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INLEIDING
Dit is de samenvatting van het Jaarverslag 2010
van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). Het verslag gaat over 2010 dat
het zesde volledige werkjaar was van de EDPS als
nieuwe, onafhankelijke toezichthoudende autoriteit
verantwoordelijk voor het verzekeren dat de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, in het bijzonder hun persoonlijke levenssfeer,
worden nageleefd bij de verwerking van persoonsgegevens door de Europese instellingen en organen.
Het verslag beschrijft ook het tweede jaar van het
gemeenschappelijke, vijf jaar durende mandaat van
Peter Hustinx, toezichthouder, en Giovanni Buttarelli,
adjunct-toezichthouder.
De hoofdactiviteiten van de EDPS zijn vastgelegd in
Verordening (EG) nr. 45/20011 (“de Verordening”). Hij:
• ziet toe op en zorgt voor de naleving van
de bepalingen van de Verordening wanneer
Europese instellingen en organen persoonsgegevens verwerken (toezicht);
• adviseert de EU-instellingen en -organen over
al wat verband houdt met de verwerking van
persoonsgegevens. Dit omvat adviesaanvragen over wetgevingsvoorstellen en het volgen
van nieuwe ontwikkelingen die de bescherming van persoonsgegevens kunnen raken
(raadpleging);
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Verordening (EG) nr. 45/2001 van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreﬀende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

• werkt samen met de nationale toezichthoudende 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 persoonsgegevens (samenwerking).
Dit jaar was opnieuw een belangrijk jaar voor het
fundamentele recht op gegevensbescherming. Het
Verdrag van Lissabon, waarmee een sterke juridische
basis voor een veelomvattend gegevensbescherming
wordt gegarandeerd in alle domeinen van het Europese beleid, heeft een groeiende zichtbare impact.
De toetsingsprocedure van het Europees juridisch
kader voor gegevensbescherming begint steeds
meer vorm en aandacht te krijgen. Twee belangrijke
beleidsinstrumenten, het Stockholmprogramma
voor de ruimte van vrijheid, veiligheid en justitie en
de digitale agenda – hoekstenen van de Europese
2020-strategie – tonen aan dat gegevensbescherming een cruciaal element voor legitimiteit en doeltreﬀendheid is in beide domeinen.
De EDPS heeft deze onderwerpen van dichtbij
gevolgd en zal dat ook in de toekomst blijven doen.
Ook werd de rol van de EDPS als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit bevestigd door zijn gezag
uit te oefenen in al de belangrijkste activiteitengebieden en door ervoor te zorgen dat de organisatie
correct werk levert. Hierdoor werd niet alleen aanzienlijke vooruitgang geboekt in het toezicht over
Europese instellingen en organen bij hun verwerking van persoonsgegevens en de raadplegingen bij
nieuwe beleids- en wetgevingsmaatregelen, maar
ook in de samenwerking met andere toezichthoudende instanties om voor een betere samenhang te
zorgen op het vlak van gegevensbescherming.
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RESULTATEN IN 2010
De meeste van de volgende hoofddoelstellingen die
in 2009 werden vastgelegd, werden geheel of gedeeltelijk verwezenlijkt.
• Ondersteuning van het netwerk
van gegevensbeschermingsfunctionarissen
De EDPS is de gegevensbeschermingsfunctionarissen
(DPO’s) krachtig blijven ondersteunen en heeft de
uitwisseling van deskundigheid en beste praktijken
aangemoedigd. In het kader van hun netwerk hebben
de DPO’s een nota opgesteld met als titel ‘Professional Standards for Data Protection Oﬃcers of the EU
institutions and bodies working under Regulation
(EC) No 45/2001’. De EDPS heeft een brief verstuurd
naar de hoofden van de instellingen en agentschappen om de normen en het onderliggende belang te
benadrukken van de rol van de DPO bij de naleving
van de regels inzake gegevensbescherming van de
Verordening.
• Rol van de voorafgaande controle
De EDPS heeft de voorafgaande controle op de
lopende verwerkingen voor de meeste instellingen
en bestaande organen bijna voltooid, en meer nadruk
gelegd op de follow-up van de aanbevelingen. Dit
jaar werden 137 zaken gesloten. Er werd speciale
aandacht besteed aan de voorafgaande controle
van gemeenschappelijke verwerkingsactiviteiten
in agentschappen, net als de behandeling van deze
zaken via gezamenlijke adviezen.
• Horizontale begeleiding
Om naleving door EU-instellingen en -organen te helpen ondersteunen en procedures voor voorafgaande
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controle te stroomlijnen, heeft de EDPS richtsnoeren gepubliceerd over administratieve onderzoeken,
tuchtprocedures en videobewaking.
• Inspectiebeleid
In 2010 ging de EDPS door met de follow-up van
voorgaande inspecties. Daarenboven voerde de EDPS
een inspectie uit van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie in
Ispra. In december 2010 heeft de EDPS een uitgebreid
beleid gepubliceerd over de controle op de naleving
en het afdwingen van gegevensbeschermingsregels
in instellingen en organen.
• Reikwijdte van de raadpleging
De EDPS heeft een recordaantal van 19 adviezen en
7 formele commentaren uitgegeven over nieuwe
wetgevingsvoorstellen op basis van een systematische inventaris van relevante onderwerpen en prioriteiten, en hij zorgde ook voor een gepaste follow-up.
Er werd speciale aandacht besteed aan het actieplan
voor de uitvoering van het Stockholmprogramma.
• Herziening van juridisch kader
Op verschillende momenten heeft de EDPS, gebruikmakend van verschillende hulpmiddelen, aangedrongen op een ambitieuze aanpak in het ontwikkelen van
een modern, veelomvattend kader voor gegevensbescherming dat alle domeinen van het EU-beleid
bestrijkt en waarbij een doeltreﬀende bescherming
in de praktijk wordt gegarandeerd dat voor een jarenlange juridische zekerheid kan zorgen. De visie van
de EDPS werd uiteengezet in een advies dat in januari
2011 werd gepubliceerd.

