doorgegaan met het 
verstrekken van adviezen in de vorm van richtsnoeren 
en adviezen inzake voorafgaande controles. We vroe-
gen de functionarissen op hun beurt om advies over de 
herziening van Verordening (EG) nr. 45/2001 alvorens 
zelf ons advies hierover aan de wetgever uit te brengen.

In de algemene verordening gegevensbescherming 
wordt expliciet verwezen naar het „verantwoord-
ingsbeginsel” (accountability), waarvan gerust mag 
worden aangenomen dat het ook op de EU-instellingen 
en -organen zal worden toegepast. De invoering van dit 
beginsel vraagt om technische en organisatorische 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-10-19_marrakesh_ai_paper_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-10-19_marrakesh_ai_paper_en.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;amp;from=en#d1e3546-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;amp;from=en#d1e3546-1-1
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/guidelines_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/opinions-prior-check_en
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
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maatregelen waarmee de verantwoordelijkheid voor 
het aantonen van naleving wordt overgedragen van de 
gegevensbeschermingsautoriteiten (data protection 
authorities) en -functionarissen naar de instellingen en 
organen zelf. In 2016 lanceerden we het Accountability 
Initiative, dat is bedoeld om EU-instellingen — om te 
beginnen de EDPS zelf, in zijn hoedanigheid van ver-
werkingsverantwoordelijke — de middelen te verschaf-
fen om, wat betreft de naleving en het aantonen van de 
naleving van gegevens beschermingsvoorschriften 
(data protection rules), het goede voorbeeld te kunnen 
geven. Als onderdeel van dit initiatief ontwikkelden we 
een instrument om te kunnen beoordelen of een instel-
ling/orgaan aan de verantwoordingsplicht voldoet, dat 
we eerst op onszelf hebben getest. Vervolgens spraken 
we met de hoogste vertegenwoordigers van zeven 
EU-organen om dit initiatief te promoten. Daar zullen 
we in 2017 mee doorgaan.

@EU_EDPS

@Buttarelli_G #EDPS to launch 
exercise w/ EUbodies to understand 
& put in place #accountability 
#DataProtectionDay

In de loop van het jaar brachten we ook verscheidene 
richtsnoeren voor de EU-instellingen uit. De richt snoeren 
van de EDPS bevatten praktische adviezen voor de 
naleving van gegevens beschermingsvoorschriften in 
specifieke situaties. Ze fungeren als referentiedocument 
waarmee de instellingen hun activiteiten kunnen beoor-
delen, en vormen als zodanig een waardevol hulpmiddel 
voor een betere verantwoording en controleerbaarheid. 
Veel richtsnoeren zijn ook relevant voor en toepasbaar 
op het werk van andere organisaties.

Gezien de steeds belangrijkere rol die digitale commu-
nicatie bij de dagelijkse werkzaamheden van de instel-
lingen speelt, brachten we in november 2016 richt-
snoeren betreffende webdiensten en mobiele applicaties 
uit. Deze richtsnoeren verschaffen praktische adviezen 
voor het integreren van beginselen van gegevens-
bescherming in de ontwikkeling en het beheer van res-
pectievelijk webdiensten en mobiele applicaties, en 
bevatten input van deskundigen die voor de instellingen 
en organen werken, alsook van gegevensbescher-

mingsfunctionarissen, zodat de richtsnoeren niet alleen 
een theoretische maar vooral ook een praktische 
waarde hebben. Ook publiceerden we een richtsnoer 
inzake risicobeheer bij informatie beveiliging („Guidance 
on Information Security Risk Management”), bedoeld 
om degenen die verantwoordelijk zijn voor informatie-
beveiliging, te helpen bij het analyseren van risico’s in 
verband met gegevensbescherming en het vaststellen 
van een reeks beveiligingsmaatregelen, ten behoeve 
van zowel naleving als controleerbaarheid.

Verscheidene van onze richtsnoeren zijn bedoeld om 
de EU-instellingen te helpen aan de bepalingen van het 
Statuut van de ambtenaren van de EU te voldoen met 
inachtneming van het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en het recht op gegevens-
bescherming. In juli 2016 publiceerden we richtsnoeren 
inzake de verwerking van persoonsgegevens als 
onderdeel van een klokkenluidersprocedure („Guide-
lines on the processing of personal information as part 
of a whistleblowing procedure”). Daarin doen we aan-
bevelingen voor het opzetten van beveiligde kanalen 
waarlangs het personeel fraudegevallen kan melden, 
en voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van 
de ontvangen informatie en de geheimhouding van de 
identiteit van bij de zaak betrokken personen.

