-de Europese hoeder van de bescherming van de persoonsgegevens

Jaarverslag 2006
Beknopte samenvatting

Postadres: Wiertzstraat, 60 — B-1047 Brussel
Kamer: Montoyerstraat, 63, Brussel, België
E-mail: edps@edps.europa.eu — Website: www.edps.europa.eu
Tel. (32-2) 283 19 00 — Fax (32-2) 283 19 50

1

Inleiding
Dit is de beknopte samenvatting van het derde jaarverslag 1 van de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming. Peter Hustinx (EDPS) en Joaquín Bayo
Delgado (assistent-toezichthouder) zijn in januari 2004 begonnen met het opzetten van
de onafhankelijke autoriteit die zich bezighoudt met de bescherming van
persoonsgegevens op "Europees niveau". Hun hoofdactiviteiten staan in Verordening
45/2001 2 :
• toezien op de verwerking van persoonsgegevens door de EU-instellingen en
ervoor zorgen dat de rechten en vrijheden van degenen van wie de gegevens
worden verwerkt, niet worden geschonden,
• advies geven over voorstellen voor nieuwe EU-wetgeving die gevolgen heeft op
de gegevensbescherming (raadpleging),
• samenwerken met andere gegevensbeschermingsautoriteiten zodat er in heel
Europa een hoog en constant niveau van gegevensbescherming is.
In het eerste jaar is de autoriteit letterlijk opgebouwd en in het tweede jaar zijn haar
rollen geconsolideerd. In dit derde verslag wordt begonnen met het meten van de
resultaten. De algemene indruk is dat zich bij de instellingen en organen van de EG 3
verbeteringen hebben voorgedaan en dat dezen meer en meer gebruik maken van de
EDPS om in hun dagelijkse werk met betrekking tot het verwerken van
persoonsgegevens alles correct te doen, ook wanneer zij nieuwe wetgeving voor de EU
opstellen.
Er wachten echter ten minste nog twee taken. Ten eerste moeten de
gegevensbeschermingsregels en -beginselen in het gehele bestuur van de EU worden
toegepast en moet er in het kader van "goed bestuur" een gegevensbeschermingscultuur
groeien. De EDPS zal vanaf het voorjaar 2007 de stand van zaken in de verschillende
instellingen en organen opnemen en waar nodig feedback geven.
Ten tweede moeten de gegevensbeschermingsbeginselen in de wetgeving van de
Gemeenschap worden verwerkt, en moet de kwaliteit van het EU-beleid, telkens als
effectieve gegevensbescherming een basisvoorwaarde voor succes is, worden verbeterd.
Uiteraard betekent dit ook dat op bepaalde terreinen, zoals openbare veiligheid en
rechtshandhaving, waar het beleid soms op een ander spoor lijkt te zitten, plaats moet
worden ingeruimd voor de particuliere levenssfeer.
Toezicht
In de samenleving van vandaag verwerken de moderne overheidsinstanties
persoonsgegevens op een breed gebied. Persoonsgegevens van personeel, maar ook
bezoekers, ontvangers van gelden en vele andere categorieën mensen. De instellingen en
organen van de EG verwerken iedere dag tijdens hun legitieme dagelijkse werk grote
hoeveelheden persoonsgegevens.
Een van de belangrijkste rollen van de EDPS is erop toe te zien dat de rechten en
vrijheden van de betrokkenen niet worden geschonden wanneer hun persoonsgegevens
worden verwerkt. Het rechtskader is Verordening 45/2001, die voorziet in een aantal
verplichtingen voor de mensen die gegevens verwerken, evenals een aantal rechten voor
de mensen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.
1 De volledige versie is beschikbaar op: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/22.
Deze versie kan gratis worden besteld in één van de drie talen waarin het verslag is gedrukt, te weten
Engels, Frans en Duits.
2 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, 12.01.2001, p. 1
3 In dit verslag wordt consequent gesproken van "instellingen" en"organen" in de zin van Verordening
45/2001. Ook de communautaire bureaus en agentschappen vallen hieronder. De volledige lijst staat op
de volgende website:
http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_nl.htm
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Eenvoudige verwerkingshandelingen van persoonsgegevens die geen speciaal risico
inhouden voor de betrokkenen worden aan de functionaris voor gegevensbescherming
(DPO) van de instelling of het orgaan in kwestie gemeld. Deze functionaris houdt een
register van dit soort verwerkingen bij en zorgt ervoor dat de verordening intern wordt
toegepast, bijvoorbeeld dat persoonsgegevens uitsluitend om rechtmatige redenen
worden verwerkt.
