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DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS,

Ingesteld bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober
19951,

Gelet op de artikelen 29 en 30, lid 3, van die richtlijn,

Gelet op het Reglement van Orde, met name op de artikelen 12 en 14,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

I. Inleiding

Artikel 9 van Richtlijn 95/46/EG betreffende de beschermng van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (“de richtlijn”) luidt als volgt:

De Lid-Staten voorzien voor de verwerking van persoonsgegevens voor
uitsluitend journalistieke of voor artistieke of literaire doeleinden in
uitzonderingen op en afwijkingen van de bepalingen van dit hoofdstuk en
van de hoofdstukken IV en VI uitsluitend voor zover deze nodig blijken
om het recht op persoonlijke levenssfeer te verzoenen met de regels
betreffende de vrijheid van meningsuiting.

Overeenkomstig het in artikel 30, lid 1, onder a), vervatte mandaat is de groep tijdens haar
eerste bijeenkomst besprekingen begonnen over de mogelijke wijzen van
tenuitvoerlegging van artikel 9. De delegaties van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
hebben werkdocumenten ingediend. Tijdens de besprekingen is gebleken dat de nationale
wetgevingen momenteel verschillen op het punt van de toepassing van bepalingen inzake
gegevensbescherming op de media2.

Erkend werd dat het nuttig zou zijn indien de Groep advies kon geven over de
interpretatie van artikel 9 van de richtlijn. Ter voorbereiding hierop werd overeengekomen
dat het secretariaat informatie zou verzamelen over de huidige juridische situatie en een
verslag zou uitbrengen, waarin rekening zou worden gehouden met het verslag inzake
“Gegevensbescherming en de media” dat de Raad van Europa in 1993 heeft uitgegeven3.

Op 21 februari 1996 is een door de Groep opgestelde vragenlijst verstrekt.

                                               

1 PB nr. L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

2 Tenzij anders vermeld, wordt met het begrip “media” bedoeld alle uiteenlopende middelen van
massacommunicatie, met inbegrip van de pers, radio- en televisie-uitzendingen, enzovoorts.

3 Gegevensbescherming en de media, een studie van het Comité van Deskundigen inzake
Gegevensbescherming (DJ-PD) onder auspiciën van het Europees Comité voor juridische
samenwerking (CDCJ), Raad van Europa, Straatsburg, 1991.
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De Groep heeft tijdens haar derde bijeenkomst een werkdocument besproken en enige
conclusies getrokken die tijdens de vierde bijeenkomst in detail zijn besproken. In het licht
van de inhoud van deze conclusies werd overeenstemming bereikt over vaststelling van
het document als aanbeveling in de zin van artikel 30, lid 3, van de richtlijn. Op 25 februari
1997 stelde de Groep de aanbeveling vast.

In het navolgende onderdeel worden enige algemene aspecten van de toepassing van de
wetgeving inzake gegevensbescherming op de media uiteengezet, waarbij ook aandacht
wordt besteed aan de wetgevingsgeschiedenis van artikel 9 van de richtlijn. In onderdeel 3
worden enkele van de belangrijkste kenmerken van de huidige toestand van de wetgeving
op nationaal niveau samengevat4. In onderdeel 4 zijn de conclusies van de besprekingen
van de Groep over de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming op de
media vervat.

Artikel 9 voorziet in uitzonderingen op en afwijkingen van de toepassing van enige
bepalingen van de richtlijn in verband met de verwerking van gegevens voor journalistieke
doeleinden en met het oog op de artistieke en literaire uitdrukkingsvrijheid. De
besprekingen van de Groep spitsten zich toe op de verwerking van gegevens voor
journalistieke doeleinden. De onderhavige aanbeveling heeft daarom vooral betrekking op
daarmee verband houdende uitzonderingen en afwijkingen5.

2. ALGEMENE ASPECTEN

2.1 Vrijheid van meningsuiting en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (EVRM) luidt:

Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de
vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of
denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig
openbaar gezag en ongeacht grenzen. [...]

