
European Data Protection Supervisor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E X E C U T I V E   S U M M A R Y

JAARVERSLAG
2 0 1 8

S A M E N V A T T I N G

Europese toezichthouder voor gegevensbescherming

ISSN 1831-0575



Nadere details over de EDPS zijn te vinden op onze website http://www.edps.europa.eu.

Op de website kunt u zich tevens abonneren op onze nieuwsbrief.

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2019

© Foto’s: iStockphoto/EDPS en Europese Unie

© Europese Unie, 2019

Overname met bronvermelding toegestaan.

Print ISBN 978-92-9242-420-6 ISSN   doi:10.2804/969259 QT-AB-19-001-NL-C 
PDF ISBN 978-92-9242-293-6 ISSN 1831-0575 doi:10.2804/533521 QT-AB-19-001-NL-N

https://edps.europa.eu/
https://edps.europa.eu/press-publications/publications/newsletters_en


European Data Protection Supervisor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E X E C U T I V E   S U M M A R Y

JAARVERSLAG
2 0 1 8

S A M E N V A T T I N G

European Data Protection Supervisor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E X E C U T I V E   S U M M A R Y

Europese toezichthouder voor gegevensbescherming





3

 I n l e i d i n g

 | I n l e i d i n g

2018 heeft de kracht en de beperkingen van gegevensbescherming aangetoond.

Twee jaar na de vaststelling ervan, op 25 mei 2018, is de algemene verordening gegevensbescherming volledig van 
toepassing geworden.

Mensen merkten dat doordat zij werden gebombardeerd met standaardmails die hen op de hoogte brachten van een 
geactualiseerd privacybeleid en hen in de meeste gevallen vroegen om hiermee akkoord te gaan om de betreffende 
dienst te kunnen blijven gebruiken. In plaats van hun werkwijze aan te passen om de belangen van de mensen die hun 
diensten gebruiken beter te beschermen, lijken bedrijven de AVG eerder te beschouwen als een juridische puzzel, om 
zo hun eigen manier van doen in stand te kunnen houden.

Naar verwachting zal dit echter het komende jaar veranderen.

De grootste bedreiging voor de individuele vrijheid en waardigheid wordt gevormd door de buitensporige hoeveelheden 
informatie waarover bepaalde bedrijven of verwerkingsverantwoordelijken beschikken, en het bredere, ondoordringbare 
ecosysteem van trackers, profilers en targeters die deze informatie kunnen verzamelen en gebruiken.

Slechts drie maanden voordat de algemene verordening gegevensbescherming volledig in werking trad, werd het 
misbruik van persoonsgegevens al het onderwerp van krantenkoppen en officiële onderzoeken, niet alleen in het 
Europees Parlement, maar ook in hoofdsteden wereldwijd, van Washington DC en Londen tot Delhi. Beleidsmakers zijn 
zich nu terdege bewust van de dreiging die van de huidige situatie uitgaat, niet alleen voor de vrijheid van consumenten 
in de elektronische handel, maar ook voor de democratie zelf.

Het hele systeem is niet alleen vatbaar voor inbreuken, maar ook voor manipulatie door actoren met politieke agenda’s 
die ernaar streven het vertrouwen en de maatschappelijke cohesie te ondermijnen. De lakmoesproef voor het solide 
karakter van de wettelijke regeling voor de EU is de integriteit van de verkiezingen voor het Europees Parlement in 
2019.

Een consequente handhaving van alle regels, met inbegrip van die betreffende gegevensbescherming, om onwettige 
inmenging tijdens de verkiezingen te voorkomen en te bestraffen, is van vitaal belang. We betreuren dan ook ten 
zeerste de vertraging bij de vaststelling van de geactualiseerde regels inzake e-privacy. Zonder deze geactualiseerde 
regels, die moeten zorgen voor de bescherming van de meest intieme, gevoelige informatie en privé-boodschappen, 
blijven bedrijven en personen kwetsbaar en blootgesteld aan risico’s, door een lappendeken van EU-wetten en 
rechtsonzekerheid die ons de controle over ons eigen digitale leven onthouden.

Desalniettemin behaalde de hervormingsagenda van de EU voor gegevensbescherming voordat het jaar ten einde liep 
één grote overwinning. Op 11 december 2018 zorgde de inwerkingtreding van een algemene verordening 
gegevensbescherming voor de EU-instellingen ervoor dat alle 66 instellingen en organen van de EU waarop wij toezicht 
houden, net als de EDPS zelf, nu aan even strikte regels zijn onderworpen als verwerkingsverantwoordelijken in het 
kader van de algemene verordening gegevensbescherming.

Na twee jaar intensieve voorbereiding, waarbij we niet alleen met onze tegenhangers bij de instellingen nauw hebben 
samengewerkt, maar ook met leidinggevenden en andere werknemers bij de EU, kunnen de EU-instellingen nu het 
voortouw nemen bij de toepassing van de regels inzake gegevensbescherming.

Tijdens de Internationale Conferentie van commissarissen voor gegevensbescherming en privacy in oktober hadden 
wij het voorrecht te laten zien hoe de EU zich inzet voor ethisch handelen en menselijke waardigheid. 
Gegevensbeschermingsautoriteiten uit de hele wereld boden hier om te beginnen een kritische analyse van de 
gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de mens, terwijl een buitengewoon grote en gevarieerde hoeveelheid 
deelnemers uit de hele wereld naar de publiekssessie van de conferentie was gekomen om te bespreken hoe 
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technologie ons leven verstoort en om te pleiten voor een nieuwe consensus over wat goed en fout is in de digitale 
wereld. Wij zullen deze discussie in 2019 en ook daarna blijven bevorderen.

Op mondiaal niveau blijkt voortdurend het geostrategisch belang van gegevensbescherming. Dit valt te zien aan het 
huidige debat over het privacyschild en de aanstaande (wederkerige) beslissing over de adequaatheid van de 
waarborgen voor gegevensbescherming in Japan. Het blijkt ook uit het belang dat wordt gehecht aan 
gegevensbescherming in rechtshandhavingskringen. Onze rol als directe toezichthouder van de Europese Politiedienst, 
Europol, is nu een feit, en eind 2019 zullen we een soortgelijke rol op ons nemen voor het agentschap voor justitiële 
samenwerking van de EU, Eurojust.

Het nieuwe Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), dat op 25 mei 2018 met zijn werkzaamheden is 
begonnen, staat voor de enorme opgave om aan te tonen dat 29 onafhankelijke autoriteiten als een eenheid kunnen 
optreden, met inachtneming van elkaars aanpak en methoden, maar tegelijkertijd voortschrijdend naar een herkenbare 
en betrouwbare, geloofwaardige Europese handhavingscultuur. Wij zijn verheugd dat het secretariaat dat door de 
EDPS ter beschikking is gesteld, direct na invoering van de AVG volledig operationeel was en overal waar mogelijk 
steun zal blijven verlenen.

