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

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

Gelet op artikel 29 en artikel 30, lid 1, onder a), en lid 3, van die richtlijn,

Gelet op haar reglement, en met name de artikelen 12, 13 en 14,

Heeft het volgende advies goedgekeurd:

1. Inleiding

In het kader van de herziening van het communautaire regelgevingskader op het gebied
van telecommunicatie van 19992 heeft de Commissie op 12 juli 2000 voorstellen voor
nieuwe richtlijnen op het gebied van elektronische communicatie goedgekeurd ter
vervanging van het bestaande regelgevingskader. Een van deze vijf voorstellen betreft
een herziening van 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.

Na haar Advies 2/2000 betreffende de algemene herziening van het juridische kader voor
telecommunicatie3 wil de Groep nu een bijdrage leveren aan het debat over de ontwerp-
richtlijn in het Europees Parlement en de Raad.

2. Analyse van de ontwerp-richtlijn

De Groep heeft vooral aandacht voor de verwerking van persoonsgegevens over en via
internet, waarover specifiekere bepalingen moeten worden opgenomen, en nieuwe
vraagstukken als gevolg van de geliberaliseerde telecommunicatiemarkt.

Artikel 1 - Doelstelling en werkingssfeer en artikel 3 – Betrokken diensten

De Groep begrijpt dat in het voorstel de werkingssfeer en de betrokken diensten niet zijn
gewijzigd. De specifieke bepalingen van de nieuwe richtlijn zouden bijgevolg van
toepassing zijn op de levering van algemeen beschikbare elektronische
communicatiediensten over openbare communicatienetwerken in de Gemeenschap. De

                                                
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31, beschikbaar op:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm
2 De herziening van 1999 begon in november 1999 met een mededeling van de Commissie, gevolgd door
een brede openbare raadpleging. De uitkomsten van deze raadpleging werden samengevat in een tweede
mededeling, die op 26 april door de Commissie is goedgekeurd. Alle stukken over de herziening en de
ontwerp-richtlijnen zijn beschikbaar op:
http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/Welcome.html
3 Alle door de Groep goedgekeurde documenten zijn beschikbaar op:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm



3

verwerking van persoonsgegevens over gesloten/particuliere netwerken zou uitsluitend
onder de algemene richtlijn (Richtlijn 95/46/EG) vallen. Dit is betreurenswaardig omdat
particuliere netwerken van toenemend belang zijn voor het dagelijks leven en de
communicatie van burgers, bijvoorbeeld tijdens hun werk, en de risico’s voor de
persoonlijke levenssfeer als gevolg van dergelijke netwerken overeenkomstig toenemen
en specifieker worden (bv. toezicht op het gedrag van werknemers aan de hand van
verkeersgegevens, niet-vertrouwelijkheid van communicatie).

Ook de verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van diensten
waarvoor openbare communicatiediensten en -netwerken worden gebruikt4, zoals de
inhoud van diensten betreffende de transmissie van uitzendingen en diensten van de
informatiemaatschappij, vallen niet onder de voorgestelde nieuwe richtlijn. Dit betekent
dat de gegevensverwerking in het laatste geval alleen onder Richtlijn 95/46/EG valt,
zoals alle zaken die niet onder de specifieke richtlijn inzake de persoonlijke levenssfeer
vallen (zie overweging 9, die identiek is aan de desbetreffende overweging van de
huidige Richtlijn 97/66/EG).

Interactieve televisiediensten zouden echter wel onder de richtlijn vallen. 5

Het zou nuttig zijn als deze punten in de desbetreffende artikelen van de diverse
richtlijnen of in de overwegingen zouden worden verduidelijkt.

Artikel 2 – Definities

De Groep juicht de poging tot verduidelijking van de terminologie toe. Zij merkt op dat
de voorgestelde richtlijn in overeenstemming is met het standpunt dat de Groep in haar
Werkdocument: Verwerking van persoonsgegevens op Internet heeft ingenomen dat
beide gegevensbeschermingsrichtlijnen volledig van toepassing zijn op de
gegevensverwerking op internet.6

Verkeersgegevens worden gedefinieerd als “alle gegevens die worden verwerkt bij of ten
behoeve van de transmissie van communicatie over een elektronisch
communicatienetwerk”. In deze definitie is niet uitdrukkelijk vermeld dat het om
“noodzakelijke” gegevens moet gaan. De Groep juicht dit toe. Deze aanpak heeft tot
gevolg dat alle tijdens een communicatie gegenereerde verkeersgegevens, ongeacht of zij
noodzakelijk zijn om de communicatie tot stand te brengen, bij beëindiging van de
communicatie moeten worden gewist (zie artikel 6, lid 1). De definitie omvat ook
locatiegegevens die tijdens de transmissie van een communicatie worden gegenereerd,
evenals “navigatiegegevens” (zoals URL’s - Unique Resource Locators) waaruit iemands
persoonlijke belangstelling kan blijken (zo kunnen de bezochte websites aanwijzingen
geven over iemands geloofsovertuiging, politieke opvattingen, gezondheid of seksuele
voorkeur). Omdat hieruit precies blijkt welke pagina’s van een website zijn bezocht,
blijkt hieruit tot welke inhoud de betrokkene toegang heeft gehad.
                                                
