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INLEIDING

Dit is de samenvatting van het Jaarverslag 2009 van 
de Europese Toezichthouder voor gegevensbescher-
ming (EDPS). Dit verslag gaat over 2009, het vijfde 
volledige werkjaar in het bestaan van de EDPS als 
nieuwe, onafhankelijke toezichthoudende autoriteit 
die waakt over de eerbiediging van de fundamentele 
rechten en vrijheden van personen, in het bijzonder 
hun persoonlijke levenssfeer, bij de verwerking van 
persoonsgegevens door de Europese instellingen en 
organen. Het verslag beschrijft ook het eerste jaar van 
het gemeenschappelijke, vijf jaar durende mandaat 
van Peter Hustinx, toezichthouder, en Giovanni Butta-
relli, adjunct-toezichthouder.

De hoofdactiviteiten van de EDPS zijn vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 45/2001 (1) („de verordening”). 
De EDPS:

 • ziet toe op en zorgt voor de naleving van de 
bepalingen van de verordening wanneer Euro-
pese instellingen en organen persoonsgege-
vens verwerken (toezicht);

 • adviseert de EU-instellingen en -organen over al 
wat verband houdt met de verwerking van per-
soonsgegevens. Dit omvat de adviesaanvragen 
over wetgevingsvoorstellen en het volgen van 
nieuwe ontwikkelingen die de bescherming van 
persoonsgegevens kunnen raken (raadpleging);

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

 • werkt samen met de nationale toezichthou-
dende autoriteiten en de toezichthoudende 
organen in het kader van de voormalige „derde 
pijler” van de Europese Unie, met het oog op 
een coherentere bescherming van persoons-
gegevens (samenwerking).

Het jaar 2009 was een belangrijk jaar voor het fun-
damentele recht op gegevensbescherming. Dat had 
te maken met enkele belangrijke ontwikkelingen: de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, 
waarmee een sterke juridische grondslag is verzekerd 
voor een veelomvattende gegevensbescherming op 
alle terreinen van het Europese beleid; de start van een 
publieke raadpleging over de toekomst van het Euro-
pees juridisch kader voor gegevensbescherming; 
en de goedkeuring van een nieuw vij$arig beleids-
programma voor de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
justitie („Stockholmprogramma”) met grote nadruk 
op gegevensbescherming als cruciaal element voor 
legitimiteit en doeltre#endheid op dit terrein.

De EDPS was hier nauw bij betrokken en is vastberaden 
om in de nabije toekomst dezelfde koers aan te houden. 
Tegelijkertijd heeft de EDPS ervoor gezorgd dat de rol 
van onafhankelijke toezichthoudende autoriteit wordt 
uitgeoefend op al zijn werkterreinen. Hierdoor werd niet 
alleen aanzienlijke vooruitgang geboekt in het toezicht 
op Europese instellingen en organen bij hun verwerking 
van persoonsgegevens en de raadplegingen bij nieuwe 
beleids- en wetgevingsmaatregelen, maar werd ook de 
samenwerking met andere toezichthoudende instanties 
verbeterd om voor een betere samenhang te zorgen op 
het vlak van gegevensbescherming.
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Het Jaarverslag 2008 noemde de onderstaande doel-
stellingen als de belangrijkste voor 2009. De meeste 
ervan zijn geheel of gedeeltelijk verwezenlijkt.

 • Ondersteuning van het netwerk van 
gegevensbeschermingsfunctionarissen

De EDPS is de gegevensbeschermingsfunctiona-
rissen krachtig blijven ondersteunen, vooral in de 
recent opgerichte agentschappen, en de uitwisse-
ling van deskundigheid en beste praktijken tussen 
hen blijven aanmoedigen teneinde hun e%ciëntie 
te vergroten.

 • Rol van de voorafgaande controle

De EDPS heeft de voorafgaande controle op de 
lopende verwerkingen voor de meeste instellingen 
en organen bijna voltooid, en meer nadruk gelegd op 
de follow-up van de aanbevelingen. Er werd speciale 
aandacht besteed aan de voorafgaande controle van 
gemeenschappelijke verwerkingsactiviteiten in agent-
schappen.