Voor Wojciech en mij is dit het laatste jaar van ons mandaat. In maart 2015 publiceerden we een strategie met onze 
visie, doelstellingen en actiepunten voor de komende jaren. In de komende maanden zullen we een evaluatie publiceren 
van de stappen die we hebben ondernomen ter uitvoering van deze strategie, waarmee we rekenschap willen afleggen 
over de doelstellingen die we in 2015 hebben vastgesteld.

Giovanni Buttarelli
Europees Toezichthouder voor 
gegevensbescherming

Wojciech Wiewiórowski
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 de EDPS-strategie 2015-2019 hebben we de visie 
geschetst van een EU die een gidsrol vervult in de 
mondiale dialoog over de bescherming van gegevens 
en de persoonlijke levenssfeer in het digitale tijdperk. 
Wij stelden onszelf een zware en ambitieuze opgave, 
die wij in de loop van het huidige mandaat hebben 
getracht uit te voeren.

Wij hebben in 2018, een jaar dat zowel in de 
geschiedenis van de gegevensbescherming als in de 
geschiedenis van de EDPS als bepalend kan worden 
beschouwd, grote vooruitgang geboekt bij de 
verwezenlijking van deze doelstellingen.

Nieuwe wetgeving voor een nieuw tijdperk

Een van de drie doelstellingen van onze strategie was 
een nieuwe fase voor gegevensbescherming in de EU 
in te luiden. De technologische ontwikkelingen gaan 
snel en de manier waarop we ons leven, als individuen 
en als maatschappij, daaraan proberen aan te passen, 
verandert ook snel. Logischerwijs moesten de 
gegevensbeschermingsregels van de EU ook worden 
aangepast, niet om een rem te zetten op vernieuwing, 
maar om ervoor te zorgen dat de grondrechten van 
burgers in het digitale tijdperk worden beschermd.

Op 25 mei 2018 werd de nieuwe wetgeving inzake 
gegevensbescherming volledig van toepassing op alle 
bedrijven en organisaties die actief zijn in de 
EU - l i ds ta ten .  De  a lgemene ve ro rden ing 
gegevensbescherming (AVG) vormde de eerste stap 
naar een volledige en doeltreffende bescherming van 
de persoonsgegevens en privacy van iedereen in de 
EU.

Deze nieuwe wetgeving bracht ook de oprichting van 
het Europees Comité voor gegevensbescherming 
(EDPB) met zich mee. Dit nieuwe orgaan, dat bestaat 
uit de gegevensbeschermingsautoriteiten van de 28 
lidstaten van de EU en de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming (EDPS), is belast met het 
waarborgen van een consistente toepassing van de 
algemene verordening gegevensbescherming in de 
hele EU. Aangezien wij de opdracht kregen het 
secretariaat voor dit nieuwe EU-orgaan op te zetten, 
hebben we begin 2018 een aanzienlijke hoeveelheid 
tijd en moeite besteed om ervoor te zorgen dat het 
Comité direct na invoering van de nieuwe verordening 
op zijn zware taak toebereid zou zijn. We zijn het 
secretariaat van het EDPB in de loop van het jaar 
administratief blijven ondersteunen en hebben 
daarnaast als volwaardig bestuurslid aan het Comité 
deelgenomen.

@EU_EDPS

Memorandum of Understanding signed 
between European Data Protection Board 
(EDPB) & European Data Protection 
Supervisor (EDPS) during 1st EDPB 
plenary meeting today outlining way in 
which EDPB and EDPS will cooperate 
@Buttarelli_G & Andrea Jelinek 
#GDPRDay https://t.co/piKtWb5Yys

Met de goedkeuring van de nieuwe regels voor de 
instellingen en organen van de EU is er weer een 
verdere stap genomen om tot een alomvattend kader 
voor gegevensbescherming te komen. Verordening 
(EU) 2018/1725 is op 11 december 2018 in werking 
getreden, waarmee de regels voor de EU-instellingen 
in overeenstemming zijn gebracht met de regels van de 
AVG.

Als toezichthouder voor gegevensbescherming bij de 
instellingen en organen van de EU stonden wij voor de 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://t.co/piKtWb5Yys
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=en
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aanzienlijke opgave om ervoor te zorgen dat zij 
allemaal voorbereid waren op deze nieuwe 
voorschriften. In 2017 begonnen we met een reeks 
bezoeken, opleidingssessies en bijeenkomsten (zie 
EDPS Opleiding 2018), die in de loop van 2018 werd 
opgevoerd. Deze waren bedoeld om meer bekendheid 
te geven aan de nieuwe regels en om ervoor te zorgen 
dat de EU-instellingen over de kennis en instrumenten 
beschikten om deze in praktijk te brengen.

@EU_EDPS

Regulation 2018/1725 on protection of 
natural persons w/ regard to processing of 
#personaldata by #EUInstitutions, bodies, 
offices & agencies enters into force today, 
bringing #dataprotection rules for #EUI in 
line w/ standards imposed by #GDPR 
https://europa.eu/!Kx84fu #GDPRforEUI

Een specifieke doelstelling van deze activiteiten was 
het bevorderen van een cultuur van verantwoording 
binnen de EU-instellingen. Wij wilden ervoor zorgen dat 
z i j  n i e t  a l l een  aan  de  re ge l s  i nz ake 
gegevensbescherming voldoen, maar dat zij deze 
naleving ook kunnen aantonen. Een onlosmakelijk 
onderdeel hiervan was het creëren van het besef dat 
de verwerking van persoonsgegevens, zelfs als dat op 
rechtmatige wijze gebeurt, de rechten en vrijheden van 
personen in gevaar kan brengen. Deze activiteiten 
zullen in 2019 worden voortgezet om ervoor te zorgen 
dat de EU-instellingen het voortouw nemen bij de 
toepassing van de nieuwe regels inzake 
gegevensbescherming.

Het misbruik van persoonsgegevens voor tracerings- 
en profileringsdoeleinden en de rol van technologie in 
onze samenleving was onderwerp van uitvoerig 
openbaar debat in 2018. De EDPS en de instellingen 
voor gegevensbescherming in het algemeen liepen bij 
dit debat voorop, waarbij de EDPS op twee hoofdpunten 
een bijdrage leverde: met ons advies over online-
manipulatie en persoonsgegevens en met ons advies 
over ingebouwde privacybescherming (‘privacy by 
design’).