4 Dit volgt uit artikel 3  van deze ontwerp-richtlijn en artikel 2  van de ontwerp-richtlijn inzake het algemene
kader. De Groep merkt op dat geen van de documenten een definitie van “openbare communicatiediensten”
bevat en dat de definitie van “elektronische communicatiediensten” in de ontwerp-richtlijn inzake de
persoonlijke levenssfeer niet volledig is in vergelijking met die in de kaderrichtlijn.
5 Het zou eveneens nuttig zijn om te weten of tekstberichten via mobiele telefoons onder de richtlijn vallen.
6 Zie artikel 2 (Definities), ontwerp-overweging 5, artikel 3 (betrokken diensten) en de definitie van
“elektronische communicatienetwerken” in het document betreffende de kaderrichtlijn, waarin “IP-
netwerken” nog aan de genoemde voorbeelden zou kunnen worden toegevoegd.
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Omdat de verkeersgegevens dergelijke persoonlijke informatie over de betrokkene
kunnen bevatten, moeten zij even vertrouwelijk worden behandeld als de communicatie
(zie artikel 5 en hieronder).7

De Groep begrijpt dat de voorgestelde definitie van “oproepen” geen spraaktelefonie via
internet, maar uitsluitend de traditionele circuitgeschakelde spraaktelefonie omvat.

Hoewel de Groep de definitie van “oproepen” in het voorstel toejuicht, benadrukt zij dat
zij van mening blijft dat in de bestaande Richtlijn 97/66/EG een “oproep” ook het
gebruik van internet omvat. De Europese Commissie lijkt deze mening te delen, zo blijkt
uit de toelichting op het voorstel voor de richtlijn.

De Groep merkt op dat de term “abonnees” in het voorstel niet meer wordt gedefinieerd
hoewel deze term in de gehele ontwerp-richtlijn wordt gebruikt. In plaats daarvan bevat
het voorstel een definitie van “gebruikers”, waaronder echter geen rechtspersonen vallen.
De Groep zou graag de redenen voor deze wijzigingen vernemen.

De ontwerp-richtlijn verwijst niet meer naar “telecommunicatiediensten”, maar naar
“elektronische communicatiediensten”. In de toelichting op het voorstel is vermeld dat
deze wijziging nodig was om de terminologie in lijn te brengen met de voorgestelde
richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische
communicatiediensten en -netwerken. 8

De term “elektronische communicatiediensten” wordt in de voorgestelde richtlijn inzake
de persoonlijke levenssfeer niet gedefinieerd, maar wel in artikel 2, onder b), van de
voorgestelde richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronische communicatiediensten en -netwerken.

De nieuwe definitie luidt als volgt: “tegen betaling aangeboden diensten die geheel of
hoofdzakelijk bestaan uit de transmissie en routering van signalen via elektronische
communicatienetwerken waaronder telecommunicatiediensten en transmissiediensten op
netten die voor omroep worden gebruikt doch uitgezonderd diensten waarbij met behulp
van elektronische communicatienetwerken en -diensten overgebrachte inhoud wordt
geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd.”

Deze nieuwe definitie is feitelijk op hetzelfde beginsel gebaseerd als de vorige (de
transmissie en routering van signalen via elektronische communicatiediensten), maar de
opname van een lijst van voorbeelden van diensten die wel of niet onder deze definitie
vallen is erg nuttig omdat hiermee duidelijkheid wordt geschapen in de hierboven
aangeduide discussies.

Op grond van deze lijst van voorbeelden kan worden geconcludeerd dat de ontwerp-
richtlijn inzake de persoonlijke levenssfeer niet van toepassing is op aanbieders van
inhoud die via elektronische communicatienetwerken en -diensten wordt verzonden. Dit
wordt bevestigd door de preambule van de voorgestelde richtlijn inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatiediensten en
-netwerken (overweging 7), waarin is vermeld: “het is noodzakelijk dat de regelgeving
inzake transmissie wordt gescheiden van de regelgeving inzake inhoud.” Hieraan wordt
echter toegevoegd dat deze scheiding er niet toe mag leiden dat de relaties die tussen
beide bestaan uit het oog worden verloren.

