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Platform for Privacy Preferences (P3P) en de Open Profiling Standard (OPS)

Advies van de Groep

Het “Platform for Privacy Preferences”-project (P3P) gaat ervan uit dat over privacy-
en gegevensbescherming overeenstemming moet worden bereikt tussen de Internet-
gebruiker, wiens gegevens worden verzameld, en de website die de gegevens
verzamelt.  De redenering is gebaseerd op de idee dat de gebruiker instemt met het
verzamelen van zijn persoonsgegevens door de site (de Open Profiling Standard moet
garant staan voor een veilige doorgifte van een standaardprofiel van
persoonsgegevens), mits het privacybeleid dat de site zegt te voeren, met name inzake
de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en ten aanzien van de vraag of
deze gegevens al dan niet voor bijkomende doelstellingen worden gebruikt of aan
derden worden doorgegeven, aan de verlangens van de gebruiker voldoet. Het World
Wide Web Consortium heeft getracht een eenvormige woordenlijst te ontwikkelen om
de voorkeuren van de gebruikers en de praktijken van de sites ondubbelzinnig te
omschrijven. In de mogelijkheid om deze woordenlijst aan te passen aan de behoeften
en regelgevende context van bepaalde geografische regio’s is niet voorzien. Gelet op
de intentie dat P3P wereldwijd toepasbaar zou zijn, mag het verrassend heten dat de
woordenlijst niet is ontwikkeld onder verwijzing naar de strengste bekende normen
inzake gegevensbescherming en privacy, maar juist tracht minder strenge
gemeenschappelijke normen te formaliseren. Deze beleidskeuzen brengen mee dat de
toepassing van P3P en OPS binnen de Europese Unie waarschijnlijk aanleiding zal
geven tot een aantal specifieke problemen, die hieronder worden besproken. Willen
P3P en OPS een positieve invloed hebben op de privacybescherming in een on-line
omgeving, dan is het van essentieel belang dat deze vraagstukken worden aangepakt.

• Een technisch platform voor privacybescherming is op zichzelf niet voldoende om
de privacy te beschermen op het Web.  Het moet ook worden toegepast binnen een
kader van afdwingbare regels inzake gegevensbescherming, die aan een ieder een
minimumniveau van privacybescherming garanderen, waarover niet onderhandeld
kan worden. De toepassing van P3P en OPS zonder een dergelijk kader dreigt
ertoe te leiden dat de individuele gebruiker in de eerste plaats zelf voor zijn
bescherming moet zorgen, een ontwikkeling die een uitholling meebrengt van het
internationaal erkende beginsel dat de gegevensverwerker verantwoordelijk is voor
de naleving van de beginselen inzake gegevensbescherming (OESO-richtsnoeren
1980, Verdrag nr. 108 1981 van de Raad van Europa, VN-richtsnoeren 1990,  EU-
Richtlijnen 95/46/EG en 97/66/EG).  Een dergelijke omkering van de
verantwoordelijkheid veronderstelt ook een niveau van kennis omtrent de risico’s
van gegevensverwerking voor de privacy van het individu, die realistisch gesproken
van de meeste burgers niet mag worden verwacht.

 
• Er bestaat een risico dat P3P, wanneer dit eenmaal is geïnstalleerd in de volgende

generatie browsing software, in de EU gevestigde operatoren in de waan zou
kunnen brengen dat zij van sommige van hun wettelijke verplichtingen ontslagen
kunnen worden (b.v. de verplichting om individuele gebruikers een recht van
toegang tot hun gegevens te verlenen) indien de individuele gebruiker hiermee
instemt in het kader van de on-line onderhandeling.  In werkelijkheid zullen



bedrijven, organisaties en personen die in de EU gevestigd zijn en diensten via het
Internet verlenen, in elk geval verplicht zijn de voorschriften in acht te nemen die in
Richtlijn 95/46/EG inzake gegevensbescherming (zoals verwerkt in het nationale
recht) zijn neergelegd, met betrekking tot alle persoonsgegevens die zij verzamelen
en verwerken. P3P kan dus niet alleen bij operatoren verwarring doen ontstaan
omtrent hun verplichtingen, maar ook Internetgebruikers in verwarring brengen
met betrekking tot de aard van hun rechten op het gebied van
gegevensbescherming. Browsing software die binnen de EU wordt verkocht of
verspreid, moet derhalve zodanig ontworpen en geconfigureerd zijn dat on-line
overeenkomsten die strijdig zijn met de geldende wettelijke bepalingen inzake
gegevensbescherming, niet mogelijk zijn.

