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1 INLEIDING
1.

De missie van het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board –
EDPB) is het waarborgen van een consequente toepassing van de Europese regels inzake
gegevensbescherming en het bevorderen van een doeltreffende samenwerking tussen de
toezichthoudende autoriteiten in de Europese Economische Ruimte (EER).

2.

Op 25 mei 2018 is de EDPB begonnen met de uitvoering van een nieuw institutioneel en juridisch
kader. Dit kader omvat zowel de algemene verordening gegevensbescherming1 (AVG) als de richtlijn
wetshandhaving2. Krachtens de AVG en de richtlijn wetshandhaving is samenwerking niet langer een
optionele of bijkomende taak, maar een centraal en integraal onderdeel van ons werk. Hoewel er al
veel is bereikt, moeten we nog een reeks problemen aanpakken om de bescherming van
persoonsgegevens binnen en buiten onze grenzen te verbeteren. Om de uitdagingen die voor ons
liggen op een doeltreffende manier het hoofd te bieden, heeft de EDPB besloten tot de vaststelling
van een strategie voor 2021-2023.

3.

Ons uiteindelijke doel om personen te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens, blijft
de belangrijkste drijfveer voor onze acties. De ontwikkeling van een gemeenschappelijke
gegevensbeschermingscultuur die wereldwijd dient als inspiratie en model, vormt de kern van onze
strategie.

4.

In dit strategisch document wordt geen uitputtend overzicht gegeven van het werk van de EDPB in de
komende jaren. Er wordt eerder een beschrijving gegeven van de vier belangrijkste pijlers van onze
strategische doelstellingen en van een reeks kernactiviteiten waarmee we die doelstellingen willen
bereiken. De EDPB voert deze strategie uit binnen haar werkprogramma en doet verslag over de voor
elke pijler geboekte vooruitgang als onderdeel van haar jaarlijkse verslaglegging.

2 PIJLER 1: BEVORDEREN VAN HARMONISATIE EN
VERGEMAKKELIJKEN VAN NALEVING
5.

De EDPB blijft streven naar een zo hoog mogelijke mate van consequentie bij de toepassing van
gegevensbeschermingsregels en minder versnippering tussen de lidstaten. Naast het bieden van
praktische, eenvoudig te begrijpen en toegankelijke richtsnoeren, zal de EDPB instrumenten voor
uitvoering van de gegevensbescherming in de praktijk ontwikkelen en bevorderen, waarbij de
praktische ervaringen van verschillende belanghebbenden in het werkveld worden meegenomen.
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming).
2
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met
het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.
1

Vastgesteld

 Kernactiviteit 1: de EDPB richt zich op het verstrekken van verdere richtsnoeren voor de
belangrijkste begrippen van de Europese gegevensbeschermingswetgeving die essentieel zijn voor
een consequente toepassing van de wetgeving (bv. met betrekking tot het begrip “gerechtvaardigd
belang” of de reikwijdte van de rechten van betrokkenen). Door middel van het organiseren van
speciale evenementen voor belanghebbenden en openbare raadplegingen, blijven we een breed
scala aan externe belanghebbenden betrekken bij ons werk (grote ondernemingen en het MKB,
ngo’s, netwerken van functionarissen voor gegevensbescherming en andere vakmensen), om te
waarborgen dat de activiteiten relevant zijn in de praktijk. Aanvullende inspanningen zullen liggen
op het gebied van een proactiever gebruik van het coherentiemechanisme en van andere
instrumenten, om eventuele hiaten of uiteenlopende interpretaties en praktijken in de lidstaten
te kunnen aanpakken.
 Kernactiviteit 2: de EDPB bevordert de verdere ontwikkeling en uitvoering van mechanismen
voor toezicht op de naleving door verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers: de
inspanningen worden vergroot en er worden meer middelen geïnvesteerd – met name via speciale
workshops en personeelsopleidingen – om de ontwikkeling van instrumenten voor een betere
naleving te stimuleren, in het bijzonder gedragscodes en certificeringen.
 Kernactiviteit 3: de EDPB bevordert de ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten voor
een breder publiek en gaat zich bezighouden met activiteiten op het gebied van bewustmaking
en voorlichting: de EDPB verstrekt al richtsnoeren en adviezen aan vakmensen met uitgebreide
deskundige kennis. Voortbouwend op de op nationaal niveau reeds beschikbare middelen, zal het
Comité instrumenten ontwikkelen die speciaal zijn toegespitst op vakmensen die niet over de
betreffende deskundigheid beschikken, zoals het MKB, en op betrokkenen, in het bijzonder
kinderen.