                                                
7 Een ander aspect waarover nader gesproken moet worden is het feit dat een deel van deze gegevens ook
als gevoelige gegevens in de zin van artikel 8 van Richtlijn 95/46/EG (de algemene richtlijn
Gegevensbescherming) moeten worden beschouwd, waarvan de verwerking in principe verboden is.
8 COM (2000) 393.
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De belangrijkste consequentie van deze scheiding is dat de richtlijn niet van toepassing is
op aanvullende diensten, zoals die welke inhoud aan een portal of een website leveren
(zonder hiervan de gastheer te zijn). Hierop is alleen de algemene
gegevensbeschermingsrichtlijn van toepassing. Dit betekent ook dat
internetdienstverleners onder de specifieke richtlijn vallen wanneer zij als aanbieder van
toegang tot internet optreden en uitsluitend onder de algemene richtlijn vallen wanneer
zij als aanbieder van inhoud optreden.

Het voordeel van de duidelijke scheiding tussen de regelgeving voor inhoud en voor
transmissie is dat hiermee klaarheid wordt geschapen. In de praktijk zal het echter minder
eenvoudig zijn met een dergelijke scheiding te werken, bijvoorbeeld in het geval van een
internetdienstverlener die tevens inhoud aanbiedt via zijn eigen portal site, waarvan hij
de gastheer is. Deze internetdienstverlener moet dan bij al zijn activiteiten de algemene
richtlijn toepassen en bij de activiteiten waarbij hij de rol van aanbieder van toegang
vervult tevens de specifieke richtlijn (waaruit specifieke verplichtingen voortvloeien).

Een ander interessant aspect van de nieuwe definitie van “elektronische
communicatiediensten” is de vermelding dat de diensten tegen betaling moeten worden
aangeboden. In de preambule noch in de toelichting wordt aandacht besteed aan de
opname van deze zinsnede of worden aanwijzingen gegeven omtrent de wijze waarop
deze moet worden uitgelegd. Deze zinsnede kan zo worden uitgelegd dat aanbieders die
gratis toegang geven de herziene richtlijn inzake de persoonlijke levenssfeer en de
herziene kaderrichtlijn niet hoeven toe te passen, omdat zij geen vergoeding (of in ieder
geval geen financiële vergoeding) van de internetgebruikers ontvangen.

Deze uitlegging is echter niet juist omdat in de jurisprudentie van het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot diensten in de zin van artikel 50
(ex artikel 60) van het EG-Verdrag duidelijk is gemaakt dat de vergoeding niet
noodzakelijkerwijs door de ontvanger van de dienst hoeft te worden betaald.9 Deze kan
bijvoorbeeld ook door adverteerders worden betaald.

In het geval van aanbieders van gratis toegang betalen degenen die advertenties of
banners op de internetpagina’s plaatsen een vergoeding aan de aanbieders. Daarom
vallen deze diensten wel onder de definitie van elektronische communicatiediensten en
dus onder de richtlijn.

Het is echter wenselijk dat in de tekst van de richtlijn hieromtrent opheldering wordt
gegeven, omdat niet iedere lezer van de tekst op de hoogte is van de uitlegging van dit
begrip door het Hof van Justitie.10

Artikel 4 – Beveiliging

De uitleg van beveiligingsmaatregelen, zoals encryptie, in overweging 13 wordt door de
Groep toegejuicht. Zij stelt voor op basis van een analyse van de nationale wetten ter
omzetting van de beveiligingseisen te overwegen of specifiekere verplichtingen voor
netwerkexploitanten en aanbieders van diensten moeten worden opgenomen ter
bevordering van het vrije verkeer van gegevens en apparatuur (software en hardware).
Ook zou het nuttig zijn als de desbetreffende risico’s specifieker worden omschreven,
niet alleen met betrekking tot internet, maar ook met betrekking tot andere

                                                
9 Zaak C-109/92, Wirth, Jurispr. 1993, blz. I-6447, punt 15.
10 Dit kan bijvoorbeeld door in de definitie “tegen betaling” te vervangen door “doorgaans tegen betaling”
en in de desbetreffende overweging de betekenis hiervan op grond van de bovengenoemde jurisprudentie
aan te geven.
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communicatieomgevingen omdat de beveiligingseisen aan alle netwerk- en
dienstenaanbieders worden opgelegd.

Artikel 5 – Vertrouwelijk karakter van de communicatie

De Groep wijst op het algemeen gangbare standpunt dat het vertrouwelijke karakter van
communicatie een van de belangrijkste elementen is van de bescherming van het
fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op
gegevensbescherming en van geheimhouding van communicatie. Iedere beperking van
deze rechten en plichten mag niet verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is in een
democratische samenleving en moet duidelijk wettelijk worden gedefinieerd
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 15 en van artikel 13 van Richtlijn 95/46/EG.

