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Advies 3/99 inzake

OVERHEIDSINFORMATIE EN DE BESCHERMING VAN

PERSOONSGEGEVENS

INLEIDING EN OPMERKINGEN VOORAF:

1. De Europese Commissie heeft voor openbare raadpleging het groenboek

“Overheidsinformatie: een essentiële hulpbron voor Europa” gepubliceerd.1 Het groenboek
heeft als belangrijkste doel een discussie te bevorderen over de vraag hoe de

overheidsinformatie beter toegankelijk kan worden gemaakt voor de burgers en
ondernemingen en over de noodzaak om de nationale regels op dat gebied al dan niet te

harmoniseren. Het document lijkt redelijk sterk te zijn beïnvloed door de eisen van de
particuliere sector die zo goedkoop mogelijk toegang tot overheidsinformatie wensen en de

overheidsmonopolies op dat gebied willen bestrijden.

Een van de onderwerpen van het groenboek betreft dus het toegankelijk maken van
overheidsinformatie. Dat is een bijzondere categorie van “openbare” gegevens: die in het

bezit zijn van overheidsorganisaties en openbaar worden gemaakt op grond van voorschriften
of gebruiken2 die impliciet of expliciet zijn gebaseerd op het streven van de staat naar

openheid jegens de burger.
3

De bescherming van persoonsgegevens komt in dit groenboek weliswaar aan de orde, maar
vormt niet het belangrijkste onderwerp.

Onder punt 111 (III.7, bladzijde 19) wordt expliciet vermeld dat Richtlijn 95/46/EG

betreffende de bescherming van persoonsgegevens 
4
 “zowel voor de overheidssector als de

particuliere sector bindende regels vast[stelt] en [...] volledig in acht [moet] worden genomen

in gevallen waarin de overheid in het bezit is van persoonsgegevens.”

Onder punt 114 wordt benadrukt dat “door de totstandkoming van de informatiemaatschappij
nieuwe risico’s voor de privacy van het individu [zouden] kunnen ontstaan als openbare

registers in elektronische vorm (met name on line en op Internet) en in grote hoeveelheden
toegankelijk worden gemaakt”.

                                               
1
  COM(1998) 585, te vinden op het volgende adres: http://www.echo.lu/legal/en/access.html
2
 Er kan blijkbaar een verschil worden gemaakt tussen wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, wettelijk

toegestane toegang tot informatie en openbaarmaking of toegang op verzoek van particulieren of

ondernemingen bij een overheidsinstantie zonder dat die wettelijk is geregeld.
3
 Dit advies behandelt dus niet de andere, ruimere, betekenis van het begrip “openbaar” dat alle door overheden

verwerkte gegevens omvat.

 

4
 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 november 1995, blz. 31. Te vinden op het volgende adres:

http://www.europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/index.htm.
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In het groenboek wordt deze stelling niet overtuigend verdedigd.

In de eerste plaats kan het gebruik (in de Engelse versie) van de uitdrukking “publicly

available” (openbaar beschikbaar) leiden tot de opvatting dat openbaar gemaakte gegevens
voor ieder doel kunnen worden gebruikt. Het finaliteitsbeginsel, waarop onze wetgevingen

inzake gegevensbescherming zijn gebaseerd, is echter moeilijk met het begrip “beschikbaar”
te verenigen. Bovendien zou de openbaarmaking van een gegeven zonder voorafgaande

afweging of voorzorgsmaatregelen in strijd zijn met het beginsel van eerlijke
gegevensverzameling, dat vooral door veiligheidseisen rond de verwerking wordt beschermd.

Het is daarom wenselijk dat de uitdrukking “publicly available” wordt vervangen door een
meer geschikte en ondubbelzinnige uitdrukking, bijvoorbeeld “publicly accessible” (openbaar

toegankelijk).

In de tweede plaats kan vraag 7 (“Moet specifieke aandacht worden besteed aan
privacyoverwegingen in verband met de exploitatie van overheidsinformatie?”, bladzijde 19)

de suggestie wekken dat de verwijzing naar de bepalingen in Richtlijn 95/46/EG niet tot
voldoende duidelijke conclusies op dat punt zou leiden, terwijl onder punt 111 wordt gesteld

dat Richtlijn 95/46/EG “het noodzakelijke evenwicht tussen het beginsel van toegang tot
overheidsinformatie en de bescherming van persoonsgegevens” tot stand brengt. Deze

tegenstrijdigheden moeten worden weggenomen.