 • Horizontale begeleiding

De EDPS heeft richtsnoeren opgesteld over per-
soneelswerving en gezondheidsgegevens op het 
werk, en ontwerp-richtsnoeren voor videobe-
waking die werden onderworpen aan een raad-
pleging. Die richtsnoeren zijn ontworpen om de 
naleving bij instellingen en organen te bevorderen 
en de procedures voor voorafgaande controle te 
stroomlijnen.

 • Behandeling van klachten

De EDPS heeft een handleiding goedgekeurd voor het 
personeel over de behandeling van klachten en heeft 
de belangrijkste punten gepubliceerd op de website 
om alle betrokken partijen te informeren over de rele-
vante procedures, waaronder de criteria voor het al 
dan niet instellen van een onderzoek naar bij hem 
ingediende klachten. Er is nu ook een klachtenformu-
lier beschikbaar op de website.

 • Inspectiebeleid

De EDPS is de naleving van Verordening (EG) 
nr."45/2001 blijven meten met verschillende soorten 
controles voor alle instellingen en organen, en heeft 
een aantal inspecties ter plaatse uitgevoerd. Een eerste 
aantal inspectieprocedures werd gepubliceerd om het 
proces beter voorspelbaar te maken.

 • Reikwijdte van de raadpleging

De EDPS heeft een recordaantal van 16 adviezen en 
4" formele commentaren uitgegeven over nieuwe 
wetgevingsvoorstellen op basis van een systemati-
sche inventaris van relevante onderwerpen en priori-
teiten, en hij zorgde ook voor een gepaste follow-up. 
Alle adviezen en commentaren, evenals de inventaris, 
zijn beschikbaar op de website.

 • Stockholmprogramma

De EDPS heeft speciale aandacht besteed aan de 
opstelling van het nieuwe vij$arige beleidsprogramma 

RESULTATEN IN 2009
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voor de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat 
eind 2009 door de Europese Raad werd aangenomen. 
De behoefte aan doeltre#ende gegevensbescherming 
werd daarbij erkend als een belangrijke voorwaarde.

 • Voorlichting

De EDPS heeft de kwaliteit en doeltre#endheid van de 
onlinemiddelen voor voorlichting (website en elektro-
nische nieuwsbrief) verbeterd en heeft andere voor-
lichtingsactiviteiten waar nodig bijgewerkt (nieuwe 
informatiebrochure en bewustmakingsactiviteiten).

 • Reglement van orde

Het reglement van orde voor de verschillende activi-
teiten van de EDPS zal binnenkort worden vastgesteld. 
Het zal voornamelijk de huidige activiteiten bevestigen 
of verduidelijken en zal beschikbaar zijn op de website.

 • Financieel en personeel beheer

De EDPS heeft de activiteiten op het vlak van !nan-
cieel en personeel beheer geconsolideerd en verder 
ontwikkeld en heeft speciale aandacht besteed aan de 
aanwerving van personeel via een EPSO-procedure in 
gegevensbescherming. De eerste succesvolle kandida-
ten worden in de loop van 2010 verwacht.

Enkele belangrijke cijfers over!de!EDPS 
in 2009

! 110 goedgekeurde adviezen na vooraf-
gaande controles over gezondheidsgege-
vens, personeelsbeoordeling, aanwerving, 
tijdbeheer, veiligheidsonderzoeken, tele-
foonopnames, performancetools.
! 111 klachten ontvangen, 42 ontvan-
kelijk. Belangrijkste soorten vermeende 
inbreuken: inbreuk op vertrouwelijkheid 
van gegevens, overdadig verzamelen of 
onrechtmatig gebruiken van gegevens 
door de voor de verwerking verantwoor-
delijke:

• 12 zaken opgelost waarbij de EDPS 
geen inbreuk op de gegevensbescher-
mingsregels kon vaststellen;

• 8 vastgestelde gevallen van niet-
naleving van gegevensbeschermings-
regels.