3 PIJLER 2: ONDERSTEUNEN VAN DOELTREFFENDE HANDHAVING EN
DOELMATIGE SAMENWERKING TUSSEN NATIONALE
TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN
6.

De EDPB zet zich volledig in voor de ondersteuning van de samenwerking tussen alle nationale
toezichthoudende autoriteiten die gezamenlijk werken aan de handhaving van de Europese
gegevensbeschermingswetgeving. We zullen interne procedures stroomlijnen, deskundigheid
combineren en een betere coördinatie bevorderen. We willen niet alleen zorgen voor een
doelmatigere werking van de samenwerkings- en coherentiemechanismen, maar ook streven naar de
ontwikkeling van een echte, EU-brede handhavingscultuur onder alle toezichthoudende autoriteiten.
 Kernactiviteit 1: het gebruik van het volledige scala aan samenwerkingsinstrumenten, zoals
opgenomen in Hoofdstuk VII van de AVG en Hoofdstuk VII van de richtlijn wetshandhaving,
aanmoedigen en vergemakkelijken, hiaten opvullen of verschillen overbruggen tussen de
nationale handhavingsprocedures, en doorlopend de doeltreffendheid en doelmatigheid van
deze instrumenten beoordelen en verbeteren. Verdere bevordering van een
gemeenschappelijke toepassing van belangrijke begrippen in de samenwerkingsprocedure en
het versterken van de communicatie tussen toezichthoudende autoriteiten.
 Kernactiviteit 2: een gecoördineerd handhavingskader (Coordinated Enforcement
Framework, CEF) uitvoeren om op flexibele, maar gecoördineerde wijze gemeenschappelijke
acties mogelijk te maken, van gezamenlijke bewustmaking en informatievergaring tot breed
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opgezette handhavingsoperaties en gemeenschappelijke onderzoeken. Dit handhavingskader
zal zorgen voor een eenvoudigere coördinatie van handhavingsmaatregelen die worden
ingegeven door gemeenschappelijk vastgestelde prioriteiten en worden uitgevoerd aan de
hand van gemeenschappelijke werkwijzen.
 Kernactiviteit 3: instellen van een ondersteuningsgroep van deskundigen (Support Pool of
Experts, SPE) op basis van een proefproject, met de bedoeling om materiële ondersteuning te
bieden in de vorm van deskundigheid die kan worden ingezet bij onderzoeken en
handhavingsactiviteiten van aanzienlijk gemeenschappelijk belang. Ook voor het verbeteren
van de samenwerking en solidariteit tussen alle toezichthoudende autoriteiten door de sterke
punten van de afzonderlijke toezichthoudende autoriteiten te versterken en aan te vullen en
om tegemoet te komen aan de behoeften op operationeel gebied.