2. In deze context is dit advies bedoeld als bijdrage aan de discussie over de omvang van de
bescherming van persoonsgegevens. Deze discussie is van groot belang nu het voornemen

bestaat de toegang te vergemakkelijken tot overheidsinformatie, met name wanneer die op
natuurlijke personen betrekking heeft. Het advies pretendeert niet alle vragen te

beantwoorden die ontstaan bij het zoeken naar een evenwicht tussen twee doelstellingen:
enerzijds het vergemakkelijken van de toegang tot overheidsinformatie op grond van het

streven naar openheid van de staten ten opzichte van de burger en anderzijds de bescherming
van persoonsgegevens zoals vastgelegd in Richtlijn 95/46/EG.

Dit advies gaat dan ook niet in op de vragen uit het groenboek die verder reiken dan de

beschikbaarstelling van overheidsinformatie aan derden, zoals het onder punt 56
weergegeven standpunt (II.2, bladzijde 11): “Het gebruik van nieuwe technologieën kan de

efficiëntie bij het verzamelen van informatie aanzienlijk verhogen. Het biedt
overheidsorganisaties de mogelijkheid om beschikbare informatie gemeenschappelijk te

gebruiken wanneer dit in overeenstemming is met de voorschriften inzake
gegevensbescherming”.

Het doel is op basis van Richtlijn 95/46/EG en concrete ervaringen met het gebruik voor

pedagogische doeleinden van de bekendste registers met openbaar gemaakte
persoonsgegevens, een eerste reeks uitgangspunten te bieden die bij het nemen van concrete

beslissingen in aanmerking moeten worden genomen. Deze uitgangspunten en concrete
voorbeelden uit verschillende lidstaten geven aan hoe de voorschriften inzake

gegevensbescherming moeten worden toegepast in de informatiemaatschappij met betrekking
tot gegevens uit openbare registers en hoe technische of organisatorische maatregelen ertoe

kunnen bijdragen (zonder een waterdichte bescherming te pretenderen) dat het openbaar
maken van die gegevens voldoet aan de voorschriften inzake bescherming van

persoonsgegevens en vooral aan het grondbeginsel op dit gebied, namelijk het
finaliteitsbeginsel.
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I - DE REGELS INZAKE GEGEVENSBESCHERMING ZIJN OP OPENBAAR

GEMAAKTE PERSOONSGEGEVENS VAN TOEPASSING

De toegankelijkheid van overheidsinformatie, vooral langs elektronische weg, waarvoor in

het groenboek wordt gepleit, leidt tot de vraag op welke manier deze gegevens worden
gebruikt. Een verbod op het gebruik zou in strijd met de maatschappelijke ontwikkelingen

zijn. Het zou ook niet overeenstemmen met onze wetgevingen inzake gegevensbescherming,
die in begeleiding van de informatisering van de maatschappij voorzien, en niet in een

verbod.

Onze wetten inzake gegevensbescherming op openbaar gemaakte persoonsgegevens van
toepassing verklaren, is overigens overbodig omdat dit uit de wetsteksten blijkt: een

persoonsgegeven blijft een persoonsgegeven, ook al is het openbaar gemaakt, en wordt
daarom beschermd.

Dit betekent echter wel dat moet worden bepaald hoe openbaar gemaakte persoonsgegevens

moeten worden beschermd. Richtlijn 95/46/EG biedt hiervoor een aantal antwoorden.

A - Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die

gegevens

De richtlijn maakt het mogelijk om bij de tenuitvoerlegging van de daarin gestelde regels

rekening te houden met het beginsel van het recht van toegang van het publiek tot officiële
documenten5 en met andere voor de discussie relevante elementen6.

Zo vereist het finaliteitsbeginsel dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk

omschreven en gerechtvaardigde doeleinden moeten worden verkregen en daarna niet worden
verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is.

7
 Dit beginsel staat dus

centraal bij het toegankelijk maken van persoonsgegevens in overheidsbezit.

