
DIGITALE RECHTEN 
EN BEGINSELEN

MENSEN STAAN CENTRAAL 
Digitale technologieën moeten de 
rechten van mensen beschermen, 
de democratie ondersteunen en 
ervoor zorgen dat alle digitale 
spelers zich verantwoordelijk

en veilig gedragen. De EU
bevordert deze waarden

in de hele wereld.

SOLIDARITEIT EN INCLUSIE
Technologie moet mensen 

samenbrengen en ze niet uit elkaar 
drijven. Iedereen moet toegang 

hebben tot internet, digitale 
vaardigheden, digitale 

overheidsdiensten en billijke 
arbeidsomstandigheden.

KEUZEVRIJHEID 
Mensen moeten terecht kunnen
in een eerlijke onlineomgeving, 
zonder illegale en schadelijke 

content, en slagvaardig zijn wanneer 
zij te maken hebben met nieuwe en 
zich ontwikkelende technologieën, 

zoals kunstmatige intelligentie.PARTICIPATIE
Burgers moeten op alle niveaus 

kunnen deelnemen aan het 
democratische proces en controle 
hebben over hun eigen gegevens.

VEILIGHEID EN BEVEILIGING 
De digitale omgeving moet veilig 

zijn. Alle gebruikers, van jong
tot oud, moeten mondig zijn

en beschermd worden.

DUURZAAMHEID 
Digitale apparaten moeten 
duurzaam zijn en de groene 

transitie ondersteunen. Mensen 
moeten informatie krijgen over

de milieueffecten en het 
energieverbruik van hun apparaten. DIGITALE 

RECHTEN
EN 

BEGINSELEN 

Iedereen in de EU moet optimaal kunnen profiteren van de digitale transformatie. De digitale rechten 
en beginselen zullen voor de EU een leidraad zijn bij het bevorderen van een inclusieve, welvarende en 
duurzame samenleving. Deze verklaring is de eerste in haar soort ter wereld. Zij zal een referentiepunt 
voor iedereen in de EU zijn en een gids voor beleidsmakers en bedrijven die digitale technologieën 
ontwikkelen. De digitale rechten en beginselen zullen weerspiegeld worden in het optreden van de EU, 

haar toekomstige werkzaamheden en haar samenwerking met partners wereldwijd.

We streven naar een Europese aanpak van de digitale transitie, waarbij de mens centraal 
staat. Die aanpak moet gebaseerd zijn op Europese waarden en goed zijn voor alle burgers 

en ondernemingen.
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TEGEN ZOMER 2022

Europees Parlement, Raad 
en Commissie ondertekenen 

Verklaring inzake digitale 
rechten en beginselen.

2 VAN DE 3 
EUROPEANEN
maakten in 2019 
gebruik van 
e-overheidsoplossingen.

VAN DE 
GEBRUIKERS
wil weten hoe hun gegevens 
worden verwerkt wanneer zij 
sociale media gebruiken.

VAN DE BEDRIJVEN
en zakelijke gebruikers werd 
geconfronteerd met oneerlijke 
handelsvoorwaarden op grote 
platforms.

DE HELFT VAN DE IN-
TERNETGEBRUIKERS IN 
DE EU MELDDE IN 2019
dat zij minder online doen dan zij 
zouden willen, omdat zij bezorgd zijn 
over veiligheid online.

8 OP DE 10 
EUROPEANEN
zouden fabrikanten willen 
verplichten digitale apparaten 
te maken die gemakkelijker te 
repareren zijn.

1. MENSEN STAAN CENTRAAL

4 VAN DE 10 EUROPEANEN
zijn zich er niet van bewust dat hun rechten, 
zoals de vrijheid van meningsuiting, privacy 
of non-discriminatie, ook online moeten 
worden gerespecteerd.

2. SOLIDARITEIT EN INCLUSIE

3. KEUZEVRIJHEID

88% 72%

4. PARTICIPATIE

BELANGRIJKSTE CIJFERS

5. VEILIGHEID EN BEVEILIGING 6. DUURZAAMHEID
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TIJDLIJN
9 MAART 2021

Digitaal kompas 2030: 
Commissie presenteert visie 

en doelstellingen voor de 
digitale transformatie, op 
basis van digitale rechten 

en beginselen.

1 JUNI 2021

Toespraak van 
Commissievoorzitter Ursula 

von der Leyen in het Portugese 
Sines: “We omarmen nieuwe 

technologieën. Maar we staan 
achter onze waarden.”

DECEMBER 2021

Publicatie resultaten van 
Eurobarometer over digitale 

beginselen: 8 van de 10 Europeanen 
vinden het nuttig dat de EU een 
digitale rechten en beginselen 

bepaalt en bevordert. 

MEI-SEPTEMBER 2021

Commissie verzamelt 
feedback over digitale 

beginselen van burgers en alle 
belanghebbenden.

15 SEPTEMBER 2021

Commissie stelt 
governancekader voor om het 
beleidsprogramma Traject 

naar het digitale decennium, 
met de digitale doelstellingen 
voor 2030, te verwezenlijken.

26 JANUARI 2022

De Commissie stelt 
ontwerpverklaring 

inzake digitale 
rechten en beginselen 

voor.
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