Inleiding
Wanneer u via “Verminder de regeldruk!” feedback geeft, vallen de persoonsgegevens die u
daarbij verstrekt, onder de regels inzake gegevensbescherming en privacy.
Ook als u lid wordt van het Fit for Future-platform, vallen uw persoonsgegevens onder de
regels inzake privacy en gegevensbescherming.
De Europese Commissie belooft uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te
respecteren. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig
Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001.
In deze privacyverklaring leest u waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen,
verwerken, opslaan en beschermen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u met betrekking
tot uw persoonsgegevens heeft. U vindt hier ook de contactgegevens van de
verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, van de functionaris voor
gegevensbescherming en van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens in verband met feedback
die wordt ingediend via “Verminder de regeldruk!” en de publicatie van gegevens van leden
van het Fit for Future-platform op de betrokken website (DPR-EC-00154) door eenheid
SG/A2 “Evaluatie en effectbeoordeling” van de Europese Commissie (hierna
“verwerkingsverantwoordelijke”), zoals hieronder beschreven.

Achtergrond
Suggesties indienen bij de Europese Commissie
In het kader van de agenda voor betere regelgeving van de Europese Commissie kunt u helpen
het EU-wetgevingsproces te verbeteren door met suggesties te komen om bestaande
initiatieven van de Commissie te vereenvoudigen of te verbeteren. U kunt suggesties indienen
via de website “Verminder de regeldruk!”. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden,
tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Uw mening geven over het verminderen van de regeldruk
Via de website “Verminder de regeldruk!” kunnen personen, bedrijven en organisaties
suggesties indienen om de EU-wetgeving efficiënter en doeltreffender te maken.
De Europese Commissie analyseert deze suggesties en gaat na in hoeverre zij – met name als
onderdeel van de werkzaamheden binnen het Fit for Future-platform – kunnen bijdragen tot
vereenvoudiging van de wetgeving in het kader van het programma van de Commissie voor
gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit).

Fit for Future-platform
Op 11 mei 2020 heeft de Europese Commissie in het kader van het programma voor gezonde
en resultaatgerichte regelgeving het Fit for Future-platform opgezet.
Het Fit for Future-platform bestaat uit twee groepen:



een groep regeringsvertegenwoordigers bestaande uit vertegenwoordigers van
nationale, regionale en lokale overheden en van het Comité van de Regio’s,
een stakeholdersgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Europees
Economisch en Sociaal Comité en belanghebbenden die diverse belangen
vertegenwoordigen (bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf, sociale partners
en maatschappelijke organisaties).

Het platform helpt de Europese Commissie na te gaan hoe de EU-wetgeving eenvoudiger en
de daarmee samenhangende regeldruk lichter kan worden gemaakt, onder meer via
digitalisering.
Daartoe verzamelen de leden van het Fit for Future-platform gegevens en bewijsmateriaal en
vragen zij de stakeholders en de burgers om suggesties in te dienen via de tool “Verminder de
regeldruk!”.
De Europese Commissie publiceert op het Fit for Future-platform allerlei informatie,
waaronder persoonsgegevens van de leden van het platform (naam, korte cv’s, foto's en
presentielijsten van vergaderingen), om het werk, de samenstelling en de resultaten van het
platform bekend te maken.
Die persoonsgegevens worden niet gebruikt voor enige vorm van geautomatiseerde
besluitvorming, waaronder profiling.

Verwerking van persoonsgegevens
Voor “Verminder de regeldruk!” en het Fit for Future-platform verzamelt en verwerkt eenheid
SG/A2 “Evaluatie en effectbeoordeling” van de Europese Commissie (“de
verwerkingsverantwoordelijke”) uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn:





om op de suggesties te kunnen reageren; alle correspondentie wordt geregistreerd in
het documentbeheersysteem van de Commissie (Ares);
om, met het oog op de transparantie, op de website “Verminder de regeldruk!” de
suggesties bekend te maken, alsook het land en, indien van toepassing, de naam van de
respondent, de categorie van de respondent, de naam van de organisatie, het type
organisatie en het nummer ervan in het transparantieregister;
om het werk, de samenstelling en de resultaten van het platform bekend te maken.

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtmatigheidsgronden.








De persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de vervulling
van een taak in het algemeen belang, overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder a), van
Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober
2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de
Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 45/2001.
De rechtsgrondslag voor de verwerking ten behoeve van “Verminder de regeldruk!”
en het Fit for Future-platform is artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie, Commissiebesluit C(2020) 2977 van 11 mei 2020 en de punten 19 en 48 van het
Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese
Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven.
De persoonsgegevens worden ook verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de
vervulling van een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke
rust, namelijk uit hoofde van bovengenoemd besluit van de Commissie.
Bovendien zijn bepaalde verwerkingen gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming
van de betrokkene, met name:
o de bekendmaking van persoonsgegevens van respondenten in het kader van
“Verminder de regeldruk!” (de naam en de categorie van de respondent, de
naam en omvang van de organisatie en het nummer ervan in het
transparantieregister);
o de verwerking van persoonsgegevens die spontaan in de suggestie worden
verstrekt (als vrije tekst);
o de bekendmaking van de naam, een kort cv en een foto van elk lid van het
platform, overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder d), van Verordening (EU)
2018/1725.

Vermeld geen persoonsgegevens van andere personen in uw suggesties in het kader van
“Verminder de regeldruk!”.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens
In het kader van “Verminder de regeldruk!” worden naast uw suggestie nog de volgende
gegevens verzameld:




uw naam en voornaam, uw e-mailadres en de taal waarin u uw suggestie heeft
ingediend, zodat wij op de suggestie kunnen reageren;
uw land van herkomst, zodat wij beter begrijpen in welke context een suggestie wordt
gedaan en of deze verband houdt met de nationale uitvoering of handhaving:
de categorie waaronder u als respondent valt en, indien van toepassing, de naam en
omvang van uw organisatie en het nummer ervan in het transparantieregister, omwille
van de transparantie en voor statistische doeleinden.

Om misbruik te voorkomen, wordt anonieme feedback niet aanvaard.
Om de hierboven uiteengezette redenen moeten alle velden verplicht worden ingevuld,
behalve wat het nummer in het transparantieregister betreft.
U dient op het online formulier ook aan te geven of u toestemming geeft voor de
bekendmaking van uw naam, de categorie waartoe u als respondent behoort, de naam en

omvang van uw organisatie en het nummer ervan in het transparantieregister. Omwille van de
transparantie worden uw suggestie en land van herkomst gepubliceerd, ook als u te kennen
geeft liefst anoniem te willen blijven. Uw contactgegevens (e-mailadres) worden nooit
gepubliceerd.
Om een suggestie te kunnen doen via “Verminder de regeldruk!”, moet u zich aanmelden via
EU Login, de authenticatiedienst van de Europese Commissie, die uw persoonsgegevens zal
vastleggen en opslaan. Voor meer informatie, zie de specifieke privacyverklaring van EU
Login en de verwerking “Identiteits- en toegangsmanagement (IMS)” (referentie in het
openbaar register van de functionaris voor gegevensbescherming: DPR-EC-031871).
Met betrekking tot het Fit for Future-platform kunnen de volgende gegevens openbaar
gemaakt worden:



naam, beknopt cv en foto van elk lid van het platform;
notulen van de platformvergadering: naam en land (voor leden van de groep
regeringsvertegenwoordigers),
vertegenwoordigde
organisatie
(voor
vertegenwoordigers van het Comité van de Regio’s en van het Europees Economisch
en Sociaal Comité) en aanwezigheid op de vergadering2.

De verwerkte persoonsgegevens kunnen worden hergebruikt voor procedures voor de EUgerechten, nationale rechtbanken, de Europese Ombudsman of de Europese Rekenkamer.
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Alle voor “Verminder de regeldruk!” en het Fit for Future-platform verwerkte
persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de Europese Commissie, die voldoen
aan de door het directoraat Veiligheid van de Europese Commissie opgestelde
veiligheidseisen en -voorschriften voor dit soort servers en diensten. Deze gegevens zijn
alleen toegankelijk voor gemachtigde medewerkers van de Europese Commissie volgens het
"need-to-know"-beginsel. De medewerkers die IT-ondersteuning verlenen voor de databank
waar alle suggesties worden opgeslagen, hebben toegang tot alle informatie, voor zover dat
voor de uitvoering van hun taken nodig is. Suggesties van meer algemene aard, die buiten het
mandaat van het platform vallen, kunnen ter beantwoording of ter informatie worden
toegezonden aan andere personeelsleden van de Commissie dan het secretariaat van het
platform (voor meer informatie, zie DPR-EC01386 over de behandeling van vragen en
correspondentie van burgers op basis van hoofdstuk IV van de code van goed administratief
gedrag). Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire en, waar nodig, aanvullende
overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid.



1

Informatie kan per e-mail worden doorgestuurd aan EU-medewerkers die belast zijn
met de beantwoording van uw bijdrage.
Suggesties die via “Verminder de regeldruk!” worden ingediend, kunnen voor followup worden gedeeld met het Fit for Future-platform.