Van geval tot geval moet worden bepaald in hoeverre een bepaalde wet de publicatie of het
voor het publiek toegankelijk maken van persoonsgegevens voorschrijft of toestaat: wordt er

een volledige toegankelijkheid zonder tijdsbeperkingen beoogd, is het gebruik van de
gegevens voor ieder doel toegestaan, ongeacht het oorspronkelijke doel, of beoogt de wet

juist toegankelijkheid voor bepaalde groepen en/of een gebruik dat beperkt is tot het doel
waarvoor het gegeven openbaar is gemaakt? Daarom kan uit het oogpunt van

gegevensbescherming geen enkele categorie persoonsgegevens die openbaar wordt gemaakt
op dezelfde manier behandeld worden maar moet de mate waarin de rechten van het

betrokken individu worden beperkt, zorgvuldig worden afgewogen tegen het recht van het

                                               
5
 Zie overweging 72. Voor de discussie zij opgemerkt dat de richtlijn geen definitie van “officiële documenten”

geeft, maar dat dit begrip ruim kan worden opgevat, zodat het de “administratieve informatie” omvat die in het

groenboek wordt genoemd bij de voorgestelde indeling van de informatie in categorieën (punt 73 en verder,

blz.13).
6
 Zie artikel 10 en overweging 37 van Richtlijn 95/46/EG over de afweging tussen de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en de voorschriften inzake de vrijheid van meningsuiting. Zie ook Aanbeveling 1/97

getiteld “Wetgeving inzake gegevensbescherming en de media” vastgesteld op 25.2.1997 (document 5012/9, in

de 11 talen beschikbaar op het in voetnoot 1 vermelde adres).
7
 Zie artikel 6, lid 1, onder b), van Richtlijn 95/46/EG.
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publiek op toegang tot informatie. Hoewel de toegang tot de gegevens openbaar kan zijn,
kunnen er voorwaarden aan worden verbonden (zoals het aantonen van een rechtmatig

belang) en kan het gebruik ervan, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden of door de
media, worden beperkt. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

De betrokkene heeft altijd recht op toegang tot de hem betreffende gegevens, ongeacht of ze

al dan niet openbaar zijn gemaakt, en het recht om, naar gelang het geval, rectificatie of de
uitwissing te verkrijgen van de gegevens waarvan de verwerking niet overeenstemt met de

bepalingen van de richtlijn, met name op grond van het onvolledige of onjuiste karakter van
de gegevens.8

Verschillende bepalingen van de richtlijn verwijzen expliciet naar het openbare karakter van

een gegeven. Twee van die bepalingen verdienen nadere aandacht.

                                               
8
  Zie artikel 12 van Richtlijn 95/46/EG.

Artikel 18, lid 3, waarin een uitzondering wordt toegestaan op het voorschrift dat
verwerkingen bij de toezichthoudende autoriteit moeten worden aangemeld, voor een register

“dat volgens de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen bedoeld is om het publiek voor te
lichten en dat door eenieder [...] kan worden geraadpleegd”. Hierbij moet echter worden

aangetekend dat in de overwegingen 50 en 51 van de richtlijn wordt bepaald dat slechts in
vrijstelling of vereenvoudiging kan worden voorzien bij verwerkingen die alleen tot doel

hebben (eerste voorwaarde) een register bij te houden dat overeenkomstig het nationale recht
bestemd is ter voorlichting van het publiek (tweede voorwaarde) en  dat door het publiek of

door iedere persoon die zich op een rechtmatig belang kan beroepen, kan worden
geraadpleegd (derde voorwaarde). Wanneer een dergelijke vereenvoudiging of vrijstelling

van toepassing is, ontheft dat de voor de verwerking verantwoordelijke niet van de overige
verplichtingen uit de richtlijn.

Ten tweede artikel 26, lid 1, onder f), waarin wordt afgeweken van de eis van een passend

beschermingsniveau voor persoonsgegevens die worden doorgegeven naar een derde land dat
geen waarborgen voor dat beschermingsniveau biedt, wanneer die doorgifte “geschiedt vanuit

een openbaar register dat [...] door eenieder [...] kan worden geraadpleegd”. In overweging 58
van de richtlijn wordt die doorgifte echter beperkt door de bepaling dat niet de totaliteit van

de in dit register opgenomen gegevens of categorieën gegevens mag worden verstrekt en dat
in voorkomende gevallen de doorgifte slechts mag plaatsvinden op verzoek van de personen

die hierbij een rechtmatig belang hebben.

