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Advies over

Het gebruik van openbare abonneelijsten voor omgekeerd zoeken of zoeken met
meervoudige criteria

(Omgekeerde abonneelijsten)

1. INLEIDING

In het kader van het liberaliseringsproces van de Europese telecommunicatiesector
bieden nieuwe bedrijven nu diensten aan die vroeger alleen door de traditionele
telecommunicatiebedrijven werden geleverd. Hierdoor komen er steeds meer nieuwe
producten op de markt, zoals elektronische telefoongidsen die de namen, adressen en
telefoonnummers van miljoenen Europese inwoners van verschillende lidstaten bevatten.
Deze gidsen worden in verschillende Europese landen op de markt gebracht en bevatten
informatie over de inwoners van het land waar de dienst of het bedrijf is gevestigd en van
andere EU-landen. Deze producten worden meestal op cd-rom of op internet-websites
aangeboden.
Een van de belangrijkste innovaties van de elektronische uitgaven is dat er gemakkelijk
en goedkoop extra mogelijkheden voor de verwerking van de informatie uit de
abonneelijsten kunnen worden aangeboden. Het betreft in feite de mogelijkheid om met
uitgebreide zoekcriteria informatie uit de lijst te halen.

Deze producten bieden gewoonlijk mogelijkheden om omgekeerd of met meervoudige
criteria te zoeken, dat wil zeggen dat er naast de traditionele zoekmethoden om het
telefoonnummer van een abonnee op basis van zijn of haar naam te vinden, ook ruimere
mogelijkheden zijn, met diverse methoden om toegang te krijgen tot de gegevens van een
bepaalde persoon of zelfs een groep mensen van wie de persoonsgegevens aan de
zoekcriteria voldoen.

Deze nieuwe zoekmethoden maken het bijvoorbeeld mogelijk om de naam en het adres
van een telefoonabonnee aan de hand van zijn of haar telefoonnummer te vinden of om
op basis van het adres de naam en het telefoonnummer van abonnees te achterhalen. Het
kan technisch mogelijk zijn om de naam en het telefoonnummer van alle personen in een
bepaald gebied (bijvoorbeeld een straat) te vinden.

Deze nieuwe mogelijkheden kunnen ertoe leiden dat er bij de burger ten aanzien van de
persoonsgegevens in openbare abonneelijsten wezenlijk andere verwachtingen op
privacygebied ontstaan. Voordat deze nieuwe producten bestonden, kon iemand zijn of
haar telefoonnummer aan een derde geven zonder dat daaruit normaal gesproken extra
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informatie kon worden gehaald. Nu deze producten echter op de markt zijn, is de situatie
ingrijpend veranderd: het bekend worden van een telefoonnummer, opzettelijk of
toevallig, kan de sleutel vormen tot evenveel informatie als op een visitekaartje te vinden
is: de volledige naam en het adres en in sommige gevallen het beroep en de werkkring.

Bovendien kan aan de hand van iemands gespecificeerde telefoonrekening, waarop alleen
de gebelde telefoonnummers zijn vermeld, een lijst worden opgesteld met de namen en
adressen van alle personen die hij of zij in een bepaalde periode heeft gebeld.

Ook moet er rekening worden gehouden met een andere categorie producten met
geografische informatie, zoals stadsplattegronden en gegevensbestanden met de foto’s
van alle gebouwen van een stad. Deze informatie kan gemakkelijk worden gekoppeld aan
een adres afkomstig uit een telefoongids met een zoekfunctie met meervoudige criteria,
om niet te spreken over de enorme mogelijkheden die het combineren van deze
informatie met die uit andere openbare registers biedt. Hierdoor kan op grond van een
simpel telefoonnummer veel meer informatie worden achterhaald dan de gemiddelde
burger redelijkerwijze zal verwachten1.

2. JURIDISCHE ANALYSE

In Richtlijn 97/66/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector 2, overweging
21, wordt verklaard dat “abonneelijsten thans op ruime schaal en in openbare vorm
worden verspreid; dat het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
natuurlijke personen en van de rechtmatige belangen van rechtspersonen inhoudt dat de
abonnees zelf moeten kunnen bepalen in welke mate hen betreffende persoonlijke
gegevens in een abonneelijst worden vermeld; dat de lidstaten deze mogelijkheid mogen
beperken tot abonnees die natuurlijke personen zijn”. Bovendien wordt in artikel 11
bepaald dat persoonsgegevens in abonneelijsten “(...) moeten worden beperkt tot hetgeen
strikt noodzakelijk is om een abonnee te kunnen identificeren, tenzij die abonnee er
ondubbelzinnig mee heeft ingestemd dat bijkomende persoonsgegevens worden
gepubliceerd.”