! 32 raadplegingen over administra-
tieve maatregelen. Er werd advies gege-
ven over een breed scala aan juridische 
aspecten met betrekking tot de verwer-
king van persoonsgegevens uitgevoerd 
door de EU-instellingen en -organen.
! 4 inspecties ter plaatse uitgevoerd in 
verschillende EU-instellingen en -orga-
nen.
! 3 richtsnoeren gepubliceerd over 
aanwerving, gezondheidsgegevens en 
videobewaking.
! 16 wetgevingsadviezen uitgevaar-
digd over grootschalige informatiesyste-
men, lijsten van terroristen, het 
toekomstige kader voor gegevensbe-
scherming, volksgezondheid, belastin-
gen en transport.
! 4 formele commentaren uitgevaar-
digd over de toegang van het publiek 
tot documenten, universele dienst en 
e-privacy en de onderhandelingen tus-
sen de EU en de VS over een nieuwe 
SWIFT-overeenkomst.
! 3 vergaderingen van de Coördinatie-
groep Eurodac-toezicht georganiseerd, 
wat leidde tot een tweede gecoördi-
neerd inspectieverslag over informatie 
aan de betrokkenen en het bepalen van 
de leeftijd van jonge asielzoekers.
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TOEZICHT

Voorafgaande controles
Verordening (EG) nr."45/2001 bepaalt dat alle verwer-
kingen van persoonsgegevens die bijzondere risico’s 
kunnen inhouden voor de rechten en vrijheden van 
de betrokkenen, vooraf door de EDPS worden gecon-
troleerd. Hij bepaalt dan of de verwerking strookt met 
de verordening.

Zo bracht de EDPS in 2009 meer dan 110 adviezen na 
voorafgaande controle uit, voornamelijk over zaken 
als gezondheidsgegevens, personeelsbeoordeling, 
aanwerving, tijdbeheer, telefoonopnames, perfor-
mancetools en veiligheidsonderzoeken. Deze advie-
zen worden gepubliceerd op de website van de EDPS 
en de uitvoering ervan wordt systematisch gevolgd.

Uit de verschillende raadplegingen door gegevens-
beschermingsfunctionarissen over de behoefte aan 

voorafgaande controle door de EDPS werd een aan-
tal gevallen aangeduid voor voorafgaande controle, 
zoals hoorzittingen van kandidaat-commissarissen in 
het Europees Parlement, ergonomische beoordeling 
van werkomgevingen in het Europees Parlement en 
benoemingen van kaderpersoneel in het Europees 
Parlement.

Controle van naleving

Ook de uitvoering van de verordening inzake gege-
vensbescherming door instellingen en organen wordt 
systematisch gecontroleerd aan de hand van een 
regelmatig opgemaakte balans van prestatie-indicato-
ren in alle EU-instellingen en -organen. Na de exercitie 
van voorjaar 2009 publiceerde de EDPS een verslag 
waarin werd aangetoond dat de EU-instellingen veel 
vooruitgang hebben geboekt met betrekking tot 
gegevensbescherming, maar dat in de meeste agent-
schappen een lager niveau van naleving wordt vast-
gesteld.

Naast deze algemene controle voerde de EDPS ook vier 
inspecties ter plaatse uit in verschillende instellingen 
en organen. Die inspecties worden systematisch opge-
volgd en zullen in de nabije toekomst vaker worden 
uitgevoerd. In juli 2009 keurde de EDPS een handboek 
met inspectieprocedures goed en publiceerde hij de 
belangrijkste elementen van die procedure op zijn 
website.

Klachten

Een van de belangrijkste taken van de EDPS volgens 
de verordening inzake gegevensbescherming is het 
aanhoren en onderzoeken van klachten en het instel-

Een van de hoofdtaken van de EDPS is 
het uitoefenen van onafhankelijk toezicht 
op verwerkingen die door de Europese 
instellingen en organen worden verricht. Het 
rechtskader is Verordening (EG) nr.!45/2001 
inzake gegevensbescherming, die voorziet in 
verplichtingen voor wie persoonsgegevens 
verwerkt, en in rechten voor degenen wier 
gegevens worden verwerkt.