Omdat de voorgestelde formulering van artikel 5, lid 2, te vaag is en uitzonderingen op
het vertrouwelijke karakter mogelijk maakt zonder dat aan de basisvoorwaarden wordt
voldaan, zou dit lid moeten worden geschrapt.

In dit verband wijst de Groep op haar Aanbeveling 2/99, waarin wordt benadrukt dat “de
telecommunicatie-exploitanten en de verstrekkers van telecommunicatiediensten de
nodige maatregelen (moeten) treffen om de interceptie van telecommunicatieverkeer
door niet bij wet daartoe gemachtigde instanties volgens de huidige stand van de techniek
technisch moeilijk of onmogelijk te maken. De Groep beklemtoont in dit verband dat het
gebruik van doeltreffende middelen voor de interceptie van communicatie voor
rechtmatige doeleinden, waarbij juist de meest geavanceerde technieken worden
toegepast, niet mag leiden tot een verlaging van het algemene niveau van
vertrouwelijkheid van de communicatie noch tot een vermindering van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.
Deze verplichtingen krijgen een bijzondere betekenis wanneer de telecommunicatie
tussen personen die zich op het grondgebied van de lidstaten bevinden, een route volgt of
kan volgen die gedeeltelijk buiten het Europese grondgebied ligt, met name bij het
gebruik van satellieten of van Internet.”

Het moet de regel zijn dat communicatie (inclusief het gedrag op internet) vertrouwelijk
is, niet de uitzondering.

Artikel 6 – Verkeersgegevens en factureringsgegevens

De Groep is van mening dat deze gelegenheid moet worden aangegrepen om de
bepalingen inzake verkeersgegevens grondiger te herzien. Gezien de ruime definitie van
verkeersgegevens zou duidelijk gemaakt moeten worden dat het niet noodzakelijkerwijs
aanvaardbaar is alle soorten verkeersgegevens op dezelfde wijze te behandelen. Het moet
duidelijk zijn voor welke doeleinden en in welke mate specifieke soorten gegevens (in de
zin van de nieuwe, ruimere definitie) mogen worden gegenereerd, verzameld en
opgeslagen en voor welke doeleinden zij vervolgens mogen worden gebruikt. De Groep
wil benadrukken dat ingeval de verwerking van gegevens op grond van toestemming van
de abonnee voor een specifiek doeleinde is toegestaan, dit niet betekent dat de abonnee
zijn recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevensbescherming voor
altijd opgeeft. Ook wijst de Groep erop dat het niveau van bescherming in ieder geval
gelijk moet blijven, of verhoogd moet worden ten opzichte van dat van de huidige
Richtlijn 97/66/EG.

Artikel 6, lid 2: Op grond van het huidige voorstel, dat het verwerken van
verkeersgegevens die nodig zijn voor de facturering toestaat, merkt de Groep op dat de
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ontwerp-richtlijn geen voorstellen bevat ter harmonisering van de termijn waarbinnen de
rekening wettelijk kan worden betwist. De Groep zou graag vernemen welk vervolg de
Commissie wil geven aan Aanbeveling 3/99 van de Groep, waarin de Commissie het
advies kreeg deze termijn te harmoniseren om, met het oog op de versterking van het
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers, een grens te stellen
aan het opslaan van verkeersgegevens voor gespecificeerde facturering. De Groep roept
het Europees Parlement en de Raad op een duidelijke tijdsgrens te stellen, die zo kort
mogelijk moet zijn. Iedere verwerking van verkeersgegevens voor extra doeleinden
brengt nieuwe risico’s voor het fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer met zich mee. Verwerking voor extra doeleinden kan alleen worden
overwogen wanneer dit recht voldoende wordt gewaarborgd. De Groep adviseert daarom
een “noodzakelijkheidscriterium” in artikel 6, lid 3, op te nemen voor de mogelijkheid
verkeersgegevens te verwerken in verband met de eigen commerciële activiteiten van de
aanbieder.

Ten aanzien van het voorstel de verwerking van verkeersgegevens toe te staan voor
“diensten met toegevoegde waarde”, oordeelt de Groep dat deze term niet duidelijk
genoeg is om te waarborgen dat dit doel wordt beperkt. De volledige reikwijdte van
dergelijke diensten wordt niet gedefinieerd, noch zijn er aanwijzingen hieromtrent in de
preambule. Aangezien de context verschilt van die waarin de eigen commerciële
activiteiten van de aanbieder plaatsvinden, kunnen andere waarborgen nodig zijn.

De Groep steunt de nieuwe bepaling in artikel 6, lid 4, betreffende de informatie die aan
de betrokkene moet worden gegeven. Zij stelt voor aan de desbetreffende overweging toe
te voegen dat de betrokkene ook moet worden geïnformeerd over zijn recht op verzet
tegen de verwerking (artikel 14 van Richtlijn 95/46/EG).