Terwijl het eerste betrekking had op de noodzaak om 
de reikwijdte van de bescherming van de belangen van 
individuele personen in de digitale samenleving van 

vandaag te vergroten, werd er in het tweede advies 
gekeken naar de nieuwe uitdagingen die voortvloeien 
uit technologische en juridische ontwikkelingen. Wat de 
juridische aspecten betreft, vereist de nieuwe generatie 
gegevensbeschermingsregels die zijn vastgelegd in de 
algemene verordening gegevensbescherming, Richtlijn 
2016/680 en Verordening (EU) 2018/1725 betreffende 
de verwerking van persoonsgegevens door de 
EU-instellingen, dat verwerkingsverantwoordelijken 
rekening houden met de nieuwste technische en 
organisatorische maatregelen bij de toepassing van de 
beginselen en waarborgen inzake gegevens-
bescherming. Dit vereist ook dat de toezichthoudende 
autoriteiten op dit gebied op de hoogte zijn van de 
huidige stand van zaken en de ontwikkeling ervan 
volgen. Samenwerking op dit gebied is van cruciaal 
belang om ervoor te zorgen dat deze beginselen 
consequent worden toegepast. Het advies bouwt ook 
voort op onze werkzaamheden in het kader van het 
Internet Privacy Engineering Network (IPEN) om een 
dialoog tussen beleidsmakers, regelgevers, het 
bedrijfsleven, de wetenschappelijke wereld en het 
maatschappelijk middenveld op gang te brengen over 
de vraag hoe nieuwe technologieën kunnen worden 
ontworpen die nuttig zijn voor individuele burgers en de 
samenleving.

De nieuwe regels inzake gegevensbescherming 
introduceren ook het verantwoordingsbeginsel. Alle 
verwerkingsverantwoordelijken, met inbegrip van de 
instellingen en organen van de EU, moeten kunnen 
aantonen dat zij de nieuwe regels naleven. Dit geldt 
ook voor het beheer en de governance van hun 
IT-infrastructuur en -systemen. Om hierbij te helpen, 
hebben wij onze lijst van specifieke richtsnoeren 
uitgebreid met onder meer richtsnoeren over het 
gebruik van cloudcomputingdiensten door de 
EU-administratie en verdere richtsnoeren inzake 
IT-beheer en IT-governance. In 2018 zijn we ook 
begonnen met een systematisch programma om na te 
gaan of de EU-organen de richtsnoeren van de 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 
naleven.

Balans tussen veiligheid en privacy

Op 1 mei 2018 was het een jaar geleden dat de EDPS de 
verantwoordelijkheid kreeg voor het toezicht op de 
verwerking van persoonsgegevens bij de operationele 
activiteiten van de rechtshandhavingsinstantie van de EU, 
Europol. Een van de actiepunten uit onze strategie dat 
essentieel is voor het inluiden van een nieuw hoofdstuk 
over gegevensbescherming in de EU is het bevorderen 
van een grondig debat over veiligheid en privacy. Als 
EU-agentschap dat belast is met het waarborgen van de 
veiligheid van de EU, maar tegelijk met de bescherming 

https://europa.eu/!Kx84fu
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/online-manipulation-and-personal-data_en
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-05-31_preliminary_opinion_on_privacy_by_design_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/it-governance-and-it-management_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/it-governance-and-it-management_en


Brussel - 31 januari

We startten het jaar dicht bij huis, met een 
cursus voor de Europese Ombudsman in 
Brussel (die via een videolink ook beschikbaar 
was voor Ombudsman-werknemers in 
Straatsburg). De cursus werd bijgewoond 
door sector- en afdelingshoofden, en door 
andere relevante personeelsleden.

Brussel - 16 februari (en andere)

We organiseerden een opleiding van twee uur 
voor EU-managers aan de Europese 
Bestuursschool (EUSA). Dit was geen eenmalige 
gebeurtenis - we keerden nog naar EUSA terug 
bij zes andere gelegenheden doorheen het jaar. 
Dankzij onze opleidingen bevindt het 
EUSA-personeel zich nu in een sterkere positie 
om te onderhandelen over de nieuwe 
Verordening 2018/1725.

Lissabon - 25 mei

Op 25 mei vierden we de inwerkingtreding van 
de AVG met collega's van het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) 
en het Europees Waarnemingscentrum voor 
drugs en drugsverslaving (EWDD) door een 
opleidingsevenement te organiseren om hen 
voor te bereiden op de overgang naar de 
nieuwe verordening.

Brussel - 7 juni

Midden in de zomer gingen we naar de 
Beaulieulaan in Brussel om een opleiding te 
geven over nieuwe verbintenissen inzake 
gegevensbescherming voor werknemers van 
DG CLIMA, DG MOVE en andere geïnteresseerde 
collega's.

Maastricht - 26 juni

Op 26 juni, en nogmaals op 3 december, reisden 
de hoofdinspecteurs van het EDPS naar 
Maastricht om een presentatie te geven aan 
deelnemers van de certi�cering inzake 
gegevensbescherming van het EIPA. Deze twee 
uur durende voordracht had de titel ‘toezicht op 
de naleving van de regels inzake 
gegevensbescherming: de rol van de 
gegevensbeschermingsautoriteiten’.

Luxemburg - 30-31 januari

Andere EDPS-collega's waagden zich iets verder 
van huis, en gaven een tweedaagse cursus voor 
werknemers van EU-instellingen in Luxemburg. 
Meer dan 200 deelnemers deden mee. Ter 
plaatse boden we bovendien een 
managementopleidingssessie op hoog niveau 
aan voor vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement, de Commissie, HvJ-EU, ECA, EIB, CDT, 
EIF en Chafea.

Athene - 1-2 maart

Deze tweedaagse opleiding, die werd 
aangeboden aan werknemers van Enisa en 
Cedefop, vormde een goede gelegenheid om 
bestaande verplichtingen inzake 
gegevensbescherming opnieuw te bevestigen 
en nieuwe verplichtingen in het kader van de 
herziene verordening naar voren te brengen. We 
boden ook een casestudy over 
evenementenbeheer aan die zo nuttig bleek dat 
deze opnieuw werd gebruikt tijdens andere 
opleidingssessies doorheen het jaar.

Brussel - 29 mei

Amper vier dagen nadat de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) in 
werking trad, verwelkomde de EDPS 23 net 
a a n g e s t e l d e 
gegevensbeschermingsfunctionarissen (DPO's) 
en assistenten-DPO's van de EU-instellingen en 
-organen op een opleidingscursus over de 
doeltre�ende bescherming van 
persoonsgegevens in hun nieuwe functie. Een 
tweede, soortgelijk DPO-opleidingsevenement 
vond op 10 december plaats.

Brussel - 14 juni

We gaven een webinar aan het Publicatiebureau 
van de EU en ander personeel van de 
EU-instellingen, dat werkzaam is op het gebied 
van publicaties, communicatie, sociale media en 
webteams. Daar hield ons werk echter niet op. 
Diezelfde dag organiseerden we een 
opleidingsevenement voor de Europese Dienst 
voor extern optreden (EEAS).

EDPS Opleiding
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deze opnieuw werd gebruikt tijdens andere 
opleidingssessies doorheen het jaar.

Brussel - 29 mei

Amper vier dagen nadat de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) in 
werking trad, verwelkomde de EDPS 23 net 
a a n g e s t e l d e 
gegevensbeschermingsfunctionarissen (DPO's) 
en assistenten-DPO's van de EU-instellingen en 
-organen op een opleidingscursus over de 
doeltre�ende bescherming van 
persoonsgegevens in hun nieuwe functie. Een 
tweede, soortgelijk DPO-opleidingsevenement 
vond op 10 december plaats.