• Digitale agenda
Tijdens zijn raadplegingen heeft de EDPS de nadruk
gelegd op de belangrijkste uitdagingen voor een
doeltreﬀende bescherming van persoonlijke gegevens. Dat houdt onder meer in dat een juist evenwicht
moet worden verzekerd tussen de behoefte aan veiligheid en gegevensbescherming, het omgaan met
technologische ontwikkelingen en het aanpakken
van de gevolgen van wereldwijde gegevensstromen.
Er werd speciale aandacht besteed aan de digitale
agenda van de Commissie in een advies dat werd
uitgevaardigd in maart 2010 en waarbij het beginsel
“Privacy by Design” verder werd uitgewerkt.
• Voorlichting
De EDPS heeft de kwaliteit en doeltreﬀendheid van
de communicatieactiviteiten en de informatiehulpmiddelen verder verbeterd. Een belangrijke ontwikkeling op dit vlak was de invoering van het Duits als
derde taal, naast het Engels en het Frans, in de persen communicatieactiviteiten.
• Interne organisatie
Het secretariaat van de EDPS werd gereorganiseerd
om de verantwoordelijkheden duidelijker te omlijnen
en een meer doeltreﬀende en eﬃciëntere uitvoering
van de verschillende functies en taken te verzekeren.
In de nieuwe organisatiestructuur staat de directeur
in voor de tenuitvoerlegging van het beleid en de
horizontale coördinatie van de activiteiten die plaatsvinden in de vijf sectoren. Het nieuwe organisatieoverzicht is beschikbaar op de website.
• Financieel en personeel beheer
In de loop van 2010 nam het aantal EDPS-personeelsleden aanzienlijk toe. Naast de interne reorganisatie
waren nieuwe inspanningen nodig voor de planning, de interne procedures en de uitvoering van de
begroting.