Artikel 7 – Gespecificeerde facturen

De Groep juicht de expliciete verwijzing in dit artikel naar alternatieve, de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer verhogende mogelijkheden voor gespecificeerde facturen
toe. Zij betreurt echter dat een van deze mogelijkheden (weglaten van cijfers, overweging
18 van Richtlijn 97/66/EG) in de ontwerp-overweging niet meer wordt genoemd. De
Groep zou graag bevestigd zien dat dit een wettig middel blijft en adviseert deze
mogelijkheid in de overweging op te nemen.

Artikel 9 – Locatiegegevens

Omdat meer duidelijkheid over diensten met toegevoegde waarde nodig is (zie
hierboven), moet het gebruik van locatiegegevens (verkeersgegevens) voor zulke
doeleinden worden onderzocht in het licht van de hierboven voorgestelde grondige
herziening van de regels voor verkeersgegevens. Het verwerken van locatiegegevens
voor het leveren van diensten met toegevoegde waarde zou niet moeten zijn toegestaan,
behalve in uitzonderlijke gevallen voor duidelijk omschreven doeleinden waarvoor dit
technisch noodzakelijk is, waarbij er bovendien voldoende waarborgen moeten zijn dat
geen risico’s voor de persoonlijke levenssfeer ontstaan.

De Groep vindt de in artikel 9, lid 2, voorgestelde technische mogelijkheid de
verwerking van locatiegegevens te weigeren, zonder vooruit te willen lopen op haar
definitieve standpunt over het verwerken van locatiegegevens voor de levering van
diensten met toegevoegde waarde11, geen bevredigende oplossing. Gezien de

                                                
11 Of meer in het algemeen over het beschikbaar stellen van locatiegegevens aan gebruikers van netwerken.
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gevoeligheid van locatiegegevens in verband met het vrije verkeer en omdat de hier
bedoelde locatiegegevens niet noodzakelijk zijn om te communicatie tot stand te
brengen, moet de gebruiker/abonnee volledige controle hebben over de verwerking
ervan. De regel zou dan ook omgekeerd moeten worden: de abonnee moet op eenvoudige
wijze toestemming kunnen geven voor het verwerken van locatiegegevens voor iedere
levering van een dienst met toegevoegde waarde (waartoe zo nodig verbinding tot het
netwerk, transmissie of communicatie behoren). De technische implementatie van dit
recht moet in de apparatuur van de gebruiker/abonnee worden geïntegreerd en niet in het
netwerk (in tegenstelling tot de weergave van het nummer van de oproeper).

Artikel 10 – Uitzonderingen

De Groep is van mening dat in dit artikel aanvullende waarborgen zouden moeten
worden opgenomen om te vermijden dat de strengere regels van artikel 15 en van artikel
13 van Richtlijn 95/46/EG worden omzeild. Uit het feit dat de “oude” term “oproep” hier
is gehandhaafd maakt de Groep op dat dit artikel alleen betrekking heeft op
spraaktelefonie via vaste en mobiele netwerken, maar niet op spraaktelefonie via internet,
IP-adressen en e-mail.

a) Ten aanzien van de voorgestelde mogelijkheid op verzoek van een abonnee de keuze
van abonnees om niet geïdentificeerd te worden niet te respecteren12 teneinde
kwaadwillige of hinderlijke oproepen op te sporen zou een procedurele garantie moeten
worden ingebouwd om te waarborgen dat wordt gecontroleerd of het werkelijk een
kwaadwillige of hinderlijke oproep betreft.

b) Het opheffen van de uitschakeling van de weergave van de identificatie van het
oproepende nummer en het gebruik van locatiegegevens tegen de wil van de
abonnee/gebruiker of zonder hem hiervan in kennis te stellen is niet specifiek genoeg: ten
eerste zou moeten worden aangegeven welk soort locatiegegevens (verkeersgegevens)
hier wordt bedoeld. Ten tweede zouden de wetshandhavingsinstanties die gemachtigd
zijn noodoproepen te beantwoorden moeten worden gespecificeerd om te voorkomen dat
artikel 15 wordt omzeild en zou de verplichting de gegevens te wissen nadat de
hulpverleningsdoelstelling is bereikt, moeten worden opgenomen.

