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DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ingesteld bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 19951,

Gelet op de artikelen 29 en 30, lid 3, van die richtlijn,

Gelet op het Reglement van Orde, met name op de artikelen 12 en 14,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

Tijdens haar vergadering van 4 juni in Keulen heeft de Europese Raad besloten een Handvest
voor de grondrechten van de Europese Unie op te stellen: "In de huidige ontwikkelingsfase van
de Unie is het nodig een handvest van die rechten op te stellen, zodat de uitzonderlijke betekenis
van de grondrechten en hun belang voor de burgers van de Unie zichtbaar gestalte krijgen".

Deze groep, die uit de met gegevensbescherming belaste functionarissen van de lidstaten van de
Europese Unie is samengesteld, steunt het initiatief van de Europese Raad om een Handvest voor
de grondrechten op te stellen. De groep wijst erop dat bepaalde Europese landen het recht op
gegevensbescherming in hun grondwet hebben opgenomen. In andere landen wordt in de
rechtspraak de waarde van grondrecht toegekend aan het recht op gegevensbescherming.

De Europese Commissie en het Europees Hof voor de rechten van de mens hebben in hun
jurisprudentie concrete gestalte gegeven aan een grondrecht op basis van het recht op
gegevensbescherming zoals dat in verschillende mensenrechten is vervat.

Ten slotte wordt in het nieuwe artikel 286 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
vastgesteld dat de besluiten van de Gemeenschap inzake gegevensbescherming met ingang van 1
januari 1999 van toepassing zijn op de Europese organen en instellingen.

Door de gegevensbescherming in de Europese grondrechten te verankeren, wordt de
rechtsgeldigheid ervan tot de volledige Unie uitgebreid en het toenemende belang van
gegevensbescherming in de informatiemaatschappij erkend.

De groep beveelt daarom de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie aan om het grondrecht op gegevensbescherming op te nemen in het Handvest voor
                                                
1 PB nr. L 281 van 23.11.1995, blz. 31, beschikbaar op het volgende adres:

http://europa.eu.int/comm/dg15/de/media/dataprot/index.htm
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de Grondrechten. De groep is bereid zijn medewerking te verlenen aan de opstelling van
dit Handvest.

Gedaan te Brussel op

7 september 1999

Voor de groep

De Voorzitter

Peter J. HUSTINX