Brussel - 14 juni

We gaven een webinar aan het Publicatiebureau 
van de EU en ander personeel van de 
EU-instellingen, dat werkzaam is op het gebied 
van publicaties, communicatie, sociale media en 
webteams. Daar hield ons werk echter niet op. 
Diezelfde dag organiseerden we een 
opleidingsevenement voor de Europese Dienst 
voor extern optreden (EEAS).

EDPS Opleiding

2  0  1  8
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Luxemburg - 1-2 oktober

Op uitnodiging van het Hof van Justitie van de EU 
(HvJ-EU) keerden we terug naar Luxemburg voor 
een opleiding over de nieuwe verordening. Er 
waren meer dan 400 gasten aanwezig, afkomstig 
van verschillende EU-instellingen.

Stockholm - 18 september

We gaven een opleidingssessie op de jaarlijkse 
bijeenkomst van het netwerk van webmanagers 
van de EU-agentschappen en -organen. Dit bleek 
een uitgelezen kans om rechtstreeks in contact te 
komen met communicatiemedewerkers van de 
EU over gegevensbeschermingskwesties.

Brussel - 23 oktober

De Europese Commissie en de nationale 
mededingingsautoriteiten in alle lidstaten 
werken samen via het Europees 
Mededingingsnetwerk (ECN). In oktober 
brachten we DG COMP een bezoek om het ECN te 
begeleiden bij gegevensbeschermingskwesties 
in onderzoeken en controles.

Brussel - 7 november

We organiseerden een opleidingsevenement 
over gegevensbescherming voor DG FISMA, de 
dienst van de Commissie die bevoegd is voor 
EU-beleid inzake bankieren en �nanciering, 
waarbij de grondbeginselen van 
gegevensbescherming, de rechten van 
betrokkenen en een casestudy over 
evenementenbeheer werden behandeld.

Brussel - 20 november

Eén dag voordat Verordening (EU) 2018/1725 
gepubliceerd werd, werd de laatste opleiding 
van 2018 gegeven aan personeel van de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA.

Parijs - 26 november

Tegen het einde van het kalenderjaar reisde 
de EDPS af naar Parijs voor een 
nalevingsbezoek aan het Instituut voor 
veiligheidsstudies van de Europese Unie. In 
aanwezigheid van adjunct-toezichthouder 
Wojciech Wiewiórowski gaf het S&E-team een 
training over de nieuwe verordening.

Turijn - 20-21 september

Op verzoek van de Europese Stichting voor 
opleiding (ETF) namen we casestudy's inzake 
gegevensbescherming door met een groot 
aantal collega's, waaronder deelnemers ven de 
ETF, de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA), het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek (JRC) en het Europees 
Universitair Instituut (EUI).

Frankfurt - 12 november

Halverwege november gingen we naar Duitsland 
voor een opleidingsevenement over 
gegevensbeschermingsaspecten van 
bankentoezicht in samenwerking met de 
gegevensbeschermingsfunctionaris van de 
Europese Centrale Bank (ECB), de privésector 
(EU-investeringen) voor ECB-personeel en 
personeel van de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) in 
Frankfurt.

Brussel - 21 november

Op 21 november gaf de EDPS een presentatie 
voor het Comité voor de beveiliging van de 
burgerluchtvaart bij DG MOVE.

Brussel - 3 december

De EDPS sloot de opleidingssessies voor het jaar 
af op dezelfde plaats als waar ze van start gingen, 
thuis in Brussel. We verzorgden een training voor 
DG COMM en andere vertegenwoordigers van de 
Europese Commissie over de gevolgen van de 
nieuwe verordening voor hun evenementen.
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van het grondrecht op privacy en gegevensbescherming, 
is Europol een goed voorbeeld van de vooruitgang die op 
dit gebied door ons wordt geboekt.

@EU_EDPS

1.5 year of very fruitful & sincere 
cooperation: #EDPS supervision of 
@Europol aiming to ensure that #Europol 
as #controller embeds #dataprotection in 
all operations under their responsibility 
#accountability @W_Wiewiorowski at the 
Joint Parliamentary Scrutiny Group on 
Europol

We blijven nauw samenwerken met de functionaris 
voor gegevensbescherming en de eenheid Data 
Protection Function (DPF) van Europol, wat ons in staat 
stelt te anticiperen op eventuele problemen en 
toekomstige activiteiten te plannen. Wij hebben in mei 
2018 een tweede inspectie van de gegevensver-
werkingsactiviteiten bij het agentschap uitgevoerd en 
zijn, waar nodig, doorgegaan met het verlenen van 
advies en het behandelen van klachten.

De veiligheid van de EU-grenzen blijft een actueel 
thema en de EU-wetgever heeft in 2018 verschillende 
nieuwe voorstellen ingediend om de veiligheid te 
verhogen en het grensbeheer te verbeteren. Hoewel 
we de noodzaak van een grotere veiligheid in de EU 
onderkennen, mag dit niet ten koste gaan van de 
gegevensbescherming en de privacy.

@EU_EDPS

#EDPS calls for wider debate on the 
future of information sharing in the #EU. 
Read the EDPS opinion on the 
#interoperability between the EU large-
scale information systems http://europa.
eu/!Rv88rR and the press release  
http://europa.eu/!uW44UM 

Een ander actiepunt dat vereist is om een nieuw hoofdstuk 
in de gegevensbescherming van de EU te openen, is het 
bevorderen van een verantwoorde en goed onderbouwde 
beleidsvorming. In dit verband hebben wij in 2018 
verschillende adviezen uitgebracht over het voorgestelde 
EU-grensbeleid. In één daarvan wordt de toekomst van 
informatie-uitwisseling in de EU behandeld en wordt 
ingegaan op de voorstellen voor twee verordeningen die 
een kader moeten creëren voor de interoperabiliteit tussen 
grootschalige EU-informatiesystemen. Aangezien de 
gevolgen van dit voorstel voor gegevensbescherming en 
andere fundamentele rechten en vrijheden onzeker zijn, 
zullen wij begin 2019 een debat over dit onderwerp op 
gang brengen om ervoor te zorgen dat deze grondig 
worden onderzocht.

Verder hebben we onze nauwe samenwerking met de 
gegevensbeschermingsautoriteiten voortgezet om te 
zorgen voor doeltreffend en gecoördineerd toezicht op 
de grootschalige IT-databanken van de EU die gebruikt 
worden ter ondersteuning van het EU-beleid inzake 
asiel, grensbeheer, politiële samenwerking en migratie.

Ontwikkeling van partnerschappen

Het bevorderen van een verantwoorde en goed 
onderbouwde beleidsvorming beperkt zich echter 
geenszins tot het veiligheids- en grensbeleid van de 
EU. In 2018 bracht de EDPS 11 adviezen uit, waarvan 
twee op verzoek van de Raad, over onderwerpen die 
uiteenliepen van de bevoegdheid in huwelijkszaken tot 
d e  i n te r o p e r a b i l i t e i t  va n  g r o o t s c h a l i g e 
EU-informatie systemen.