Enkele belangrijke cijfers over de EDPS
in 2010
➔ 55 aangenomen adviezen na
voorafgaande controles, met name over
gezondheidsgegevens, personeelsbeoordeling,
aanwerving, tijdbeheer,
veiligheidsonderzoeken, telefoonopnames,
performancetools
➔ 94 klachten ontvangen,
25 ontvankelijk
Belangrijkste soorten vermeende inbreuken:
inbreuk op vertrouwelijkheid van gegevens,
overdadig verzamelen of onrechtmatig
gebruiken van gegevens door de voor de
verwerking verantwoordelijke.
• 10 zaken opgelost waarbij de EDPS geen
inbreuk op de
gegevensbeschermingsregels kon
vaststellen
• 11 gevallen van niet-naleving van
gegevensbeschermingsregels vastgesteld
➔ 35 raadplegingen over administratieve
maatregelen. Er werd advies gegeven over
een breed scala aan juridische aspecten met
betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens door de EU-instellingen en
-organen
➔ 1 inspectie ter plaatse uitgevoerd
➔ 2 richtsnoeren gepubliceerd over
administratieve onderzoeken, tuchtprocedures
en videobewaking
➔ 19 wetgevingsadviezen uitgevaardigd
over initiatieven met betrekking tot vrijheid,
veiligheid en justitie, technische
ontwikkelingen, internationale samenwerking
en gegevensoverdracht, belastingen en
douane
➔ 7 formele commentaren uitgevaardigd
over onder andere de herziening van de
Frontex-verordening, open internet en
netneutraliteit, het informatiesysteem voor de
interne markt, veiligheidsscanners,
overeenkomsten over internationale
gegevensuitwisseling
➔ 3 vergaderingen van de
Coördinatiegroep Eurodac-toezicht
georganiseerd, die hebben geleid tot de
lancering van een nieuwe gecoördineerde
inspectie en de voorbereiding voor een
volledige veiligheidsaudit
➔ 12 nieuwe ambtenaren aangeworven
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TOEZICHT EN HANDHAVING
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 2010 het belangrijkste 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 thematische richtsnoeren.

Voorafgaande controles
Verordening (EG) nr. 45/2001 bepaalt dat alle verwerkingen van persoonsgegevens die bijzondere risico’s
kunnen inhouden voor de rechten en vrijheden van
de betrokkenen, vooraf worden gecontroleerd door
de EDPS. De EDPS bepaalt dan of de verwerking
strookt met de verordening.
In 2010 heeft de EDPS 55 adviezen na voorafgaande
controles uitgevaardigd over standaard administratieve procedures, zoals personeelsbeoordeling, aanwerving en promoties, maar ook over kernactiviteiten,
zoals het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en
maatregelen voor het uitwisselen van informatie over
overdraagbare ziekten. Deze adviezen worden gepubliceerd op de website van de EDPS en de uitvoering
ervan wordt systematisch gevolgd.
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Controle van naleving
De uitvoering van de verordening door instellingen
en organen wordt verder systematisch gecontroleerd aan de hand van een regelmatig opgemaakte
balans van prestatie-indicatoren in alle EU-instellingen en -organen.
Na de algemene controle die in de lente van 2009
werd gestart, heeft de EDPS de controle op de uitvoering van de gegevensbeschermingsregels en -beginselen door de betrokken instellingen en organen
voortgezet. De volgende algemene controle (lente
2011) zal begin 2011 worden aangevat.
Er werden ook doelgerichte controles uitgevoerd
op speciﬁeke instellingen en organen wanneer na
de toezichthoudende activiteiten vragen rezen over
het niveau van naleving. Sommige van deze controles werden uitgevoerd via briefwisseling terwijl
andere door een bezoek aan het orgaan in kwestie
werden voltrokken. In 2010 heeft de EDPS twee van
zulke bezoeken georganiseerd. De EDPS voerde ook
een inspectie ter plaatse uit van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie in
Ispra om de naleving op enkele speciﬁeke vlakken
te controleren.

Klachten
Een van de belangrijkste taken van de EDPS volgens
de verordening inzake gegevensbescherming is het
aanhoren en onderzoeken van klachten en het instellen van onderzoeken op eigen initiatief of op basis
van klachten.

