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Het jaar 2018 was op het gebied van gegevensbescherming 
bijzonder belangrijk. Op 25 mei 2018 werd de langverwachte 
algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Bij die verordening werden niet alleen de 
gegevensbeschermingsregels van de Europese Unie 
geschikt gemaakt voor het digitale tijdperk, maar werd ook 
het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) 
opgericht, dat moet zorgen voor een consistente toepassing 
van de nieuwe regels in de hele EER.

De EDPB is dus een jonge EU-instantie. Maar in de eerste 
zeven maanden van zijn bestaan heeft het comité al een 
aantal belangrijke resultaten bereikt, waar we nu op kunnen 
terugkijken.

Het is onze taak om te zorgen voor een geharmoniseerde 
handhaving van de algemene verordening 
gegevensbescherming overal in de EER. Met het oog hierop 
hebben wij 16 richtsnoeren van de Groep artikel 29 over 
met de AVG samenhangende zaken bekrachtigd. Daarnaast 
hebben we vier nieuwe richtsnoeren vastgesteld, alsmede 26 
adviezen over de gegevensbeschermingseffectbeoordelingen 
die door de nationale toezichthoudende autoriteiten 
worden verricht. Er zijn vijf plenaire vergaderingen 
gehouden over tal van onderwerpen, variërend van het 
ontwerp-adequaatheidsbesluit EU-Japan tot elektronisch 
bewijsmateriaal en e-privacy.

Andrea Jelinek
Voorzitter van het Europees Comité voor gegevensbescherming

De feedback die wij van belanghebbenden hebben ontvangen 
over ons eerste jaar is bemoedigend. Veel mensen en bedrijven 
pleiten nu voor meer wereldwijde harmonisatie wat de 
verwerking van persoonsgegevens betreft. Wij zijn van mening 
dat de EU door de coördinatie van een consistente aanpak 
van gegevensbescherming aantoont dat de eerbiediging van 
het recht op privacy en gegevensbescherming hand in hand 
kunnen gaan met een bloeiende economie, niet in de laatste 
plaats doordat ondernemingen een duidelijk kader wordt 
geboden en er concurrentievoordelen ontstaan in termen van 
klantentrouw en efficiënter opereren.

Volgend jaar wordt het waarschijnlijk nog drukker. Begin dit 
jaar hebben we onze werkprogramma’s voor 2019 en 2020 
goedgekeurd. Het werkprogramma van het EDPB is gericht op 
de prioritaire behoeften van alle belanghebbenden, waaronder 
de EU-wetgevers. Nu al richtsnoeren zijn uitgevaardigd voor 
de interpretatie van nieuwe bepalingen in de AVG, zal de EDPB 
zijn aandacht richten op specifieke punten en technologieën.

Naar mijn mening is de EDPB, samen en op gelijke voet met de 
nationale toezichthoudende autoriteiten en met de steun van 
een dynamisch secretariaat, goed toegerust voor zijn taak om 
in de hele EER een hoog niveau van gegevensbescherming te 
waarborgen. Ik ben ervan overtuigd dat wij het goede voorbeeld 
zullen blijven geven door te streven naar transparantie en 
samenwerking, binnen de EER en daarbuiten.
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Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) is  
een onafhankelijk Europees orgaan dat is opgericht bij 
de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
Het draagt bij tot een consistente toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels in de hele Europese Economische 
Ruimte (EER) en bevordert de samenwerking tussen de 
gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER.

De EDPB heeft tot doel te zorgen voor een consistente 
toepassing van de AVG en de Europese richtlijn 
rechtshandhaving in de Europese Economische Ruimte.

De EDPB kan algemene richtsnoeren vaststellen voor 
nadere verduidelijking van de Europese gegevens-
beschermingswetgeving, zodat belanghebbenden — inclusief 
natuurlijke personen — een beroep kunnen doen op een 
consistente interpretatie van hun rechten en plichten en 

de toezichthoudende autoriteiten een benchmark voor de 
handhaving van de AVG wordt geboden.

De EDPB kan tevens adviezen verstrekken en besluiten 
nemen om te garanderen dat de nationale toezichthoudende 
autoriteiten de AVG consistent toepassen (“coherentieadviezen” 
en “coherentiebesluiten”) . De EDPB brengt ook advies uit aan 
de Europese Commissie over elk vraagstuk dat verband houdt 
met de bescherming van persoonsgegevens en over nieuwe 
wetgevingsvoorstellen in de Europese Unie.

De EDPB handelt in overeenstemming met zijn reglement van 
orde en grondbeginselen.

De EDPB bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten en de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). De 

 3. About the European Data Protection Board

Over het Europees Comité 
voor gegevensbescherming

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://edpb.europa.eu/node/59
https://edpb.europa.eu/node/59
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_nl#Guiding%20principles
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toezichthoudende autoriteiten van de EER-EVA-staten 
(IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) zijn ook lid met 
betrekking tot AVG-aangelegenheden, maar zij hebben geen 
stemrecht en kunnen niet worden verkozen tot voorzitter of 
vicevoorzitter. De Europese Commissie en — wat betreft AVG-
aangelegenheden — de Toezichthoudende Autoriteit van de 
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) hebben het recht deel 
te nemen aan de activiteiten en vergaderingen van het EDPB, 
maar hebben geen stemrecht.