We hebben verder 14 reeksen met formele 
commentaren uitgebracht. Deze zijn gelijkwaardig aan 
adviezen, maar meestal korter en technischer. Om 
sommige van deze commentaren werd uitdrukkelijk 
verzocht door het Europees Parlement of een van zijn 
commissies. Deze betroffen niet de aanvankelijke 
wetgevingsvoorstellen, maar ontwerpwijzigingen en de 
resultaten van de onderhandelingen tussen de 
medewetgevers.

In aanmerking genomen dat we ook meer dan 30 keer 
i n f o r m e e l  w e r d e n  g e r a a d p l e e g d  o v e r 
ontwerpvoorstellen van de Commissie, blijkt uit deze 
aantallen duidelijk de toegenomen behoefte aan en de 
relevantie van onafhankelijk deskundig advies over de 
implicaties van EU-initiatieven voor gegevens-
bescherming, alsook de groeiende belangstelling van 
institutionele belanghebbenden in de EU. Wij kijken 
ernaar uit om deze voor beide partijen vruchtbare 
samenwerking de komende jaren voort te zetten in het 
kader van de versterkte bevoegdheden inzake 
legislatieve raadpleging op grond van de nieuwe 
Verordening (EU) 2018/1725.

https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
http://europa.eu/!Rv88rR
http://europa.eu/!Rv88rR
http://europa.eu/!uW44UM
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
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We hebben ook onze inspanningen voortgezet om 
ervoor te zorgen dat de activiteiten binnen de 
EU-instellingen worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de relevante wetgeving inzake gegevens-
bescherming, door adviezen inzake voorafgaande 
controle uit te brengen, klachten te onderzoeken en 
toezicht te houden op de naleving door middel van de 
verschillende instrumenten die ons ter beschikking 
staan.

Onze strategie verbindt de EDPS tot het aangaan van 
partnerschappen met het oog op een grotere 
convergentie van de gegevensbescherming wereldwijd. 
Hoewel gegevens internationaal grensoverschrijdend 
zijn, worden de regels inzake gegevensbescherming 
grotendeels op nationaal niveau en in het gunstigste 
geval op regionaal niveau vastgesteld.

Hiervan uitgaande blijven wij met onze regionale en 
internat ionale par tners  samenwerken om 
gegevensbescherming standaard in internationale 
overeenkomsten te laten opnemen en te zorgen voor 
een consistente bescherming van persoonsgegevens 
overal ter wereld.

@EU_EDPS

Glad #EDPS has strongly contributed to a 
balanced @EU_EDPB opinion of 
paramount importance on the first #GDPR 
adequacy finding: Not a red light, but 
improvements are recommended to 
achieve a robust #EU & #Japan 
#dataprotection deal

We zijn ook betrokken bij de bespreking van de 
bevindingen betref fende adequaatheid. Deze 
overeenkomsten worden namens de EU-lidstaten door 
de Europese Commissie gesloten en voorzien in de 
doorgifte van gegevens van EU-landen naar niet-EU-
landen waarvan de regels inzake gegevens-
bescherming geacht worden een adequate 
bescherming te bieden. In concreto hebben wij in 2018 
bijgedragen aan de tweede gezamenlijke toetsing van 
het EU-VS-privacyschild en aan het EDPS-advies 
inzake een voorgesteld adequaatheidsakkoord met 
Japan.

Digitale ethiek en de Internationale 
Conferentie

Al in 2015 lanceerden we het EDPS-initiatief inzake 
ethiek, in het kader van ons streven om mondiale 
partnerschappen tot stand te brengen. We wilden een 
wereldwijde discussie op gang brengen over de manier 
waarop onze fundamentele rechten en waarden in het 
digitale tijdperk kunnen worden verdedigd.

Drie jaar later staat digitale ethiek hoog op de 
internationale agenda.

@EU_EDPS

#EDPS @Buttarelli_G opens the 2018 
Olympic Games on #Privacy -  
“Choose humanity: putting the dignity 
back into digital”. The 40th International 
Conference will explore the human 
dimension of new technologies. 
#DebatingEthics @icdppc2018

In 2018 begonnen we met de publicatie van het verslag 
van de adviesgroep ethiek. Het verslag is een nuttig 
hulpmiddel om inzicht te krijgen in de manier waarop 
de digitale revolutie onze manier van leven heeft 
veranderd, zowel op individueel als op maatschappelijk 
niveau. Het geeft ook een overzicht van de 
veranderingen en uitdagingen die dit met zich 
meebrengt voor gegevensbescherming. Dankzij een 
openbare raadpleging die begin zomer 2018 van start 
ging, konden wij ons onderzoek uitbreiden naar een 
veel groter publiek. Uit de resultaten van de raadpleging 
kwam naar voren dat een evoluerende ethiek van groot 
belang is en dat de gegevensbeschermingsautoriteiten 
in dit verband een proactieve rol moeten spelen.

Het was echter de Internationale Conferentie van 
commissarissen voor gegevensbescherming en 
privacy, door toezichthouder Giovanni Buttarelli de 
Olympische Spelen van de gegevensbescherming 
gedoopt, die de discussie over digitale ethiek echt op 
de internationale agenda zette.

Centraal op de openbare zitting van de internationale 
conferentie stond het onderwerp Debating Ethics: 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
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Dignity and Respect in Data Driven Life. Dankzij de 
ruim 1000 deelnemers met ui teenlopende 
achtergronden, nationaliteiten en beroepen, de 
prominente sprekers en de aanzienlijke media-
aandacht wist het evenement het debat over dit 
onderwerp een impuls te geven en nieuwe ethische en 
juridische kwesties hoog op de agenda te zetten van 
gegevensbeschermingsautoriteiten en andere partijen 
over de hele wereld. De EDPS wordt nu als 
toonaangevend op dit gebied beschouwd en zal zich 
dan ook inspannen om het debat op gang te houden.

Interne organisatie

Nu onze rol en verantwoordelijkheden toenemen, is 
een goede interne organisatie belangrijker dan ooit om 
ervoor te zorgen dat wij onze doelstellingen kunnen 
verwezenlijken.

De eenheid Human Resources, Begroting en 
Administratie (HR-BA) van de EDPS heeft in 2018 twee 
bijzonder omvangrijke voorbereidende taken 
uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden voor 
het nieuwe EDPB-secretariaat werden aanzienlijk 
opgevoerd om ervoor te zorgen dat het Comité 
administratief en logistiek voorbereid zou zijn om op 25 
mei 2018 een aanvang te maken met zi jn 
werkzaamheden. Dit hield onder meer in dat ervoor 
moest worden gezorgd dat voor alle personeelsleden 
van het EDPB dezelfde regels zouden gelden als voor 
het personeel van de EDPS en dat zij aanspraak 
zouden kunnen maken op dezelfde rechten.