In dit verband wijst de Groep op artikel 22, lid 3, van de ontwerp-richtlijn inzake de
universele dienst en gebruikersrechten13: “De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen
die openbare telefoonnetten exploiteren, voor alle oproepen van het Europese
alarmnummer “112” informatie over de locatie van de oproeper ter beschikking stellen
van de instanties die noodsituaties behandelen, voor zover dat technisch haalbaar is.”
Hoewel buiten kijf staat dat diensten voor het redden van mensen in noodsituaties
moeten beschikken over alle benodigde informatie om de oproeper te identificeren, wijst
de Groep de Commissie erop dat gezorgd moet worden voor samenhang met de
gegevensbeschermingsbeginselen. De uitleg en definitie van “nooddienstautoriteiten”
moet in beide teksten hetzelfde zijn en de verplichting locatiegegevens aan deze
autoriteiten te verstrekken moet niet verder gaan dan wat nodig is om de persoon in nood
te identificeren. Maar gezien de gevoeligheid van locatiegegevens (zie de bovenstaande
opmerkingen over de artikelen 2 en 9) kan tot op zekere hoogte worden overwogen de
“112”-noodvoorziening als een dienst te classificeren, met als gevolg dat alleen de
                                                
12 Uitschakeling van de weergave van het nummer van de oproeper betekent dat de abonnee ervoor kan
kiezen anoniem te blijven voor degene die de oproep ontvangt. Het opheffen van dit recht betekent dat het
nummer van de oproeper ook tegen zijn wil kan worden geïdentificeerd. Ten aanzien van noodoproepen
wordt voorgesteld dat dit ook voor locatiegegevens geldt, zelfs als de abonnee geen toestemming voor het
verwerken van dergelijke gegevens heeft gegeven.
13 Beschikbaar op de in voetnoot 2 genoemde website.
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noodzakelijke locatiegegevens van oproepers die in deze dienst toestemmen aan het
“112”-noodnummer worden verstrekt.

Artikel 12 – Abonneelijsten

De Groep steunt het voorstel abonnees te laten bepalen of zij in elektronische of gedrukte
abonneelijsten worden opgenomen. Bovendien moeten abonnees in het bijzonder gezien
het grote belang van elektronische abonneelijsten in de huidige informatiemaatschappij
worden geïnformeerd over de gebruiksmogelijkheden van abonneelijsten en moeten de
gegevens die deze kunnen bevatten beperkt zijn tot hetgeen nodig is om de abonnees te
identificeren, zonder dat meer persoonlijke informatie wordt gegeven.

Deze eis houdt verband met een onderwerp dat in de ontwerp-richtlijn nog niet aan de
orde komt: verschillende gegevensbeschermingsautoriteiten houden zich momenteel
bezig met het vraagstuk van omgekeerd zoeken in abonneelijsten. Het betreft hier nieuwe
diensten in de geliberaliseerde telecommunicatiemarkt: op eenvoudige en goedkope
wijze ontstaan uitgebreide verwerkingsmogelijkheden voor alle informatie in de
abonneelijsten. Op grond van een telefoonnummer kan bijvoorbeeld iemands naam en
adres worden achterhaald of op grond van een straatnaam kunnen de namen en
telefoonnummers van alle bewoners van deze straat worden gevonden. Men kan veel
meer over de betrokkene te weten komen dan hij zich realiseert wanneer hij erin toestemt
dat zijn telefoonnummer in de abonneelijst wordt opgenomen. Alle informatie die
gewoonlijk op een visitekaartje wordt vermeld, kan worden gevonden (volledige naam,
adres, beroep, werkzaamheden). Bovendien hoeft men maar over een gespecificeerde
factuur van een burger te beschikken, waarop alleen telefoonnummers zijn vermeld, om
een lijst met namen en adressen van alle door hem in een bepaalde periode gebelde
personen te kunnen krijgen. Andere zoekproducten bevatten geografische informatie
(“locatiegegevens”, zie de bovenstaande opmerkingen over de artikelen 2 en 9), zoals
stadsplattegronden en gegevensbestanden met foto’s van alle woningen in een stad. Deze
informatie kan gemakkelijk worden gekoppeld aan het adres in een abonneelijst waarbij
zoeken met meervoudige criteria mogelijk is.

Hiermee krijgen de abonneelijsten een nieuw doel, dat niet verenigbaar is met het
oorspronkelijke doel. Bovendien is het verboden, tenzij de betrokkene toestemming heeft
gegeven om zijn persoonsgegevens voor dergelijke nieuwe doeleinden te verwerken. De
Groep heeft een gezamenlijk standpunt over dit onderwerp ingenomen en acht het van
belang dat dit onderwerp expliciet in de ontwerp-richtlijn aan de orde komt. Bepaald
moet worden dat de betrokkene zijn geïnformeerde toestemming moet geven voor de
opname van zijn gegevens in openbare abonneelijsten die voor omgekeerd zoeken
worden gebruikt.

Een ander belangrijk aspect is dat de abonneelijsten door iedereen kunnen worden
uitgegeven. Daarom moet worden gewaarborgd dat bij de overdracht van de gegevens
van een aanbieder/exploitant ten behoeve van abonneelijsten of ander gebruik van de erin
vervatte gegevens de keuzen die de gebruikers/abonnees (gratis) aan de oorspronkelijke
aanbieder/exploitant hebben meegedeeld worden gerespecteerd. De oorspronkelijke
aanbieder/exploitant moet de gebruiker/abonnee voor aanmelding over dit gebruik
informeren (commercieel gebruik, omgekeerde abonneelijsten enz.).