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens speciale risico's inhoudt voor de personen
van wie de gegevens worden verwerkt, moet de verwerking vooraf door de EDPS
worden gecontroleerd. De EDPS bepaalt dan of de verwerking strookt met de
verordening. Zo'n (risicovolle) behandeling van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld
verband houden met de beoordeling van personeelsleden, iemands gezondheid,
verdenkingen enz. 4
De toezichthoudende taken, onder leiding van de assistent-toezichthouder, gaan van het
geven van advies en het bijstaan van de DPO's, via controle vooraf van risicovolle
verwerkingshandelingen, tot het doen van onderzoek en het behandelen van klachten,
enz. Dit werk bestaat ook uit het opstellen van achtergrond- en standpuntnota's en uit
het houden van toezicht op de centrale eenheid van Eurodac.
In 2006 zijn 54 adviezen over gevallen van voorafgaande controle uitgebracht, en dat is
een toename met tweederde in vergelijking met 2005. Slechts 5 van deze gevallen waren
"echte" voorafgaande controles, in de zin dat zij aan de EDPS zijn voorgelegd voordat
de verwerkingen zijn begonnen. De voorafgaande controles gingen meestal over het
verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot beoordeling van personeel,
medische dossiers, elektronische volgsystemen, tuchtprocedures en sociale diensten. De
achterstand van voorafgaande controles 5 "achteraf" zal naar verwachting in het voorjaar
van 2007 zijn weggewerkt.
Dit werk houdt ook in dat er in gevallen waarin de DPO twijfels heeft en de EDPS
raadpleegt, wordt bepaald of er een voorafgaande controle nodig is. Voorts moeten de
activiteiten van de instelling of het orgaan worden gevolgd, aangezien de EDPS een reeks
aanbevelingen geeft (om ervoor te zorgen dat de verwerkingshandeling geen inbreuk
vormt op de verordening) wanneer hij is geraadpleegd, of een voorafgaande controle
heeft verricht.
In 2006 zijn 52 klachten ontvangen waarvan er 10 ontvankelijk zijn verklaard en verder
zijn onderzocht. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005. Het overgrote deel
van de ontvangen klachten viel nog steeds buiten de toezichthoudende bevoegdheden
van de EDPS, bijvoorbeeld omdat ze uitsluitend gingen over het verwerken van
persoonsgegevens op het niveau van de lidstaten (waar de nationale
gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) bevoegd zijn).
In november is een convenant met de Europese Ombudsman ondertekend (inzake
klachten over wanbeheer in instellingen en organen), dat een kader biedt voor de vraag
hoe er moet worden gehandeld als beide autoriteiten bevoegd zijn.

Zie voor nadere details de volledige versie van dit verslag en artikel 27 van Verordening 45/2001.
Verordening 45/2001 is op 1 februari 2001 in werking getreden en de benoeming van de EDPS en de
assistent-toezichthouder is op 17 januari 2004 ingegaan. Voorafgaande controles "achteraf" hebben
betrekking op verwerkingshandelingen die voor hun benoeming zijn begonnen en dus niet voorafgaand
aan het begin ervan konden worden gecontroleerd.
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In 2006 is op verscheidene gebieden een aantal onderzoeken uitgevoerd. Twee daarvan
verdienen speciale aandacht: één over het DG Mededinging van de Europese Commissie
en één over de rol van de Europese Centrale Bank (ECB) in het geval van SWIFT 6 . Het
eerste onderzoek was een grootschalig sectoraal onderzoek van de Commissie over het
verzamelen van klantengegevens. Het tweede ging over de verschillende rollen van de
ECB met betrekking tot het feit dat VS-autoriteiten toegang hadden tot het SWIFTsysteem (berichtennetwerk voor internationale betalingen). De EDPS heeft de ECB
verzocht ervoor te zorgen dat de Europese betaalsystemen volledig voldoen aan
Europese wetten inzake gegevensbescherming. De SWIFT-zaak zal in 2007 verder
worden gevolgd.
In 2006 heeft de EDPS voorts advies gegeven over meer administratieve maatregelen
dan in de voorafgaande jaren. Op eigen initiatief is een begin gemaakt met een onderzoek
naar praktijken inzake persoonsdossiers. Ook is de EDPS begonnen met onderzoeken
over de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen en internationale
organisaties, en over het gebruik van videobewaking in de instellingen en organen. In
2007 zal aan deze belangrijke dossiers verder worden gewerkt.