De voorafgaande controle op verwerkingen is ook 
in 2009 een belangrijk aspect gebleven van het 
toezicht, maar de EDPS heeft ook andere vormen 
van toezicht ontwikkeld, zoals de behandeling van 
klachten, inspecties, advies inzake administratieve 
maatregelen en het opstellen van thematische 
richtsnoeren.
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len van onderzoeken op eigen initiatief of op basis van 
klachten.

Zowel het aantal als de complexiteit van de door 
de EDPS ontvangen klachten stijgt. In 2009 ontving 
de EDPS 111 klachten (een stijging van 32 % in ver-
gelijking met 2008). Ongeveer twee derde bleek 
niet ontvankelijk omdat het om kwesties ging op 
nationaal niveau waarvoor de EDPS niet bevoegd is. 
De resterende klachten vereisten een diepgaander 
onderzoek.

De ontvankelijke klachten gingen in de meeste geval-
len om vermeende schendingen van de vertrouwe-
lijkheid, het overdadig verzamelen of onrechtmatig 
gebruiken van gegevens door de voor de verwerking 
verantwoordelijke, de toegang tot gegevens, het recht 
op correctie, en het wissen van gegevens. In acht geval-
len concludeerde de EDPS dat de gegevensbescher-
mingsregels waren overtreden.

Van de ontvankelijke klachten die in 2009 werden 
ingediend, was de meerderheid gericht tegen de 
Europese Commissie, waaronder het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) en het Europees Bureau 
voor personeelsselectie (EPSO). Dat ligt binnen de ver-
wachtingen aangezien de Commissie meer persoons-
gegevens verwerkt dan de andere EU-instellingen en 

-organen. Het grote aantal klachten met betrekking 
tot het OLAF en het EPSO kan worden verklaard door 
de aard van hun activiteiten.

Administratieve maatregelen

De EDPS heeft opnieuw adviezen verstrekt over admi-
nistratieve maatregelen die de Europese instellingen 
en organen overwegen op het gebied van verwerking 
van persoonsgegevens. Er werden heel wat onderwer-
pen op tafel gelegd, waaronder de overdracht van 
persoonsgegevens naar derde landen of internatio-
nale organisaties, de verwerking van gegevens bij een 
pandemische procedure, gegevensbescherming in de 
dienst Interne audit en de uitvoeringsvoorschriften van 
de verordening inzake gegevensbescherming.

Thematische richtsnoeren

De EDPS heeft richtsnoeren goedgekeurd over de ver-
werking van persoonsgegevens voor aanwerving en 
over gezondheidsgegevens op de werkplek. In 2009 
heeft de EDPS ook een publieke raadpleging georgani-
seerd over richtsnoeren voor videobewaking, waarbij 
de nadruk onder meer lag op „ingebouwde privacy” 
en aansprakelijkheid in deze context.
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RAADPLEGING

Belangrijkste trends

Een aantal belangrijke activiteiten en evenementen 
hebben in 2009 bijgedragen aan verdere stappen 
in de richting van een nieuw juridisch kader voor 
gegevensbescherming. Het verwezenlijken van dit 
vooruitzicht zal de komende jaren bovenaan op de 
agenda van de EDPS staan.

Eind 2008 werd voor het eerst een algemeen juri-
disch kader voor gegevensbescherming op het 
vlak van politionele en gerechtelijke samen-
werking goedgekeurd op EU-niveau. Hoewel het 
nog niet om een volledig bevredigende oplossing 
ging, was het een belangrijke stap in de goede 
richting.

In 2009 vond een tweede grote ontwikkeling plaats 
met de goedkeuring van de herziene richtlijn voor 
e-privacy als onderdeel van een groter pakket. Dat 

was ook een eerste stap in de modernisering van het 
juridische kader voor gegevensbescherming.

De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
luidt een nieuw tijdperk in voor gegevensbescher-
ming. Het betekent niet alleen dat het Handvest van 
de grondrechten bindend wordt voor de instellingen 
en organen, en voor lidstaten die handelen binnen de 
werkingssfeer van EU-wetgeving, maar het leidt ook 
tot de introductie van een algemene grondslag voor 
een veelomvattende juridisch kader in artikel 16 van 
het Verdrag betre#ende de werking van de Europese 
Unie (VWEU).