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-03187.
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor de organisatie en het beheer van de
platformvergaderingen zullen de leden van het platform voorafgaand aan de vergadering een afzonderlijke
privacyverklaring ontvangen.
2

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.
Uw suggestie in het kader van “Verminder de regeldruk!” en uw land van herkomst zullen
zoals deze zijn ontvangen worden bekendgemaakt op de website “Verminder de regeldruk!”.
Zoals hierboven wordt uitgelegd, worden uw naam, de categorie waartoe u als respondent
behoort, de naam en omvang van uw organisatie en het nummer ervan in het
transparantieregister alleen met uw toestemming bekendgemaakt.
De leden van het platform kunnen, zoals eveneens hierboven is vermeld, toestemming geven
voor de bekendmaking van een kort cv en een foto.

Gegevens verifiëren, wijzigen of wissen
U heeft specifieke rechten als "betrokkene" op grond van Verordening (EU) 2018/1725, met
name het recht om uw persoonsgegevens in te zien en deze te rectificeren indien ze onjuist of
onvolledig zijn. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te
laten wissen, om de verwerking ervan te beperken, om bezwaar tegen de verwerking te maken
en om de gegevens over te dragen.
U heeft het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie,
bezwaar te maken tegen de – uit hoofde van artikel 5, lid 1, onder a), rechtmatige –
verwerking van uw persoonsgegevens.
Voor verwerkingen die zijn gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (zie “Verwerking
van persoonsgegevens” hierboven) kunt u uw toestemming op elk moment weer intrekken
door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen. De intrekking is niet van
invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u de
toestemming heeft ingetrokken.
U kunt gebruik maken van uw rechten door contact op te nemen met de
verwerkingsverantwoordelijke, eenheid SG/A2 “Evaluatie en effectbeoordeling” van de
Europese Commissie, via het volgende adres: SG-F4F@ec.europa.eu
U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij
een van de volgende diensten:
 de functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie (DPO):
DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu,
 de
Europese
Toezichthouder
voor
gegevensbescherming
(EDPS):
edps@edps.europa.eu.
Verzoeken om toegang tot persoonsgegevens worden binnen een maand behandeld. Alle
andere hierboven genoemde verzoeken worden uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst
behandeld. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken
kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.

Opslag van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de respondenten in het kader van “Verminder de regeldruk!” zullen
tot 31 oktober 2030 worden bewaard. Daarna worden de persoonsgegevens gewist.

De persoonsgegevens die via het formulier voor het geven van feedback over “Verminder de
regeldruk!” worden verzameld, worden voornamelijk gebruikt om het werk van het Fit for
Future-platform te ondersteunen. De Commissie zal suggesties die relevant zijn voor
vereenvoudiging en lastenvermindering en die om welke reden dan ook niet door het platform
worden verwerkt, echter in overweging nemen in het kader van haar bredere inspanningen om
de EU-wetgeving te vereenvoudigen en minder belastend te maken overeenkomstig het
programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit). De suggesties zullen ook
voor statistische doeleinden online worden gepubliceerd. Bovendien wordt alle
correspondentie tussen de indieners (met inbegrip van hun persoonsgegevens) en de
Commissie geregistreerd in het documentbeheersysteem van de Commissie (Ares) (zie DPREC-00536 over het beheer en de kort- en langdurige bewaring van documenten van de
Commissie). De bewaringstermijn in dit geval is vijf jaar, te rekenen vanaf het einde van het
mandaat van het platform op 31 oktober 2025. Deze termijn is in overeenstemming met de
gemeenschappelijke lijst van te bewaren documenten van de Europese Commissie
(SEC(2019) 900).
De lijst van te bewaren documenten van de Commissie is een normatief document in de vorm
van een schema waarin de bewaartermijnen voor de verschillende soorten Commissiedossiers
zijn opgenomen. De lijst is meegedeeld aan de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming.
Om historische redenen zullen de persoonsgegevens van de leden van het platform na het
verstrijken van het mandaat van het platform gedurende vijf jaar op de website van het
platform worden bewaard. Daarna worden ze geschrapt.

Meer informatie
De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie publiceert het register van alle
verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem
gemeld zijn.
Deze specifieke verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in het openbaar register van
de functionaris voor gegevensbescherming met de volgende referentie: DPR-EC-00154 –
“Verminder de regeldruk!” gelegenheid tot feedback en bekendmaking van informatie op het
Fit for Future-platform.
Naast deze privacyverklaring is ook deze juridische mededeling van toepassing.