In november 2016 publiceerden we richtsnoeren inzake 
de verwerking van persoonsgegevens in administra-
tieve onderzoeken en disciplinaire procedures („Guide-
lines on the processing of personal information in admi-
nistrative inquiries and disciplinary proceedings”). Deze 
richtsnoeren verschaffen de EU-instellingen het wette-
lijk kader voor administratief onderzoek en zorgen 
ervoor dat de procedures zo worden geïmplementeerd 
dat persoonsgegevens worden verwerkt op een recht-
matige, billijke en transparante wijze en volgens de ver-
plichtingen inzake gegevensbescherming.

De EDPS heeft zich ook voorbereid op haar nieuwe 
toezichttaak. Krachtens het nieuwe wettelijke kader 
voor Europol, dat op 11 mei 2016 is goedgekeurd, 
wordt de EDPS verantwoordelijk voor het toezicht op 
de verwerking van persoonsgegevens bij Europol, als-
ook voor het verzorgen van het secretariaat voor een 
nieuw samenwerkingscomité. Dit comité zal onze 
samenwerking met de nationale gegevens-
beschermingsautoriteiten vergemakkelijken in zaken 
die verband houden met gegevens die afkomstig zijn 
van een lidstaat. Deze nieuwe taak vormt een nieuwe 
uitdaging die zowel de EDPS als Europol zullen proberen 
te vervullen op een wijze die blijk geeft van het pro-
fessionalisme en de betrouwbaarheid van de EU-instel-
lingen op het gebied van gegevensbescherming.

https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/guidelines_en
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_mobile_apps_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-03-21_guidance_isrm_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-07-18_whistleblowing_guidelines_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-18_guidelines_administrative_inquiries_en.pdf
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@EU_EDPS

New Regulation boosts the roles of 
#EDPS and @Europol

Een verantwoorde benadering 
van EU-beleid

Om de algemene verordening gegevensbescherming 
op internationaal niveau geloofwaardig te laten zijn, 
moet de hoge standaard die daarmee wordt bepaald, in 
al het EU-beleid tot uitdrukking komen. In onze rol als 
adviseur van de Commissie, het Parlement en de Raad 
proberen we ervoor te zorgen dat dit het geval is. Twee 
prominente terreinen waarop de EU in 2016 heeft 
gepoogd nieuw beleid te ontwikkelen, waren de inter-
nationale doorgifte van gegevens en grensbeheer.

Na de nietigverklaring van het veiligehavenbesluit in 
2015 door het Hof van Justitie van de Europese Unie 
onderhandelde de Commissie met de Verenigde Staten 
over een nieuw besluit, waarover we in 2016 werden 
geraadpleegd. In ons advies over het „privacyschild”, 
dat voorziet in de doorgifte van gegevens van de EU 
naar de Verenigde Staten, pleiten we voor een krachti-
ger systeem van zelfcertificering en wijzen we tegelij-
kertijd op de noodzaak van sterkere waarborgen voor 
de toegang van Amerikaanse overheidsdiensten tot 
persoonsgegevens en betere toezicht- en verhaalmecha-
nismen.

@EU_EDPS

1) Rights shouldn’t depend on your 
passport 2) Guarantee full access to 
justice 3)Rule out bulk transfers of 
sensitive info #UmbrellaAgreement

We hebben ook een advies uitgebracht over de raam-
overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten 
betreffende de bescherming van persoonsgegevens 

die voor rechtshand havingsdoeleinden tussen de EU 
en de Verenigde Staten worden uitgewisseld. Hierin 
benadrukken we dat in de overeenkomst de grondrech-
ten van betrokkenen moeten worden gewaarborgd, in 
het bijzonder het recht op beroep bij de rechter. Ook 
benadrukken we dat er betere waarborgen voor alle 
betrokkenen nodig zijn en dat het belangrijk is dat in de 
overeenkomst duidelijk wordt vastgelegd dat de door-
gifte van gevoelige gegevens in bulk is verboden.

@EU_EDPS

Technologies for #bordercontrol: 
data collection should be kept to 
necessary minimum & use should be 
tightly regulated #CPDP2016

Het grensbeleid heeft ook in 2017 een bijzondere hoge 
prioriteit voor de EU, waardoor verschillende nieuwe 
beleidsinitiatieven zijn gelanceerd om de buitengrenzen 
veilig en beveiligd te houden. De wetgeving op dit ter-
rein doet een aantal bijzonder moeilijke vragen rijzen 
over het evenwicht tussen veiligheid en het recht op 
gegevensbescherming.

