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HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Dit document heeft als doel een geïntegreerde EU-aanpak voor te stellen op het gebied
van on-linegegevensbescherming. Met het woord "geïntegreerde" willen wij vooral
benadrukken dat bij deze analyse hoofdzakelijk is uitgegaan van de teksten van zowel de
algemene richtlijn over gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG) als de richtlijn
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector
(Richtlijn 97/66/EG), maar dat daarnaast voor essentiële punten in verband met dit
onderwerp alle door de Groep goedgekeurde adviezen en documenten zijn verwerkt en
samengevoegd.1.

De Groep heeft in het verleden bij verschillende gelegenheden, wanneer het ging om de
prioriteiten voor toekomstig werk, gewezen op de noodzaak aandacht te schenken aan
aspecten van gegevensbescherming bij het gebruik van internet. Teneinde deze kwesties
op een systematische en efficiënte wijze aan te kunnen pakken is in 1999 de zogenoemde
Taskforce Internet (de ‘Taskforce’) ingesteld. Het voornaamste doel van de Taskforce
was het bijeenbrengen van de middelen en deskundigheid van de verschillende nationale
instanties voor gegevensbescherming en zo een bijdrage te leveren aan een uniforme
interpretatie en toepassing van het bestaande juridische kader op dit terrein.
De Taskforce heeft in de afgelopen twee jaar een aantal documenten opgesteld die door
de Groep zijn goedgekeurd. Sinds begin 2000 heeft de Taskforce de frequentie van zijn
bijeenkomsten opgevoerd teneinde tot een samenvattend document te komen dat als
grondslag zou kunnen dienen voor de aanpak van bestaande en voorzover mogelijk
toekomstige kwesties met betrekking tot privacy en internet.

Hoofddoel van dit document is een eerste aanzet te geven voor de aanpak van het
onderwerp on-lineprivacy die kan bijdragen tot de bewustmaking ten aanzien van de
privacyrisico's van internetgebruik alsmede aanknopingspunten kan bieden voor de
interpretatie van de twee richtlijnen op dit gebied. De Groep realiseert zich dat privacy
een punt van grote zorg is voor webgebruikers2. Dit maakt het van bijzonder belang voor
de Groep om dit onderwerp te behandelen, ook al is het duidelijk dat ten aanzien van
                                                
1 Met name: Advies 1/98: Platform for Privacy Preferences (P3P) en de Open Profiling Standard (OPS),
goedgekeurd door de Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens op 16 juni 1998, het op 23 februari 1999 door de Groep goedgekeurde Werkdocument
Verwerking van persoonsgegevens op internet, WP 16, 5013/99/ NL/def.; de op 23 februari 1999 door de
Groep goedgekeurde Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van
persoonsgegevens op internet door software en hardware, 5093/98/NL/def., WP 17; de op 3 mei 1999
goedgekeurde Aanbeveling 2/99 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader
van de interceptie van telecommunicatieverkeer, 5005/99/def., WP 18; het op 3 mei 1999 door de Groep
goedgekeurde Advies 3/99 betreffende overheidsinformatie en de bescherming van persoonsgegevens,
5055/99/NL/def., WP 20; de op 7 september 1999 goedgekeurde Aanbeveling 3/99 over de bewaring van
verkeersgegevens door internetdienstenaanbieders voor wetshandhavingsdoeleinden, 5085/99/NL/def., WP
25; het door de Taskforce Internet ingediende en op 3 februari 2000 goedgekeurde Advies 1/2000
betreffende bepaalde gegevensbeschermingsaspecten van elektronische handel, 5007/00/NL/def., WP 28;
het door de Taskforce Internet ingediende en op 3 februari 2000 goedgekeurde Advies 2/2000 betreffende
de algemene herziening van het juridische kader voor telecommunicatie, WP 29, 5009/00/ NL/def.; het op
13 juli 2000 goedgekeurde Advies 5/2000 over het gebruik van openbare abonneelijsten voor omgekeerd
zoeken of zoeken met meervoudige criteria (omgekeerde abonneelijsten), WP 33; en het op 2 november
2000 goedgekeurde Advies 7/2000 over het door de Europese Commissie ingediende voorstel voor een
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie van 12 juli 2000,
COM (2000) 385, WP 36.

