
Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het 
voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire 

hulpverlening 

(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in de Engelse, Franse en Duitse taal op de website van de Europese 
toezichthouder voor gegevensbescherming: http://www.edps.europa.eu) 

(2013/C 100/06) 

1. Inleiding 

1.1. Raadpleging van de EDPS 

1. Op 19 september 2012 nam de Commissie een voorstel voor een verordening tot oprichting van een 
Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening ( 1 ) („het voorstel”) aan. 

2. Voorafgaand aan de aanneming van het voorstel werd de EDPS door de Commissie in de gelegenheid 
gesteld informele opmerkingen te maken. De EDPS verheugt zich over het feit dat de Commissie hem nu 
ook formeel heeft geraadpleegd nadat het voorstel was aangenomen, en dat dit advies in de preambule van 
het voorstel wordt aangehaald. 

1.2. Doelstellingen en toepassingsgebied van het voorstel 

3. Overeenkomstig artikel 214, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
worden in dit voorstel de regels en procedures vastgesteld voor het Europees vrijwilligerskorps voor hu
manitaire hulpverlening ( 2 ). 

4. Op basis van het voorstel worden opgeleide vrijwilligers ingezet als „EU Aid Volunteers” in humani
taire projecten wereldwijd. De EU AID Volunteers moeten worden geselecteerd en ingezet door gecertifi
ceerde humanitaire organisaties die een aantal Europese normen voor het beheer van humanitaire vrijwil
ligers onderschrijven. Deze normen, alsmede de certificeringsprocedure, moeten door de Commissie worden 
ontwikkeld. De Commissie zal tevens voorzien in financiering, een Europees opleidingsprogramma, een 
centraal register van alle opgeleide vrijwilligers, alsmede een IT-netwerk voor vrijwilligers voor online-inter
actie vóór, tijdens en na de inzet van de vrijwilligers. 

1.3. Relevantie voor gegevensbescherming; doelstellingen en focus van het advies 

5. Hoewel de verwerking van gegevens niet het hoofddoel van het voorstel is, vereist het voorstel wel de 
verwerking van persoonsgegevens. Het gaat hierbij onder meer om persoonsgegevens van vrijwilligers die 
zijn geregistreerd in het register van EU Aid Volunteers (artikel 13), alsook persoonsgegevens (van vrijwil
ligers en derden) die op het IT-netwerk worden gepubliceerd voor online-interactie (artikel 16). Het proces 
voor de selectie van de kandidaten door de gecertificeerde humanitaire organisaties, alsook het daarna 
volgende beheer van de kandidaten, waarvoor overeenkomstig artikel 9 normen moeten worden vastgesteld, 
vereisen eveneens de verwerking van persoonsgegevens. 

6. Voor deze verwerkingsactiviteiten zijn adequate waarborgen voor gegevensbescherming noodzakelijk. 
De praktische tenuitvoerlegging van deze waarborgen kan en moet verder worden ontwikkeld in de normen 
die overeenkomstig artikel 9 moeten worden vastgesteld en in het gegevensbeschermingsbeleid dat door de 
Commissie en door de gecertificeerde humanitaire organisaties moet worden ontwikkeld. 

7. In de artikelen 9 en 25 wordt bepaald dat de Commissie gedelegeerde handelingen moet vaststellen 
voor de identificatie, selectie en opleiding van de kandidaat-vrijwilligers en voor hun verdere beheer en inzet. 
De EDPS beveelt aan dat deze normen met name worden gebruikt om te helpen ervoor te zorgen dat tijdens 
de selectieprocedure, de registratie en de inzet van de vrijwilligers voldoende rekening wordt gehouden met 
bepalingen over gegevensbescherming, en dat in dit opzicht een consequente benadering wordt gevolgd 
door de gecertificeerde humanitaire organisaties in heel Europa. 

8. Bepaalde essentiële elementen met betrekking tot de toepassing van de adequate waarborgen voor 
gegevensbescherming moeten echter al in de voorgestelde verordening zelf worden opgenomen. Om de 
aandacht te vestigen op deze essentiële elementen worden in deel 2 van het advies aanbevelingen geformu
leerd met betrekking tot de artikelen 13 en 16 van het voorstel.
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( 1 ) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees vrijwilligers
korps voor humanitaire hulpverlening — EU Aid Volunteers, COM(2012) 514 final. 

( 2 ) Zie ook http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm

http://www.edps.europa.eu
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm


9. In deel 3 van het advies wordt verzocht de EDPS te raadplegen bij de ontwikkeling van de normen 
overeenkomstig de artikelen 9 en 25 van het voorstel. In deel 3 wordt tevens kort de aandacht gevestigd op 
enkele gegevensbeschermingskwesties waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van de 
normen en, vanuit praktisch oogpunt, bij de tenuitvoerlegging van de voorgestelde verordening. 

4. Conclusies 

34. De EDPS beveelt aan een verwijzing naar de volledige toepasselijkheid van de gegevensbeschermings
wetgeving op te nemen als een inhoudelijke bepaling van het voorstel. 

35. De EDPS beveelt aan de volgende zaken in de tekst te verduidelijken: 

— In artikel 13 moet worden gespecificeerd wat de doelen van het register zijn, welke categorieën van 
gegevens erin worden opgenomen, en welke soort entiteiten toegang hebben tot het register, teneinde 
rechtszekerheid te waarborgen; 

— In artikel 13 moet tevens duidelijk worden bepaald dat de controletaken van de Commissie en van de 
gebruiksorganisaties van elkaar gescheiden zijn; 

— Zowel in artikel 13 als in artikel 16 moet de aanneming van een gegevensbeschermingsbeleid worden 
vereist, respectievelijk voor het register en voor het netwerk. 

36. Voorts beveelt de EDPS aan dat de Commissie de EDPS raadpleegt voor de aanneming van gedele
geerde handelingen overeenkomstig artikel 25 die van invloed zijn op de verwerking van persoonsgegevens, 
met name ten aanzien van de normen die overeenkomstig artikel 9 moeten worden aangenomen. Voor deze 
normen is het noodzakelijk dat de organisaties die het selectieproces voor vrijwilligers uitvoeren en de 
vrijwilligers beheren en inzetten, een adequaat gegevensbeschermingsbeleid aannemen. Dit kan de harmoni
satie van de categorieën van verzamelde gegevens omvatten en kan mogelijk leiden tot een standaard
aanvraagformulier dat in heel Europa wordt gebruikt. 

Gedaan te Brussel, 23 november 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Europese adjunct-toezichthouder voor gegevensbescherming
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