In 2016 deden we aanbevelingen voor maatregelen om 
te waarborgen dat de rechten van migranten en vluchte-
lingen in acht worden genomen, naar aanleiding van de 
voorgestelde verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht. Als vervolg hierop verstrekten we 
advies aan Frontex over de wijze waarop het Agent-
schap de bevoegdheden die het onder de nieuwe ver-
ordening heeft gekregen, kan gebruiken voor een 
effectieve verwerking van persoonsgegevens in risico-
analyses in verband met mensensmokkel.

We brachten ook adviezen uit over het herziene voor-
stel van de Commissie tot instelling van een inreis- en 
uitreissysteem voor alle niet-EU-burgers die de EU in of 
uit reizen, en over het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel. In beide gevallen vroegen we de Commis-
sie of enkele van de voorgestelde maatregelen werkelijk 
nodig waren voor het bereiken van de gewenste 
doelen.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-05-30_privacy_shield_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-02-12_eu-us_umbrella_agreement_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-03-18_ebcg_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-24_letter_leggeri_frontex_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_smart_borders_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_smart_borders_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_ceas_opinion_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_ceas_opinion_en.pdf
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Interne administratie

Om als toezichthouder en adviesorgaan serieus te wor-
den genomen, moeten we ervoor zorgen dat onze 
eigen interne administratie- en gegevensbeschermings-
procedures adequaat en effectief zijn. Dit is des te 
belangrijker gezien de administratieve functie die we 
voor het nieuwe Europees Comité voor gegevens-
bescherming zullen vervullen.

In 2016 werkten de afdeling Personeelszaken, Begro-
ting en Administratie en de gegevens beschermings-
functionaris van de EDPS nauw samen bij het ontwik-
kelen en testen van ons verantwoord ingsinstrument. 
We implementeerden ook intern beleid, zoals een 
ethisch kader, voor het vergroten van transparantie en 
het bevorderen van professioneel gedrag.

Als onderdeel van onze voorbereidingen voor het Euro-
pees Comité voor gegevensbescherming zijn we ervoor 
verantwoordelijk dat de begrotingsautoriteit voldoende 
personele en financiële middelen aan het nieuwe 
orgaan toewijst en dat de administratieve organisatie 
op orde is. Dit werk verliep ook in 2016 voortvarend. 
Teneinde onze partners in de Artikel 29-werkgroep op 
de hoogte te houden van onze activiteiten, hebben we 
deze werkzaamheden gedocumenteerd in een reeks 
factsheets, waarin we ook onze visie schetsen.

We voldoen ook volledig aan onze wettelijke verplichting 
om te reageren op verzoeken om toegang tot docu-
menten en hebben ons ertoe verbonden ons werk 
transparanter te maken, in het bijzonder door de lance-
ring van een nieuwe website die voor begin 2017 staat 
gepland.

Onze boodschap overbrengen

Voor het vaststellen van prioriteiten voor gegevens-
bescherming en om een leidende rol op het internatio-
nale toneel te kunnen spelen, is het belangrijk dat onze 
stem wordt gehoord.

We communiceren over ons werk via een scala aan 
middelen, waaronder onlinemedia, de pers, evenemen-
ten en publicaties. De lancering van onze app over de 
algemene verordening gegevensbescherming, die in 
2016 is geactualiseerd en nu de definitieve versies 
bevat van respectievelijk de algemene verordening 
gegevensbescherming en de richtlijn gegevens-

bescherming bij politionele en justitiële samenwerking 
in strafzaken, was een uitermate succesvolle oefening 
in transparantie en het afleggen van verantwoording 
door de wetgever. In 2016 zijn we ook gestart met een 
blog waarmee we uitvoeriger inzicht willen geven in het 
werk van de toezichthouders.

@EU_EDPS

#EDPS #EUdataP mobile App 
updated today with texts for new 
#GDPR & Directive on police, justice 
& criminal matters

We blijven streven naar het bereiken van een nieuw 
publiek, zowel on- als offline, hetzij via onze snel groei-
ende socialemediakanalen of door middel van bezoe-
ken en evenementen.