In de aanloop naar de nieuwe gegevens-
beschermingsverordening voor de EU-instellingen 
moesten we ervoor zorgen dat alle HR-besluiten van de 
EDPS aan de nieuwe voorschriften voldeden. Wij 
hebben daarom een volledige evaluatie uitgevoerd van 
al onze activiteiten voor de verwerking van HR-gegevens 
en hebben onze aanpak waar nodig herzien.

Naast een aantal initiatieven om ons personeelsbeleid 
te verbeteren, hebben we een nieuw vergelijkend 
onderzoek gelanceerd om een pool  van 
hooggekwalificeerde deskundigen op het gebied van 
gegevensbescherming te creëren om in onze 
toekomstige aanwervingsbehoeften te voorzien. Wij 
streven ernaar om in 2019 een efficiënte en aangename 
werkomgeving te garanderen voor iedereen die bij de 
EDPS werkt.

Communicatie over gegevensbescherming

Het belang van de communicatieactiviteiten van de 
EDPS is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. 
Doeltreffende communicatie is van essentieel belang 
om de in onze strategie vastgestelde doelstellingen te 
kunnen verwezenlijken. Als ons werk niet zichtbaar is, 
kan dit niet het vereiste effect hebben.

Naast onze inspanningen om de impact van onze 
onlineaanwezigheid te verbeteren en te vergroten, 
hebben we twee communicatiecampagnes opgezet en 
uitgevoerd. Onze communicatieactiviteiten voor de 
Internationale Conferentie van 2018 hebben er niet 
alleen toe bijgedragen dat de conferentie een succes 
werd, maar ook dat het debat over digitale ethiek het 
grootst mogelijke publiek bereikte.

@EU_EDPS

The key word of #GDPRforEUI is 
#accountability. It means that personal 
data protection should be embedded in 
culture of organizations. Comply with 
#dataprotection law & demonstrate your 
compliance! Read our factsheet  
https://europa.eu/!PY43hU & watch video 
https://europa.eu/!MM88bY

In december 2018 richtten wij onze aandacht op de 
nieuwe verordening inzake gegevensbescherming voor 
de EU-instellingen. Onze communicatiecampagne was 
bedoeld om de lopende voorlichtingsactiviteiten aan te 
vullen en te versterken. Deze was niet alleen bedoeld 
voor EU-personeel, maar ook om ervoor te zorgen dat 
mensen buiten de EU-instellingen op de hoogte waren 
van de nieuwe regels en de gevolgen daarvan voor 
hen.

Nu de wereldwijde aanwezigheid en invloed van de 
EDPS alleen maar zal toenemen, verwachten we dat 
2019 weer een druk jaar zal worden.

https://europa.eu/!PY43hU
https://europa.eu/!MM88bY
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Kernprestatie-indicatoren 2018

We gebruiken een aantal kernprestatie-indicatoren 
(KPI’s) om ons te helpen onze prestaties te monitoren. 
Dit zorgt ervoor dat we onze activiteiten zo nodig 
kunnen aanpassen om de impact van onze activiteiten 
te vergroten en onze middelen efficiënter in te zetten. 
Deze KPI ’s weerspiegelen de strategische 
doelstellingen en het actieplan zoals vastgelegd in 
onze strategie voor de periode 2015-2019.

Het onderstaande KPI-scorebord bevat een korte 
beschrijving van elke KPI en de resultaten op 31 
december 2018, in de meeste gevallen afgezet tegen 
de oorspronkelijke doelstelling.

In 2018 hebben we de meeste van de streefdoelen die 
in de KPI’s zijn vastgelegd, gehaald of overtroffen, 
soms zelfs ruimschoots. Hieruit blijkt dat de uitvoering 
van de relevante strategische doelstellingen op schema 
ligt en dat er geen corrigerende maatregelen nodig zijn.

In twee geval len beschikken we niet over 
monitoringresultaten. In het geval van KPI 6 hebben 

we er in de loop van 2018 voor gekozen om onze 
be le idsac t iv i te i ten met  bet rekk ing tot  de 
desbetref fende, in onze strategie geschetste 
prioritaire acties te monitoren en prioriteit te geven, in 
plaats van een lijst van prioriteiten te publiceren. Wij 
hebben dit besluit genomen omdat we van mening 
zijn dat dit een efficiëntere manier is om de in de 
EDPS-strategie beschreven doelstellingen te 
verwezenlijken.

In het geval van KPI 7 zijn we momenteel niet in staat 
het aantal bezoekers van de EDPS-website 
nauwkeurig te meten, als gevolg van een wijziging in 
het cookie- en traceerbeleid voor onze website. Deze 
wijziging is bedoeld om ervoor te zorgen dat de 
gebruikers van onze website er bewust voor kunnen 
kiezen hun online-activiteit op de EDPS-website te 
laten volgen. Dit zorgt ervoor dat de website zoveel 
mogelijk rekening houdt met de gegevensbescherming 
van gebruikers. Om deze reden zijn de resultaten 
voor KPI 7 niet volledig.

Het streefcijfer voor KPI 4 wordt jaarlijks bijgesteld 
overeenkomstig de wetgevingscyclus.
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KERNPRESTATIE-INDICATOREN RESULTATEN PER 
31.12.2018 DOEL 2018

Doelstelling 1 - Digitalisering van gegevensbescherming

KPI 1

Interne 
indicator

Aantal (mede) door de EDPS georganiseerde 
initiatieven voor het bevorderen van technologieën 
voor een betere bescherming van gegevens en van 
de persoonlijke levenssfeer

9 9 initiatieven

KPI 2

Interne & 
externe 
indicator

Aantal activiteiten gericht op interdisciplinaire 
beleidsoplossingen (intern & extern)

8 8 activiteiten

Doelstelling 2 - Werken aan wereldwijde partnerschappen 

KPI 3

Interne 
indicator

Aantal behandelde zaken op internationaal niveau 
(EDPB, Raad van Europa, OESO, het GPEN [Global 
Privacy Enforcement Network], internationale 
conferenties) waarvoor de EDPS een belangrijke 
schriftelijke bijdrage heeft geleverd

31 10 zaken

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

KPI 4

Externe 
indicator

Het niveau van belang van de belanghebbenden 
(COM, EP, Raad, DPA’s, enz.)

15 10 raadplegingen

KPI 5

Externe 
indicator

Mate van tevredenheid van voor de verwerking 
verantwoordelijke functionarissen, contactpersonen 
en controleurs over de samenwerking met de EDPS 
en diens richtsnoeren, alsook de mate van 
tevredenheid van betrokkenen met de opleiding

95% 70%

KPI 6

Interne 
indicator

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

n.v.t. n.v.t. 

Factoren - Voorlichting en middelenbeheer

KPI 7

samengesteld

Aantal bezoeken aan de website van de EDPS n.v.t. • Bereik 195 715 
(resultaten 2015) 
bezoeken

Externe 
indicator

Aantal volgers van de EDPS op Twitter 14 000 • 9 407 volgers 
(resultaten 2017) 
+ 10 %

KPI 8

Interne 
indicator

Mate van tevredenheid van het personeel 75% 75%

KPI 9

Interne 
indicator

Uitvoering van de begroting 93,8% 90%
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In het kader van de algemene strategie voor de periode 
2015-2019 zijn voor 2019 de volgende doelstellingen 
vastgesteld. De resultaten zullen worden gerapporteerd 
in het jaarverslag 2019.