Uit deze bepalingen en nadere toelichtingen blijkt echter duidelijk dat de bescherming van
persoonsgegevens weliswaar geen hindernis mag vormen voor het recht van de burgers op

toegang tot officiële documenten tegen de voorwaarden die in iedere nationale wetgeving
worden gesteld, maar dat de richtlijn niet is bedoeld om de openbaar toegankelijke gegevens

iedere bescherming te ontnemen.

Bij de discussie over de vraag of de nationale regels inzake toegang tot overheidsinformatie
geharmoniseerd moeten worden, moet in elk geval rekening worden gehouden met de

geharmoniseerde regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en de daarmee
samenhangende nationale omzettingsmaatregelen.
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Afgezien van de taak van de Commissie om op de toepassing van de richtlijn toe te zien,
moet de op grond van artikel 29 van de richtlijn ingestelde Groep de reikwijdte van de ter

uitvoering van Richtlijn 96/46/EG vastgestelde nationale bepalingen beoordelen in de
concrete gevallen waar discrepanties op nationaal niveau kunnen ontstaan.

9

B - Voorbeelden van een afweging tussen de bescherming van persoonsgegevens en de

toegang tot overheidsinformatie

In sommige landen staat de wet de verspreiding van informatie in overheidsbezit alleen voor

bepaalde doelen toe. Dat kan een verbod op de toegang tot bepaalde gegevens, een verbod op
bepaalde aanwendingen van de gegevens of bepaalde toegangsvoorwaarden inhouden.

Door de digitalisering van informatie en de mogelijkheid in integrale teksten te zoeken, zijn

de mogelijkheden om gegevens op te zoeken en te sorteren onbeperkt, terwijl de verspreiding
via Internet leidt tot een toenemend gevaar dat gegevens worden onderschept en misbruikt.

Bovendien maakt de digitalisering van informatie het combineren van openbare gegevens uit
verschillende bronnen gemakkelijker en kunnen profielen van de situatie of van het gedrag

van individuen worden opgesteld.10 Bovendien is het openbaar maken van persoonsgegevens
een belangrijke stimulans voor nieuwe technieken die als “data warehousing” en “data

mining” bekend staan. Met deze technieken kunnen gegevens zonder vooraf bepaalde
doeleinden worden verzameld en worden die doeleinden pas bij het gebruik van de gegevens

vastgesteld. Er moet dan ook rekening worden gehouden met alle technische mogelijkheden
die bij het gebruik van die gegevens kunnen worden benut.11

Daarom moeten van geval tot geval de mogelijke negatieve gevolgen voor het individu

worden beoordeeld voordat er een beslissing over de verspreiding op digitale
gegevensdragers wordt genomen. Afhankelijk van het geval kan worden besloten bepaalde

persoonsgegevens niet te verspreiden of de verspreiding afhankelijk te stellen van de
goedkeuring van de betrokkene of van andere voorwaarden.

1 - Gegevensbestanden met gerechtelijke beslissingen

Onder punt 74 van het groenboek (bladzijde 13), waarin jurisprudentie wordt genoemd als

voorbeeld van “informatie die essentieel is voor de werking van de democratie”, komt een
fundamentele vraag aan de orde. Is het mogelijk alle uitspraken van alle gerechtelijke

instanties op Internet toegankelijk te maken zonder de betrokkenen te benadelen?

Wanneer geen bijzondere voorzorgsmaatregelen worden genomen, kunnen juridische
documentatie-instrumenten zoals gegevensbestanden met jurisprudentie voor informatie over

                                               

9
   Zie de artikelen 29 en 30 van Richtlijn 95/46/EG.
10
  Overigens kan ook de staat met die technieken dergelijke profielen samenstellen.