Er is ook verder gewerkt op het gebied van de nota "Toegang van het publiek tot
documenten en over gegevensbescherming 7 " en de ontwerp-nota "elektronisch volgen"
over gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van elektronische communicatie
(telefoon, e-mail, internet enz.). De EDPS is opgetreden in een zaak voor het Gerecht
van eerste aanleg over toegang van het publiek, ter ondersteuning van de eis van de
verzoeker dat de Commissie een volledige deelnemerslijst van een bijeenkomst vrij moest
geven. Een ontwerptekst van de nota over elektronisch volgen is onder de DPO's
verspreid om commentaar en reacties te verkrijgen en er is een workshop gehouden om
de leidende beginselen van het document te testen.
Samen met de nationale DPA's is in 2006 verder gewerkt aan het gezamenlijke toezicht
op Eurodac. De EDPS heeft onder meer in juni een tweede coördinatievergadering
georganiseerd. De EDPS is de toezichthoudende autoriteit voor de centrale eenheid en
heeft dus ook geregeld bijeenkomsten gehad met de Commissie die het systeem namens
de deelnemende lidstaten exploiteert. De EDPS is in september 2006 begonnen aan een
diepgaande beveiligingsaudit, in samenwerking met de Duitse en de Franse deskundigen,
en het eindverslag zal tegen het voorjaar van 2007 worden ingediend.
Raadpleging
De raadplegende rol van de EDPS bestaat erin dat hij aan de instellingen en organen
deskundig advies geeft over alle zaken met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens. Dit is in het bijzonder van belang voor voorstellen voor nieuwe
wetgeving die gevolgen hebben voor de gegevensbescherming. In dergelijke gevallen is
het advies van de EDPS een verplicht onderdeel van het wetgevingsproces van de EU.
In 2006 is het adviesbeleid 8 verder ontwikkeld. In december werd op de website een lijst
van de plannen voor 2007 gepubliceerd. Voorts is het aantal gegeven adviezen bijna
verdubbeld in vergelijking met 2005: Elf adviezen over zaken zoals de uitwisseling van
informatie volgens het beschikbaarheidsbeginsel, visa (onder meer de toegang tot het
grote Visuminformatiesysteem (VIS)), paspoorten, visuminstructies en financiële
aangelegenheden.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication .
T-194/04; Bavarian Lager vs. Commissie
8 Zie ook de beleidsnota van maart 2005 die op onze website staat:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/nl/pid/21.
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Een belangrijk aandachtspunt op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in
strafzaken is de volgorde van de voorstellen. De EDPS heeft zich ertegen verzet dat
gegevensuitwisseling wettelijk mogelijk wordt gemaakt voordat een passend niveau van
gegevensbescherming is gewaarborgd. Over het voorstel voor zo'n passend kader heeft
de EDPS twee adviezen uitgebracht, waarin is benadrukt dat er een kader voor
bescherming moet zijn vóórdat er gegevens worden uitgewisseld.
De EDPS heeft zich uitgelaten over de invoering van biometrische gegevens in
verscheidene Commissievoorstellen. Aangezien biometrische gegevens zeer gevoelig zijn
en bijzondere risico's inhouden voor de betrokkenen, moet de verwerking ervan worden
omringd door bijzonder consequente en krachtige waarborgen. Een ander algemeen
onderwerp dat in 2006 in verscheidene adviezen bijzondere aandacht heeft gekregen is de
stijgende tendens om centrale gegevensbanken op te richten en grootschalige ITsystemen. De EDPS heeft gemerkt dat er een tendens is om, wanneer een gegevensbank
is opgericht, de toegang tot die bank uit te breiden tot meer autoriteiten, en voor andere
doeleinden dan waarvoor de bank was opgericht. Het gevaar van onrechtmatig gebruik is
nog een andere belangrijke reden waarom deze gegevensbanken bijzondere risico's
inhouden voor de mensen van wie de gegevens worden gebruikt.
Andere bijzondere aandachtsgebieden zijn het gebrek aan beveiliging bij de uitwisseling
van persoonsgegevens met derde landen. De EDPS heeft nadrukkelijk gesteld dat zo'n
overdracht aan derde landen alleen is toegestaan wanneer een passend
beschermingsniveau wordt gegarandeerd of wanneer een van de uitzonderingen uit
Richtlijn 95/46/EG 9 van toepassing is.
