
5013/99/NL/def.
WP 16

Groep voor de bescherming van personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens

Werkdocument:

Verwerking van persoonsgegevens op Internet

Goedgekeurd door de Groep op 23 februari 1999



2

Werkdocument:

Verwerking van persoonsgegevens op Internet

1. Inleiding

Elke nieuwe fase in de technologische ontwikkeling is tegelijk ook een uitdaging voor de
bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy. Ervaringen uit het verleden,
zoals de verspreiding van personal computers, het begin van de telematicatoepassingen,
enz. tonen dit duidelijk aan. Ook Internet plaatst ons voor dergelijke uitdagingen, en wel
om de volgende redenen:

• het gebruik van de infrastructuur is vaak rechtstreeks gebaseerd op de verwerking van
persoonsgegevens, zoals bepaalde Internetprotocoladressen;

 
• de diensten die via deze infrastructuur worden aangeboden, bieden nieuwe

mogelijkheden, vooral inzake de verspreiding van informatie die persoonsgegevens
bevat (bv. verzendlijsten, discussiegroepen, toegang tot gegevensbanken, enz.);

 
• de technische middelen zijn nieuw, bijvoorbeeld browsersoftware, en evolueren zeer

snel;
 
• veel actoren zijn nog niet vertrouwd met nieuwe elektronische handelsactiviteiten die

gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens en ook de traditionele grenzen
tussen de verschillende beroepen verschuiven erg snel;

 
• een van de vormen van Internetgebruik die de grootste uitdaging inhouden, is het on-

linezakendoen: de elektronische handel heeft vooral betrekking op de rechtstreekse
verkoop aan de klant, zonder enige tussenschakel, onder gebruikmaking van nieuwe
methoden voor doelgroepbepaling en nieuwe betaalmiddelen;

• de wereldwijde dimensie van Internet is meteen duidelijk.
 
 De nationale autoriteiten die belast zijn met gegevensbescherming hebben ongeveer drie
jaar op pragmatische wijze gewerkt in deze complexe en, vanuit het standpunt van de
bescherming van persoonsgegevens, controversiële context. Hun ervaringen worden nu
geleidelijk aan geconsolideerd (zie bijvoorbeeld hun jaarverslagen).
 
 De Groep1 heeft zich tegelijkertijd ook gebogen over onderwerpen die verband houden met
de toepassing van de beginselen inzake gegevensbescherming op de verwerking van

                                               
 1 Opgericht bij artikel 29 van 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, PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
Beschikbaar op het volgende adres: http://www.europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/index.htm
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persoonsgegevens op Internet. Deze onderwerpen werden pragmatisch behandeld volgens
de spoed die ze op Europees of internationaal niveau vereisen.
 Bijvoorbeeld:
 
• anonimiteit op Internet2;
 
• ondersteuning van het “Berlin – Budapest memorandum” van de Internationale

werkgroep voor gegevensbescherming in de telecommunicatiesector3;
 
• eerste advies over het P3P-project van het World Wide Web Consortium4;
 
• aanbeveling 1/99 over “Onzichtbare en automatische verwerking van

persoonsgegevens op Internet door software en hardware”, goedgekeurd op 23 februari
19995.

 De bescherming van persoonsgegevens en privacy op Internet worden ook besproken in
internationale fora zoals de Raad van Europa6 en de OESO7. Naar aanleiding van het
voorstel van de Europese Unie om wereldwijd geldende oplossingen te zoeken binnen het
kader van de WTO, heeft de WTO ermee ingestemd om de bescherming van
persoonsgegevens op te nemen in haar werkprogramma betreffende de elektronische
handel. Dit onderwerp zal worden behandeld door de Raad voor de Handel in Diensten die
regelmatig vergadert om tegen juni 1999 een verslag te kunnen voorleggen. Het is de
bedoeling overeenstemming te bereiken over bindende basisbeginselen die het vrije
verkeer van persoonsgegevens in de wereldwijde elektronische handel mogelijk maken
onder naleving van het individuele recht op privacy respecteert en zo het vertrouwen in de
elektronische handel waarborgen. 

 Tijdens de Europese Conferentie van commissarissen voor de gegevensbescherming, die
op 23 and 24 april 1998 in Dublin plaatshad, werd de wens geuit dat de Groep dit
onderwerp op een systematischer manier zou benaderen om de hangende problemen te
verduidelijken en oplossingen voor te stellen die bijdragen tot een zodanige ontwikkeling
van Internet en van aanverwante diensten dat het recht op privacy van de gebruikers wordt
gerespecteerd en bijgevolg het vertrouwen in de commerciële en particuliere toepassingen
van Internet wordt versterkt. De Commissarissen herinnerden eraan dat de voortvloeiende
regels uit de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming volgens de geldende
uitvoeringsbepalingen integraal van toepassing zijn op de verwerking van