Wetende dat de hele wereld naar Europa kijkt, zullen we 
samen met onze partners op het gebied van gegevens-
bescherming blijven werken aan het realiseren van 
onze visie van een EU die de mondiale dialoog over de 
bescherming van gegevens en de persoonlijke levens-
sfeer in het digitale tijdperk aanvoert door het goede 
voorbeeld te geven.

Kernprestatie-indicatoren 2016

Nadat in maart 2015 de strategie voor de periode 2015-
2019 (EDPS Strategy 2015-2019) was vastgesteld, 
werden de kernprestatie-indicatoren (KPI’s) opnieuw 
beoordeeld tegen het licht van de nieuwe doelstellingen 
en prioriteiten. De nieuwe reeks KPI’s zal ons helpen 
om het effect van ons werk en ons gebruik van midde-
len te bewaken en zo nodig aan te passen.

Onderstaande tabel geeft de in 2016 behaalde resultaten 
weer, afgezet tegen de strategische doelstellingen en het 
actieplan zoals beschreven in de EDPS Strategy.

Het KPI-scorebord bevat een korte beschrijving van 
elke KPI, de resultaten op 31 december 2016 en het 

https://edps.europa.eu/about-edps/legal-notices/edps-app_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog_en
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vastgestelde doel. In de meeste gevallen worden de 
indicatoren afgezet tegen de oorspronkelijke doelstel-
lingen. Er zijn echter twee KPI’s die in 2016 voor het 
eerst zijn berekend: KPI 5 en 9.

De resultaten laten zien dat de uitvoering van de strate-
gie op schema ligt, waarbij de doelstellingen voor alle 
KPI’s (ruimschoots) zijn gehaald. Er zijn in dit stadium 
dan ook geen corrigerende maatregelen nodig.

KERNPRESTATIE-INDICATOREN RESULTATEN OP 
31.12.2016 DOEL 2016

Doelstelling 1 — Digitalisering van gegevensbescherming

KPI 1 
Aantal door de EDPS (mede)georganiseerde 
initiatieven voor het bevorderen van technolo-
gieën voor een betere bescherming van 
gegevens en de persoonlijke levenssfeer

9 9

KPI 2 Aantal activiteiten gericht op interdisciplinaire 
beleidsoplossingen (intern & extern) 8 8

Doelstelling 2 — Werken aan wereldwijde partnerschappen

KPI 3 Aantal initiatieven met betrekking tot internati-
onale overeenkomsten 8 5

KPI 4

Aantal behandelde zaken op internationaal 
niveau (Artikel 29-werkgroep, Raad van 
Europa, OESO, het GPEN (Global Privacy 
Enforcement Network), internationale confe-
renties) waaraan de EDPS een belangrijke 
schriftelijke bijdrage heeft geleverd

18 13

Doelstelling 3 — Opening van een nieuw hoofdstuk voor gegevensbescherming in de EU

KPI 5

Analyse van het effect van de EDPS-input op 
de algemene verordening gegevensbescher-
ming en de richtlijn gegevensbescherming bij 
politionele en justitiële samenwerking in 
strafzaken

Verordening: groot effect

Richtlijn: middelmatig 
effect

2016 als referentiepunt

KPI 6

Mate van tevredenheid van gegevensbescher-
mingsfunctionarissen/gegevensbescher-
mingscoördinatoren/verwerkingsverantwoor-
delijken over de samenwerking met de EDPS 
en de richtsnoeren, alsook de mate van 
tevredenheid van betrokkenen met opleidingen

88 % 60 %

KPI 7
Uitvoeringspercentage EDPS-prioriteitenlijst 
(die regelmatig wordt bijgewerkt) in de vorm 
van informele opmerkingen en formele 
adviezen

93 % 90 %

Factoren — Communicatie en middelenbeheer

KPI 8 Aantal bezoeken aan de EDPS-website 459 370 bezoeken aan 
de website 2015 als referentiepunt 

+ 10 % (195 715 bezoeken 
aan de website; 3 631 
volgers op Twitter)(samengestelde 

indicator)
Aantal volgers op Twitter 6 122 volgers op Twitter

KPI 9 Mate van tevredenheid van het personeel 75 % 2016 als referentiepunt — 
tweejaarlijkse enquête
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In het kader van de algemene strategie voor de periode 
2015-2019 zijn voor 2017 de volgende doelen vast-
gesteld. Van de behaalde resultaten wordt verslag 
gedaan in het Jaarverslag 2017.

