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26 september 2014 Aan Zijne Exccllentic
dc Staats5ccrelaris van Veilighcid en Justit~
Mr. F. Teevcn

CIO Plen. 14075/vVD/c\'~ Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Onderwcrp: Europcsc \ erordcning be~chcrming dalagcgc\'cns

Aan de Staatssecretari~ van Veiligheid en Justitie, & ,(-# r",...,,,,
Het gesprek dat een CIO-delegatic met u mocht hebben op II :-.eptembcr jongstledcn, is op hogc
prijs gestcld. Toen hebben wij gesprokcn over onder andere de Europese Verordening inzakc de
bescherming van datagegevens. Daarbij hebben wij aangegeven - alles nog cen keer afwegendc -
het lOch belangrijk tc vindcn dat in artikel 85 van de Vcrordening nan de cigen positic van de
kerkgenootschappen expliciet wordt gerefereerd.

Op dinsdag 30 september a.s. is cr een bijeenkomst van de Working Group on Information and Dilta
Protection (DAPIX) waar onder andere de Verordening aan de orde is. Het Italiaans voor.litlcrschap
hceft voor artikcl 85 de volgende tekst voorgesteld:

Artie/e 85
Eri.\"fingdow protection rules oj"clllIrdlt!,\ alld religious (/s.wciatiolls
I. Where in a Member State, churches and religious associations or communities apply, at
the time of entry into forcc of this Regulation, comprehensi ve rules relating to the protection
of individuals with regard to the processing of personal data, such rules may continue to
apply, provided that they are broughl in line with the provisions of this Regulation.
2. Churches and religious associations which apply comprehensive rules in accordance with
paragraph I, shall be subject to the control of an independent supervisory authority
which may be specific, provided that it fulfils the conditions laid down in Chapter VI
of this Regulation.

Naar aanleiding van dit tekstvoor~tel vragen wij uw aandacht voor het volgendc.
Wij waarderen hel dat in het voorgesteldc artikcl 85 cen verwijzing is opgenomen naar de eigen
posilie van de kerkgenootschappen. Oat neemt niet weg dal bij dit voorstel nog twee kanttekeningen
gemaakt moe len worden.

I. In de voorgestelde tekst wordt de eigen positie van de kerkgcnootschappen uiteindelijk
albankelijk gemaakt van de wettelijke kaders van de verschillende lidstaten.

2. Yoors! is het artikel 85 lid 2 van het Italiaanse voorstel ten opzichte van eerdere voorstellcn
een verbetering. Nietemin laat ook het Italiaans voorstel weinig manollvreerruimte voor de
specifieke situatie in de vcrschillende kerkgcnootschappen.



'Il'::',?!] (klL' dl'htCI~illlld c1':'L'11 \\ij lIl'L'1l sll~.':"_',!ic \l}I,)I"L'en tc',\! die IL't,e:l'CIl \',Ii t1('11i:'L'n\ ()ldnql'Jc
t,l[ lii!dnil,kif~g hrc'n~:I:

A//u/(' 85
[)UI,i 1'1'(){Lt'!/!lI! fllle" u(c/u[/( hes {illd 1l'Ii,~i(ll!s U,I,\(!ci,i/III/l1

I, "Uwl'chc.; ('I" rcll2:'IClU, ;i\"iciatl,)rh (11 C()!ll1l111nitil:'; flUY, (lr tile h.l\h of the right l\l ..,tlf-
dClCl"lllirLltic'll !2".1rdrltecd In ,\lell1hCI St~lte i,lll, JLi(lpt ~l!1dapply Incicl'Cllcicnt ~lIld
C1,l!1'prchcll\I\C rule, \\11Icll guarantcc.: Inc'l (If daLi rl't1[Cl'li(1,l CUl11[1.!!dhk t(l th~it sct l'0 I

thi, Regutatlul1 for the Pl'll[ccti(ll1 of Jutur;t! pCJ:;orh ciuling the rr(1cc"ing of PChOll;li d,ll.t"
~, "CilLlICil . ..,dlill rcll"j"ll d""ocidlion, wlticl. <Jprly cCll11prctll'nsi\(' ["uic, in accolddl1Cl."
\\ iIi! IlJl'dUldllli I, lull be "lIllie..:t wtlle C(lIltl,)1 oC ;In illckl'Cnde!1t "1I11c'l\ JS()IV dUlhuril1

~ - - -I
which J1UYk :,pcl'i(ic, pr,'\ idcd lildt it fulfil... cOl1ditil'[b CO!lll"J!dh!c I.) tlieN' Lliel uem 11 in
Clupin VIllI' thi; RC~'lll~ltl.lJ1"

IncilCIl dele sUggC-;tiC lOll v"Jlclcn o\crgcnol1:,'n, lill llllk de leks! \'dl1 \CI\\ ij/llg 128 CLLlil1ieC in
(l\l'iCCn,lClllJl1illg gchrachi Li',-lcten worden F;ij \ (lUr[l,ul dank,," \Ie l: vnOJ elL' .ldl1cLieht die 1I ,,,In
llll/e opll1l'fkingcn \, ill [<e,[eden

N,llllClh llel CIO,