Dit recht is een van de fundamentele rechten van de mens en vloeit voort uit de
grondwettelijke tradities die de Lid-Staten gemeen hebben; het is een van de meest
karakteristieke elementen van het juridisch erfgoed van democratische maatschappijen.
Historisch is het een van de eerste mensenrechten die in rechte geëist en ook gegarandeerd
werd. Met name de pers genoot bijzondere juridische en grondwettelijke garanties, met
name tegen censuur vooraf.

Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt gegarandeerd door
artikel 8 van het EVRM. De bescherming van gegevens valt onder de door dit artikel
gegarandeerde bescherming van het privéleven. Uitzonderingen op de beginselen van de

                                               

4 Nadere gegevens over de nationale situatie in elke Lid-Staat zijn vervat in document XV D 5027/96.

5 De Zweedse delegatie heeft erop gewezen dat deze aanbeveling niets afdoet aan de grondwettelijke
vrijheid van elke natuurlijke persoon om zijn of haar meningen kenbaar te maken in de media in
Zweden.



5

bescherming van gegevens en op artikel 8 van het EVRM moeten in overeenstemming zijn
met de wet en met het beginsel van evenredigheid6. Hetzelfde geldt voor beperkingen op
de vrijheid van meningsuiting, die bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van de toepassing
van de beginselen inzake gegevensbescherming7.

Deze beide grondrechten moeten echter niet als inherent tegenstrijdig worden opgevat.
Indien voldoende garanties voor de persoonlijke levenssfeer ontbreken, durven personen
hun gedachten wellicht niet vrijelijk te uiten. Ook het identificeren en beschrijven van
lezers en gebruikers van informatiediensten vermindert waarschijnlijk de bereidheid van
personen om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken.

2.2 Wetgevingsgeschiedenis van artikel 9 van de richtlijn

Volgens artikel F, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie respecteert de
Unie de grondrechten als gegarandeerd door het EVRM en de grondwettelijke tradities
die de Lid-Staten gemeen hebben.

De communautaire wetgever heeft het bijzondere geval van de media erkend, evenals de
noodzaak een evenwicht te vinden tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en de vrijheid van meningsuiting8.

Artikel 19 van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie9 bepaalde dat de Lid-Staten
in uitzonderingen op de bepalingen van de richtlijn kunnen voorzien voor de pers en de
audiovisuele media. In het toelichtend verslag werd duidelijk gemaakt dat het
voornaamste bestanddeel van dit artikel de verplichting is om een evenwicht te vinden
tussen de betrokken belangen en dat voor dit evenwicht rekening kan worden gehouden
met het bestaan van andere rechtsmiddelen of van een recht van antwoord, een
gedragscode voor een beroepsgroep, de beperkingen vervat in het EVRM en de algemene
rechtsbeginselen.

Artikel 9 van het gewijzigde voorstel van de Commissie10 stelde het vaststellen van
uitzonderingen voor de media verplicht. De tekst was ook uitgebreid tot journalisten en
beperkte de uitzonderingen tot journalistieke activiteiten.

Het artikel werd verder gewijzigd tot zijn huidige bewoordingen, zodat de uitzonderingen
niet zonder onderscheid van toepassing zijn op alle bepalingen inzake

                                               

6 Zie bijvoorbeeld Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM), Sunday Times, serie A, nr. 30.

7 Zie laatstelijk EHRM, Goodwin/Verenigd Koninkrijk, 27 maart 1996, nog niet gepubliceerd.

8 Dat een evenwicht moet worden gevonden tussen de door deze normen beschermde belangen, is ook
erkend in Conventie 108/81 (“de Conventie”). In het toelichtend verslag (Explanatory report on the
convention for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal
Data, Raad van Europa, Straatsburg, 1991) wordt de vrijheid van meningsuiting genoemd als een
van de “rechten en vrijheden van anderen”, voor de bescherming waarvan nationale wetgevers
ingevolge artikel 9, lid 2, onder b), van de Conventie kunnen afwijken van de grondbeginselen inzake
gegevensbescherming.