2 Dit komt tot uitdrukking in een kortgeleden uitgebracht onderzoek van zes maanden dat de Markle
Foundation heeft uitgevoerd. Zie het artikel van AARON, D., A Euro-American proposal for privacy on
the Net, Washington Post, 2 augustus 2000.
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sommige controversiële kwesties die bijzonder veel overleg vereisen, wellicht pas in de
toekomst overeenstemming wordt bereikt.

- Dit document beoogt dus niet het laatste woord te bieden maar heeft wel ten doel de
meest gangbare situaties te behandelen waarmee internetgebruikers te maken kunnen
krijgen als ze een van de op internet beschikbare diensten (als e-mail, surfen, zoeken,
nieuwsgroepen, enz.) benutten. Vanwege dit algemene karakter wordt niet ingegaan op
speciale facetten waarnaar de Groep wellicht in de toekomst verdere studie zal moeten
verrichten, zoals het controleren van e-mails door de werkgever. Dit werkdocument gaat
uit van de huidige stand van zaken van internet, dat zoals bekend een zeer dynamisch
karakter heeft en in snelle ontwikkeling verkeert.

Om de tekst zo inzichtelijk mogelijk te maken, wordt begonnen met een beschrijving van
de technische basis van internet en de algemene juridische aspecten. Vervolgens wordt in
een apart hoofdstuk voor elk van de verschillende internetdiensten ingegaan op zowel de
technische als de juridische aspecten die spelen. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan
privacybevorderende maatregelen en technieken die kunnen dienen om de privacy van
internetgebruikers te verbeteren. Een laatste hoofdstuk bevat de conclusies.
Het document wordt afgesloten met een glossarium dat de lezer kan helpen de in de tekst
gebruikte technische termen te begrijpen. Alle in het document cursief gedrukte termen
zijn in het glossarium vermeld.

De Taskforce heeft bewust gekozen voor een zekere overlapping in de tekst, zodat lezers
die speciaal zijn geïnteresseerd in een bepaald onderwerp, ook alleen het gedeelte dat
hierover handelt, kunnen lezen. Om het gemakkelijker te maken de verschillende
hoofdstukken apart te raadplegen, zijn enkele aanvullende beschrijvingen (soms een
aantal keren) opgenomen.

Het werk van de Taskforce Internet is gecoördineerd door Peter HUSTINX, voorzitter
van de (Nederlandse) Registratiekamer. De geconsolideerde versie van het
werkdocument is opgesteld door een binnen de Taskforce aangestelde redactiegroep
bestaande uit Diana ALONSO BLAS (van de Registratiekamer) en Anne-Christine
LACOSTE (van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer). De bijdrage van de redactiegroep bestond met name uit het structureren en
de controle op de samenhang van het gehele document, het toevoegen en verder
uitwerken van aanvullende juridische aspecten en technische informatie en het verwerken
van het commentaar van andere delegaties, het opstellen van het glossarium van
technische termen en de conclusies aan het eind van het document.

Bij verschillende stadia van het werk zijn vertegenwoordigers van de instanties voor
gegevensbescherming van zes landen betrokken geweest. Zij hebben documenten
opgesteld die als basis hebben gediend voor een aantal hoofdstukken, commentaar
geleverd op bijdragen van andere leden van de Taskforce en deelgenomen aan de
discussies tijdens de vijf bijeenkomsten van de Tasforce in 2000.
De volgende personen verdienen in dit verband speciale vermelding: Anne-Christine
Lacoste en Jean-Marc Dinant (België), Ib Alfred Larsen (Denemarken), Marie Georges
(Frankrijk), Angelika Jennen en Sven Moers (Duitsland), Emilio Aced Félez (Spanje) en
Diana Alonso Blas, Ronald Hes en Bernard Hulsman (Nederland). Verder wil de
Taskforce Christine Sottong-Micas (secretariaat van de Groep Gegevensbescherming
Artikel 29 van de Europese Commissie) en Karola Wolprecht (stagiaire 1999/2000 bij de
Europese Commissie) danken voor hun hulp en bijdragen.
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HOOFDSTUK 2: TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN INTERNET

I. Grondslagen

Internet is een netwerk van computers die met elkaar communiceren op basis van het
Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)3. Via dit internationale net van
gekoppelde computers kunnen miljoenen mensen in "cyberspace" onderling
communiceren en hebben zij toegang tot enorme hoeveelheden over de hele wereld
verspreide informatie 4.
Historisch gezien is internet voortgekomen uit het militaire ARPAnet (1969). De
basisopzet hiervan was een voor de hele Verenigde Staten bruikbaar digitaal netwerk te
creëren voor de onderlinge verbinding van computers van militaire instanties, uitvoerders
van defensieopdrachten en universiteiten die aan defensie gerelateerd onderzoek
verrichtten. Deze communicatie moest plaatsvinden via redundante kanalen en ook bij
beschadiging van netwerkdelen door oorlogshandelingen mogelijk blijven5.

