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Toekomstige werkzaamheden op het gebied van gedragscodes:
procedure voor de aanvaarding en beoordeling van
communautaire gedragscodes door de Groep.

Inleiding

Dit werkdocument geeft een uiteenzetting van de door belanghebbenden te
volgen procedure voor de indiening van communautaire gedragscodes en de
daaropvolgende evaluatie door de Groep overeenkomstig het bepaalde in de
artikelen 27 en 29 van Richtlijn 95/46/EG.
Eerst worden in het kort de belangrijkste stappen in de procedure aangegeven,
gevolgd door een aantal specifieke voorschriften voor elk van deze stappen. Voor
zover nodig worden de voorschriften aan de hand van de opgedane ervaringen
herzien.

De belangrijkste stappen in de procedure

De procedure voor de aanvaarding en beoordeling van gedragscodes door de
Groep bestaat uit de volgende stappen.

I)    Indiening en aanvaarding.
II)   Voorbereiding van het advies van de Groep.
III)  Advies van de Groep en mededeling aan de belanghebbenden.

Artikel 1 Algemene voorschriften

In het kader van deze voorschriften wordt verstaan onder:
1.1  "Richtlijnen": Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en Richtlijn 97/66/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende de
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in de telecommunicatiesector;
1.2  "Groep": de Groep voor de bescherming van personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 29 van
Richtlijn 95/46/EG;
1.3  "gedragscode": elke communautaire gedragscode bedoeld in artikel 27,
lid 3, van richtlijn 95/46/EG, met inbegrip van wijzigingen en aanvullingen
van bestaande communautaire gedragscodes.

Artikel 2 Voorschriften voor de indiening en aanvaarding van gedragscodes ter
beoordeling door de Groep

2.1 Iedere voor de sector representatieve organisatie die in een
aanmerkelijk aantal lidstaten gevestigd of actief is kan bij de Groep een
ontwerp-gedragscode ter beoordeling indienen;
2.2 Deze ontwerp-code moet zorgvuldig zijn opgesteld, bij voorkeur in
overleg met de degenen op wie de gegevens betrekking hebben of hun
vertegenwoordigers, en moet duidelijk de organisatie of sector aangeven
waarvoor de code is bedoeld.
2.3 De ontwerp-code moet via het secretariaat (Europese Commissie, DG
XV-D1) bij de voorzitter van de Groep in een Gemeenschapstaal worden
ingediend, voorzien van vertalingen in het Engels en Frans en een
toelichting.
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2.4 De Groep aanvaardt geen voortijdige ontwerpen, noch ontwerp-codes
die niet aan de in de leden 2.2 en 2.3 omschreven criteria voldoen.



-4-

2.5 Het secretariaat doet de indienende partij een ontvangstbevestiging
toekomen.
2.6 Het secretariaat stelt in overleg met de voorzitter een rapport op waarin
wordt vastgesteld of de ingediende ontwerp-code aan de in de leden 2.1,
2.2 en 2.3 omschreven aanvaardingscriteria voldoet.
2.7 De voorzitter beoordeelt of een ingediende ontwerp-code aan de
aanvaardingscriteria voldoet. Indien de voorzitter van mening is dat niet
aan de criteria wordt voldaan, stelt hij de leden van de Groep daarvan in
kennis en bepaalt een tijdslimiet voor reacties. Tenzij minimaal twee leden
om bespreking van de kwestie tijdens de eerstvolgende vergadering van de
Groep verzoeken, wordt de beslissing van de voorzitter met redenen
omkleed aan de indienende partij medegedeeld.

Artikel 3 Voorschriften voor de voorbereiding van het advies van de Groep

3.1 De ingediende ontwerp-codes die aan de aanvaardingscriteria voldoen,
worden aan alle leden van de groep toegezonden.
3.2 Het secretariaat stelt in overleg met de voorzitter ter voorbereiding van
het advies voorstellen op die in de Groep worden besproken. Deze
voorstellen:

• kunnen het advies inhouden om een specifieke werkgroep of task
force te benoemen, bestaande uit een of meer leden van de
Groep en bijgestaan door het secretariaat;

• kunnen het advies inhouden om een vereenvoudigde procedure
voor de beoordeling van een ingediende code te volgen, met
name in geval van wijziging of uitbreiding van een bestaande
code;

• adviseren de Groep over de vraag of en hoe deze zich van de
mening van de betrokkenen, hun vertegenwoordigers of andere
partijen op de hoogte moet stellen.

3.3 Tijdens de eerste bespreking van een ingediende code stelt de Groep,
op basis van de in lid 3.2 bedoelde voorstellen, de procedure voor het
advies en de voorbereiding daarvan vast.
3.4 Bij de voorbereiding van het advies kan met de indienende partij en
andere belanghebbenden contact worden opgenomen voor nadere
informatie of verduidelijking of om noodzakelijke verbeteringen van de
ingediende code te bespreken met het oog op de eventuele indiening van
een gewijzigde ontwerp-code.
3.5 De Groep kan meer richtsnoeren of aanwijzingen voor de voorbereiding
van het advies over een ingediende code geven.

Artikel 4 Voorschriften voor het advies van de Groep en de mededeling van het
advies aan de belanghebbenden.

4.1 De Groep stelt vast of een ingediende gedragscode:
• voldoet aan de richtlijnen op het gebied van

gegevensbescherming en, voor zover van toepassing, aan de
nationale voorschriften op basis van deze richtlijnen,

• van toereikende kwaliteit en intern consistent is en voldoende
waarde toevoegt aan de richtlijnen en andere regelgeving op het
gebied van gegevensbescherming en met name of de ontwerp-
code voldoende is toegespitst op de problemen rond
gegevensbescherming in de organisatie of sector waarvoor hij is
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bedoeld en voor deze vragen en problemen voldoende duidelijke
oplossingen biedt.
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4.2 De Groep stelt de indienende partij en andere belanghebbenden van zijn
advies op de hoogte. Indien een advies negatief is, wordt het met redenen
omkleed.
4.3 De Commissie kan zo nodig voor openbaarmaking van het advies van
de Groep zorgen.

Gedaan te Brussel, 10 september
1998

Namens de Groep

De voorzitter

P.J. HUSTINX


