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DE HUIDIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN INZAKE
GEGEVENS ZIJN INGEWIKKELD EN KOSTBAAR – EEN
VOORBEELD
Een winkelketen heeft zijn hoofdkantoor
in Frankrijk en franchisewinkels in veertien andere EU-landen. Elke winkel verzamelt gegevens over klanten en geeft
deze voor verdere verwerking door aan
het hoofdkantoor in Frankrijk.
Onder de huidige regels zijn de wetten
inzake gegevensbescherming van
Frankrijk van toepassing op de gegevensverwerking door het hoofdkantoor,
maar moeten de afzonderlijke winkels
toch verslag uitbrengen aan hun nationale gegevensbeschermingsautoriteit
om te bevestigen dat zij gegevens
hebben verwerkt overeenkomstig het
nationaal recht van het land waar zij
zijn gevestigd.
Dit betekent dat het hoofdkantoor
van de keten voor al zijn filialen lokale
juristen moet raadplegen om naleving
van de wetgeving te waarborgen. De
totale kosten van de rapportageverplichtingen in alle landen zouden meer
dan 12 000 EUR kunnen zijn.
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WAAROM MOESTEN WE DE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS
VEREENVOUDIGEN?
Personen en bedrijven verwachten
dat gegevensbeschermingsregels
consistent zijn en in de gehele EU op
uniforme wijze worden toegepast.
Bijna negen op de tien Europeanen
zeiden dat zij in de gehele EU dezelfde
gegevensbeschermingsrechten willen.
Dit is nu niet het geval.
Bedrijven hebben bovendien te
maken met een doolhof van
nationale wetgevingen inzake
gegevensbescherming, waardoor
kosten moeten worden gemaakt
en internationale verwerking van
persoonsgegevens in andere landen
ingewikkeld is. De hervorming zal
de formaliteiten tot een minimum
beperken, in het bijzonder door
schrapping van de huidige
verplichting om kennis te geven van
alle gegevensverwerkingen, wat
bedrijven circa 130 miljoen EUR
per jaar kost, en voorafgaande
toestemming voor internationale
doorgiften op basis van goedgekeurde
bindende bedrijfsvoorschriften of
standaardcontractbepalingen.

Justitie en
consumentenzaken

Standpunten ten opzichte van
gegevensbescherming
»» Bijna alle Europeanen zijn vóór dezelfde
gegevensbeschermingsrechten in de
gehele EU (89%).
»» Twee derde van de Europeanen denkt dat
online bedrijven verantwoordelijk zouden
moeten zijn voor de bescherming van hun
persoonsgegevens (67%).
»» Meer dan vier op de tien Europeanen
denkt dat handhaving van de
gegevensbeschermingsregels moet
plaatsvinden op Europees niveau (45%).

Speciale
Eurobarometer 431 –
Gegevensbescherming,
juni 2015

WAT HOUDT DE HERVORMING
VAN DE EU-GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS IN?
De algemene verordening
gegevensbescherming
vereenvoudigt en stroomlijnt de
gegevensbeschermingsregels in geheel
Europa. Zij doet dit door middel van
grotere harmonisatie en een éénloketmechanisme voor handhaving.
Elk bedrijf zal verantwoording
verschuldigd zijn aan slechts één
gegevensbeschermingsautoriteit, en
zowel bedrijven als consumenten zullen
één contactpunt hebben. De verordening
zal ook internationale doorgiften van
gegevens naar landen buiten de EU
vereenvoudigen om de mondiale handel
te bevorderen.

Eén verzameling regels op Europees
niveau zal een groot effect hebben op
bedrijven en zal Europa aantrekkelijker
maken als locatie om zaken te doen,
terwijl de EU sterker komt te staan in
de wereldwijde bevordering van hoge
normen voor gegevensbescherming.

voorspelbaarder worden, met
een verzameling regels die meer
consumentenvertrouwen wekt en een
betere werking van de interne markt
bevordert.

De beëindiging van de juridische
versnippering en de vermindering van
de administratieve verplichtingen (bijv.
kennisgevingsverplichtingen) zullen
leiden tot een besparing van 2,3 miljard
EUR per jaar, die bedrijven kunnen
gebruiken voor investeringen, zowel
binnen de EU als daarbuiten. Door deze
vereenvoudiging van de regelgeving zal
het ondernemingsklimaat van de EU
op het punt van gegevensbescherming

HOE ZAL DIT HELPEN?

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De nieuwe eenvoudigere, duidelijkere
en strengere regels zullen het voor
burgers gemakkelijker maken om
hun gegevens online te beschermen.
Ze zullen bedrijven ook aanzienlijke
kostenbesparingen opleveren, wat
EU-bedrijven voordeel oplevert in de
mondiale mededinging doordat zij
hun klanten de zekerheid van sterke
gegevensbescherming zullen kunnen
bieden, terwijl ze ook in een eenvoudiger
regelgevingskader zullen opereren.

»» Totstandbrenging van één verzameling regels die van toepassing is in de gehele
EU.
»» Totstandbrenging van een ‘één-loketmechanisme’ – één
gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) zal verantwoordelijk worden voor een
bedrijf dat in meerdere landen actief is (de DPA waar het bedrijf zijn hoofdvestiging
heeft).
»» Afschaffing van onnodige bureaucratische eisen zoals kennisgevingsverplichtingen.
»» Vereenvoudiging van de doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU, met
waarborging van de bescherming van persoonsgegevens.

Hebt u vragen?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Contact met Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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