In 2010 ontving de EDPS 94 klachten; waarvan er
25 ontvankelijk werden verklaard. Veel onontvankelijke klachten hadden betrekking op kwesties op
nationaal niveau waarvoor de EDPS niet bevoegd is.
De ontvankelijke klachten gingen in de meeste gevallen om vermeende schendingen van het recht op toegang en correctie, misbruik, overdadig verzamelen
en wissen van gegevens. In 11 gevallen besloot de
EDPS dat de gegevensbeschermingsregels werden
overtreden.
Van de ontvankelijke klachten die in 2010 werden
ingediend, was de meerderheid (80%) gericht tegen
de Europese Commissie, waaronder het OLAF en
het EPSO. Dat ligt binnen de verwachtingen aangezien de Commissie meer persoonsgegevens verwerkt
dan de andere EU-instellingen en -organen. Het relatief grote aantal klachten met betrekking tot het OLAF
en het EPSO kan worden verklaard door de aard van
hun activiteiten.

Horizontale begeleiding
De EDPS heeft ook richtsnoeren aangenomen over
administratieve onderzoeken, tuchtprocedures en
videobewaking.

Nalevings- en
handhavingsbeleid
In december 2010 heeft de EDPS een beleidsnota
uitgevaardigd getiteld ‘Monitoring and Ensuring
Compliance with Regulation (EC) 45/2001’. In de nota
wordt het kader uiteengezet waarin de EDPS de naleving van gegevensbescherming controleert, meet en
waarborgt in de EU-administratie. Het verklaart de
aard van de verschillende handhavingsbevoegdheden waarover de EDPS beschikt en beschrijft de
mogelijke aanleidingen voor formele acties.

Raadplegingen over
administratieve maatregelen
Er werden ook opnieuw raadplegingen uitgevoerd
over administratieve maatregelen die in overweging
worden genomen door EU-instellingen en -organen
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Er werden heel wat onderwerpen op tafel
gelegd, waaronder de internationale overdracht van
gegevens, toegang tot de identiteit van een informant, intern gebruik van e-mails en elektronisch volgen (“e-monitoring”).
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RAADPLEGING
De EDPS adviseert de EU-instellingen en -organen
over gegevensbeschermingskwesties op een scala
van 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.

Belangrijkste trends
In 2010 heeft de Commissie aanzienlijke vooruitgang
geboekt in de richting van een nieuw gemoderniseerd juridisch kader voor gegevensbescherming
in Europa. De publieke raadpleging die in 2009 werd
gestart, werd afgerond en aangevuld door verdere,
doelgerichte raadplegingen met een aantal belangrijke betrokkenen. In november 2010 vaardigde de
Commissie een mededeling uit waarin een uitgebreide aanpak werd vastgelegd inzake de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie en
waarbij de belangrijkste prioriteiten en hoofddoelstellingen werden geïdentiﬁceerd bij de beoordeling
van de huidige regels.
De EDPS besteedde speciale aandacht aan het beoordelingsproces in 2010 en maakte zijn standpunten op
verschillende manieren kenbaar. Zo heeft de EDPS
een ad-hoc persconferentie gehouden onmiddellijk na de publicatie van de mededeling om zijn visie
over het nieuwe juridische kader openlijk kenbaar te
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maken. Naar aanleiding hiervan benadrukte de EDPS
het belang van de beoordeling, die volgens hem
precies op tijd kwam, en hij gaf zijn mening over de
belangrijkste punten van het nieuwe kader.
In 2010 leverde de Commissie ook aanzienlijke
inspanningen voor de uitvoering van het Stockholmprogramma – een open en veilig Europa ten
dienste en ter bescherming van de burger, aangenomen door de Europese Raad in december 2009. Het
Programma legt strategische richtsnoeren vast voor
wetgevende en operationele plannen op het vlak van
vrijheid, veiligheid en justitie en het legt de nadruk op
de belangen en behoeften van de burgers.
Ook de publicatie van de mededeling van de Commissie over een digitale agenda voor Europa was
een belangrijke ontwikkeling in 2010. Het legde de
Europese prioriteiten vast wat betreft het internet en
digitale technologieën. Veel van deze initiatieven op
het vlak van informatietechnologie stimuleren een
slimme groei onder de Europese 2020-strategie. Deze
en andere initiatieven op het vlak van technologische
ontwikkelingen zijn erg relevant voor de gegevensbescherming en werden nauwgezet gevolgd door
de EDPS.

