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 Advies 1/2000
betreffende bepaalde gegevensbeschermingsaspecten van elektronische

handel

1. Inleiding

De EU is momenteel bezig met de procedure voor de goedkeuring van een
voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische
handel1. Zoals hij tot dusver heeft gedaan, is de Groep gegevensbescherming van artikel
292 voornemens een constructieve bijdrage te leveren tot deze versterking van het
juridische kader voor de elektronische handel. Met dit advies wil de Groep de aandacht
vestigen op een gegevensbeschermingsprobleem dat in verband met de elektronische
handel is gerezen, en uitleggen hoe het in de Europese wetgeving wordt aangepakt. In het
juridische kader voor de bescherming van het fundamentele recht op privacy en de
bescherming van persoonsgegevens is reeds voorzien in de vorm van Richtlijn 95/46/EG,
waarin de algemene beginselen inzake gegevensbescherming zijn vastgesteld, en
Richtlijn 97/66/EG, waarin deze worden aangevuld voor de telecommunicatiesector.

De Groep wenst uiting te geven aan zijn tevredenheid over het feit dat de tekst
waarvan de goedkeuringsprocedure momenteel loopt, nu een expliciete verduidelijking
bevat, in een nieuwe overweging en een nieuw artikel 1, lid 4, onder b), met betrekking
tot de volledige en correcte toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming3

op Internetdiensten. Dit betekent dat de richtlijn inzake elektronische handel volledig in
overeenstemming met de beginselen inzake gegevensbescherming ten uitvoer moet
worden gelegd.

De Groep heeft reeds uitvoerig aandacht geschonken aan gegevensbeschermings-
aspecten die met Internet verband houden, met name in 1999 door algemene richtsnoeren
te formuleren over drie belangrijke vraagstukken betreffende de specifieke kenmerken
van nieuwe informatietechnologieën. Hij heeft een advies inzake overheidsinformatie4

uitgebracht, alsmede aanbevelingen inzake de onzichtbare en automatische verwerking
van persoonsgegevens op Internet5, en inzake de bewaring van verkeersgegevens door
Internetdienstenaanbieders voor wetshandhavingsdoeleinden6. Met betrekking tot de
                                                
1 Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde
juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt, COM(1999) 427 def. Op 7 december
1999 werd in de Raad een politiek akkoord over een tekst bereikt; binnenkort zal een gemeenschappelijk
standpunt formeel worden vastgesteld waarna het in tweede lezing in het Europees Parlement zal worden
behandeld. Zie persmededeling IP/99/952. blz.1 en 4.
2 Opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG, die in voetnoot 3 hierna wordt geciteerd.
3 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, 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, PB L
24 van 30 januari 1998, blz. 1, beide beschikbaar op:
 http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/law/index.htm.
4 Advies 3/99 betreffende overheidsinformatie en de bescherming van persoonsgegevens, goedgekeurd op
3 mei 1999: WP 20 (5055/99). Alle door de Groep goedgekeurde documenten zijn beschikbaar op:
http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm.
5 Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op Internet
door software en hardware, goedgekeurd op 23 februari 1999: WP 17 (5093/98).
6 Aanbeveling 3/99 over de bewaring van verkeersgegevens door Internetdienstenaanbieders voor
wetshandhavingsdoeleinden, goedgekeurd op 7 september 1999: WP 25 (5085/99).
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elektronische handel rijst een vierde probleem. De Groep zou nu een interpretatie willen
geven van de toepassing van de Europese regels inzake gegevensbescherming op de
gegevensverwerking ten behoeve van elektronisch mailen.

2. Het vraagstuk elektronische mailen

Om een reclamecampagne of een commerciële mailing op te zetten, moet een
onderneming een uitgebreide en geschikte lijst van e-mailadressen van potentiële klanten
in haar bezit krijgen. Er zijn drie manieren waarop ondernemingen e-mailadressen van
Internet kunnen halen: rechtstreeks van klanten of bezoekers van websites; door derden
opgestelde lijsten7; en op openbare Internetplaatsen zoals publieke adressenlijsten,
nieuwsgroepen of babbelboxen.

Een bijzonder kenmerk van elektronische commerciële mailings is dat de kosten
voor de afzender weliswaar uiterst laag zijn vergeleken met traditionele methoden van
direct marketing, maar dat de ontvanger kosten heeft in de vorm van verbindingstijd.
Deze kostensituatie vormt een duidelijke stimulans om op grote schaal van dit
marketinghulpmiddel gebruik te maken, zonder zich te bekommeren om gegevens-
beschermingsaspecten en de door elektronisch mailen veroorzaakte problemen.