In 2009 startte de Commissie ook een publieke raad-
pleging over de toekomst van het juridische kader voor 
gegevensbescherming. De EDPS heeft nauw samen-
gewerkt met collega’s om voor voldoende gezamen-
lijke inbreng te zorgen in deze raadpleging en heeft op 
verschillende momenten de behoefte benadrukt van 
een meer uitgebreide en doeltre#ende gegevensbe-
scherming in de Europese Unie.

EDPS-adviezen en 
belangrijke vraagstukken
De EDPS heeft zijn algemeen raadplegingsbeleid 
verder uitgevoerd en heeft een recordaantal wetge-
vingsadviezen uitgegeven over verschillende thema’s. 
Dit beleid voorziet ook in een proactieve aanpak met 
onder meer een regelmatig onderhouden inventaris 
van wetgevingsvoorstellen die moeten worden inge-
diend voor raadpleging en de mogelijkheid voor infor-
mele commentaren in de voorbereidende stadia van 

De EDPS adviseert de EU-instellingen en -organen 
over gegevensbeschermingskwesties op een 
aantal beleidsterreinen. De adviserende rol betreft 
voorstellen voor nieuwe wetgeving en andere 
initiatieven die gevolgen kunnen hebben voor de 
bescherming van persoonsgegevens in de EU. De 
EDPS geeft meestal een formeel advies, maar hij 
kan ook advies uitbrengen via commentaren of 
beleidsnota’s. Als onderdeel van deze taak worden 
ook technologische ontwikkelingen bestudeerd die 
van invloed zijn op gegevensbescherming.
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wetgevingsvoorstellen. De meeste adviezen van de 
EDPS werden verder besproken tijdens discussies met 
het Parlement en de Raad.

Wat betreft de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
volgde de EDPS van nabij de ontwikkelingen in het 
Stockholmprogramma en de visie op de volgende 
vijf jaar op het vlak van justitie en binnenlandse zaken. 
De EDPS gaf advies over de ontwikkeling van het pro-
gramma en nam deel aan het voorbereidende werk 
voor het Europees informatiemodel.

Andere activiteiten op dit vlak hadden betrekking 
op de herziening van de Eurodac-verordening en 
de verordening van Dublin, de oprichting van een 
agentschap voor het operationele beheer van groot-
schalige IT-systemen, en een coherente aanpak van 
toezicht in dit domein.

De EDPS was op het vlak van e-privacy en technolo-
gie, naast de voornoemde algemene herziening, ook 
betrokken bij onderwerpen die te maken hadden met 
de richtlijn betre#ende de bewaring van gegevens, het 
gebruik van RFID-tags of intelligente transportsyste-
men en het Riseptis-verslag over het vertrouwen in 
de informatiemaatschappij („Trust in the Information 
Society”).

In de context van globalisering was de EDPS betrokken 
bij de ontwikkeling van wereldwijde normen, de trans-
Atlantische dialoog inzake gegevensbescherming en 
wetshandhavingsgegevens, maar ook bij kwesties rond 
beperkende maatregelen ten aanzien van vermoede-
lijke terroristen en bepaalde derde landen.

Andere domeinen die de EDPS met veel interesse heeft 
gevolgd, zijn volksgezondheid, waaronder grens-

overschrijdende gezondheidszorg, e-gezondheid 
en geneesmiddelenbewaking, en toegang van het 
publiek tot documenten zoals de herziening van Ver-
ordening (EG) nr."1049/2001 inzake de toegang van het 
publiek en verschillende rechtszaken over de relatie 
tussen publieke toegang en gegevensbescherming.

Nieuwe ontwikkelingen 
en!prioriteiten
Er zijn enkele mogelijkheden voor veranderingen in 
de toekomst op een rijtje gezet, die voor de EDPS 
als prioriteitenagenda zullen dienen. Het gaat onder 
meer om nieuwe technologische trends die kritische 
bedenkingen opwerpen inzake gegevensbescherming 
en privacy, zoals „slimme” CCTV, ontwikkelingen in het 
kader van de concepten „het internet der dingen” en 
„online behavioural targeting” (het gericht aanbieden 
van diensten/producten op basis van koop- en zoek-
gedrag).