EDPS-adviezen en belangrijke
vraagstukken
De EDPS heeft zijn algemeen raadplegingsbeleid verder uitgevoerd en heeft een recordaantal van 19 wetgevingsadviezen uitgegeven over verschillende
thema’s. Dit beleid voorziet ook in een proactieve
aanpak met onder meer een regelmatig onderhouden
inventaris van wetgevingsvoorstellen die moeten wor-

den ingediend voor raadpleging en de mogelijkheid
van informele commentaren in de voorbereidende stadia van wetgevingsvoorstellen. De meeste adviezen
van de EDPS werden verder besproken tijdens discussies met het Parlement en de Raad.

schillende manieren tussenbeide in het kader van
initiatieven over het internet en netneutraliteit, de
beoordeling van de richtlijn betreﬀende de bewaring van gegevens, de richtlijn elektronisch afval, de
ENISA-verordening en e-justitie.

Op het vlak van vrijheid, veiligheid en justitie heeft
de EDPS van dichtbij enkele initiatieven opgevolgd
die direct betrekking hadden op de uitvoering van het
Stockholmprogramma van Stockholm. De EDPS
behandelde onder meer kritieke gegevensbeschermingskwesties met betrekking tot de EU-strategie
voor interne veiligheid, informatiebeheer, het terrorismebestrijdingsbeleid van de EU en de Frontexen Eurodac-verordeningen. Alles in acht genomen,
waren de ontwikkelingen in verband met het Stockholmprogramma alomtegenwoordig in de agenda
van de EDPS en dat zal ook de komende jaren zo
blijven.

De EDPS werd geraadpleegd over verschillende initiatieven over internationale samenwerking op het
vlak van veiligheid en rechtshandhaving, zoals de
internationale overeenkomst tussen de EU en de VS
over de bescherming van persoonlijke gegevens en
informatie-uitwisseling voor de rechtshandhaving en
de overeenkomst over de uitwisseling van ﬁnanciele gegevens voor het programma voor het traceren
van terrorismeﬁnanciering (TFTP II). Hij sprak zich ook
uit over de handelsovereenkomst ter bestrijding van
namaak (ACTA) en de overeenkomsten over de uitwisseling van passagiersgegevens (PNR’s).

De wisselwerking tussen privacy en technologische ontwikkelingen was nog een ander terrein
waarop de EDPS een grote invloed uitoefende. In
maart 2010 heeft de EDPS een advies uitgevaardigd over het vergroten van het vertrouwen in de
informatiemaatschappij door de bevordering van
gegevensbescherming en privacy als bijdrage aan
de Europese digitale agenda. Hij kwam ook op ver-

De EDPS trad ook op in andere domeinen, zoals
belastingen en douane (waaronder administratieve samenwerking op het vlak van belastingen en
internationale douanesamenwerking), grootschalige
gegevensuitwisselingen in de context van het informatiesysteem voor de interne markt, het gebruik
van veiligheidsscanners op luchthavens en verschillende rechtszaken over de relatie tussen publieke
toegang en gegevensbescherming.
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SAMENWERKING
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.