Naast de adviezen over voorgestelde wetgeving heeft de EDPS zich ook beziggehouden
met andere belangwekkende onderwerpen, zoals de vraag hoe het toezicht op het
Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) het best kan worden
gestructureerd, de interoperabiliteit van de gegevensbanken en de doorgifte van PNRgegevens 10 aan de Verenigde Staten.
De EDPS blijft de nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals basistechnologieën en
O&O voor privacy- en gegevensbescherming, op de voet volgen. Ontwikkelingen qua
beleid en wetgeving worden eveneens gevolgd, niet alleen wat betreft de ontwikkelingen
in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, maar ook op andere gebieden, zoals de
herziening van het kader voor privacy en elektronische communicatie.
Samenwerking
Het werk van de EDPS over de inhoud van de gegevensbescherming blijft niet beperkt
tot wat er wordt gedaan op de twee specifieke gebieden toezicht en raadpleging. De
Europese integratie heeft van samenwerking met de andere autoriteiten een essentieel
onderdeel gemaakt van een goed functionerende vrije stroom van persoonsgegevens,
geschraagd door een hoog niveau van bescherming voor de burgers.
Het belangrijkste forum voor samenwerking tussen de gegevensbeschermingsautoriteiten
in Europa is de Groep van artikel 29. De groep komt vijf maal per jaar in haar geheel bij
elkaar, maar kan ook praktisch werk doen in verscheidene subgroepen of op een besloten
website waarop informatie kan worden uitgewisseld. De Groep speelt een cruciale rol bij
de uniforme toepassing en uitlegging van de algemene beginselen van Richtlijn 95/46.

Deze richtlijn is de spil van de gegevensbeschermingswetgeving in Europa. Ze is in alle lidstaten, en
in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein, omgezet in nationale wetgeving.
10 Persoonsgegevens van passagiers.
9

5

De EDPS heeft onder meer actief bijdragen aan de drie adviezen van de Groep over de
doorgifte van gegevens van vliegtuigpassagiers aan de Verenigde Staten. Ook heeft de
EDPS bijgedragen aan een aantal adviezen van de Groep over voorgestelde wetgeving.
De Groep kan zulke adviezen uitbrengen en argumenten aandragen met betrekking tot
de nationale standpunten. Voorbeelden van goede synergieën tussen de adviezen van de
Groep en die van de EDPS waren er in 2006 bij het bewaren van
telecommunicatiegegevens, onderhoudsverplichtingen en de herziening van de Richtlijn
e-privacy.
De EDPS moet samenwerken met toezichthoudende organen voor de bescherming van
gegevens in het kader van de "derde pijler" van de EU (politiële en justitiële
samenwerking in strafzaken). De EDPS streeft ernaar een hoog en continu niveau van
gegevensbescherming te waarborgen in de werkzaamheden van de gemeenschappelijke
controleorganen (GCO) voor Schengen, Europol, Eurojust en het Douaneinformatiesysteem (DIS). De voortdurende toename van het aantal initiatieven op
Europees niveau voor het bestrijden van de georganiseerde misdaad en het terrorisme,
met onder meer een aantal voorstellen voor de uitwisseling van persoonsgegevens, heeft
ertoe geleid dat nauwe samenwerking nu een essentiële noodzaak is. In 2006 ging de
meeste aandacht uit naar de onderling verband houdende voorstellen voor kaderbesluiten
over gegevensbescherming in de derde pijler en over de uitwisseling van informatie
volgens het beschikbaarheidsbeginsel.
De EDPS heeft ook deelgenomen aan de Europese en internationale conferenties over
gegevensbescherming en privacy. Laatstgenoemde conferentie ging helemaal over het
thema "de gecontroleerde samenleving" en heeft onder meer geleid tot een verklaring die
algemeen werd gesteund en die als titel had "Communicating Data Protection and
Making It More Effective" (ook bekend als het initiatief van Londen).
Communicatie
De EDPS, die een van de architecten is van het initiatief van Londen, zal actief bijdragen
aan vervolgbesprekingen over hoe er beter kan worden gecommuniceerd over
gegevensbescherming. Dit is essentieel, aangezien de bescherming van de privacy en de
persoonsgegevens van de burgers voor iedere democratische samenleving van
levensbelang is. In de praktijk roept het initiatief van Londen de
gegevensbeschermingsautoriteiten op hun doeltreffendheid te evalueren, hun
technologische capaciteiten uit te breiden, een nieuwe communicatiestrategie te
bedenken, op concretere wijze te praten over gegevensbescherming en te stimuleren dat
andere nationale en internationale actoren bij een en ander worden betrokken.