11
 Ander voorbeeld: door twee gegevensbanken elektronisch te koppelen, kunnen gemakkelijker negatieve

gegevens over een persoon worden verkregen. Zo kunnen bijvoorbeeld de personen die geen stemrecht hebben

worden opgespoord door het bevolkingsregister (indien dit in elektronische vorm bestaat) aan kiezerslijsten te

koppelen.
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personen worden gebruikt, wanneer ze niet met het oog op de jurisprudentie worden
geraadpleegd maar bijvoorbeeld om alle gerechtelijke beslissingen over een bepaalde persoon

te verzamelen.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (België) heeft hier in
haar advies van 23 december 1997 sterk de nadruk op gelegd. Volgens de commissie moet

gezien de technische evolutie een grotere terughoudendheid worden betracht bij het
vermelden van de identiteit van de partijen in de gerechtelijke verslagen. Indien het volledig

weglaten van de namen niet mogelijk is, moeten openbaar toegankelijke gerechtelijke
beslissingen niet van een zoekregister op naam van de partijen worden voorzien om te

voorkomen dat het bestand aan de hand daarvan kan worden doorzocht.

De Italiaanse Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens12 wil op nationaal
niveau voorstellen dat de partijen zich tegen publicatie van hun naam in

jurisprudentiebestanden kunnen verzetten. Dat recht zou op ieder moment kunnen worden
uitgeoefend en zou bij het actualiseren van de openbaar gemaakte bestanden op magnetische

gegevensdragers kunnen worden uitgevoerd. De uitoefening van dat recht zou geen
terugwerkende kracht hebben voor gedrukte publicaties.

Het ministerie van Justitie in Frankrijk, dat de jurisprudentiebestanden op Internet wil

verspreiden, stelt bij de openbare aanbesteding als eis dat de gerechtelijke beslissingen
anoniem worden gemaakt.

2 - Bepaalde officiële teksten

De publicatie van informatie op Internet leidt tot een wereldwijde verspreiding ervan en een
verveelvoudiging van de informatiebronnen. Deze schaalvergroting kan een bijzonder risico

met zich meebrengen. De wereldwijde verspreiding van informatie waarvan de
openbaarmaking in een bepaald land gerechtvaardigd is, kan het privé-leven of de

lichamelijke integriteit van personen ernstig aantasten, bijvoorbeeld wanneer beslissingen tot
naturalisatie officieel gepubliceerd moeten worden. Dat is het geval in Frankrijk waar de

regering op advies van de CNIL (Nationale commissie voor informatica en vrijheden) bij de
publicatie van het Journal Officiel (het Franse staatsblad) op Internet heeft besloten deze

teksten achterwege te laten. Dit om eventuele represailles te voorkomen tegen onderdanen die
hun oorspronkelijke nationaliteit hebben opgegeven.

Hieruit blijkt dat het streven van een staat, en vooral van zijn onderdanen, naar openheid

soms moeilijk is te verenigen met de wereldwijde verspreiding van dergelijke gegevens.

3 - Andere voorbeelden van verspreiding van openbare persoonsgegevens die

verbonden is aan voorwaarden ter bescherming van de betrokkene

                                               
12
 Garante per la protezione dei dati personali.
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De voorwaarden voor de toegang tot persoonsgegevens in registers worden verbonden,
kunnen naar gelang van de voorschriften sterk variëren. Het kan gaan om een beperkte

toegang tot gegevens uit het register, het bewijs van een belang of een verbod op
commercieel gebruik.

In Duitsland moet bijvoorbeeld op iedere kandidatenlijst voor de federale verkiezingen voor-

en achternaam, beroep of maatschappelijke positie, geboortedatum en -plaats en adres van de
kandidaten worden vermeld. Op de lijsten die voorafgaand aan de verkiezingsdatum worden

gepubliceerd door de verantwoordelijke die de federale verkiezingen in de stad of de
deelstaat organiseert, wordt de geboortedatum echter vervangen door het geboortejaar.

In Italië verbiedt de wetgeving inzake het bevolkingsregister dat door ieder gemeente wordt

bijgehouden, de verstrekking van gegevens aan particuliere organisaties en is iedere
overheidsdienst die gegevens opvraagt verplicht een relevant openbaar belang te bewijzen.

In Frankrijk is de kiezerslijst openbaar zodat die op juistheid kan worden gecontroleerd. De

wet staat het gebruik voor politieke doeleinden door alle kandidaten en partijen toe, maar
verbiedt commercieel gebruik. Van verspreiding van de kiezerslijsten op Internet kan bij de

huidige stand van zaken geen sprake zijn.