 
• Voor gebruikers in de EU die in contact treden met websites in niet-EU-landen is

de hoofdbezorgdheid dat de organisatie aan wie zij persoonsgegevens verstrekken,
wellicht niet onderworpen is aan de EU-richtlijn of aan andere daadwerkelijk
toegepaste regels inzake gegevensbescherming1. Cruciaal voor de beslissing om
aan dergelijke sites al dan niet gegevens te verstrekken, is niet alleen de vraag wat
de eventuele toepasselijke voorschriften inhouden, maar ook de vraag of er
sancties worden toegepast bij niet-naleving ervan, en vooral of er een eenvoudig
en doeltreffend middel voorhanden is om rechtsherstel te verkrijgen indien de
regels niet in acht zijn genomen. Een on-line “platform for privacy preferences”
moet in theorie die informatie aan de gebruikers kunnen bieden.  Maar de P3P-
woordenlijst, zoals die thans is opgesteld,  stelt het verstrekken van informatie
over sancties of de mogelijkheden van rechtsherstel voor gebruikers niet verplicht,
en biedt zelfs niet de mogelijkheid ertoe. Wil P3P een nuttig instrument zijn om
van gebruikers in de EU een op basis van voldoende informatie gegeven on-line
instemming met de overdracht van persoonsgegevens te verkrijgen (zoals door
artikel 26, lid 1, onder a), van de richtlijn wordt voorgeschreven), dan is het
derhalve noodzakelijk de standaardwoordenlijst aan te passen.

 
• Aangezien de meeste Internetgebruikers niet geneigd zijn de gepreconfigureerde

instellingen op hun browser te wijzigen, zal de 'default'-instelling voor wat betreft
de privacyvoorkeuren van een gebruiker een zeer grote invloed hebben op het
algemene niveau van de on-line privacybescherming. P3P en OPS moeten in de
browsertechnologie worden toegepast met default-instellingen die in
overeenstemming zijn met het belang van de gebruiker om aanspraak te kunnen
maken op een hoog niveau van privacybescherming (met inbegrip van de
mogelijkheid om anoniem door websites te browsen) zonder dat men gehinderd
wordt of ongemak ondervindt bij pogingen om toegang te krijgen tot sites.
Wanneer een operator als een voorwaarde voor toegang tot zijn site verlangt dat
een profiel van identificeerbare gegevens wordt verstrekt, dient de gebruiker
telkens om zijn toestemming te worden gevraagd voor het verstrekken van deze
gegevens aan de desbetreffende site. Wanneer een site dergelijke gegevens niet
verlangt, kan de toegang automatisch verlopen. De grote fabrikanten van browsing
software dragen de verantwoordelijkheid om P3P en OPS op zodanige wijze toe te

                                               
 1 Onder voorbehoud van een grondiger bestudering van artikel 4 van Richtlijn 95/46/EG, dat

mogelijk kan worden uitgelegd als een bepaling die de richtlijn toepasselijk maakt op
websites in derde landen die gegevens van gebruikers in de EU verzamelen.



passen dat het niveau van privacybescherming erdoor wordt verhoogd, eerder dan
verlaagd.

Gezien het belang van de wijze van toepassing van P3P en OPS en de diverse
vraagstukken in verband met de functionaliteit van webprotocollen (HTTP), die
momenteel door de Groep worden bestudeerd, moedigt de Groep de ontwikkeling van
Internetsoftware aan die beantwoordt aan de in de Europese Unie geldende regels
inzake gegevensbescherming, en is de Groep van oordeel dat het passend zou zijn
systemen te ontwikkelen om de conformiteit van Internetsoftware in dit opzicht te
controleren.
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