In 2006 is de EDPS zijn communicatie-activiteiten blijven richten op de verschillende
doelgroepen binnen iedere hoofdactiviteit. Hierna volgen een aantal voorbeelden:
• Een vraaggesprek in een intern weekblad van de Commissie dat in meer dan
50.000 exemplaren wordt gedrukt en ook aan het personeel van de andere
instellingen wordt uitgereikt (met informatie voor het personeel over zijn rechten;
toezicht);
• Deelname aan de geregelde bijeenkomsten van het netwerk van DPA's (waar zij
informatie krijgen over bijvoorbeeld de interpretatie van de bepalingen van
Verordening 45/2001; toezicht);
• Presentatie van wetgevingsadviezen aan de betrokken groepen, commissies en
comités van het Europees Parlement en de Raad, en publicatie van mededelingen
aan de pers en het geven van interviews aan journalisten (raadpleging).
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De EDPS heeft gebruik gemaakt van andere communicatie-instrumenten en heeft
gedurende het jaar een reeks voordrachten gegeven, vijf nummers uitgebracht van zijn
Nieuwsbulletin 11 , deelgenomen aan de Open Dag van de EU enz. In 2006 zijn er
reacties gestuurd op meer dan 170 verzoeken om informatie of advies van studenten en
andere belangstellende burgers en van projectmanagers en juristen, die een breed scala
van onderwerpen over gegevensbescherming bestrijken.
Administratie, begroting en personeel
De EDPS, een recentelijk opgerichte autoriteit, is blijven groeien en heeft in 2006,
vergeleken met 2005, bijkomende middelen gekregen. De begroting is van iets minder
dan 3 miljoen euro gestegen naar iets meer dan 4 miljoen, en het aantal personeelsleden
is van 19 naar 24 gegaan. De administratieve omgeving is geleidelijk uitgebreid, er zijn
diverse interne regels ingevoerd die nodig zijn voor de goede werking van de autoriteit, er
is een personeelscomité in het leven geroepen enz.
De samenwerking met het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie is
verder verbeterd, wat grote schaalvoordelen heeft opgeleverd. Een belangrijke stap in
2006 was de driejarige verlenging van het interinstitutionele samenwerkingsakkoord.
Op het gebied van de aan wending van personele middelen - en afgezien van de
aanwervingen - , zijn in het stageprogramma weer twee tot drie stagiairs per semester
ontvangen.
Resultaten in 2006
In het jaarverslag 2005 stonden onderstaande hoofddoelstellingen voor 2006, en de
meeste ervan zijn gehaald.
• Steun aan het DPO-netwerk
Het aantal functionarissen voor gegevensbescherming (DPO's) is in de loop van het jaar
toegenomen. De EDPS is het netwerk steun blijven verlenen en heeft een
studiebijeenkomst voor nieuwe DPO's georganiseerd. Regelmatig vindt een bilaterale
evaluatie plaats van de kennisgevingspraktijk bij de grote instellingen.
• Voortzetting van de voorafgaande controle
Er is een beduidende toename geweest van het aantal controles vooraf van
verwerkingshandelingen. De belangrijke beleidsonderdelen en voornaamste kwesties die
aan de orde zijn geweest, zijn tijdens geregelde vergaderingen met de DPO's besproken.
• E-monitoring en verkeersgegevens
De eindversie van de nota met de richtsnoeren voor de verwerking van
persoonsgegevens die verband houden met het gebruik van elektronische
communicatienetwerken zal begin 2007 worden bekendgemaakt. De eerste adviezen
inzake controle vooraf zijn in 2006 uitgebracht.
• Richtsnoeren voor persoonsdossiers
Er is een begin gemaakt met een overzicht van de beste handelswijzen inzake de
persoonsdossiers van de personeelsleden van de instellingen en organen en er wordt
gewerkt aan richtsnoeren.
• Doorgifte aan derde landen
Van de doorgifte van gegevens aan derde landen en aan internationale organisaties is een
eerste analyse gemaakt.