Toezien op de correcte toepassing van 
Verordening (EU) 2018/1725

De nieuwe gegevensbeschermingsregels voor de 
instellingen en organen van de EU zijn sinds 11 
december 2018 volledig van toepassing. In 2019 zullen 
wij onze campagne voortzetten om ervoor te zorgen 
dat zowel degenen die voor de EU-instellingen werken 
als degenen daarbuiten een beter begrip krijgen van de 
vereisten van de nieuwe verordening en zich bewuster 
worden van de risico’s die aan de verwerking van 
persoonsgegevens zijn verbonden.

Binnen de EU-instellingen zullen we ons blijven richten 
op het stimuleren van de ontwikkeling van een 
verantwoordingscultuur. Dit houdt in dat functionarissen 
voor gegevensbescherming, bestuurders en 
EU-medewerkers de kennis en de instrumenten 
moeten krijgen om verder te gaan dan eenvoudige 
naleving, en ook kunnen aantonen dat zij aan deze 
eisen voldoen.

Een nieuwe rechtsgrondslag voor beleids- 
en raadplegingsactiviteiten

Verordening (EU) 2018/1725 versterkt de rol van de 
EDPS bij onze beleids- en raadplegingsactiviteiten. De 
Europese Commissie is nu uitdrukkelijk gehouden om 
de EDPS in specifieke gevallen te raadplegen; wij 
moeten haar binnen acht weken na ontvangst van het 
verzoek advies verstrekken. De nieuwe wetgeving 
voorziet ook in de mogelijkheid om samen met het 
Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) 
gezamenlijke adviezen uit te brengen.

In 2019 zullen wij met de Commissie en het EDPB 
samenwerken om ervoor te zorgen dat er passende 
procedures worden ingesteld om de toepassing van deze 
nieuwe bepalingen te ondersteunen. Wij zullen onze interne 
regels en andere relevante richtsnoeren beoordelen en 
actualiseren. Daarnaast blijven wij de Europese Commissie, 
het Europees Parlement en de Raad ter beschikking staan 
om hen in elke fase van het besluitvormingsproces van 
formeel of informeel advies te voorzien.

Verstrekken van richtsnoeren inzake 
noodzakelijkheid en evenredigheid

In 2019 zullen wij onze werkzaamheden afronden om 
de EU-wetgever een methodologie te bieden voor het 
beoordelen van de noodzakeli jkheid en de 
evenredigheid van wetgevingsmaatregelen die 
gevolgen hebben voor het grondrecht op privacy en 
gegevensbescherming. Meer in het bijzonder zullen we 
richtsnoeren inzake evenredigheid ontwikkelen, die de 
voltooiing vormen van de werkzaamheden die met de 
publicatie van onze “Necessity Toolkit” in april 2017 zijn 
begonnen. Daarbij streven we ernaar de EU-instellingen 
een kader te bieden dat hen zal helpen een proactieve 
aanpak te volgen bij de invoering van waarborgen voor 
gegevensbescherming in het EU-beleid.

Bevorderen van een breder debat over 
interoperabiliteit

In ons advies van 2018 over interoperabiliteit tussen 
grootschalige IT-systemen van de EU riepen we op tot 
een breder debat over de toekomst van deze systemen, 
over hun beheer en over de bescherming van de 
grondrechten op dit gebied. Dit debat zal in 2019 van 
start gaan, met een panel op hoog niveau over dit 
onderwerp tijdens de jaarlijkse conferentie over 
computers, privacy en gegevensbescherming (CPDP), 
die van 30 januari t/m 1 februari 2019 in Brussel 
plaatsvindt.

De nieuwe Verordening (EU) 2018/1725 voorziet in één 
model voor gecoördineerd toezicht voor de 
grootschalige EU-informatiesystemen en de organen 
en instanties van de EU, dat door de EDPS en de 
nationale toezichthoudende autoriteiten moet worden 
uitgevoerd. Samen met onze partners bij de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten zullen we in de loop 
van 2019 nadenken over de toekomst van dit 
gecoördineerd toezicht.

Informatiebeveiliging

De nieuwe verordening inzake gegevensbescherming bij 
de EU-instellingen introduceert nieuwe concepten die het 
belang van informatiebeveiliging benadrukken. Hiertoe 
behoort de verplichte kennisgeving van inbreuken op de 
gegevensbescherming en het gebruik van 
pseudonimisering als een erkende veiligheidsmaatregel.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/interoperability-between-eu-large-scale-informations_en
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
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Hiermee rekening houdend, zullen wij onze capaciteit 
en bevoegdheid voor het toezicht op en de beoordeling 
van de door de EU-instellingen genomen maatregelen 
om tot naleving te komen, moeten vergroten. We 
moeten ook snel kunnen reageren op meldingen van 
inbreuken op gegevens en andere veiligheidsincidenten, 
om ervoor te zorgen dat eventuele negatieve gevolgen 
voor de grondrechten van personen beperkt blijven. Wij 
zullen inspecties blijven uitvoeren die gericht zijn op 
technologische aspecten, met name die welke 
b e t r e k k i n g  h e b b e n  o p  g r o o t s c h a l i g e 
informatiesystemen en op het gebied van beveiliging en 
rechtshandhaving.

Overname van het toezicht op Eurojust

Nu onze toezichthoudende rol bij Europol een feit is, 
neemt de EDPS in 2019 de taak op zich om toezicht te 
houden op de verwerking van persoonsgegevens bij 
een ander EU-agentschap dat actief is op het gebied 
van justitie en binnenlandse zaken: Eurojust.

Op 6 november 2018 werd er een nieuw rechtskader 
voor Eurojust vastgesteld, dat onder meer nieuwe 
regels inzake gegevensbescherming bevat die 
specifiek zijn voor de activiteiten van het agentschap. 
Het voorziet in een toezichthoudende rol voor de 
EDPS. Om ons voor te bereiden op onze nieuwe rol 
zullen de medewerkers van de EDPS interne en 
externe opleidingssessies organiseren met betrekking 
tot het toezicht op Eurojust, om ervoor te zorgen dat wij 
eind 2019 klaar zijn om deze nieuwe rol te vervullen.

Invoering van ingebouwde 
gegevensbescherming en 
gegevensbescherming door 
standaardinstellingen bij de EU-instellingen

Op grond  van  de  n ieuwe rege ls  voo r 
gegevensbescherming zijn de EU-instellingen verplicht 
de beginselen van ingebouwde gegevensbescherming 
en gegevensbescherming door standaardinstellingen in 
te voeren bij het ontwikkelen en beheren van 
gegevensverwerkingssystemen. Wij zullen daarom 
onze inspanningen opvoeren om in 2019 praktische 
technologische oplossingen te zoeken en te 
bevorderen. Dit betekent dat we ICT-ontwikkelingen 
regelmatig zullen monitoren om advies en opleidingen 
te kunnen bieden met betrekking tot de technische 
toepassing van gegevensbescherming.