Uit het oogpunt van de burger gaat het om een drieledig probleem: ten eerste
wordt zijn e-mailadres in een lijst opgenomen zonder dat hij daarvoor toestemming heeft
gegeven of ervan op de hoogte is; ten tweede ontvangt hij grote hoeveelheden
ongevraagde reclame; en ten derde betaalt hij verbindingskosten. Een groot probleem in
dit verband is spamming8. Spamming is de praktijk waarbij ongevraagd e-mails,
gewoonlijk van commerciële aard, in grote aantallen en herhaaldelijk worden
toegezonden aan personen met wie de afzender voordien geen contact heeft gehad. Dit
gebeurt meestal nadat een e-mailadres van een openbare plaats op Internet is gehaald.
Het probleem uit het oogpunt van de interne markt ligt in de mogelijkheid dat er
uiteenlopende nationale regels inzake elektronische commerciële communicatie worden
toegepast waardoor handelsbelemmeringen ontstaan. Beide soorten problemen zijn van
invloed geweest op de ontwikkeling van Gemeenschapswetgeving terzake.

3. Gemeenschapswetgeving en toepassing ervan op elektronisch mailen

In het algemeen werd er reeds op gewezen dat de wetgeving inzake
gegevensbescherming van toepassing is op elektronische handel9. Elektronisch mailen is
een specifiek voorbeeld van hoe de door de elektronische handel ontstane problemen met
betrekking tot gegevensbescherming kunnen worden opgelost aan de hand van de in de
twee richtlijnen opgenomen rechtsbeginselen. De algemene richtlijn bepaalt dat
persoonsgegevens op eerlijke wijze, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden moeten worden verkregen en op eerlijke en rechtmatige

                                                
7  Door derden opgestelde lijsten kunnen zijn opgesteld aan de hand van gegevens die rechtstreeks bij
klanten zijn verkregen, of aan de hand van gegevens die op openbare Internetplaatsen zijn verzameld.
8 Dit thema werd behandeld in het rapport over elektronische mailen en de bescherming van
persoonsgegevens (“Electronic Mailing and Data Protection”), dat de CNIL op 14 oktober 1999 heeft
goedgekeurd en dat beschikbaar is op www.cnil.fr. De punten 2 en 3 van dit advies zijn deels op dat
rapport gebaseerd.
9 Werkdocument: Verwerking van persoonsgegevens op Internet. Goedgekeurd op 3.2.1999: WP 16
5013/99)
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wijze moeten worden verwerkt in overeenstemming met die opgegeven doelstellingen10.
De verwerking moet geschieden op rechtmatige gronden zoals toestemming,
overeenkomst, wet of belangenafweging11. Bovendien moet de betrokkene in kennis
worden gesteld van de voorgenomen verwerking12, en moet hem het recht worden
verleend zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct
marketing13. De richtlijn inzake privacy in de telecommunicatiesector biedt de lidstaten
de keuze tussen “opt-in”- en “opt-out”-regels die ze voor ongevraagde commerciële
communicatie kunnen toepassen14. De regels inzake gegevensbescherming worden
aangevuld met enkele verplichtingen die door de consumentenbescherming zijn
ingegeven. De richtlijn inzake verkoop op afstand bepaalt bijvoorbeeld dat consumenten
tenminste het recht moet worden verleend bezwaar te maken tegen communicatie op
afstand 15 wanneer deze via e-mail geschiedt.

De richtlijn inzake elektronische handel kan, als ze eenmaal is goedgekeurd, in
artikel 7 expliciet twee technische aspecten regelen: de verplichting om commerciële e-
mail als dusdanig aan te geven, en de verplichting om “opt-out”-registers te raadplegen
en te respecteren als de nationale voorschriften daarin voorzien. Maar een overweging en
artikel 1, lid 4, onder b), maken duidelijk dat het helemaal niet de bedoeling is dat deze
richtlijn de juridische beginselen en verplichtingen wijzigt die in het bestaande,
bovenbeschreven wetgevingskader zijn vastgesteld. Aangezien de wetgeving inzake
gegevensbescherming volledig van toepassing is op de elektronische handel, moet de
tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake elektronische handel volledig in
overeenstemming zijn met de beginselen inzake gegevensbescherming. Dit betekent ten
eerste dat, wat gegevensbescherming betreft, voor een onderneming die voor de
verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk is, nog steeds het nationale recht zal
gelden van het EU-land waar ze is gevestigd16. Het betekent tevens dat de richtlijn inzake
elektronische handel niet kan voorkomen dat lidstaten ondernemingen verplichten vooraf
toestemming te vragen voor commerciële communicatie 17, en evenmin het anonieme
gebruik van Internet kan voorkomen18.