Het belangrijkste platform voor samenwerking tussen
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 toepassing van de gegevensbeschermingsrichtlijn. De
EDPS en de Groep van artikel 29 hebben doeltreﬀend
samengewerkt rond diverse onderwerpen, in het bijzonder op het gebied van de tenuitvoerlegging van
de gegevensbeschermingsrichtlijn en de interpretatie
van enkele van de belangrijkste bepalingen daarvan.
De EDPS heeft op een actieve manier bijgedragen
aan een aantal domeinen, zoals zijn adviezen over de
concepten van “voor de verwerking verantwoordelijke” en “verwerker”, het aansprakelijkheidsbeginsel
en toepasselijke wetgeving.
De EDPS nam ook deel aan de vergaderingen en activiteiten van de Werkgroep politie en justitie, een
adviesgroep die kwesties behandelt uit de vroegere
“derde pijler”.
Een van de belangrijkste samenwerkingstaken van de
EDPS betreft Eurodac, waar de verantwoordelijkheid
voor het toezicht gedeeld wordt met de nationale
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gegevensbeschermingsautoriteiten. In 2010 is de
Coördinatiegroep Eurodac-toezicht begonnen met
de voorbereiding van een volledige veiligheidsaudit
die zal worden uitgevoerd door de gegevensbeschermingsautoriteiten op nationaal en Europees niveau.
In 2010 werd een nieuwe gecoördineerde inspectie gestart waarvan de resultaten in 2011 worden
verwacht.
Wat betreft het toezicht op het douane-informatiesysteem (DIS), heeft de Coördinatiegroep DIStoezicht het reglement aangenomen waarop de
toekomstige activiteiten zullen worden gebaseerd en
werden mogelijke acties besproken voor 2011-2012
om een uitgebreid toezicht op de gegevensbescherming van het systeem te garanderen.
De EDPS zette zijn nauwe samenwerking verder met
de autoriteiten die zijn opgericht voor het gezamenlijke toezicht op Europese grootschalige
IT-systemen.
Ook op andere internationale fora ging speciale
aandacht uit naar de samenwerking, vooral de Europese en internationale conferenties voor commissarissen voor gegevensbescherming en privacy die in
Praag en Jeruzalem werden georganiseerd.
In samenwerking met de Europese Universiteit in
Florence organiseerde de EDPS ook een workshop
‘Data Protection in International organisations’.
De workshop behandelde enkele uitdagingen voor
internationale organisaties die een degelijk niveau
van gegevensbescherming willen garanderen in
soms moeilijke contexten en zonder een duidelijke
juridische basis.

HOOFDDOELSTELLINGEN VOOR 2011
Voor 2011 zijn de volgende doelstellingen vastgesteld.

Toezicht en handhaving
• Bewustmaking
Ook in de toekomst zal de EDPS tijd en middelen
investeren in het geven van advies en richtsnoeren
over gegevensbeveiliging. Deze bewustmakingsactiviteiten kunnen de vorm aannemen van richtsnoernota’s over geselecteerde thema’s en workshops of
interactieve seminars waarbij de EDPS zijn standpunt
over een bepaald domein uiteenzet.
• Rol van de voorafgaande controle
Aangezien de achterstand van oneigenlijke voorafgaande controles bijna is weggewerkt, zal de EDPS
zich concentreren op de analyse van de gevolgen
van nieuwe verwerkingsactiviteiten. De EDPS zal veel
nadruk blijven leggen op de uitvoering van aanbevelingen in adviezen na voorafgaande controle en voor
een gepaste follow-up zorgen.
• Controle en rapportering
De EDPS zal de uitvoering van gegevensbeschermingsregels door EU-instellingen en -organen blijven
controleren, zowel door een algemene controle op te
starten (lente 2011) als door gerichte controles uit te
voeren wanneer de naleving in speciﬁeke instellingen
en organen een reden tot bezorgdheid is.

• Inspecties
In de gevallen waar de EDPS ernstige redenen heeft
om aan te nemen dat het nalevingsmechanisme
wordt geblokkeerd, zullen inspecties ter plaatse worden georganiseerd. Die worden beschouwd als de
laatste stap voordat een formele handhavingsmaatregel wordt genomen. Er worden ook inspecties en
audits uitgevoerd bij grootschalige IT-systemen die
binnen de bevoegdheid van de EDPS vallen.