Belangrijke ontwikkelingen in beleid en wetgeving 
zullen ook de context bepalen voor de raadplegings-
activiteiten van de EDPS in 2010. Bovenop de reeds 
genoemde herziening van het juridische kader voor 
gegevensbescherming, zal de EDPS ook speciale 
aandacht besteden aan de digitale agenda van de 
Commissie waarin privacy en gegevensbescherming 
noodzakelijke voorwaarden zijn. Er vinden ook belang-
rijke ontwikkelingen plaats die de EU en haar lidstaten 
in staat zullen stellen om doeltre#ender om te gaan 
met de externe dimensie van gegevensbescherming, 
niet alleen ten aanzien van de Verenigde Staten, maar 
ook op een bredere schaal door de verdere ontwikke-
ling van wereldwijde normen.
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SAMENWERKING

Het belangrijkste platform voor samenwerking tus-
sen gegevensbeschermingsautoriteiten in Europa is 
de Groep gegevensbescherming artikel 29. De EDPS 
neemt deel aan de activiteiten van deze werkgroep, die 
een belangrijke rol vervult bij de eenvormige toepas-
sing van de gegevensbeschermingsrichtlijn.

De EDPS en de groep hebben goed samengewerkt bij 
een reeks onderwerpen, maar vooral bij de uitvoering 
van de gegevensbeschermingsrichtlijn en de uitdagin-
gen die de nieuwe technologieën met zich brengen. 
De EDPS heeft tevens intensieve steun gegeven aan 
initiatieven die de internationale datastromen verge-
makkelijken.

Van bijzonder belang was de gezamenlijke bijdrage 
aan „The Future of Privacy” als reactie op de raadple-
ging van de Europese Commissie over het Europees 
juridisch kader voor gegevensbescherming en de 
raadpleging van de Commissie over de impact van 
lichaamsscanners voor de luchtvaartveiligheid.

Een van de belangrijkste samenwerkingstaken van 
de EDPS betreft Eurodac, waar de verantwoordelijk-
heid voor het toezicht gedeeld wordt met de nationale 

gegevensbeschermingsautoriteiten. De Coördinatie-
groep Eurodac-toezicht, die bestaat uit de nationale 
autoriteiten en de EDPS, is drie keer samengekomen 
en heeft toen gesproken over de uitvoering van het 
werkprogramma dat in december 2007 werd aange-
nomen.

Een van de belangrijkste resultaten was de goedkeu-
ring in juni 2009 van een tweede inspectieverslag 
dat de nadruk legde op twee thema’s: het recht op 
informatie voor asielzoekers en de methoden voor het 
bepalen van de leeftijd van jonge asielzoekers.

De EDPS is blijven samenwerken met gegevensbe-
schermingsautoriteiten in de vroegere „derde pijler” 
— politiële en justitiële samenwerking — en met 
de Werkgroep politie en justitie. Die samenwerking 
omvatte in 2009 een bijdrage aan het debat over het 
Stockholmprogramma en de beoordeling van de 
gevolgen van het kaderbesluit inzake gegevensbe-
scherming van de Raad.

Veel aandacht bleef ook uitgaan naar de samenwer-
king in andere internationale fora, in het bijzonder 
de 31e internationale conferentie voor commissarissen 
voor gegevensbescherming en privacy in Madrid, die 
aanleiding gaf tot een reeks wereldwijde normen voor 
gegevensbescherming.

De EDPS organiseerde ook de workshop „Responding 
to security breaches” in de context van het initiatief van 
Londen dat werd gelanceerd op de 28e internationale 
conferentie in november 2006 om gegevensbescher-
ming meer onder de aandacht te brengen en doeltref-
fender te maken.