9 COM(90) 314 def., SYN 287.

10 COM(90) 422 def., SYN 287.
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gegevensbescherming. Volgens de huidige tekst zijn de uitzonderingen verplicht, maar
“uitsluitend voor zover deze nodig blijken”, hetgeen betekent dat uitsluitend in
uitzonderingen op specifieke beginsel van de richtlijn moet worden voorzien voor zover
deze nodig blijken (in het Frans “dans la seule mesure où”, in het Duits “nur insofern vor,
als sich dies als notwendig erweist”) om een balans te vinden tussen de persoonlijke
levenssfeer en de vrijheid van meningsuiting. Voorts mogen deze uitzonderingen slechts
betrekking hebben op de algemene maatregelen inzake de rechtmatigheid van de
verwerking van persoonsgegevens, de regels inzake de doorgifte van gegevens naar derde
landen en de regels inzake de toezichthoudende autoriteit. Volgens overweging 37 zijn
echter geen uitzonderingen op maatregelen voor de beveiliging mogelijk en moeten de op
dit gebied bevoegde toezichthoudende instanties ten minste bepaalde bevoegdheden a
posteriori worden verleend, zoals het op gezette tijden indienen van een verslag of het in
rechte optreden.

2.3 Samenvatting van de huidige situatie in het nationale recht

In de verschillende nationale wetgevingen worden in dit verband momenteel de volgende
benaderingen gevolgd:

a) In bepaalde gevallen bevat de wetgeving inzake gegevensbescherming geen
uitdrukkelijke uitzonderingen voor de media. Dit is momenteel de situatie in België,
Spanje, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

b) In andere gevallen zijn de media vrijgesteld van de toepassing van diverse bepalingen
van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit is de huidige situatie in
Duitsland11, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Finland. Vergelijkbare
uitzonderingen zijn vervat in het Italiaanse wetsontwerp.

c) In weer andere gevallen zijn de media vrijgesteld van de toepassing van de algemene
wetgeving inzake gegevensbescherming, maar onderworpen aan specifieke regels. Dit
is het geval in Denemarken voor alle media en in Duitsland voor publieke zenders, die
niet onderworpen zijn aan de regelgeving van de federale overheid of de deelstaten
inzake gegevensbescherming, maar aan specifieke regels inzake gegevensbescherming
in de verdragen tussen de deelstaten die deze zenders reguleren.

De verschillen tussen deze drie modellen moeten echter niet worden overschat. In de
meeste gevallen is de wetgeving inzake de bescherming van gegevens, ongeacht of er al
dan niet uitdrukkelijke uitzonderingen bestaan, niet volledig van toepassing op de media
vanwege de speciale grondwettelijke status van de regels inzake de vrijheid van
meningsuiting en die inzake de persvrijheid. Deze regels vormen een de facto beperking
op de toepassing van de materiële bepalingen inzake de bescherming van gegevens, of
althans op de daadwerkelijke tenuitvoerlegging daarvan.

Anderzijds is het gewone stelsel van regelgeving inzake de bescherming van gegevens in
het algemeen van toepassing op de niet-verslaggevingsactiviteiten van de media.

De toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming houden bij de
toepassing van de relevante regels doorgaans rekening met het bijzondere karakter van de

                                               

11 Voor een belangrijke uitzondering hierop, zie onder c).
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media, zowel wanneer bijzondere regels zijn vastgesteld als wanneer geen bijzondere
regels gelden.

De daadwerkelijke reikwijdte van de uitzonderingen kan voorts niet in abstracte termen
worden beoordeeld, maar hangt af van de algehele structuur van de wetgeving inzake
gegevensbescherming in elk afzonderlijk land. Het is duidelijk dat de reikwijdte van de
uitzonderingen afhangt van de mate waarin de materiële regels daadwerkelijk invloed
kunnen hebben op de activiteiten van de media.