                                               
 2 Zie Aanbeveling 3/97 van de Groep: “Anonimiteit op Internet”, goedgekeurd op 3.12.1997, beschikbaar op
het adres: in voetnoot 1.
 3 Zie Aanbeveling 2/97 van de Groep: “Verslag en leidraad van de Internationale werkgroep voor
gegevensbescherming in de telecommunicatiesector (“Berlin-Budapest Memorandum on data Protection and
Privacy on the Internet”)”, goedgekeurd op 3.12.1997, beschikbaar op het adres: zie voetnoot 1.
 4 Zie Advies 1/98 van de Groep: “Platform for Privacy Preferences (P3P) en de Open Profiling Standard
(OPS)”, goedgekeurd op 16 juni 1998, beschikbaar op het adres: in voetnoot 1.
5 Beschikbaar op het adres: in voetnoot 1.
 6 De Raad van Europa staat op het punt om richtsnoeren over de bescherming van de privacy op
informatiesnelwegen goed te keuren.
 7 Zie het resultaat van de conferentie van Ottawa in oktober 1998 op het volgende adres: http://www.oecd.org
.
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persoonsgegevens op Internet, ongeacht de technische middelen die daarvoor worden
gebruikt.
 
 
 2. Het belang van de richtlijnen inzake gegevensbescherming
 
 De Groep is het eens met de Europese Conferentie van Commissarissen voor de
gegevensbescherming. Internet is geen juridisch vacuüm. De verwerking van
persoonsgegevens op Internet moet gebeuren volgens de beginselen inzake
gegevensbescherming, net als in de off-linewereld8. Dit houdt geen beperking in van het
gebruik van Internet, maar is daarentegen een van de essentiële voorwaarden om het
vertrouwen van de gebruikers in Internet en aanverwante diensten te waarborgen. De
bescherming van persoonsgegevens op Internet is dan ook een onontbeerlijke voorwaarde
voor de verdere groei van de elektronische handel.
 
 De algemene Richtlijn 95/46/EG betreffende de gegevensbescherming is van toepassing op
elke verwerking van persoonsgegevens binnen het toepassingsgebied van de richtlijn,
ongeacht de technische middelen die hiervoor worden gebruikt. Ook de verwerking van
persoonsgegevens op Internet valt dus onder deze richtlijn.
 
 De specifieke Richtlijn 97/66/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector9 vult de
algemene Richtlijn 95/46/EG aan met specifieke juridische en technische bepalingen10.
 
 Internet is een computernetwerk dat voor iedereen toegankelijk is en is bijgevolg een
onderdeel van de openbare telecommunicatiesector. De bepalingen van Richtlijn 97/66/EG
zijn daarom van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de
verstrekking van algemeen beschikbare telecommunicatiediensten via openbare
telecommunicatienetwerken in de Gemeenschap11.
 
 
 3. De Taskforce Internet
 
 De Groep is zich ervan bewust dat de homogene toepassing van de
gegevensbeschermingsrichtlijnen op de verwerking van persoonsgegevens op Internet een
analyse vereist die zowel met de technische als de juridische aspecten rekening houdt. Het
is ook de bedoeling van de Groep om oplossingen te helpen vinden voor de vele
gedetailleerde kwesties die in deze context aan de orde komen.
 
 Om een coherente en homogene aanpak van de gegevensverwerking op Internet te
waarborgen, heeft de Groep een interdisciplinaire Taskforce Internet opgericht die tot taak
                                               
8 Zie ook de ministeriële verklaring van de Ministerconferentie in Bonn over wereldwijde
informatienetwerken, juli 1997, beschikbaar op het volgende adres:
http://www2.echo.lu/bonn/conference.html.
 9 Overeenkomstig artikel 14 lid 3 van Richtlijn 97/66/EG voert de Groep, ingesteld bij Richtlijn 95/46/EG,
zijn taken ook uit ten aanzien van de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden en van
rechtmatige belangen in de telecommunicatiesector, die het voorwerp uitmaakt van Richtlijn 97/66/EG.
 10  Richtlijn 95/46/EG is van toepassing op alle aangelegenheden die niet specifiek onder het bepaalde in
Richtlijn 97/66/EG vallen, zoals de plichten van de verantwoordelijke en de rechten van personen of niet
algemeen beschikbare telecommunicatiediensten (zie inleidingsclausule 11 van Richtlijn 97/66/EG).
 11  Zie artikel 3, lid 1, van Richtlijn 97/66/EG.
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heeft te bepalen welke Internetproblemen door de Groep moeten worden behandeld, en het
standpunt van de Groep over deze problemen voor te bereiden.
 
 De Taskforce Internet heeft eerder Aanbeveling 1/99 van de Groep betreffende de
onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op Internet door software
en hardware12 voorbereid.
 
 Meer algemeen zal de Taskforce Internet ook voortwerken aan de toepassing van de twee
richtlijnen voor de verwerking van persoonsgegevens op Internet en zal ze voorstellen doen
met het oog op de homogene toepassing van de bepalingen van deze richtlijnen,
bijvoorbeeld inzake elektronische post (e-mail) en verkeersinformatie op Internet.
 
 
 

Gedaan te Brussel, 23 februari 1999

Voor de Groep

De voorzitter

Peter HUSTINX

 

                                               
12 Goedgekeurd op 23 februari 1999. Beschikbaar op het adres: zie voetnoot 1.