                                                
1 De vertegenwoordigers van de Oostenrijkse, Deense en Portugese gegevensbeschermingsautoriteiten hebben

te kennen gegeven dat in hun landen het omgekeerd zoeken tot nu toe nog niet tot specifieke problemen heeft
geleid. De Deense vertegenwoordiger heeft zich van stemming onthouden.

2 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. 
Beschikbaar op: http://158.169.50.95:10080/legal/en/dataprot/protection.html
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Afgezien daarvan bepaalt artikel 11 dat de abonnee “(...) het recht [heeft] om kosteloos
op zijn of haar verzoek uit een gedrukte of elektronische abonneelijst te worden
weggelaten, om te eisen dat zijn/haar gegevens niet worden gebruikt voor direct
marketing, dat zijn/haar adres gedeeltelijk wordt weggelaten en dat geen enkele
verwijzing wordt opgenomen naar zijn/haar geslacht, waar zulks vanuit taalkundig
oogpunt relevant is”.

Bovendien wordt in 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 3 in artikel 6, lid 1, onder b), bepaald dat persoonsgegevens
“voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden moeten
worden verkregen en vervolgens niet [mogen] worden verwerkt op een wijze die
onverenigbaar is met die doeleinden”.

In dit verband zijn conventionele telefoongidsen bedoeld om het telefoonnummer van
een abonnee op te zoeken, waarbij de naam van de abonnee bekend is (het adres is alleen
noodzakelijk bij vaker voorkomende namen). Het gebruik van deze persoonsgegevens
blijft tot dat specifieke doel beperkt. Het gebruik van deze gidsen om te zoeken naar
persoonsgegevens van een natuurlijke persoon op basis van een bepaald telefoonnummer
waarvan de abonnee onbekend is, of naar de namen en telefoonnummers van degenen die
in een bepaald gebied wonen, is een totaal ander gebruik dan hetgeen een consument
mogelijkerwijze kan verwachten wanneer hij in de abonneelijst wordt opgenomen. Dit is
dan ook een nieuw doel dat onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel (zie artikel 6,
onder b) van Richtlijn 95/46/EG)4.

Omgekeerd zoeken kan echter nuttig zijn en moet als zodanig niet worden verboden. Om
deze verwerking eerlijk en rechtmatig te laten verlopen, moeten de voorwaarden van de
richtlijnen worden vervuld.

                                                
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. 
Beschikbaar op: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/law/index.htm

4 In dezelfde gedachtelijn heeft de Internationale werkgroep voor gegevensbescherming in de
telecommunicatiesector (‘Berlin Group’) tijdens de 23e vergadering een gemeenschappelijk standpunt over
omgekeerde bestanden4 goedgekeurd, waarin wordt verklaard dat het bestaan van omgekeerde bestanden, zonder
specifieke bescherming, tot ernstige schendingen van de privacy kan leiden. Bovendien vermeldt het
gemeenschappelijk standpunt dat het doel van een omgekeerd abonneebestand niet hetzelfde is als dat van een
telefoongids. In een telefoongids kan het telefoonnummer van een reeds bekende persoon aan de hand van zijn naam
en een geografisch criterium worden opgezocht, terwijl een omgekeerd bestand bedoeld is om aan de hand van
bekende telefoonnummers de identiteit en het adres van abonnees te achterhalen. De werkgroep verklaart eveneens dat
het aanbrengen van een omgekeerde zoekmogelijkheid in een abonneebestand zonder toestemming van de betrokkenen
een oneerlijke vorm van informatie-inzameling is.

De Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft in juni 1999 een nog
gedetailleerder advies in dezelfde zin uitgebracht (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
Aanbeveling nr. 01/1999 van 23 juni 1999, beschikbaar op: http://www.privacy.fgov.be).
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Aangezien het gebruik van persoonsgegevens in openbare abonneelijsten voor
omgekeerd zoeken of zoeken met meervoudige criteria een nieuw doel is, moeten de
voor de gegevensverwerking verantwoordelijken de betrokkenen daarvan op de hoogte
stellen (artikelen 10 en 11 van Richtlijn 95/46/EG).

Bovendien is deze verwerking alleen toelaatbaar indien deze voldoet aan een van de
criteria die zijn vastgelegd in artikel 7 van Richtlijn 95/46/EG. Op grond van artikel 7,
onder f), kan de verwerking toelaatbaar zijn indien deze noodzakelijk is voor de
behartiging van het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking
verantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het
belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren.