Ook de persoonsgegevens in het kadaster zijn in Frankrijk openbaar, maar commercieel
gebruik is verboden.

In Griekenland wordt het huidige registratiesysteem van het kadaster op basis van een

alfabetische lijst van de eigenaren van onroerende zaken vervangen door een register op basis
van de onroerende zaak. Daardoor is het niet meer mogelijk naar het totaal aantal onroerende

zaken te zoeken dat een bepaalde persoon in eigendom heeft. Voor toegang tot het register
moet een rechtmatig belang worden aangetoond.

II - DE NIEUWE TECHNIEKEN KUNNEN BIJDRAGEN TOT EEN JUISTE

AFWEGING TUSSEN DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN DE

OPENBAARMAKING ERVAN

De nieuwe technieken en sommige begeleidende administratieve maatregelen kunnen tot
een betere toegang tot openbare gegevens leiden, vooral dankzij de on-lineverbindingen, en

tegelijkertijd bijdragen tot een betere naleving van de grondbeginselen van de
gegevensbescherming zoals het finaliteitsbeginsel, het recht op informatie en op verzet

tegen openbaarmaking en het veiligheidsbeginsel. Het gebruik van die technieken vormt
echter geen volledige garantie tegen misbruik of schending van bovengenoemde beginselen

voor de bescherming van persoonsgegevens.

A - De technische mogelijkheden voor toegang tot overheidsinformatie moeten bijdragen

tot naleving van het finaliteitsbeginsel
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Gezien de toegangsmogelijkheden van het publiek tot digitale informatie, is het in de
praktijk erg moeilijk te garanderen dat het doel wordt aangegeven, maar een weldoordacht

en doelgericht gebruik van de techniek kan hiertoe bijdragen. Daarvoor moeten de
voorwaarden voor het opvragen van gegevens van geval tot geval worden gecontroleerd en

gedefinieerd. Uitgangspunt is hierbij het beginsel dat iedereen voor zover toegestaan alle
individuele gegevens mag lezen, maar niet alle gegevens in hun geheel. Door de keuze van

de op te nemen zoekcriteria moet ieder misbruik in normale omstandigheden worden
uitgesloten. Ook moet worden nagegaan of de “hindernis” niet kan worden omzeild door

middel van aanvullende informatie uit andere bronnen.

Daarom kunnen beperkingen worden gesteld aan het on line raadplegen van
gegevensbanken om te voorkomen dat de gegevens worden gebruikt met een ander doel dan

dat waarvoor ze openbaar zijn gemaakt. Deze maatregelen verschillen van geval tot geval
en kunnen bijvoorbeeld een beperking van het zoekveld of de zoekcriteria inhouden.

In Frankrijk zijn uittreksels uit het geboorteregister toegankelijk voor iedereen die over

iemands naam, geboortedatum en -plaats beschikt. De CNIL heeft de on-linetoegang tot
deze uittreksels verbonden aan de voorwaarde dat de on-linezoekvraag al deze gegevens

bevat. Door het vastleggen van beperkende criteria voor het opvragen van gegevens uit het
bestand kan het grootschalig verzamelen van gegevens uit dergelijke registers voor

commercieel gebruik worden voorkomen maar blijft de toegankelijkheid verzekerd.

Eveneens in Frankrijk kon de digitale telefoongids worden doorzocht aan de hand van de
eerste letters van de achternaam. Dit maakte het downloaden van het hele bestand en het

commercieel gebruik ervan erg gemakkelijk, hetgeen bij een aantal abonnees tot tegenstand
leidde. Deze zoekwijze is op Minitel en Internet nu onmogelijk gemaakt om eventueel

gebruik voor andere doeleinden op deze manier te voorkomen.

In Nederland is de cd-romversie van de telefoongids zodanig opgezet dat de naam en het
adres van een individu niet aan de hand van zijn telefoonnummer kan worden achterhaald

(het bestand kan niet op basis van alleen het telefoonnummer worden geraadpleegd).

Ook het doorzoeken van bestanden met bedrijfsregisters aan de hand van de naam van een
persoon moet onmogelijk zijn om te vermijden dat alle bedrijven kunnen worden opgezocht

waarbij een bepaalde persoon is betrokken.