De overdracht van gegevens op cd-rom brengt in sommige gevallen een extra probleem
met zich mee in verband met de tijdsduur van de licentie: de tijdsduur van de licentie
moet zodanig worden vastgesteld dat geen verouderde gegevens over de keuzen van de
betrokkenen kunnen worden gebruikt.
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Artikel 13 – Ongevraagde communicatie

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. Spam (of junkmail) is een specifiek soort
schending van de persoonlijke levenssfeer: de gebruiker heeft geen persoonlijk contact,
hij draait op voor de communicatiekosten en hij ontvangt deze e-mails gewoonlijk in de
beschermde omgeving van zijn eigen huis.

Het is niet verwonderlijk dat consumenten de voorkeur geven aan gevraagde en
doelgerichte commerciële communicatie boven spam, die irritatie wekt en bovendien tijd
(om de e-mail te lezen en weg te gooien) en geld kost. Het vertrouwen van consumenten
in de elektronische handel wordt geschaad door de overlast van spam.

Ook het bedrijfsleven wil echter rechtszekerheid: ongevraagde e-mail brengt
internetdienstverleners in de onacceptabele positie dat zij bandbreedte en apparatuur ter
beschikking moeten stellen om junkmail te bezorgen die het overgrote deel van hun
klanten niet wil ontvangen. Ook kost het verwijderen van spam van servers en het
omgaan met boze klanten veel geld. Soms kunnen systemen de enorme massa
ongevraagde commerciële e-mails die wordt verzonden niet aan, waardoor het reguliere
verkeer wordt geblokkeerd of vertraagd. De meeste internetdienstverleners proberen
spam weg te filteren en hebben in hun contracten met de abonnees voorwaarden
opgenomen die inhouden dat zij geen spam mogen verzenden of doorsturen. Er bestaan
registers van verdachte servers die bekend staan als bronnen van junkmail. De door hen
gebruikte filters zijn echter niet volledig trefzeker en zij kunnen ook gewenste
communicatie blokkeren wanneer die afkomstig is van een server die toevallig op de
zwarte lijst staat. Omdat spam echter niet wettelijk verboden is, brengt deze praktijk
internetdienstverleners in een hachelijke rechtspositie. Een wettelijk verbod zou
gerichtere actie tegen de verzenders van junkmail mogelijk maken.

Recente markttrends wijzen erop dat grote on line direct-marketingbedrijven in de VS op
basis van “op toestemming gebaseerde marketing” (“opt-in”) werken omdat de op die
basis verstrekte gegevens beter van kwaliteit zijn en de positieve respons aanzienlijk
hoger ligt. Sommige bedrijven passen zelfs een “dubbele opt-in” toe: hoewel iemand er
al in heeft toegestemd commerciële communicatie te ontvangen (bv. door dit op een
website aan te geven), wordt hem in de daaropvolgende eerste (gevraagde) e-mail
verzocht deze wens te bevestigen.

Internet biedt volop mogelijkheden om e-mailadressen te verzamelen van gebruikers die
per e-mail commerciële communicatie over specifieke onderwerpen willen ontvangen.
Op toestemming gebaseerde mailings zullen doorgaans veel meer potentiële
consumenten bereiken dan spam.

In vijf lidstaten (Duitsland, Oostenrijk, Italië, Finland en Denemarken) is het verzenden
van ongevraagde commerciële communicatie verboden. In de andere lidstaten bestaat een
“opt-outsysteem” of is de situatie niet geheel duidelijk. In de “opt-outlanden” kunnen
bedrijven zich niet alleen tot e-mailadressen in eigen land richten, maar ook tot
consumenten in lidstaten met een “opt-insysteem”. Met een stelsel van verschillende
regelingen kan op de interne markt bovendien de persoonlijke levenssfeer van
consumenten niet gezamenlijk worden beschermd omdat het land van vestiging van de
geadresseerden zeer vaak niet uit e-mailadressen valt af te leiden.
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“Opt-in” is een evenwichtige en efficiënte manier om belemmeringen voor het verkeer
van commerciële communicatie weg te nemen en tegelijkertijd het fundamentele recht
van de consument op bescherming van de persoonlijke levenssfeer te waarborgen.

Het voorstel ongevraagde e-mail hetzelfde te behandelen als automatische
oproepapparaten en faxen wordt door de Groep dan ook toegejuicht en gesteund. In al
deze situaties heeft de abonnee geen persoonlijk contact en moet hij opdraaien voor (een
deel van) de communicatiekosten. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de
financiële last zijn vergelijkbaar (zie Advies 1/2000).

