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Verklaring over de verwerking van persoonsgegevens in de
context van het heropenen van de grenzen na de uitbraak

van COVID-19

Vastgesteld op 16 juni 2020

Het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft de volgende verklaring
aangenomen:

1. In de mededeling van de Commissie over de derde beoordeling van de toepassing van de tijdelijke
beperking van niet-essentiële reizen naar de EU van 11 juni 2020, werden de lidstaten van het
Schengengebied en de geassocieerde Schengenlanden verzocht om de interne grenscontrole uiterlijk
op 15 juni 2020 op te heffen en de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU te
verlengen tot 30 juni 2020. In deze mededeling werd tevens een aanpak uiteengezet om deze
beperking in een later stadium progressief op te heffen, hetgeen in overeenstemming is met het
Gezamenlijk Europees stappenplan voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen in verband met
COVID 19, zoals op 26 maart 2020 overeengekomen door de Europees Raad.

2. Binnen deze context zijn bepaalde lidstaten op 15 juni 2020 begonnen met de progressieve opheffing
van de maatregelen die zijn getroffen om de COVID-19-pandemie tegen te gaan, met inbegrip van
beperkingen op het gebied van het vrije verkeer van personen binnen de interne markt en het
Schengengebied, evenals wat betreft de toegang van inwoners van derde landen via de buitengrenzen
van de EU. De plannen voor de progressieve opheffing omvatten maatregelen die tot doel hebben de
instroom van personen die de Europese Economische Ruimte betreden en/of daarnaartoe reizen, te
controleren. Soortgelijke nationale maatregelen zijn getroffen door de EER/EFTA-landen, de leden van
het EDPB, en door de geassocieerde Schengenlanden.

3. Hoewel het EDPB zich ten volle bewust is van het belang van het fundamentele recht op bescherming
van gezondheid, mogen voornoemde maatregelen in geen enkel geval in strijd zijn met de
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fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en met name niet met het recht op bescherming
van persoonsgegevens. Deze verklaring is derhalve gebaseerd op de poging een balans te vinden
tussen de desbetreffende fundamentele rechten in de context van de huidige COVID-19-pandemie.

4. Het heropenen van de grenzen wordt gedeeltelijk mogelijk gemaakt door verschillende soorten
persoonsgegevens te verwerken aan de grens. Over het algemeen is het doel van de verwerking
daarvan het voorkomen en onder controle houden van de pandemie door risicofactoren weg te
nemen dankzij bepaalde maatregelen. De maatregelen die de lidstaten momenteel voor ogen hebben
of reeds hebben ingevoerd, zijn bijvoorbeeld het testen op COVID-19, waarvoor een verklaring van
gezondheidsprofessionals nodig is en het gebruik van een vrijwillige app voor het traceren van
contacten.1 De meeste maatregelen omvatten in zekere mate van verwerking van persoonsgegevens.
De categorieën verzamelde persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld contactgegevens,
gezondheidsgegevens en locatiegegevens zijn.

5. Zoals het EDPB eerder heeft verklaard, vormt gegevensbescherming geen belemmering bij het
tegengaan van de COVID-19-pandemie. De wetgeving inzake gegevensbescherming blijft van
toepassing en ook met inachtneming van de AVG is het mogelijk doeltreffend op de pandemie te
reageren, terwijl tegelijkertijd de fundamentele rechten en vrijheden worden beschermd. De
wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de toepasselijke nationale regelgeving,
maakt het al mogelijk de nodige gegevensverwerkingsverrichtingen uit te voeren om bij te dragen tot
de strijd tegen de verspreiding van een pandemie, zoals in het geval van COVID-19.

6. Derhalve moedigt het EDPB de lidstaten aan om een algemene, Europabrede aanpak te hanteren bij
de besluitvorming of verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat het
risico van verspreiding van de pandemie wordt verminderd, terwijl tegelijkertijd de fundamentele
rechten en het beginsel van vrij verkeer van personen worden gerespecteerd. Bij het nemen van een
besluit over de noodzaak van bepaalde maatregelen moeten de lidstaten de fundamentele rechten
inzake privacy en gegevensbescherming, evenals algemene gegevensbeschermingsregels,
respecteren zoals beschreven in het Handvest. Het EDPB benadrukt dat de verwerking van
persoonsgegevens binnen deze context noodzakelijk en evenredig moet zijn. Met het oog op deze
principes dienen maatregelen tevens te zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Bovendien wijst
het EDPB er nogmaals op dat de bescherming van persoonsgegevens consistent moet worden
gewaarborgd binnen de Unie/EER, waar de betrokkenen zich ook bevinden.