De verschillen in toepassing van de wetgeving inzake de bescherming van gegevens op de
media kunnen ook worden verklaard door de veranderende opvattingen over zowel de rol
van deze wetgeving als het gebruik van informatietechnologie door de media. In de
beginperiode van de gegevensbescherming spitste de aandacht zich toe op databestanden
in mainframe-computers. In die tijd leken deze regels nauwelijks gevolgen te hebben voor
de media, waardoor uitzonderingen niet noodzakelijk leken. Het verschuivende
zwaartepunt van de wetgeving inzake gegevensbescherming naar het begrip verwerking
en het uitgebreide gebruik van informatietechnologie door de media heeft de situatie
ingrijpend veranderd.

Een belangrijk aspect van de huidige situatie van de wetgeving in de Lid-Staten is dat de
media, of ten minste de pers, gebonden zijn aan bepaalde regels, die weliswaar geen deel
uitmaken van de wetgeving inzake gegevensbescherming in strikte zin, maar wel bijdragen
tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuen. Deze wetgeving en de
vaak rijke jurisprudentie op dit gebied bieden specifieke rechtsmiddelen, die wel gezien
worden als een vervanging voor het gebrek aan preventieve rechtsmiddelen in de
wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het recht van antwoord en de mogelijkheid van rectificatie van onjuiste informatie, de
beroepsverplichtingen van journalisten en de daarmee verbonden bijzondere
zelfreguleringsprocedures, alsmede de wetgeving tot bescherming van de eer
(strafrechtelijke en burgerrechterlijke bepalingen inzake laster), moeten in aanmerking
worden genomen bij de beoordeling van de wijzen waarop de persoonlijke levenssfeer is
beschermd in relatie tot de media12. De verschuiving van de traditionele media naar
elektronische uitgaven en het aanbieden van on-line diensten lijkt verdere aanleiding tot
bezinning te geven. Het onderscheid tussen redactionele en niet-redactionele activiteiten
veronderstelt nieuwe dimensies in verband met de on-line diensten die, anders dan alle
traditionele media, identificatie van de ontvangers van de diensten mogelijk maken.

                                               

12 Een der belangrijkste bevindingen van de werkzaamheden van de Raad van Europa op dit gebied is
dat het bestaan van bijzondere rechtsmiddelen in de mediawetgeving slechts onder bepaalde
omstandigheden uitzonderingen op de wetgeving inzake gegevensbescherming, en daarmee op artikel
8 EVRM, kan rechtvaardigen. In het verslag van de Raad van Europa (supra) werd opgemerkt dat de
mediawetgeving ter compensatie van de niet-toepasselijkheid van bepaalde beginselen inzake
gegevensbescherming moet voldoen aan Resolutie 428 (1970) van de Parlementaire Vergadering
vande Raad van Europa inzake massacommunicatiemedia en de rechten van de mens en de Resolutie
van het Comité van Ministers inzake het recht van antwoord. Het recht van antwoord is vervat in
artikel 8 van de Europese overeenkomst inzake grensoverschrijdende televisie (Europees
Tractatenblad, nr. 132/89).
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3. CONCLUSIES

Het voorgaande lijkt te bevestigen dat voor elke Lid-Staat een nieuwe beoordeling van het
wetgevingskader voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming op de
media nodig is. In dit verband moet worden nagegaan in welke mate beperkingen moeten
worden gesteld aan de toepassing van elke bepaling van de hoofdstukken II, IV en VI van
de richtlijn om de vrijheid van meningsuiting te beschermen.