De EDPB heeft een secretariaat, dat wordt verzorgd door de 
EDPS. De voorwaarden voor de samenwerking tussen het EDPB 
en de EDPS zijn in een memorandum van overeenstemming 
opgenomen. Dit memorandum is ondertekend op de 
eerste plenaire vergadering van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 werd gehouden.

Over het Europees Comité 
voor gegevensbescherming

https://edpb.europa.eu/node/9
https://edpb.europa.eu/node/58
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Het reglement van orde werd vastgesteld op de eerste plenaire 
vergadering van het Europees Comité voor gegevensbescherming, 
die op 25 mei 2018 plaatsvond. Op 23 november 2018 is een 
aantal wijzigingen goedgekeurd.

Om de EDPB te ondersteunen bij de uitvoering van zijn taken, zijn 
binnen de EDPB enkele subgroepen van deskundigen opgericht. 
Daarnaast is er het secretariaat van de EDPB, dat de EDPB 
analytische, administratieve en logistieke ondersteuning biedt. 

3.1.  ACTIVITEITEN VAN HET EDPB
In de periode van 25 mei tot en met 31 december 2018 heeft de 
EDPB vijf plenaire vergaderingen gehouden. Daarnaast hebben 
er 36 vergaderingen van subgroepen plaatsgevonden.

Tijdens de eerste plenaire vergadering, op 25 mei 2018, heeft 
de EDPB 16 richtsnoeren bekrachtigd die eerder waren 

vastgesteld door de Groep gegevensbescherming artikel 29 
(WP29). Later in 2018 heeft de EDPB vier nieuwe richtsnoeren 
aangenomen, waarmee een reeks bepalingen van de AVG 
nader wordt toegelicht. Deze richtsnoeren hebben betrekking 
op certificering en de vaststelling van certificeringscriteria, 
uitzonderingsbepalingen met betrekking tot internationale 
doorgiften, de territoriale werkingssfeer van de AVG en de 
accreditatie van certificeringsorganen.

Om de consistente toepassing van de AVG te garanderen in 
gevallen waarin een bevoegde toezichthoudende autoriteit 
specifieke maatregelen met grensoverschrijdende gevolgen wil 
nemen, brengt de EDPB coherentieadviezen uit. De bevoegde 
toezichthoudende autoriteit moet zoveel mogelijk rekening 
houden met het advies. In de periode van 25 mei tot en met 
31 december 2018 werden 26 EDPB-adviezen goedgekeurd 
over de nationale lijsten van verwerkingen waarvoor een 

 5. European Data Protection Board activities in 2018

2018: oprichting van de EDPB en 
het secretariaat — een overzicht

https://edpb.europa.eu/node/59
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van particulieren (176 zaken). De overige 79 zaken hadden 
een andere oorsprong. De drie belangrijkste onderwerpen 
van deze zaken hadden betrekking op de rechten van 
betrokkenen, consumentenrechten en inbreuken in verband met 
persoonsgegevens.

In 2018 werden door toezichthoudende autoriteiten uit 14 
verschillende EER-landen 14 one-stop-shopprocedures 
ingeleid. Aan het einde van het jaar verkeerden de procedures 
in verschillende fasen: 20 verkeerden in de fase van de 
informele raadpleging, 20 in de fase van het opstellen van het 
ontwerpbesluit en in twee zaken waren definitieve besluiten 
genomen. Deze eerste definitieve besluiten in het kader van de 
one-stop-shopprocedure hadden betrekking op de uitoefening van 
de rechten van natuurlijke personen, de passende rechtsgrondslag 
voor gegevensverwerking en meldingen van inbreuken in verband 
met persoonsgegevens.

De procedure voor wederzijdse bijstand biedt de 
toezichthoudende autoriteiten de mogelijkheid om andere 
toezichthoudende autoriteiten om informatie te vragen, maar ook 
om verzoeken in te dienen voor andere maatregelen op het gebied 
van doeltreffende samenwerking. In de periode van 25 mei tot en 
met 31 december 2018 werden 397 verzoeken om wederzijdse 
bijstand, zowel formeel als informeel, ingediend. 89% van de 
verzoeken werd binnen 23 dagen beantwoord.

Er zijn in 2018 geen gezamenlijke operaties gestart.

In 2018 hebben de toezichthoudende autoriteiten van de 31 
EER-landen meer dan honderdduizend zaken op nationaal 
niveau gemeld. De meeste gevallen hadden betrekking 
op klachten of werden geïnitieerd op basis van door 
verwerkingsverantwoordelijken verrichte meldingen van 
inbreuken inzake persoonsgegevens.