De EDPS werkt samen met andere 
gegevensbeschermingsautoriteiten om een 
consistente gegevensbescherming in heel Europa 
te bevorderen. Dit geldt ook voor de samenwerking 
met de toezichthoudende autoriteiten in het kader 
van de voormalige „derde pijler” van de EU en in de 
context van grootschalige IT-systemen.
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HOOFDDOELSTELLINGEN 
VOOR 2010

Voor 2010 zijn de volgende hoofddoelstellingen vast-
gesteld.

 • Ondersteuning van het netwerk van 
gegevensbeschermingsfunctionarissen

De EDPS zal de gegevensbeschermingsfunctionaris-
sen krachtig blijven ondersteunen, vooral in de recent 
opgerichte agentschappen, en de uitwisseling van 
deskundigheid en beste praktijken tussen hen blijven 
aanmoedigen (zoals de mogelijke goedkeuring van 
professionele normen), teneinde hun efficiency te 
vergroten.

 • Rol van de voorafgaande controle

De EDPS zal nog meer nadruk leggen op de uitvoe-
ring van aanbevelingen in adviezen na voorafgaande 
controle en zorgen voor een gepaste follow-up. De 
voorafgaande controle op verwerkingen die voor de 
meeste agentschappen van belang zijn, zal extra aan-
dacht blijven krijgen.

 • Horizontale begeleiding

De EDPS zal doorgaan met het ontwikkelen van 
begeleiding in relevante aangelegenheden en haar 
algemeen beschikbaar stellen. Er zullen richtsnoeren 
worden gepubliceerd over videobewaking, adminis-
tratieve onderzoeken en disciplinaire procedures, en 
uitvoeringsvoorschriften inzake de taken en plichten 
van gegevensbeschermingsfunctionarissen.

 • Inspectiebeleid

De EDPS zal een uitgebreid beleid publiceren voor de 
controle op de naleving en het afdwingen van gege-
vensbeschermingsregels in instellingen en organen. 
Het zal daarbij gaan om alle geschikte maatregelen om 
naleving van gegevensbeschermingsregels te meten 
en te garanderen en om de instellingen aan te moe-
digen hun verantwoordelijkheid te nemen op het vlak 
van gegevensbeheer.

 • Reikwijdte van de raadpleging

De EDPS zal wetgevingsvoorstellen tijdig van advies 
of commentaar blijven voorzien, en zorgen voor het 

nodige vervolg hierop. Er zal speciale aandacht worden 
besteed aan het actieplan voor de uitvoering van het 
Stockholmprogramma.

 • Herziening van juridisch kader

De EDPS zal de ontwikkeling van een veelomvattend 
juridisch kader voor gegevensbescherming met voor-
rang behandelen, waarbij alle domeinen van het EU-
beleid worden behandeld en wordt gezorgd voor een 
doeltre#ende bescherming in de praktijk, en de EDPS 
zal indien nodig en gepast een bijdrage leveren aan 
het publieke debat.

 • Digitale agenda

De EDPS zal speciale aandacht besteden aan de digi-
tale agenda van de Commissie op alle gebieden die 
een duidelijke impact hebben op gegevensbescher-
ming. Het principe van ingebouwde privacy en de 
praktische uitvoering ervan zal in sterke mate worden 
ondersteund.

 • Voorlichting

De EDPS zal de onlinemiddelen voor voorlichting 
(website en elektronische nieuwsbrief) verder verbe-
teren om beter tegemoet te komen aan de wensen 
van de bezoekers. Nieuwe publicaties („informatiebla-
den”) zullen worden samengesteld over thematische 
kwesties.

 • Interne organisatie

De EDPS zal de organisatiestructuur van zijn secreta-
riaat onderzoeken om na te gaan of een meer doel-
tre#ende en e%ciëntere uitvoering mogelijk is van de 
verschillende functies en taken. De belangrijkste lijnen 
van de nieuwe structuur zullen op de website worden 
gepubliceerd.

 • Financieel en personeel beheer

De EDPS zal zijn !nanciële en personele beleid verder 
ontwikkelen; andere interne werkmethoden zullen 
worden verbeterd. Speciale aandacht zal uitgaan naar 
het zoeken naar extra kantoorruimte en het opzetten 
van een casemanagementsysteem.
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