Waarborging van vertrouwelijkheid en 
bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer in de sector elektronische communi-
catie

Als onderdeel van het gegevensbeschermingspakket, 
dat onder meer de algemene verordening gegevens-
bescherming en de herziene regels voor de EU-instel-
lingen en -organen zal omvatten, is de Europese Com-
missie ook van plan om nieuwe e-privacyregels vast te 
stellen. We zullen bijdragen aan de lopende herziening 
van de e-privacyrichtlijn. Onze werkzaamheden zullen 
in het teken staan van, onder andere, de noodzaak van 
een adequate omzetting in EU-recht van het beginsel 
van vertrouwelijkheid van elektronische communicatie, 
dat is verankerd in artikel 7 van het Handvest van de 
grondrechten van de EU en in artikel 8 van het Euro-
pees Verdrag voor de rechten van de mens.

Voorbereiding op de herziene Verordening 
(EG) nr. 45/2001

Begin 2017 zal de Commissie een voorstel uitbrengen 
voor een nieuwe verordening ter vervanging van de 
huidige regels betreffende gegevensbescherming in de 
EU-instellingen. Deze herziening heeft rechtstreekse 
gevolgen voor de EDPS omdat ze raakt aan onze func-
tie en bevoegdheden als toezichthouder en omdat hier-
bij de regels worden vastgesteld die we ten aanzien 
van de EU-instellingen en -organen moeten hand-
haven. Gezien het belang van deze herziening zullen 
we hiervoor in 2017 aanzienlijke middelen vrijmaken, 
teneinde de regels voor gegevensverwerking die op de 
instellingen, organen en instanties van EU van toepas-
sing zijn, zo veel mogelijk met de beginselen van de 
algemene verordening gegevensbescherming in over-
eenstemming te brengen. Zodra de tekst definitief is, 
zullen we onze interne procedures dienovereenkomstig 
aanpassen en de instellingen en organen van de EU 
helpen bij de uitvoering van de nieuwe regels.

Facilitering van de beoordeling van nood-
zaak en evenredigheid

In 2016 publiceerden we een achtergronddocument 
over noodzakelijkheid en werd een raadpleging van 
belanghebbenden gehouden. Mede op basis van de 
ontvangen feedback werkt de EDPS momenteel aan 
een toolkit over noodzakelijkheid die begin 2017 wordt 
gepubliceerd. Deze toolkit kan als leidraad dienen voor 
Europese beleidsmakers en wetgevers die verantwoor-
delijk zijn voor het voorbereiden van maatregelen die 
de verwerking van persoonsgegevens met zich mee-
brengen en die raken aan het recht op de bescherming 
van persoonsgegevens. Als vervolg hierop publiceren 
we een achtergronddocument over het evenredigheids-
beginsel in het Europees gegevensbeschermingsrecht 
en organiseren we voor het personeel van de Commis-
sie workshops over gegevensbeschermingsvraagstuk-
ken met betrekking tot specifieke beleidsterreinen van 
de EU, bedoeld voor hun opleiding en bewustmaking.

Bevordering van veilige grenzen op basis 
van eerbiediging van grondrechten

Als antwoord op de uitdagingen waarmee de EU op het 
gebied van migratie en interne veiligheid wordt gecon-
fronteerd, is een aantal nieuwe initiatieven voorgesteld. 
We zullen blijven adviseren over de gevolgen voor 
gegevensbescherming van EU-voorstellen voor de uit-
voering van de veiligheidsagenda en het actieplan 
tegen terrorismefinanciering van de Commissie. We 
zullen ook adviezen verstrekken over verschillende 
geplande initiatieven in verband met buitengrenzen en 
veiligheid, zoals Etias, de herziening van SIS II en 
Ecris, en de interoperabiliteit van deze systemen.

We zullen nauwlettend in de gaten houden wat de 
potentiële gevolgen voor gegevensbescherming zijn 
van het nieuwe kader voor adequaatheidsbesluiten die 
de Commissie in verband met de uitwisseling van per-
soonsgegevens met derde landen, nieuwe handels-
overeenkomsten of overeenkomsten in de sector 
rechtshandhaving neemt. Daarnaast zullen we onze 
contacten met het Europees Parlement en de Raad 
verder bestendigen door hulp en advies aan te bieden 
wanneer dat nodig is.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;amp;qid=1486108258250&amp;amp;amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;amp;qid=1486108258250&amp;amp;amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:nl:HTML
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-06-16_necessity_paper_for_consultation_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3113#schengen_information_system
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
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Voorbereiding van de EU-instellingen op 
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen

Bij de voorbereiding van gegevensbeschermingsfuncti-
onarissen en verwerkingsverantwoordelijken (data con-
trollers) in de EU-instellingen op hun nieuwe verplich-
t ingen zal met name de nadruk l iggen op 
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen. De invoe-
ring van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen is 
onderdeel van een brede verschuiving naar meer ver-
antwoording: ze stellen de EU-instellingen beter in 
staat om de verantwoordelijkheid te nemen voor nale-
ving. Ze verschaffen het kader voor het beoordelen van 
de risico’s voor gegevensbescherming en de persoon-
lijke levenssfeer van gegevensverwerkingen, waarvan 
wordt aangenomen dat ze voor betrokkenen een hoog 
risico inhouden, en ze helpen de verwerkingsverant-
woordelijken om hun inspanningen te richten op de 
meest risicovolle verwerkingen. We zullen het werk 
voortzetten dat we in de bijeenkomsten met het net-
werk van gegevensbeschermingsfunctionarissen op dit 
terrein verrichten. Daarnaast zullen we gegevens-
beschermingsfunctionarissen zo nodig ook individueel 
adviseren.

Richtsnoeren inzake technologie en gege-
vensbescherming

In 2017 zullen we richtsnoeren over IT-beheer en cloud-
computing publiceren. Daarnaast zullen we als vervolg 
op de richtsnoeren over webdiensten en mobiele appli-
caties adviezen verstrekken over de praktische toepas-
sing van deze richtsnoeren in de instellingen en orga-
nen die onder ons toezicht staan. Deze praktische 
adviezen zullen betrekking hebben op concrete zaken 
en op een gedetailleerde analyse van specifieke web-
sites en applicaties zijn gebaseerd.

Herziening van de richtsnoeren betref-
fende gezondheidsgegevens

In 2017 zullen we de bestaande richtsnoeren voor de 
verwerking van gegevens betreffende gezondheid op 
de werkplek herzien en onze expertise op het terrein 
van big data en gezondheid verder ontwikkelen. Deze 
richtsnoeren zijn nodig vanwege de sterke toename 
van het aantal verwerkingen van gezondheidsgege-
vens voor statistische, wetenschappelijke of onder-
zoeksdoeleinden. Ons doel is om de aandacht te vesti-
gen op alle relevante gegevens beschermings-  
voor schriften en de toepassing ervan te illustreren met 
concrete voorbeelden uit onze ervaringen met kennis-
gevingen, raadplegingen en klachten. Bij dit werk wor-
den gegevensbeschermingsfunctionarissen uit de 

EU-instellingen en -organen betrokken die hun ervarin-
gen op dit terrein willen delen.

De voorjaarsenquête

Om de twee jaar houden we een algemene enquête 
onder EU-instellingen en -organen. Deze enquête is 
een effectief instrument voor het monitoren van de toe-
passing van gegevensbeschermingsvoorschriften in de 
instellingen en organen van de EU en vormt een aan-
vulling op andere monitoringinstrumenten, zoals bezoe-
ken en inspecties. In 2017 houden we de volgende 
enquête.

Ontwikkeling van expertise in IT-beveili-
ging

We zullen onze expertise op het gebied van IT-beveili-
ging verder uitbouwen en deze toepassen in onze 
inspectie- en auditactiviteiten. Dit omvat onder meer de 
voortzetting van de toezichtactiviteiten met betrekking 
tot grootschalige informatiesystemen (large-scale IT 
systems) en de uitbreiding van deze activiteiten tot 
nieuwe terreinen, zoals het toezicht op Europol. We 
zullen deze kennis ook gebruiken bij het opzetten van 
de infrastructuur voor het Europees Comité voor gege-
vensbescherming; dat zullen we in samenwerking met 
de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten doen.

Internationale samenwerking

Het is essentieel dat de samenwerking met de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten in 2017 wordt voort-
gezet. Naast het feit dat we ons gezamenlijk voorberei-
den op de invoering van de algemene verordening gege-
vensbescherming, zullen we met de Artikel 29-werkgroep 
samenwerken op terreinen als de veiligheidsagenda en 
de nieuwe maatregelen voor terrorisme bestrijding, inter-
nationale doorgiften, financiële gegevens, gezondheid 
en IT-ontwikkelingen. Daarnaast zullen we als secre-
tariaat Europese gegevens bescherming samenwerken 
met de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten. 
We vervullen deze functie niet alleen voor het Europees 
Comité voor gegevens bescherming, maar ook als 
onderdeel van onze werkzaamheden voor het gecoördi-
neerde toezicht op grootschalige IT-systemen en het 
toezicht op Europol.