B. Bevorderen van het gebruik van technische hulpmiddelen die het automatisch

verzamelen van on line toegankelijke gegevens kunnen voorkomen

Vermeldenswaard is het Robots Exclusion Protocol, dat moet voorkomen dat websitepagina’s
door een zoekmachine automatisch geheel of gedeeltelijk worden geïndexeerd. Dergelijke

methoden kunnen alleen doeltreffend zijn wanneer de website-ontwerpers en de
Internetgebruikers weten dat ze bestaan en wanneer de zoekmachines eraan voldoen.

Sommige producenten van zoekmachines verklaren het protocol na te komen.
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III. Commercieel gebruik

De persoonsgegevens in overheidsbezit zijn aanvankelijk verzameld en verwerkt met een
specifiek doel en, in principe, op basis van een voorschrift. In sommige gevallen was het

verzamelen verplicht, in andere gevallen was het een voorwaarde voor toegang tot een
openbare dienst. De betrokken burger verwacht dus niet per definitie dat zijn gegevens

openbaar worden gemaakt en voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Dat is een van
de redenen waarom de wet in sommige landen de toegang tot overheidsinformatie met

inbegrip van persoonsgegevens toestaat maar ieder commercieel gebruik ervan verbiedt.13

Vanuit het oogpunt van Richtlijn 96/46/EG
14
 rijst de vraag of commercieel gebruik

onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld en zo ja,

onder welke voorwaarde commercieel gebruik toch kan worden toegestaan.

Indien publicatie en commercieel gebruik van overheidsinformatie zijn toegestaan15, moeten
bepaalde regels worden nageleefd en moet van geval tot geval het recht op privacy tegen de

commerciële belangen van het bedrijfsleven worden afgewogen.

Richtlijn 95/46/EG verleent de betrokkene het recht op informatie over de verwerking van
zijn gegevens en ten minste het recht zich tegen een rechtmatige verwerking te verzetten. De

betrokkenen moeten daarom over het commerciële gebruik worden geïnformeerd en zich
hiertegen op eenvoudige en doelmatige wijze kunnen verzetten.16

Er is op dit punt nog veel werk te verrichten. Gezien de vele informatieverspreidingsbronnen,

het grote aantal ondernemers en de mogelijkheid van downloaden is het instellen van
one-step shop voor gegevensbescherming een aantrekkelijke gedachte. Het zou voorkomen

dat de betrokkenen bij iedere instantie dezelfde procedure moeten volgen. In verscheidene
lidstaten bestaat deze mogelijkheid al voor telefoonabonnees die in de gids zijn opgenomen.

Daarom acht de CNIL
17
 het wenselijk dat iedere uitgever van gidsen op elke mogelijke

informatiedrager (papier, cd-rom, Minitel of Internet) aangeeft welke abonnees hun recht
hebben uitgeoefend om zich tegen het gebruik van hun gegevens voor commerciële

doeleinden te verzetten.

Het idee van de one-step shop lijkt essentieel, zowel voor de naleving van door de burgers
uitgeoefende rechten als voor de commerciële partijen die persoonsgegevens willen

gebruiken.

                                               
13
 Zie bijlage 1 van het groenboek: Huidige situatie in de lidstaten met betrekking tot wetgeving en beleid inzake

toegang tot overheidsinformatie, blz. 23 e.v.
14
 Zie artikel 6, lid 1, onder b, van Richtlijn 95/46/EG.

15
 Aangezien door het combineren van verschillende gegevens persoonlijkheidsprofielen kunnen worden

opgesteld, moet volgens sommigen het commerciële gebruik van persoonsgegevens worden verboden of in ieder

geval worden beperkt en moet misbruik worden bestraft. Wat de persoonsgegevens uit officiële bronnen betreft,
mag er geen uitzondering worden gemaakt op de plicht de betrokkene te informeren (artikel 11 van de richtlijn).
16
 Zie de artikelen 10, 11 en 14 van Richtlijn 95/46/EG.