Richtsnoeren inzake technologie en 
gegevensbescherming

In 2018 hebben we richtsnoeren opgesteld over de 
bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot 
IT-governance en -beheer, cloudcomputing en de 
kennisgeving van inbreuken in verband met gegevens. In 
2019 zullen wij geactualiseerde richtsnoeren uitbrengen 
om de verantwoordingsplicht op het gebied van IT te 
verbeteren en zullen we beleidsadvies verstrekken over 
specifieke technologieën of methodologieën, met 
bijzondere aandacht voor beveiliging.

Om de samenhang met de adviezen en de aanpak van 
andere gegevensbeschermingsautoriteiten te 
waarborgen, zullen we de richtsnoeren van het EDPB 
over deze onderwerpen volgen en bijdragen aan hun 
werkzaamheden bij het opstellen van geharmoniseerde 
richtsnoeren.

Wij zullen ook blijven samenwerken met onze 
internationale partners op het gebied van technologie 
en gegevensbescherming, met inbegrip van de 
Internationale Conferentie van commissarissen voor 
gegevensbescherming en privacy (ICDPPC) en haar 
werkgroepen en de Internationale Werkgroep inzake 
gegevensbescherming en telecommunicatie (IWGDPT, 
beter bekend als de Groep van Berlijn).

Door middel van inspecties en onderzoeken zullen wij 
onze inspanningen voortzetten om de naleving van de 
gegevensbeschermingsregels bij de EU-instellingen te 
beoordelen. Waar mogelijk zullen we proberen dit op 
afstand te doen, vanuit het EDPS-laboratorium.

Ondersteuning van het Internet Privacy 
Engineering Network (IPEN)

Als netwerk van deskundigen op het gebied van 
te c hn o l o g i e  e n  p r i vac y  a f ko ms t i g  van 
gegevensbeschermingsautoriteiten, het bedrijfsleven, 
de wetenschappelijke wereld en het maatschappelijk 
middenveld zal het IPEN een belangrijke rol spelen bij 
de  ver ta l ing  van de beg inse len inzake 
gegevensbescherming in technische eisen. We zullen 
het netwerk ondersteunen bij het opvoeren van zijn 
inspanningen om privacyvriendelijke technologie en 
privacyvriendelijke bouwmethoden te bevorderen. We 
zullen onze inspanningen met name concentreren op 
de vertaling van het beginsel van ‘privacy by design’ 
naar technische eisen en op het faciliteren van de 
informatie-uitwisseling tussen ontwikkelaars en 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/it-governance-and-it-management_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-personal-data-breach-notification_en
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
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privacydeskundigen over technische oplossingen voor 
privacykwesties, door middel van workshops en 
presentaties op openbare evenementen.

Door de nieuwe wettelijke verplichting om het beginsel 
van ingebouwde gegevensbescherming en 
gegevensbescherming door standaardinstellingen toe 
te passen bij het ontwerpen en beheren van 
IT-systemen die worden gebruikt voor de verwerking 
van persoonsgegevens, is het belang van onze 
werkzaamheden op dit gebied toegenomen, met name 
wat betreft het bepalen van de stand van de techniek 
en de ontwikkeling daarvan als benchmark voor 
toezicht en handhaving.

Verdere samenwerking met de EU en 
internationale partners

Nu de nieuwe EU-wetgeving volledig van kracht is, is 
samenwerking met onze partners op het gebied van 
gegevensbescherming binnen en buiten de EU 
belangrijker dan ooit. De samenwerking met de 
gegevensbeschermingsautoriteiten van de lidstaten zal 
op veel niveaus worden voortgezet, met name in het 
kade r  van  he t  Eu ropees  C omi té  vo o r 
gegevensbescherming, waarbij wij ons zullen 
concentreren op voortzetting van onze actieve 
betrokkenheid bij de werkzaamheden van de subgroep 
Kernbepalingen en als lid van het redactieteam dat 
belast is met de voorbereiding van wijzigingen in het 
reglement van orde van het EDPB.

In het kader van onze samenwerking met internationale 
organisaties zullen wij medio 2019 een workshop 
organiseren, die zal plaatsvinden in Parijs. Ook het 
bevorderen van een dialoog op internationaal niveau 

met autoriteiten, organisaties en andere groepen buiten 
de EU, blijft een prioriteit.

Een blijvende impuls voor het 
Ethiek-initiatief

Na het succes van de Internationale Conferentie van 
commissarissen voor gegevensbescherming en privacy 
in 2018 wacht ons de opgave om deze impuls een 
duurzaam vervolg te geven. Tijdens een evenement dat 
begin 2019 zal worden gehouden in het kader van de 
conferent ie  over  computers ,  p r i vacy  en 
gegevensbescherming (CPDP) zullen we met het oog 
hierop een aantal nieuwe activiteiten lanceren. Deze 
omvatten onder meer:

• een reeks openbare discussies in de vorm van 
conference calls, gestreamde gesprekken of 
podcasts, met deskundigen uit verschillende 
vakgebieden, met inbegrip van gegevens-
beschermingsautoriteiten;

• bijdragen van opinieleiders over digitale ethiek, die 
online zullen worden gepubliceerd;

• een nieuw advies van de EDPS over ethiek, dat 
voortbouwt op ons advies uit 2015 en het verslag 
van de adviesgroep ethiek;

• een nevenevenement over ethiek tijdens de 
Internationale Conferentie van commissarissen voor 
gegevensbescherming en privacy in 2019.

Met deze activiteiten hopen we bij te dragen aan de 
totstandkoming van een internationale consensus over 
digitale ethiek.

https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/towards-new-digital-ethics-data-dignity-and_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en


Hoe neemt u contact op met de EU?

Kom langs

Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het 
dichtstbijzijnde informatiecentrum op: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Bel of mail

Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met deze dienst contact 
opnemen door:
—  te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen wel kosten in 

rekening brengen),
— te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
— een e-mail te sturen via: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Waar vindt u informatie over de EU?

Online

Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: https://
europa.eu/european-union/index_nl

EU-publicaties

U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op: https://publications.europa.eu/nl/publications (sommige zijn 
gratis, andere niet). Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct 
of uw plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa.eu/european-union/contact_nl).

EU-wetgeving en aanverwante documenten

Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1952 in alle officiële talen, krijgt 
u op EUR-Lex op: http://eur-lex.europa.eu

Open data van de EU

Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.eu/euodp/nl) biedt toegang tot datasets uit de EU. Deze gegevens 
kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel voor commerciële als voor niet-commerciële doeleinden.

https://europa.eu/european-union/contact_nl
https://europa.eu/european-union/contact_nl
https://europa.eu/european-union/index_nl
https://europa.eu/european-union/index_nl
https://publications.europa.eu/nl/publications
https://europa.eu/european-union/contact_nl
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/nl
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European Data Protection Supervisor
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Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
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