We zullen zo veel mogelijk bijdragen aan discussies op 
internationale fora over gegevensbescherming en per-
soonlijke levenssfeer en de dialoog met internationale 
organisaties voortzetten, met name door de organisatie 
van een gezamenlijke workshop in mei 2017.

https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_controller
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;amp;amp;from=en#d1e3546-1-1
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
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_mobile_apps_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_mobile_apps_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
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Verantwoordingsproject

Om de instellingen en organen van de EU voor te berei-
den op de gevolgen van de aanstaande herziening van 
Verordening (EG) nr. 45/2001, organiseren we informa-
tie- en bewustmakingsbezoeken. Deze bezoeken zijn in 
de eerste plaats bedoeld om de instellingen aan te 
moedigen om het verantwoordingsbeginsel toe te pas-
sen, alsook de specifieke vereisten die in de nieuwe 
bepalingen inzake gegevensbescherming in de 
EU-instellingen zijn vervat. Om het goede voorbeeld te 
geven, zal de afdeling Toezicht en Handhaving samen 
met de gegevensbeschermingsfunctionaris van de 
EDPS werken aan de verdere invoering van het verant-
woordingsbeginsel in de organisatie. We zullen onze 
ervaringen delen met het netwerk van gegevens-
beschermingsfunctionarissen.

Ontwikkeling van een ethische dimensie 
voor gegevensbescherming

Het ontwikkelen van een ethische dimensie voor 
gegevens bescherming is een van de prioriteiten van 
het huidige mandaat van de EDPS. De EDPS en de 
Adviesgroep ethiek hebben in 2016 met hun werk bijge-
dragen aan een groter bewustzijn van digitale ethiek 
onder de personen die werkzaam zijn op het gebied 
van gegevensbescherming. De EDPS zal het werk van 
de adviesgroep verder ondersteunen en ervoor zorgen 
dat het mondiale debat over digitale ethiek hoog op de 
agenda blijft staan. De adviesgroep zal in 2017 haar 
eerste tussentijdse verslag publiceren en samen met 
de EDPS een workshop voor wetenschappers organi-
seren. We zullen ook beginnen met het integreren van 
ethische inzichten in ons dagelijks werk als onafhanke-
lijke toezichthouder en beleidsadviseur, alsook met de 
voorbereidingen voor de openbare zitting van de inter-
nationale conferentie van commissarissen voor de 
bescherming van gegevens en de persoonlijke levens-
sfeer van 2018, waarbij de EDPS en de Bulgaarse 
gegevensbeschermingsautoriteit als gastheer zullen 
fungeren en die in het teken van digitale ethiek zal 
staan.

Het volgen van technologische ontwikke-
lingen

De EDPS volgt nieuwe technologieën en beoordeelt de 
gevolgen daarvan voor de persoonlijke levenssfeer, 
overeenkomstig ons streven om gegevensbescherming 
te digitaliseren, zoals uiteengezet in onze strategie. 
Over ons werk op dit terrein is echter onvoldoende 
gepubliceerd. Door beter te communiceren, willen we 
dit werk zichtbaarder en de conclusies toegankelijker 

maken. Dit zou de organisatie van, of deelname aan, 
workshops kunnen behelzen die bijdragen aan een 
grondigere analyse, en waardoor onze bijdragen beter 
aansluiten op het publieke debat. We zullen onze 
samenwerking met het Agentschap van de Europese 
Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) ver-
der uitbreiden en we willen een workshop houden met 
universitaire technologieonderzoekers om de directe 
samenwerking met universiteiten te verbeteren.

Digitalisering van gegevensbescherming

Met de invoering van artikel 25 van de algemene veror-
dening gegevensbescherming is gegevensbescher-
ming door ontwerp en door standaardinstellingen een 
wettelijk vereiste geworden. Dit artikel heeft de belang-
stelling voor „privacy engineering” vergroot en is een 
inspiratiebron geweest voor nieuwe bedrijfs- en onder-
zoekspartnerschappen. IPEN streeft naar samenwer-
king met dergelijke initiatieven, samen met partners in 
de academische wereld, het maatschappelijk midden-
veld, de overheid en de industrie. We zullen doorgaan 
met het verbeteren van de communicatiemiddelen van 
het netwerk en de samenwerking en coherentie ver-
sterken, zodat het gemakkelijker wordt om nieuwe initi-
atieven te lanceren en ondersteunen. Naarmate het 
netwerk groter wordt, zullen we ook meer IPEN-evene-
menten kunnen organiseren.