7. Meer specifiek benadrukt het EDPB dat bepaalde aspecten van de wetgeving inzake
gegevensbescherming bijzondere aandacht van de lidstaten vereist, d.w.z.:

 Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie. De verwerking van gegevens zoals aangegeven
in de overeengekomen maatregelen moet transparant en billijk zijn tegenover de betrokkene
en moet gebaseerd zijn op wettelijke verplichting zijn, conform artikel 6 van de AVG, en indien
speciale categorieën gegevens worden verwerkt, conform artikel 9 van de AVG. Bovendien
dient op duidelijke, goed begrijpelijke wijze relevante, gepaste informatie te worden verstrekt
aan de betrokkene.

 Doelbinding. De verwerking moet zich beperken tot het beoogde doel: het tegengaan van de
COVID-19-pandemie, het voorkomen van de verspreiding van de pandemie over de grenzen

1 Zie Richtlijnen 04/2020 voor het gebruik van locatiegegevens en contactonderzoekmiddelen binnen de context
van de COVID-19 uitbraak en de Verklaring over de impact van gegevensbescherming op de interoperabiliteit
van contacttraceringsapps.
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heen en het vergemakkelijken van verlening van noodzakelijke zorg. Het doel moet worden
gespecificeerd voor elke verwerkingsverantwoordelijke en voor elke verwerkingshandeling.

 Gegevensminimalisering. Lidstaten dienen alleen gegevens te verwerken die adequaat,
accuraat, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is met betrekking tot het gedefinieerde
doel van de verwerking.

 Beperking van de opslag. Lidstaten dienen ervoor te zorgen dat gegevens slechts gedurende
beperkte tijd worden bewaard en in elk geval niet langer dan noodzakelijk in verband met het
doel van de verwerking.

 Persoonsgegevensbeveiliging. Lidstaten dienen voor een gepast beveiligingsniveau te zorgen
door gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de
gegevens op basis van een risicobeoordeling, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van
pseudoniemen, als zij gegevens van zeer persoonlijke aard verwerken, zoals gezondheids- en
locatiegegevens.

 Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen, en
privacyeffectbeoordeling. Lidstaten dienen gegevensbescherming door ontwerp en door
standaardinstellingen in te voeren evenals, indien van toepassing, door te beoordelen wat de
impact van het gegevensonderzoek is op de privacy2.

 Delen van persoonsgegevens. Verwerkers van persoonsgegevens dienen alleen
persoonsgegevens te ontvangen indien er sprake is van een
gegevensverwerkingsovereenkomst.  Indien van toepassing, dienen lidstaten in
overeenstemming met artikel 28 van de AVG de verantwoordelijkheden te definiëren van
zowel de overheidsinstantie die in een dergelijke overeenkomst optreedt als
verwerkingsverantwoordelijke als van de gegevensverwerker. Het delen van gegevens met
andere gegevensverwerkenden dient alleen plaats te vinden indien daar een billijke juridische
grondslag voor bestaat.

 Geautomatiseerde individuele besluitvorming. De beslissing om al dan niet toegang tot een
land te verlenen dient niet alleen te zijn gebaseerd op de beschikbare technologie. In ieder
geval moeten voor een dergelijke beslissing passende waarborgen worden geboden,
waaronder specifieke informatie aan de betrokkene en het recht op menselijke tussenkomst
om zijn/haar standpunt kenbaar te maken, om uitleg te krijgen over de na een dergelijke
beoordeling genomen besluit, en om het besluit eventueel aan te vechten. Een dergelijke
maatregel mag geen kinderen betreffen.

8. Als laatste benadrukt het EDPB het belang van een voorafgaand overleg met de bevoegde nationale
gegevensbeschermingsautoriteiten indien lidstaten binnen deze context persoonsgegevens
verwerken om de juiste toepassing van de wet inzake gegevensbescherming te verzorgen.

Voor het Europees Comité voor gegevensbescherming

De voorzitter

2 Zie: Artikel 29 Werkgroep Richtlijnen beoordeling impact gegevensonderzoek (DPIA) (wp248rev.01) -
goedgekeurd door het EDPB
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(Andrea Jelinek)