4 PIJLER 3: EEN OP GRONDRECHTEN GEBASEERDE BENADERING VAN
NIEUWE TECHNOLOGIEËN
7.

De bescherming van persoonsgegevens draagt bij aan het waarborgen dat technologie, nieuwe
bedrijfsmodellen en de samenleving zich ontwikkelen in overeenstemming met onze waarden, zoals
menselijke waardigheid, autonomie en vrijheid. De EDPB houdt doorlopend toezicht op nieuwe en
opkomende technologieën en hun mogelijke impact op de grondrechten en het dagelijks leven van
personen. Gegevensbescherming moet voor iedereen worden gewaarborgd, met name in het licht van
verwerkingsactiviteiten die de meeste risico’s opleveren voor de rechten en vrijheden van individuen
(bv. ter voorkoming van discriminatie). De EDPB levert een bijdrage aan het vormgeven van een digitale
toekomst van Europa die aansluit bij onze gemeenschappelijke waarden en regels. Wij blijven
samenwerken met andere regelgevende instanties en beleidsmakers om samenhangende regelgeving
en betere bescherming van personen te bevorderen.
 Kernactiviteit 1: beoordeling van nieuwe technologieën: proactief bewaken, beoordelen en
gezamenlijke standpunten en richtsnoeren vaststellen met betrekking tot nieuwe
technologische toepassingen op gebieden als kunstmatige intelligentie (KI), biometrische
gegevens, profilering en reclametechnologie, en doorlopende evaluatie van bestaande
standpunten inzake toepassingen als cloudservices, blockchain, etc.
 Kernactiviteit 2: versterken van de gegevensbescherming door ontwerp en door
standaardinstellingen en verantwoordingsplicht: heldere richtsnoeren bieden over hoe de
gegevensbeschermingsbeginselen doelmatig kunnen worden uitgevoerd, wat personen
hiervan mogen verwachten en wat organisaties kunnen doen om personen beter in staat te
stellen controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen en om de naleving van hun
verplichtingen aan te tonen.
 Kernactiviteit 3: de betrokkenheid van en samenwerking met andere regelgevende
instanties (bv. autoriteiten op het gebied van consumentenbescherming en mededinging) en
beleidsmakers intensiveren om te waarborgen dat personen optimale bescherming
ontvangen en te voorkomen dat er schade optreedt. Waar nodig of gepast vindt dit plaats in
het kader van open raadplegingen voor nieuwe ontwerpvoorstellen of nieuwe projecten.
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5 PIJLER 4: DE WERELDWIJDE DIMENSIE
8.

De EDPB is voornemens om hoge Europese en wereldwijde normen vast te stellen en te bevorderen
voor grensoverschrijdend gegevensverkeer naar derde landen in de particuliere en de overheidssector,
met inbegrip van de sector voor wetshandhaving. Wij zullen onze banden met de internationale
gemeenschap aanhalen om de gegevensbescherming van de EU te promoten als een wereldwijd model
en effectieve bescherming van persoonsgegevens buiten de EU-grenzen te verzekeren.
 Kernactiviteit 1: het gebruik van doorgifte-instrumenten, die een in feite overeenkomstig
beschermingsniveau verzekeren, bevorderen en het bewustzijn verhogen over de praktische
uitvoering ervan: ontwikkelen en aanbieden van verdere praktische richtsnoeren over hoe
met deze doorgifte-instrumenten, met name de nieuwe, een hoog beschermingsniveau kan
worden gehandhaafd bij de doorgifte van persoonsgegevens uit de EER naar derde landen,
rekening houdend met de risico’s van toegang tot persoonsgegevens door de
overheidsautoriteiten van derde landen en de noodzaak om te zorgen voor afdwingbare
rechten, effectieve verhaalmiddelen en waarborgen voor verdere doorgiften.
 Kernactiviteit 2: contacten onderhouden met de internationale gemeenschap: de EDPB en
zijn leden zullen zich inzetten voor een dialoog met internationale organisaties en
institutionele netwerken om leiderschap op het gebied van gegevensbescherming te bieden
en wereldwijd hoge beschermingsnormen te bevorderen.
 Kernactiviteit 3: faciliteren van de contacten tussen EDPB-leden en de toezichthoudende
autoriteiten in derde landen, met speciale aandacht voor samenwerking in handhavingszaken
waar buiten de EER gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers bij betrokken
zijn.

Voor het Europees Comité voor gegevensbescherming
De voorzitter
(Andrea Jelinek)
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