Voorbereiding op het Europees Comité 
voor gegevensbescherming

Het Europees Comité voor gegevensbescherming komt 
op grond van de algemene verordening gegevens-
bescherming in de plaats van de Artikel 29-werkgroep. 
Aangezien de EDPS het secretariaat van het Comité 
zal verzorgen, moet de EDPB gereedstaan om die 
functie te vervullen vanaf de dag dat de verordening 
volledig van toepassing wordt. Het noodzakelijke voor-
bereidende werk wordt in nauwe samenwerking met de 
Artikel 29-werkgroep verricht, en er zullen passende 
overgangsregelingen worden ingevoerd voor een naad-
loze overdracht. We blijven bijgevolg deel uitmaken van 
de taskforce Europees Comité voor gegevensbescher-
ming/Artikel 29-werkgroep voor het opzetten van het 
secretariaat van het Comité. Dit werk houdt in dat een 
passende IT-infrastructuur wordt opgezet, werkmetho-
den en een reglement van orde worden vastgesteld en 
voor toereikende personele en financiële middelen 
wordt gezorgd.

https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
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Effectief toezicht op Europol

Op 1 mei 2017 wordt een nieuw gegevensbescher-
mingskader voor Europol van kracht, waardoor de 
EDPS verantwoordelijk wordt voor het toezicht op de 
verwerking van persoonsgegevens bij Europol. We 
hebben ons op het organisatorische en personele vlak 
op deze nieuwe rol voorbereid en zullen daarmee door-
gaan tot 1 mei 2017, wanneer daadwerkelijk met het 
toezicht wordt begonnen. Onze nieuwe rol omvat het 
uitvoeren van standaardtoezichttaken, waaronder 
klachtenbehandeling, raadplegingen, het behandelen 
van informatieverzoeken en het uitvoeren van inspec-
ties, alsook samenwerking met de nationale toezicht-
houders binnen het nieuwe samenwerkingscomité.

Oprichting van het Digital Clearing House

In 2016 maakten we het voornemen bekend om een 
Digital Clearing House op te richten. Het Clearing 
House zal fungeren als een ontmoetingspunt voor 
mededingings-, consumentenbeschermings- en 

gegevens beschermingsinstanties die bereid zijn tot het 
delen van informatie over en het bespreken van manie-
ren voor het handhaven van regels die de belangen van 
personen in de digitale ruimte beschermen. Eind 2016 
ontvingen alle instanties die bereid waren om deel te 
nemen, een vragenlijst. In 2017 zullen we aan de hand 
van de resultaten van deze vragenlijst praktische maat-
regelen voor een effectievere rechtshandhaving 
bespreken. Voor het voorjaar staat een bijeenkomst 
van het netwerk gepland en in het najaar een conferen-
tie of eerste openbare bijeenkomst van het Clearing 
House.

Prijs voor het toepassen van privacy-
bevorderende technologieën

De EDPS wil ontwerpers stimuleren om in nieuwe 
applicaties privacybevorderende technologieën toe te 
passen. Dat zullen we doen door een prijs voor privacy-
vriendelijke mobiele gezondheidsapplicaties (mHealth-
apps) in het leven te roepen, die in 2017 voor het eerst 
zal worden uitgereikt.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&amp;amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&amp;amp;from=EN




Waar zijn EU-publicaties verkrijgbaar?

Gratis publicaties:
• één exemplaar:  

via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• meerdere exemplaren of posters/kaarten:  
bij de vertegenwoordigingen van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/represent_nl.htm),  
bij de delegaties in niet-EU-landen (http://eeas.europa.eu/delegations/index_nl.htm),  
door contact op te nemen met Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm),  
door te bellen naar 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis in de hele Europese Unie) (*).
(*) De informatie wordt gratis verstrekt en bellen is doorgaans gratis, maar sommige operatoren, telefooncellen of hotels  

kunnen kosten aanrekenen.

Betaalde publicaties:
• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_nl.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_nl.htm
http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm
http://bookshop.europa.eu
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