17
 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Nationale commissie voor informatica en

vrijheden),  Frankrijk.
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Voor een juist evenwicht tussen het recht op privacy en de commerciële belangen van het
bedrijfsleven kan het vragen van toestemming van de betrokkene

18
 of zelfs nieuwe wet- of

regelgeving noodzakelijk zijn, zoals uit het volgende voorbeeld blijkt:

In een advies over het commercieel gebruik van gegevens uit bouwvergunningen heeft de
Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verklaard dat een

nieuw doel (namelijk de commercialisering van gegevensverwerkingen van
overheidinstanties) alleen gerechtvaardigd is wanneer het is gebaseerd op wet- of regelgeving

waarin dit nieuwe doel voldoende duidelijk wordt aangegeven. Bij het ontbreken van die
rechtvaardiging weegt het belang dat met het doorgeven van de informatie aan derden wordt

gediend niet op tegen de bescherming van de privacy van degene wiens gegevens worden
doorgegeven. Een derde mogelijkheid is het verkrijgen van toestemming van de betrokkene

voor commercieel gebruik. Deze toestemming moet ondubbelzinnig en met volledige kennis
van zaken zijn gegeven, waarbij moet worden bedacht dat de aanvrager van een

bouwvergunning een dossier moet indienen dat aan bepaalde voorschriften voldoet.

Verderop in hetzelfde advies spreekt de Commissie over het inlichten van de betrokkene en
wijst in het bijzonder op het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten wanneer de

gegevens voor direct marketing zijn verkregen.

CONCLUSIE

Wanneer een wetgever bepaalde informatie voor het publiek toegankelijk wil maken, is het
niet zijn bedoeling dat die informatie daarmee buiten de wet valt. Al onze wetten zijn op dit

uitgangpunt gebaseerd. Dat een persoonsgegeven openbaar is, hetzij op grond van een
voorschrift, hetzij omdat de betrokkene dit wenst, betekent niet dat de betrokkene

noodzakelijkerwijs en voor altijd verstoken is van de bescherming die de wet hem biedt op
grond van de fundamentele beginselen van de bescherming van de menselijke identiteit.

Bij de discussie in het kader van de raadpleging over het groenboek en in de conclusies die

daaruit getrokken worden, moet daarom vooral rekening worden gehouden met onderstaande
elementen voor het afwegen van enerzijds de bescherming van het recht op privacy en de
bescherming van persoonsgegevens en anderzijds het recht van het publiek op toegang tot

overheidsinformatie:

 van geval tot geval bepalen of een persoonsgegeven openbaar/toegankelijk kan worden
gemaakt en zo ja, onder welke voorwaarden en op welke gegevensdrager (digitaal of niet,

verspreiding op Internet of niet enz.),

 het finaliteits- en het rechtvaardigingsbeginsel,

 inlichten van de betrokkene,

                                               
18
 Zie de artikelen 2, onder h), 7, onder a) en 8 van Richtlijn 95/46/EG voor de definitie van het begrip

“toestemming” en de eisen inzake specifieke vormen van toestemming afhankelijk van het geval.
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 het recht van betrokkene zich tegen openbaarmaking te verzetten,

 het gebruik van nieuwe technieken om privacybescherming van te bevorderen.

Deze richtsnoeren lijken niet alleen noodzakelijk wanneer er voorschriften voor

openbaarmaking of toegang bestaan, maar ook wanneer zulke voorschriften niet nodig lijken
om te voorzien in de behoefte van het publiek aan toegang tot overheidsinformatie met

inbegrip van persoonsgegevens19.

In afwachting van de conclusies die de Europese Commissie uit de lopende raadpleging zal
trekken, spreekt de Groep nu reeds haar grote belangstelling uit om een bijdrage te leveren

aan de komende werkzaamheden op dit gebied en aan de vraagstukken die strikt genomen
buiten het kader van het groenboek vallen en op de beschikbaarstelling van

overheidsinformatie aan derden betrekking hebben.20

Gedaan te Brussel, 3 mei 1999

namens de Groep

Peter HUSTINX

Voorzitter

                                               
19
 Zie de voetnoot op bladzijde 2.

20
 Zie bijvoorbeeld eerdere opmerkingen over punt 56 (blz. 11 van het groenboek) over de mogelijkheden om

informatie te verzamelen en gemeenschappelijk te gebruiken en over punt 123 (blz. 21) met voorstellen voor

maatregelen voor informatie-uitwisseling tussen overheidorganisaties.