11 Men kan zich via dit deel van de website abonneren:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/nl/pid/27.

7

• Toezicht op Eurodac
Er vindt momenteel een diepgaande beveiligingsaudit van de centrale gegevensbank van
Eurodac plaats, die medio 2007 klaar zal zijn.
• Adviserende rol met betrekking tot wetgeving
Er zijn bijna twee keer zoveel adviezen uitgebracht, over een brede waaier van
onderwerpen. Op de website staat een eerste lijst van relevante onderwerpen voor 2007.
• Tussenkomst in zaken voor het Hof en het Gerecht
De EDPS heeft in drie zaken voor het Gerecht van eerste aanleg, over de toegang van
het publiek tot documenten en over gegevensbescherming, toestemming gekregen om
tussen te komen, en is één maal ter zitting verschenen. De EDPS heeft tevens verzocht
voor het Hof van Justitie te mogen tussenkomen ter zake van de geldigheid van Richtlijn
2006/24/EG over de gegevensbewaring.
• Tweede versie van de website
In januari 2007 is een geheel herziene website ingewijd, die opgebouwd is rond de
belangrijkste rollen van de EDPS.
• Ontwikkeling van middelen
De EDPS is ervoor blijven zorgen dat de middelen en infrastructuur beschikbaar
kwamen die hij nodig heeft om doeltreffend te kunnen werken. Het administratief
akkoord dat in 2004 met de Commissie, het Parlement en de Raad werd gesloten, is
nogmaals met drie jaar verlengd.
Doelstellingen voor 2007
Hierna volgen de belangrijkste doelstellingen voor 2007. De bereikte resultaten komen in
het volgende jaarverslag.
• Reikwijdte van het DPO-netwerk
Het netwerk van gegevensbeschermingsfunctionarissen moet zijn maximale bereik
krijgen, en alle organen moeten deelnemen aan de activiteiten ervan. De EDPS zal de
ontwikkeling van het DPO-takenpakket krachtig blijven steunen en sturen, en het
uitwisselen van de beste praktijken aanmoedigen.
• Voortzetting van de voorafgaande controle
Controles vooraf van bestaande verwerkingshandelingen zullen worden afgerond. Er zal
speciaal aandacht worden geschonken aan stroomlijning en vereenvoudiging van de
procedures in interinstitutionele systemen en in andere gevallen van gedeeld gebruik door
instellingen en organen.
• Controles en verificaties
Vanaf voorjaar 2007 zal de EDPS de verordeningen bij de toepassing van Verordening
(EG) 45/2001 gaan meten, met controles in de verschillende instellingen en organen.
• Videobewaking
Er zullen richtsnoeren worden opgesteld en verspreid inzake videobewaking door
instellingen en organen die consequenties kan hebben voor de privacy van
personeelsleden en bezoekers.
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• Horizontale vraagstukken
In adviezen over voorafgaande controles en uitspraken over klachten komen een aantal
gemeenschappelijke thema's aan de orde, die niet alleen voor de betrokken instellingen
en organen van belang zijn. Over die horizontale aangelegenheden zal de EDPS nota's
opstellen en ten behoeve van de verschillende instellingen en organen zo ruim mogelijk
verspreiden.
• Raadpleging over wetgeving
De EDPS zal verder adviezen verstrekken over wetgevingsvoorstellen en de follow-up
verzorgen. De voorstellen voor uitvoeringsbesluiten zullen bijzondere aandacht krijgen.
• Gegevensbescherming in de derde pijler
Het uitstippelen en vaststellen van een algemeen gegevensbeschermingskader in de derde
pijler krijgt bijzondere aandacht. Hetzelfde geldt voor de voorstellen inzake
grensoverschrijdende uitwisseling van persoonsgegevens en het toegankelijk maken van
particuliere of publieke gegevens voor rechtshandhavingsdoeleinden.
• Communicatie over gegevensbescherming
De EDPS zal activiteiten in het verlengde van het "Initiatief van Londen" krachtig
steunen. Dit houdt bewustmaking, betere toepassing en effectieve handhaving van de
gegevensbeschermingsbeginselen in.
• Reglement van orde
Er zal een reglement van orde over de verschillende rollen en activiteiten van de EDPS
worden aangenomen en toegankelijk gemaakt.
• Financieel en personeel beheer
Het financieel en personeel beheer zal verder worden verbeterd: de begrotingstructuur
wordt vernieuwd, er komen interne voorschriften op belangrijke terreinen zoals
personeelsbeoordeling, en er wordt een opleidingsbeleid uitgestippeld.
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