Artikel 14 – Technische kenmerken en normalisatie (en overweging 22)

Het voorstel op Gemeenschapsniveau zo nodig specifieke maatregelen te nemen om een
geharmoniseerde toepassing van de gegevensbeschermingsregels te waarborgen, wordt
door de Groep toegejuicht en gesteund.

Omdat de technologie zich vanaf de basis ontwikkelt, kan het nuttig zijn het bedrijfsleven
erop te wijzen dat het er belang bij heeft vanaf het begin elementen om de persoonlijke
levenssfeer te respecteren of zelfs te verhogen in het ontwerp van software en hardware
op te nemen. De Groep is van mening dat de technologie aan de wettelijke eisen moet
voldoen en de toepassing ervan, en met name van de beperkingen aan de gegevens
krachtens de artikelen 6 en 7 van Richtlijn 95/46/EG en de uitoefening van de rechten
van de betrokkene, moet bevorderen. Rekening houdend met de ervaringen in de diverse
lidstaten en met Aanbeveling 3/97 van de Groep inzake anonimiteit op internet en haar
Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van
persoonsgegevens op internet door software en hardware, stelt zij voor het volgende lid
toe te voegen:

Het ontwerp en de keuze van gegevensverwerkingstechnologieën, met inbegrip van
hardware en software, moeten in overeenstemming zijn met de doelstelling geen of zo
min mogelijk persoonsgegevens te verwerken en moeten het uitoefenen van de rechten
van de betrokkene bevorderen. Waar mogelijk en waar dit niet onevenredig is met de
beoogde bescherming moet gebruik worden gemaakt van anonieme gegevens of van
pseudoniemen.

Transparantie

Hoewel duidelijk is dat de verplichtingen van de algemene
gegevensbeschermingsrichtlijn inzake de informatieverstrekking aan de betrokkene van
toepassing zijn14, is de Groep van mening dat het een toegevoegde waarde zou hebben
als aanbieders expliciet zouden worden verplicht de abonnee/gebruiker voor en na
aanmelding als abonnee/voor en na gebruik van hun rechten op de hoogte te stellen en
hen hiermee de kans te geven op ieder moment al hun opties/rechten overeenkomstig de
gegevensbeschermingsrichtlijnen uit te oefenen. Deze informatie betreft de doelstellingen
van de beoogde verwerking, de verantwoordelijke, de ontvangers indien er een derde
partij bij betrokken is, de rechten van de betrokkene enz. Voorgesteld wordt dat de
aanbieders/exploitanten deze informatie bekendmaken, zodat de abonnee/gebruiker op
ieder moment alle beschikbare opties kan kiezen om zijn rechten uit te oefenen. Dit kan
bijvoorbeeld door op een website het beleid inzake de persoonlijke levenssfeer uiteen te
zetten.
                                                
14 Zie de artikelen 10, 11, 12, 14 enz. van Richtlijn 95/46/EG, waarnaar wordt verwezen in overweging 9
van de ontwerp-richtlijn, en artikel 4, lid 2, artikel 6, lid 4, en de artikelen 7, 8, 9, 11, 12 en 13 van de
ontwerp-richtlijn.
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3. Conclusies

De Groep juicht de herziening toe, die bedoeld is om te waarborgen dat de voorwaarden
voor een bepaalde dienst equivalent zijn, ongeacht de middelen waarmee deze dienst
wordt geleverd. Dit houdt ook in dat consumenten en gebruikers hetzelfde niveau van
bescherming van hun persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer moeten hebben,
ongeacht de technologie waarmee een bepaalde dienst wordt geleverd. Het standpunt van
de Commissie dat het behouden van een hoge mate van gegevensbescherming en
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burgers een van de expliciete doelen
is, wordt door de Groep gedeeld en volledig gesteund. De Groep erkent bovendien dat
een aanzienlijk aantal aanpassingen is voorgesteld om het niveau van
gegevensbescherming bij iedere elektronische communicatie te verhogen.

De Groep roept de Commissie, het Europees Parlement en de Raad op rekening te
houden met haar opmerkingen. Zij nodigt de Commissie uit helderheid te scheppen in
nog openstaande vragen om de Groep in staat te stellen verder aan het proces bij te
dragen.

De Groep stelt voor dat deze ontwerp-richtlijn wordt besproken door de groep
“Economische Vraagstukken (Gegevensbescherming)” van de Raad. Hiermee zou de
goedkeuring van de herziene telecommunicatierichtlijnen in een stroomversnelling
kunnen komen en zou deze tekst aan de deskundigen op dit gebied worden voorgelegd.

De Groep sluit niet uit dat zij opnieuw commentaar geeft op de ontwerp-richtlijn
wanneer deze zich ontwikkelt.

Gedaan te Brussel, 2 november 2000

Voor de Groep

De voorzitter

Stefano RODOTA