De eerste programma's voor elektronische post dateren uit 1972. In 1985 zette de
American National Science Foundation het NSFNET-netwerk op voor het koppelen van
zes Amerikaanse supercomputercentra. Eind jaren tachtig werd dit net overgedragen aan
MERIT, een bundeling van universiteiten. In de jaren daarna werd het meer en meer
opengesteld voor niet-academische instellingen en organisaties buiten de VS. In 1990
ontwierp de bij het CERN in Genève werkzame Tim Berners Lee de eerste browser met
gebruikmaking van het begrip hyperlink, en sindsdien zijn aan één stuk door allerlei
nieuwe diensten en functies toegevoegd.

Men dient evenwel in gedachten te houden dat TCP/IP nog altijd het kernprotocol voor
gegevensoverdracht via internet vormt en dat alle diensten daarop gebaseerd zijn. Dit
protocol is ontworpen om heel eenvoudig te installeren te zijn - onafhankelijk van
enigerlei specifiek computer- of besturingssysteem.

Op internet is elke computer geïdentificeerd door één numeriek IP-adres van het formaat
A.B.C.D, waarin A, B, C en D getallen zijn in het bereik van 0 tot 255 (bijv.
194.178.86.66).

Een TCP/IP-netwerk is gebaseerd op de transmissie van kleine informatiepakketjes, die
elk het IP-adres van de zender en van de ontvanger bevatten. Het is een
“verbindingsloos” netwerk, dat wil zeggen dat er, in tegenstelling tot de situatie bij
bijvoorbeeld het telefoonnet, geen voorafgaande verbinding tussen twee apparaten hoeft
te worden opgebouwd voordat de gegevensuitwisseling kan aanvangen. Dit houdt tevens
in dat een groot aantal gegevensuitwisselingen met een groot aantal partners tegelijkertijd
mogelijk is.

Het DNS (Domeinnamensysteem) is een mechanisme voor het toekennen van namen aan
door een IP-adres geïdentificeerde computers. De aanduidingen hebben het formaat
<namen>. topniveaudomein, waarin <namen> een string is die is opgebouwd uit een of

                                                
3 De in dit document beschreven technische aspecten zijn drastisch gesimplificeerd om ze ook voor leken
begrijpelijk te maken. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar: Mededeling van de Commissie
aan de Raad en het Europees Parlement, Organisatie en beheer van het internet, Internationale en
Europese beleidskwesties 1998- 2000, COM (2000) 202 def., 11 april 2000.
4 Zie uitspraak Reno tegen ACLU (26 juni 1997), Supreme Court of the United States, beschikbaar op
www2.epic.org/cda/cda_decision.html.
5 Zie uitspraak Reno tegen ACLU (26 juni 1997).
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meer substrings gescheiden door een punt. Het topniveaudomein kan een generiek
domein zijn als “com” voor commerciële websites of “org” voor non-profitorganisaties,
of een geografisch domein als “be” voor België. DNS moet worden betaald en
ondernemingen of personen die een domeinnaam willen hebben, moeten zich
identificeren. Er zijn op internet hulpprogramma’s beschikbaar waarmee de koppeling
tussen domeinnaam en bedrijf zowel als tussen IP-adres en domeinnaam kan worden
getraceerd. Op zichzelf is een domeinnaam niet nodig om een computer op internet aan te
sluiten. Verder zijn domeinnamen dynamisch. Eén enkele computer kan één of meer
domeinnamen hebben - of zelfs geen - maar een specifieke domeinnaam heeft altijd
betrekking op één bepaald IP-adres.