De Groep is van mening dat deze regels een duidelijk antwoord geven op de in
punt 2 hierboven opgeworpen vragen met betrekking tot de privacy en een duidelijk
beeld geven van de rechten en verplichtingen van de betrokkenen. Er moet onderscheid
worden gemaakt tussen twee situaties:

• als een e-mailadres door een onderneming rechtstreeks van een persoon wordt
verkregen met het oog op elektronische mailings door die onderneming of een
derde aan wie de gegevens worden bekendgemaakt, moet de oorspronkelijke
onderneming de betrokken persoon in kennis stellen van deze doeleinden op

                                                
10 Richtlijn 95/46/EG, artikel 6.
11 Richtlijn 95/46/EG, artikel 7.
12 Richtlijn 95/46/EG, artikel 10.
13 Richtlijn 95/46/EG, artikel 14.
14 Richtlijn 97/66/EG, artikel 12. Er zou zelfs kunnen worden aangevoerd dat het gebruik van e-mail voor
direct marketing gelijk te stellen is met het gebruik van automatische oproepsystemen, waarvoor de
toestemming van de betrokkene vereist is.
15 Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming
van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, PB L 144 van 4 juni 1997, blz. 19, artikel 10 (e-
mail wordt hierin uitdrukkelijk opgenomen door middel van artikel 2, lid 4, en bijlage 1; beschikbaar op
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/lef/dat/1997/en_397L0007.html.
16 Richtlijn 95/46/EG, artikel 4.
17 Zie artikel 12 van Richtlijn 97/66/EG.
18 Zie overweging 6 bis van het gewijzigde voorstel, voetnoot 1 hierboven.
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het moment dat het adres wordt verkregen19. Aan de betrokkene moet op het
moment dat het adres wordt verkregen en te allen tijde daarna ook tenminste
het recht worden verleend zich met gemakkelijk te gebruiken elektronische
middelen zoals het aanklikken van een daartoe bestemd vakje te verzetten
tegen dit gebruik van zijn gegevens door de oorspronkelijke onderneming en
verder door de ondernemingen die de gegevens van de oorspronkelijke
onderneming hebben ontvangen20. Sommige nationale wetten waarmee de
desbetreffende richtlijnen ten uitvoer worden gelegd, bepalen zelfs dat de
onderneming de toestemming van de betrokkene moet verkrijgen. De
bepalingen van het artikel betreffende ongevraagde commerciële
communicatie in de richtlijn inzake elektronische handel zouden deze regels in
technisch opzicht aanvullen door de dienstverlener te verplichten een register
te raadplegen, maar zouden niets afdoen aan de algemene verplichtingen die
gelden voor de voor de verwerking verantwoordelijken.

• Als een e-mailadres op een openbare plaats op Internet wordt verkregen, zou
het gebruik ervan voor elektronische mailings in strijd zijn met de
desbetreffende Gemeenschapswetgeving, en wel om drie redenen. Ten eerste
zou het kunnen worden beschouwd als “oneerlijke” verwerking van
persoonsgegevens in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene
richtlijn. Ten tweede zou het in strijd zijn met het doelbeginsel van artikel 6,
lid 1, onder b), van die richtlijn in die zin dat de betrokkene zijn e-mailadres
openbaar heeft gemaakt om een heel andere reden, bijvoorbeeld deelneming
aan een nieuwsgroep. Ten derde zou een dergelijke mailing, gezien de
ongelijkmatige kosten en het storende karakter ervan voor de ontvanger, de
proef van de in artikel 7, onder f), omschreven belangenafweging21 niet
doorstaan.

4. Conclusies

Dit advies is niet bedoeld als het definitieve standpunt van de Groep over de
interactie tussen elektronische handel en gegevensbescherming. Het heeft tot doel de
aandacht te vestigen op de problemen die ontstaan als gevolg van een bijzonder type
gegevensverwerking dat momenteel in veel kringen het onderwerp van discussie is, en
bij te dragen tot een beter begrip van het juridische kader dat op elektronische handel van
toepassing is. Het is goed mogelijk dat de elektronische handel, naast de punten die de
Groep reeds heeft behandeld, nog andere vragen oproept die interpretatieve begeleiding
of een gemeenschappelijke benadering vereisen. Daarom acht de Groep het noodzakelijk
een gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen inzake aspecten gaande van
cybermarketing over elektronische betalingen tot technologieën ter verbetering van de
privacybescherming. De Groep heeft zijn Taskforce Internet opdracht gegeven deze
werkzaamheden voort te zetten. Er worden verschillende resultaten verwacht, zoals
aanbevelingen inzake technische maatregelen betreffende spamming, of de validering
van websites volgens een gemeenschappelijke Europese checklist die op de richtlijnen
inzake gegevensbescherming is gebaseerd.

                                                
19 Richtlijn 95/46/EG, artikel 10.
20 Richtlijn 95/46/EG, artikel 14.
21 Volgens deze bepaling (één van verschillende mogelijke rechtmatige gronden voor verwerking) moet de
gegevensverwerking “noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de voor
de verwerking verantwoordelijke ... , mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de
betrokkene ... niet prevaleren”.
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Voor de Groep

De voorzitter

Peter J. HUSTINX