3.3.  OVERLEG
De EDPB organiseert openbare raadplegingen over de 
richtsnoeren die het heeft opgesteld, om de standpunten en 
zorgen van alle belanghebbenden en burgers te peilen. De 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling vereist is. Het doel 
daarvan was alle nationale lijsten op één lijn te brengen.

De EDPB treedt ook op als orgaan voor geschillenbeslechting en 
stelt bindende besluiten vast. In de periode van 25 mei tot en 
met 31 december 2018 zijn er echter geen geschillenprocedures 
gestart. Dit wijst erop dat de toezichthoudende autoriteiten tot 
op heden overeenstemming hebben kunnen bereiken over alle 
lopende grensoverschrijdende gevallen.

De EDPB adviseert de Europese Commissie over elke kwestie in 
verband met de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip 
van beoordelingen van de normen voor gegevensbescherming 
van derde landen of internationale organisaties. In 2018 heeft de 
EDPB op verzoek van de Commissie twee van dergelijke adviezen 
uitgebracht: een over elektronisch bewijsmateriaal (e-bewijs) en 
een over het ontwerp-adequaatheidsbesluit EU–Japan. De EDPB 
heeft ook op eigen initiatief een verklaring over de economische 
concentratie aangenomen.

DE EDPB heeft in 2018 ook twee brieven opgesteld: de eerste met 
richtsnoeren voor de Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN) betreffende de ontwikkeling van een AVG-
conform model voor toegang tot persoonsgegevens die in het 
kader van het WHOIS-systeem worden verwerkt, en de tweede 
over de herziene richtlijn betalingsdiensten.

3.2.  ACTIVITEITEN VAN DE TOEZICHTHOUDENDE 
AUTORITEITEN
Overeenkomstig de AVG hebben de toezichthoudende 
autoriteiten de plicht samen te werken om te zorgen voor 
een consistente toepassing van de verordening bij zaken 
met een grensoverschrijdende component. Er bestaat 
een aantal verschillende samenwerkingsprocedures, zoals 
gezamenlijke operaties, wederzijdse bijstand en een specifieke 
samenwerkingsprocedure, de zogeheten “one-stop-shop”.

In de periode van 25 mei tot en met 31 december 2018 zijn 255 
zaken met een grensoverschrijdende component geregistreerd in 
het IMI-systeem. De meeste daarvan vloeiden voort uit klachten 

2018: oprichting van de EDPB en 
het secretariaat — een overzicht
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EDPB heeft in 2018 drie raadplegingen gehouden over de 
ontwerprichtsnoeren die het heeft opgesteld, respectievelijk over 
certificering, over de territoriale werkingssfeer van de AVG en over 
de accreditatie van certificeringsorganen.

In het kader van de jaarlijkse evaluatie van de activiteiten van 
de EDPB, zoals bedoeld in artikel 71 van de AVG, is een enquête 
onder belanghebbenden gehouden, waarbij de nadruk lag op 20 
richtsnoeren voor de toepassing van de AVG. De respondenten 
maakten deel uit van beroepsorganisaties in Europa, Noord-
Amerika en de regio Azië–Stille Oceaan.

65% van de belanghebbenden vond de richtsnoeren nuttig. 45% 
van hen achtte ze voldoende pragmatisch en operationeel om in 
hun behoeften te voorzien, terwijl 23% voor verbetering pleitte. Zo 
werd aanbevolen om de richtsnoeren korter en meer pragmatisch 
te maken.

De meeste feedback over de raadpleging en de formulering van de 
richtsnoeren was positief of neutraal. Sommige belanghebbenden 
vonden dat de EDPB meer mogelijkheden moest bieden om bij het 
opstellen van de richtsnoeren betrokken te worden en eraan mee 
te werken.
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In 2019 en 2020 wil de EDPB zich, wat zijn richtsnoeren 
betreft, vooral richten op de rechten van betrokkenen en 
de begrippen verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en 
gerechtvaardigd belang. De EDPB blijft de Commissie adviseren 
over zaken als grensoverschrijdende verzoeken om toegang 
tot elektronisch bewijsmateriaal, herziening of invoering van 
adequaatheidsbesluiten inzake gegevensdoorgiften naar derde 
landen en mogelijke herziening van de overeenkomst tussen 

de EU en Canada over persoonsgegevens van passagiers (PNR-
gegevens).

In 2019 zal de EDPB zijn taak blijven vervullen door de bestaande 
betrekkingen met belanghebbenden te verdiepen en nieuwe 
betrekkingen met relevante partijen aan te gaan. Ook blijft 
de EDPB aan relevante conferenties deelnemen en een sterke 
aanwezigheid op de sociale media in stand houden.

 9. Main objectives for 2019

Belangrijkste doelstellingen 
voor 2019
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Belangrijkste doelstellingen 
voor 2019
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Postadres
Wiertzstraat 60, 1047 Brussel, België

Bezoekadres
Montoyerstraat 30, 1000 Brussel, België

E-mail
edpb@edpb.europa.eu

Contactgegevens

@eu_edpb

eu-edpb

edpb.europa.eu