Het aantal IP-adressen is in de huidige situatie beperkt. Dit aantal hangt af van de lengte
van het aan het IP-adres toegewezen veld binnen het protocol6. In Europa worden de IP-
adressen door middel van een internationale procedure7 toegewezen aan
internetaanbieders, die ze op hun beurt aan hun klanten - organisaties of individuele
personen - verstrekken. Met openbare zoekprogramma’s als http://www.ripe.net/cgi-
bin/whois kan men nagaan welke organisatie voor een gegeven IP-adrestoewijzing
verantwoordelijk is. Als regel is dit:

• de beheerder van een aan internet gekoppeld lokaal netwerk (bijv. een klein- of
middelgroot bedrijf of een overheidsinstantie). In dit geval zal hij/zij waarschijnlijk
een vaste IP-adresseringsopzet hanteren en een lijst bijhouden van de computers van
personen en de bijbehorende IP-adressen. Wordt hierbij het Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP8) gebruikt, dan zal het DHCP-programma in het
algemeen een logboek met het ethernetkaartnummer van elke computer bijhouden.
Met dit wereldwijd unieke nummer kan elke afzonderlijke computer binnen het
lokale netwerk worden geïdentificeerd;

• een internetaanbieder die een contract heeft met een internetabonnee. In dit geval zal
het aanbiedende bedrijf normaliter een registratie bijhouden met de toegekende IP-
adressen, abonneegegevens en datum, tijdstip en duur van de adrestoewijzing. Indien
de internetabonnee een openbaar telecommunicatienet (mobiel of terrestrisch
telefoonnet) gebruikt, zal het telefoniebedrijf bovendien voor factureringsdoeleinden
van elke oproep nummer, datum, tijdstip en duur registreren;

• de houder van de domeinnaam, bijvoorbeeld een bedrijf, een werknemer van een
bedrijf of een privépersoon.

In deze gevallen is het dus met de hulp van de voor adrestoewijzing verantwoordelijke
partij mogelijk om zonder al te veel moeite een internetgebruiker te identificeren (d.w.z.
gegevens als naam, adres, telefoonnummer e.d. te achterhalen).

Een router is een belangrijk apparaat voor de routering binnen TCP/IP-netwerken In de
praktijk zijn TCP/IP-routes namelijk dynamisch, afhankelijk van het uitvallen of

                                                
6 Momenteel wordt gewerkt aan een verbeterde versie (IPversion6) van het IP-adresseringssysteem die
gebaseerd is op getallen die 128 bit lang zijn.
7 De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is de organisatie zonder
winstoogmerk die verantwoordelijk is voor de toewijzing van IP-adresruimte (http://www.icann.org). In
Europa wordt de adresruimte beheerd door de organisatie RIPE (Réseaux IP Européens)
(http://www.ripe.net). Voor nadere informatie over de ontwikkelingen op het gebied van
internetdomeinnamen wordt verwezen naar de in voetnoot 3 genoemde Mededeling van de Commissie.
8 Het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is een internetprotocol voor het automatisch
configureren van computers die met TCP/IP werken. Met DHCP kunnen automatisch IP-adressen worden
toegekend (http://www.dhcp.org)
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overbelast raken van bepaalde routers of koppelingen. Routers kunnen ook worden
gebruikt als firewall tussen een organisatie en internet, en er met name voor zorgen dat
alleen gemachtigde IP-adressen via een gegeven internetdienstverlener (ISP) worden
doorgelaten.

Hierbij moet worden opgemerkt dat transmissiesnelheid bij het routeren binnen TCP/IP-
netwerken verreweg het belangrijkste criterium is. Aangezien informatie bijna met
lichtsnelheid wordt doorgegeven, kan het in het geval van een opstopping van het net bij
Parijs efficiënter zijn om TCP/IP-pakketjes die van Londen naar Madrid moeten, via
New York te zenden. Er zijn programma’s waarmee de internetgebruiker de route tussen
twee punten kan traceren, maar in theorie kan die elke seconde veranderen - zelfs tijdens
de transmissie van één enkele webpagina.

Meer geavanceerde protocollen op basis van TCP/IP

Sommige protocollen kunnen naast TCP/IP nog bijkomende diensten verzorgen. De
meest gangbare voorbeelden hiervan zijn wel:

• HTTP (HyperText Transport Protocol) voor surfen op het web,

• FTP (File Transfer Protocol) voor bestandstransmissie,

• NNTP (News Network Transport Protocol), voor de toegang tot nieuwsgroepen,

• SMTP- (Simple Mail Transport Protocol) en POP3 (voor het zenden en ontvangen
van e-mail).

