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De politiële richtlijn maakt
deel uit van de nieuwe
Europese regelgeving inzake
gegevensbescherming, die in
april 2016 is goedgekeurd. Het doel van
de hervorming was de EU-normen inzake
gegevensbescherming aan te passen aan
het digitale tijdperk en voor te bereiden
op technologische ontwikkelingen in de
toekomst.
De richtlijn beschermt individuen
wanneer hun persoonsgegevens door
bevoegde autoriteiten worden verwerkt
met het oog op de voorkoming, het
onderzoek, de opsporing en de
vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen.
Deze regels zorgen voor de concrete
uitvoering van de Europese
Veiligheidsagenda, de strategie van
de EU in de strijd tegen terrorisme,
georganiseerde misdaad en
cybercriminaliteit. De uitwisseling van
dergelijke gegevens is van wezenlijk
belang voor de bestrijding van
terrorisme en grensoverschrijdende
criminaliteit. Dankzij de nieuwe regels
zullen deze gegevens doeltreffender
worden uitgewisseld, zowel op EU-niveau
als op internationaal niveau. De regels
scheppen vertrouwen en zorgen voor
rechtszekerheid over de grenzen heen.
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HOE EERBIEDIGT DEZE RICHTLIJN
DE GRONDRECHTEN?
In het kader van de nieuwe richtlijn
moeten ieders persoonsgegevens
rechtmatig en eerlijk worden verwerkt, en
uitsluitend voor welbepaalde doeleinden
die altijd verband houden met de strijd
tegen criminaliteit.
De richtlijn zorgt ervoor dat de verwerking
van persoonsgegevens in de EU voldoet
aan de beginselen van wettigheid,
evenredigheid en noodzakelijkheid, met
passende waarborgen voor individuen.
Zij garandeert ook volledig onafhankelijk
toezicht door de nationale autoriteiten
voor gegevensbescherming, en
doeltreffende rechtsmiddelen.
De invoering van gegevensbescherming
als norm
Politiële en strafrechtelijke
autoriteiten passen de beginselen van
gegevensbescherming door ontwerp
en gegevensbescherming door
standaardinstellingen toe aan het begin
van elk proces dat te maken heeft met
persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij
het opzetten van nieuwe databanken.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor
de verwerking van persoonsgegevens
Justitie en
consumentenzaken

Het recht op bescherming van
persoonsgegevens is een fundamenteel
recht in de EU. Slachtoffers en getuigen,
maar ook verdachten van misdrijven
hebben recht op bescherming van hun
persoonsgegevens in het kader van
een strafrechtelijk onderzoek of een
wetshandhavingsactie. Door beter
geharmoniseerde wetgeving wordt
het ook gemakkelijker voor de politie
en het parket om samen te werken
bij grensoverschrijdende onderzoeken
en om criminaliteit en terrorisme
doeltreffender te bestrijden in heel
Europa.

zullen meer verantwoording moeten
afleggen voor hun werk. Autoriteiten
moeten bijvoorbeeld een functionaris voor
gegevensbescherming aanstellen, die
verantwoordelijk is voor de bescherming
van persoonsgegevens binnen hun
organisatie. Zij moeten er ook over waken
dat de nationale toezichthoudende
autoriteit zo snel mogelijk op de hoogte
wordt gesteld van ernstige inbreuken op
het gebied van gegevensbescherming.

er duidelijker regels zullen zijn voor
internationale doorgifte van gegevens
over strafbare feiten. De nieuwe regels
garanderen dat de overdrachten
plaatsvinden met een passend niveau van
gegevensbescherming.

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/

Onder de oude regels...

HOE VERBETERT DE
RICHTLIJN HET WERK VAN DE
WETSHANDHAVINGSINSTANTIES?

... hebben burgers in de EU al het recht op toegang tot hun persoonsgegevens die
door de politie, het parket of de strafrechter worden verwerkt. De uitoefening van
dat recht verschilt echter van lidstaat tot lidstaat.
Zo vragen sommige nationale autoriteiten een vergoeding. Andere antwoorden
niet binnen een redelijke termijn op individuele verzoeken en staan alleen
indirecte toegang tot persoonsgegeven toe (bijv. via nationale toezichthoudende
instanties). In het antwoord wordt vaak niet duidelijk aangegeven wat de status
is van de persoonsgegevens of over welke rechtsmiddelen de vragende partij
beschikt. Dit brengt mensen in een moeilijke situatie, met name gelet op het feit
dat steeds meer persoonsgegevens grensoverschrijdend worden verwerkt.

De wetshandhavingsinstanties kunnen
criminaliteit alleen doeltreffend bestrijden
als ze beschikken over efficiënte en
solide regels inzake de uitwisseling
van persoonsgegevens op nationaal,
Europees en internationaal niveau. Door
EU-regels betreffende de bescherming
van persoonsgegevens op het gebied
van het strafrecht kunnen de politiële en
strafrechtelijke autoriteiten in de hele EU
gemakkelijker samenwerken.

Onder de nieuwe regels...

Tijd en geld besparen

... heeft elke burger in de EU onder dezelfde voorwaarden recht op toegang tot
zijn persoonsgegevens. Mensen hebben altijd het recht om zich rechtstreeks te
wenden tot de politiële en strafrechtelijke autoriteiten en toegang te vragen tot
hun persoonsgegevens.
Indien deze autoriteiten besluiten een dergelijk verzoek te aanvaarden, moeten
zij kosteloos toegang verlenen tot de persoonsgegevens. De overheid kan ook
besluiten om de toegang te beperken, met name wanneer zij willen voorkomen
dat een lopend onderzoek wordt belemmerd of wanneer zij de nationale
veiligheid of de rechten en vrijheden van anderen willen beschermen. Deze
beperkingen moeten in overeenstemming zijn met de in de EU-wetgeving
vastgestelde vereisten van noodzakelijkheid en evenredigheid, zoals uitgelegd
door het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de
rechten van de mens.
In specifieke gevallen waarin de autoriteiten een neutraal antwoord
geven aan individuen ("We kunnen bevestigen noch ontkennen dat wij uw
persoonsgegevens verwerken"), moeten zij hen in kennis stellen van hun recht
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit voor
gegevensbescherming. Deze autoriteit voert de noodzakelijke controles of een
toetsing uit van de gegevens die worden bijgehouden door de autoriteiten.
Tot slot hebben individuen altijd het recht om rechterlijk toezicht op de hele
procedure te vragen.

Gegevensverwerking zal minder
tijd en geld vergen. De politiële en
strafrechtelijke autoriteiten moeten
niet langer verschillende regels inzake
gegevensbescherming toepassen,
al naargelang de oorsprong van de
persoonsgegevens. De nieuwe regels zijn
zowel op de binnenlandse verwerking als
op de grensoverschrijdende overdracht
van persoonsgegevens van toepassing.
De internationale samenwerking
versterken
Ook de samenwerking tussen de
politiële en strafrechtelijke autoriteiten
van de EU en landen van buiten de
EU zal worden versterkt aangezien
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