Om het evenwicht tussen de belangen vast te stellen, moeten de betrokken belangen en
de privacyrisico’s worden onderkend en beoordeeld. In dit opzicht biedt Richtlijn
97/66/EG nuttige aanwijzingen: voor zover het gaat om de minimale informatie die nodig
is om een abonnee te identificeren, kan deze in conventionele openbare abonneelijsten
worden opgenomen, tenzij de abonnee zich hiertegen verzet. Zodra het echter
aanvullende informatie of toegevoegde functies van de openbare abonneelijst betreft, is
toestemming van het individu noodzakelijk. Ten aanzien van het gebruik van openbare
abonneelijsten voor omgekeerd zoeken of zoeken met meervoudige criteria is de situatie
vergelijkbaar. Bovendien kan een dergelijke verwerking niet tot een onverwachte inbreuk
op de privacy leiden. De belangen van het individu om te worden beschermd, wegen
zwaarder dan de belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van derden.
Daarom is een dergelijke werkwijze alleen geoorloofd indien de betrokkene zijn
geïnformeerde toestemming geeft voordat zijn/haar persoonsgegevens worden
opgenomen in openbare abonneelijsten die voor omgekeerd zoeken of zoeken met
meervoudige criteria worden gebruikt (artikel 7, onder a), en artikel 2, onder h), van
Richtlijn 95/46/EG).

Dit betekent in de praktijk:

• De abonnee moet zijn specifieke en geïnformeerde toestemming hebben gegeven
voordat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in enigerlei vorm van openbare
abonneelijst (traditionele telefonie, mobiele telefonie, e-mail, elektronische
handtekeningen enz.) die voor omgekeerd zoeken of zoeken met meervoudige criteria
kan worden gebruikt.

• De voor de verwerking verantwoordelijke moet de abonnee met name informeren over:

- het gebruik van persoonsgegevens in alfabetische abonneelijsten,
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- de vraag of zijn persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor omgekeerd
zoeken of zoeken met meervoudige criteria, en in welke mate (welke vorm van
zoeken met meervoudige criteria is toegestaan),

- zijn recht om op ieder moment kosteloos zijn beslissing om iedere specifieke
vorm van gegevensverwerking toe te staan, te herroepen.

• De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke moet ook passende technische en
organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen de
risico’s die de verwerking en de aard van de beschermde gegevens met zich meebrengen
(zie artikel 17 van Richtlijn 95/46/EG). Dit betekent bijvoorbeeld dat de gegevensbank
zodanig moet worden ontworpen dat frauduleus gebruik, zoals onrechtmatige
wijzigingen van zoekcriteria of de mogelijkheid om het hele bestand te kopiëren of te
gebruiken voor verdere verwerking, zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Zo moeten
zoekcriteria bijvoorbeeld voldoende precies zijn om slechts de weergave van een beperkt
aantal resultaten per bladzijde mogelijk te maken. Het resultaat moet zijn dat het doel
waarmee de abonnee heeft ingestemd, door technische middelen wordt gegarandeerd.

Deze voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op telecommunicatiebedrijven, maar
ook op andere actoren zoals uitgevers, dus op iedereen die persoonsgegevens wil
gebruiken voor lijsten of voor zoekdiensten met meervoudige criteria5.

CONCLUSIES

Gezien bovenstaande overwegingen en rekening houdend met het wettelijk kader dat
door Richtlijn 97/66/EG en Richtlijn 95/46/EG is geschapen, is de Groep voor de
bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van
mening dat de verwerking van persoonsgegevens in de vorm van omgekeerd zoeken of
zoeken met meervoudige criteria zonder eenduidige en geïnformeerde toestemming van
de abonnee, oneerlijk en onrechtmatig is. Deze verwerking kan alleen rechtmatig zijn
wanneer aan de hierboven aangegeven criteria wordt voldaan.

De Groep is verheugd over het voorstel van de Europese Commissie voor een ontwerp-
richtlijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie6 en ondersteunt deze
volledig. In deze richtlijn komen de verschillende gebruiksmogelijkheden van met name
elektronische openbare abonneelijsten (zoals omgekeerde zoekfuncties) aan de orde. De
ontwerp-richtlijn schrijft voor dat de abonnee zijn/haar op informatie gebaseerde
toestemming geeft voor de opname van zijn/haar persoonsgegevens in een openbare
abonneelijst, voor welk aangegeven doel en in welke mate. Het voorstel van de

                                                
5 Zie de definitie van ‘voor de verwerking verantwoordelijke’ in artikel 2, onder d), van Richtlijn 

95/46/EG.
6 Zie COM xxx (goedgekeurd op 12 juli 2000).
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Commissie past aldus de regels aan de realiteit aan, aangezien de meeste abonnees van
nieuwe elektronische communicatiediensten zoals GSM en e-mail hun mobiele-
telefoonnummers en e-mailadressen niet openbaar willen maken en de meeste aanbieders
de wensen van hun abonnees in de praktijk om goede commerciële redenen respecteren.

De Groep zal verder bijdragen aan de discussie over alle onderwerpen in verband met
deze ontwerp-richtlijn7.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2000

Voor de Groep

De voorzitter

Stefano RODOTA

                                                
7 Zie Advies xxx over de herziening van Richtlijn 97/66/EG, uitgebracht op xxx).