De hiërarchie van lagen en protocollen bij een internetcommunicatieproces

HTTP
gebruikt voor
surfen en
zoeken

SMTP
gebruikt voor
het zenden
van e-mail

POP3
gebruikt voor
binnenhalen
van e-mail
van mail-
server naar
client

NNTP
gebruikt voor
transmissie
van nieuws-
berichten

FTP
gebruikt voor
binnenhalen
of laden van
bestanden

enz.
veel andere
hogere
protocollen in
gebruik en in
ontwikkeling

TCP/IP
PPP
gebruikt door
modems op
telefoonlijnen

X-75
gebruikt door
terminal-adap
ter op ISDN-
lijnen

ADSL
gebruikt door
een ADSL-
modem op
standaard-
telefoonlijnen

ETHERNET
gebruikt door
LAN-kaarten
op een lokaal
netwerk

enz.
Veel andere lagere
protocollen in gebruik en in
ontwikkeling

• Deze protocollen zijn nodig omdat het TCP/IP-protocol alleen maar de transmissie van
bulkinformatie van de ene computer naar de andere mogelijk maakt. De computer die een
dienst verzorgt wordt een SERVER genoemd, de computer die een dienst gebruikt een
CLIENT. Voor het verlenen van een technische dienst gebruiken client en server
hetzelfde protocol, dat wil zeggen dezelfde communicatieregels. internet wordt veelal als
client-servernetwerk aangeduid. Het is van belang hierbij op te merken dat elk van de
hierboven genoemde diensten altijd gebruik maakt van het TCP/IP-protocol. Dit betekent
dat elk privacyrisico dat verbonden is met het gebruik van het TCP/IP-protocol, zich bij
elke willekeurige dienstverlening via het web voordoet.
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• Om iedere verwarring met het woord "dienst" in de algemene betekenis te voorkomen,
wordt in dit document de term protocol gebruikt voor het aanduiden van HTTP, FTP,
NNTP en andere op internet aangeboden diensten.

Een proxyserver is een server tussen de internetgebruiker en internet. Hij fungeert als
webcache, waardoor informatie (bijv. webpagina's) veel sneller kan worden
weergegeven. Veel grote organisaties en internetaanbieders bieden deze faciliteit al.
Daarbij worden alle pagina’s en alle beelden of logo’s die door iemand van de
organisatie van buitenaf worden binnengehaald, opgeslagen in een cache op de
proxyserver, waardoor deze onmiddellijk beschikbaar zijn voor anderen in die
organisatie.

II. BIJ INTERNET BETROKKEN PARTIJEN

Er moet op worden gewezen dat een bedrijf of persoon met betrekking tot internet
uiteenlopende posities kan innemen en ook gelijktijdig verschillende
gegevensverwerkingsacties en diensten kan uitvoeren (bijv. verbindingen registreren als
telecombedrijf en bezochte websites opslaan als internetdienstverlener), met alle
gevolgen van dien voor de toepassing van privacyregels.

Telecommunicatie-exploitanten

In Europa was de telecominfrastructuur vroeger de facto het monopolie van de
traditionele telecommunicatie-exploitanten. Deze situatie is echter aan het veranderen.
Bovendien is dit monopolie veelal beperkt tot de kabel- en glasvezelnetten, terwijl er
voor draadloze communicatie en opkomende technologieën als WAP, UMTS e.d. steeds
meer sprake is van concurrentie tussen nationaal toegelaten partijen.

De traditionele telecommunicatie-exploitanten zijn echter nog steeds belangrijke actoren,
want zij verzorgen de gegevensoverdracht tussen internetgebruikers en
internetaanbieders (IAP's – Internet Access Providers).

De telecommunicatie-exploitant verwerkt ten behoeve van de facturering informatie over
het telecommunicatieverkeer, zoals het nummer van de beller en (bij mobiel bellen) de
plaats vanwaar gebeld wordt, het opgeroepen nummer en de datum, het tijdstip en de
duur van de verbinding9.