Beleid en raadpleging
• Reikwijdte van de raadpleging
De EDPS zal wetgevingsvoorstellen tijdig van advies
of commentaar blijven voorzien, en zorgen voor het
nodige vervolg hierop. Er wordt speciale aandacht
besteed aan de beoordeling van het Europese juridische kader voor gegevensbescherming, de tenuitvoerlegging van het Stockholmprogramma en
initiatieven op het vlak van technologie.
• Beoordeling van het Europese juridische
kader voor gegevensbescherming
De EDPS zal de ontwikkeling van een samenhangend
Europees juridisch kader voor gegevensbescherming
prioritair behandelen. Hij zal een wetgevingsadvies
uitvaardigen over de mededeling van de Commissie
betreﬀende de integrale aanpak van gegevensbescherming, maar ook over alle andere wetgevings-
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voorstellen die daaruit volgen en hij zal een bijdrage
leveren aan het debat wanneer dat nodig en gepast is.
• Tenuitvoerlegging van het Programma
van Stockholm
De EDPS blijft bijzondere aandacht besteden aan initiatieven voor de verdere uitvoering van het Stockholmprogramma op het vlak van vrijheid, veiligheid
en justitie, zoals de oprichting van een systeem voor
in- en uitreis en het programma voor geregistreerde
reizigers, de verwachte richtlijn over het gebruik van
passagiersgegevens voor wethandhavingsdoeleinden en de invoering van een Europees programma
voor het traceren van terrorismeﬁnanciering.
• Initiatieven op het vlak van technologie
Ook initiatieven op het vlak van technologie die
mogelijk een impact hebben op de privacy en gegevensbescherming zullen door de EDPS van dichtbij
worden gevolgd. De EDPS zal in het bijzonder de uitvoering blijven volgen van de aspecten inzake informatietechnologie van Europa 2020 die zijn voorzien
in de digitale agenda, zoals RFID, cloud computing,
e-overheid en onlinehandhaving van intellectuele
eigendomsrechten.
• Andere initiatieven
De EDPS zal ruim aandacht besteden aan alle andere
initiatieven die signiﬁcante gevolgen kunnen hebben
voor de gegevensbescherming, bijv. op het vlak van
transport (zoals het gebruik van lichaamsscanners op
luchthavens, het e-mobiliteitspakket) en grootschalige gegevensuitwisselingen die kunnen plaatsvinden
in het informatiesysteem voor de interne markt.
• Samenwerking met
gegevensbeschermingsautoriteiten
De EDPS blijft actief bijdragen leveren aan de activiteiten en het succes van de Groep gegevensbescherming artikel 29 om zijn invloed te doen gelden op
het werkprogramma van de groep op basis van de
EDPS-prioriteiten. Daarbij wordt de nadruk gelegd
op consistentie en synergieën tussen de Werkgroep
en de standpunten van de EDPS en op het behoud
van een constructieve relatie met de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten. Als rapporteur voor
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speciﬁeke dossiers zal de EDPS adviezen van de Werkgroep richting geven en voorbereiden.
• Gecoördineerd toezicht
Gecoördineerd toezicht wordt vereist door de EU-wetgeving voor Eurodac, het douane-informatiesysteem
en – vanaf medio 2011 – het visuminformatiesysteem. Een belangrijke doelstelling voor de EDPS is
het organiseren van een eﬃciënt secretariaat voor
de gegevensbeschermingsautoriteiten die betrokken
zijn bij het gecoördineerde toezicht. Als toezichthouder voor grootschalige IT-systemen zal de EDPS ook
actief deelnemen aan hun gecoördineerd toezicht en
regelmatig veiligheidsaudits uitvoeren.

Andere terreinen
• Informatie en communicatie
De EDPS zal de basis leggen voor een beoordeling
van zijn communicatiestrategie, in het bijzonder
via raadpleging van de belangrijkste betrokkenen.
Deze algemene oefening zal worden aangevuld
door een meer doelgerichte beoordeling van
de impact van de belangrijkste informatie- en
communicatiehulpmiddelen.
• Interne organisatie
De belangrijkste doelstellingen voor 2011 zijn het
voltooien van de interne reorganisatie, hernieuwde
inspanningen in prestatiebeheer binnen de context
van een strategische analyse en de ontwikkeling en
invoering van nieuwe IT-hulpmiddelen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de interne
controle en procedures, een verbeterde toewijzing
van de middelen en een betere tenuitvoerlegging
van de begroting.
• Financieel en personeel beheer
De EDPS zal middelen blijven investeren in de ontwikkeling en invoering van een “case management”systeem. Het voltooien van Service Level Agreements
met de Europese Commissie voor de ontwikkeling
van IT-toepassingen op het vlak van human resources krijgt prioriteit (bijv. Syslog Formation, Sysper en
Mission Processing Systems).
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