Hierbij moeten verschillende overwegingen in aanmerking worden genomen:

• De wetgeving inzake de bescherming van gegevens is in beginsel van toepassing op de
media. Uitzonderingen en vrijstellingen kunnen uitsluitend worden vastgesteld ten
aanzien van hoofdstuk II inzake de algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van
de verwerking van gegevens, hoofdstuk IV inzake de doorgifte van gegevens aan derde
landen en hoofdstuk VI betreffende de bevoegdheden van toezichthoudende
autoriteiten. Uitzonderingen op en vrijstellingen van de bepalingen inzake beveiliging
zijn niet toegestaan. De op dit gebied verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten
moeten in elk geval bepaalde bevoegdheden a posteriori behouden.

• De uitzonderingen en vrijstellingen op grond van artikel 9 moeten in overeenstemming
zijn met het evenredigheidsbeginsel. Deze kunnen slechts worden vastgesteld ten
aanzien van bepalingen die de vrijheid van meningsuiting in gevaar kunnen brengen en
uitsluitend voor zover zulks noodzakelijk is voor de daadwerkelijke uitoefening van dat
recht, en in een evenwichtige verhouding met het recht op privacy van de betrokkene.

• Uitzonderingen en vrijstellingen krachtens artikel 9 zijn wellicht niet nodig wanneer de
flexibiliteit van andere bepalingen van de richtlijn of de uitzonderingen uit hoofde van
andere specifieke bepalingen (die uiteraard ook restrictief moeten worden uitgelegd)
reeds een bevredigend evenwicht mogelijk maken tussen de persoonlijke levenssfeer en
de vrijheid van meningsuiting13.

• Artikel 9 van de richtlijn respecteert het recht van natuurlijke personen op vrijheid van
meningsuiting. Uitzonderingen en vrijstellingen uit hoofde van dit artikel kunen niet
worden toegekend aan de media of aan journalisten als zodanig, maar uitsluitend aan
een ieder die gegevens verwerkt voor journalistieke doeleinden.

• De uitzonderingen en vrijstellingen kunnen slechts betrekking hebben op
gegevensverwerking voor journalistieke (redactionele) doeleinden, met inbegrip van
elektronische uitgaven. Elke andere vorm van gegevensverwerking door journalisten of
de media is onderworpen aan de gewone bepalingen van de richtlijn. Dit onderscheid is
vooral van belang voor elektronische uitgaven. De verwerking van abonneegegevens
voor facturering of voor direct marketing (met inbegrip van de verwerking van
gegevens door de media voor profielschetsen) valt onder de gewone regeling voor de
bescherming van gegevens.

                                               

13 Zo moet bij de vraag of uitzonderingen op artikel 11 moeten worden toegestaan in aanmerking
worden genomen dat de verplichting tot informatieverstrekking aan de betrokkene niet van
toepassing is wanneer dit een onevenredige inspanning zou vergen.
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• De richtlijn vereist een evenwicht tussen twee fundamentele vrijheden. Bij de
beoordeling of beperkingen van de rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de
richtlijn, evenredig zijn met het doel van de bescherming van de vrijheid van
meningsuiting, moet bijzondere rekening worden gehouden met de specifieke garanties
die personen genieten in relatie tot de media. Bperkingen van het recht van toegang en
rectificatie voorafgaand aan publicatie kunnen slechts evenredig zijn voor zover de
betrokkenen een recht van antwoord of rectificatie van onjuiste informatie hebben na
publicatie.

• De betrokkenen moeten zich in elk geval tot de rechter kunnen wenden bij schending
van hun rechten14.

Bij de beoordeling of vrijstellingen of afwijkingen evenredig zijn, moet rekening worden
gehouden met de geldende ethische en beroepsgebonden verplichtingen van journalisten
en met de vormen van toezicht in het kader van de zelfregulering van deze beroepsgroep.

Gedaan te Brussel, 25 februari 1997

Voor de Groep

De Voorzitter

P.J. HUSTINX

                                               

14 Uitzonderingen op of afwijkingen van hoofdstuk III zijn niet mogelijk.