Internetaanbieders

De internetaanbieder levert, als regel op contractuele basis, een TCP/IP-verbinding aan:

- individuele personen die een modem of een terminaladapter (ISDN) gebruiken. In dit
geval ontvangt de abonnee voor de duur van zijn/haar verbinding een IP-adres. De
volgende keer dat hij/zij verbinding zoekt, zal waarschijnlijk een ander IP-adres worden
toegewezen. Men spreekt van een dynamisch IP-adres.

In het geval van een verbinding via ADSL of een videokabel wordt als regel een statisch
IP-adres gehanteerd, aangezien die verbindingen permanent zijn.

Om een verbinding te verkrijgen moet de persoon10 een contract sluiten (waarbij het
abonnement gratis is) en zijn/haar naam, adres en andere persoonsgegevens opgeven.

                                                
9 Voor de verwerking van dergelijke gegevens en de periode dat ze worden bewaard, gelden strenge
wettelijke regels, zoals verderop wordt toegelicht.
10 Een klein bedrijf kan uiteraard ook zo'n contract aangaan, maar die situatie wordt in dit document niet
behandeld.
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Gewoonlijk ontvangt de abonnee dan een gebruikersidentificatienaam ("User ID"; dit
mag een pseudoniem zijn) en een wachtwoord om te voorkomen dat anderen op zijn/haar
abonnement van internet gebruikmaken. Internetaanbieders lijken op zijn minst om
redenen van beveiliging in het algemeen systematisch registraties bij te houden van de
datums, tijdstippen en de duur van sessies van hun internetgebruikers en van de aan hen
toegewezen dynamische IP-adressen. Zolang het mogelijk is gegevens in logbestanden te
koppelen aan het IP-adres van een gebruiker, dient dit adres als persoonsgegeven te
worden beschouwd;

- organisaties die gebruikmaken van een kieslijn of, vaker, een huurlijn naar hun kantoor.
In de regel wordt die huurlijn geleverd door de traditionele telecommunicatie-exploitant.
De verbinding kan ook via een satellietlijn of een terrestrisch radiosysteem tot stand
worden gebracht. De internetaanbieder verstrekt IP-adressen aan de onderneming en
gebruikt een router om ervoor te zorgen dat de adressen worden aangehouden.

Internetaanbieders beschikken over één of meer huurlijnen (getwist aderpaar, glasvezel
of satellietverbinding) die hen met andere grotere aanbieders verbindt.

Internetdienstverleners

Internetdienstverleners (ISP's) leveren diensten aan personen en bedrijven op het web.
Zij bezitten of huren een permanente TCP/IP-verbinding en gebruiken servers die
permanent op internet zijn aangesloten. Het klassieke aanbod bestaat uit webhosting (het
plaatsen van webpagina's op hun webserver), toegang tot nieuwsgroepen, toegang tot een
FTP-server en elektronische post. Dit vereist één of meer servers die werken met de
HTTP-, NNTP-, FTP-, SMTP- en POP3-protocollen.

Bedrijven die als internetaanbieder optreden, zullen vaak ook diensten van ISP's willen
leveren. Om die reden worden onder de generieke term ISP dikwijls ook
internetaanbieders (IAP's) begrepen. In feite gaat het echter om twee verschillende rollen.
De internetaanbieder routeert als poort naar internet alle verkeer van de internetabonnee,
terwijl een dienstverlener alleen op de hoogte is van wat er op de eigen servers gebeurt11.
Waar in dit rapport de term ISP wordt gebruikt, vallen hieronder in het algemeen ook
IAP's. De term IAP of internetaanbieder wordt alleen gehanteerd als duidelijk is dat het
gaat om organisaties die zich uitsluitend bezighouden met de toegang tot internet. In alle
andere gevallen wordt de generieke term ISP gebruikt.

In technisch opzicht vormt de aanwezigheid van met protocollen uitgeruste servers de
bepalende factor bij het vergaren van persoonsgegevens. In het algemene geval van
HTTP-servers bijvoorbeeld wordt (tenzij deze functie opzettelijk is uitgeschakeld)
systematisch een logboek of logbestand bijgehouden waarin alle of een deel van de
gegevens uit de request header (browser chattering), evenals het IP-adres worden
vastgelegd. Het logboek is vaste praktijk en wordt door elke server aangemaakt.

Gebruikers

Een internetgebruiker kan een persoon zijn die vanuit zijn huis internet op gaat, in het
algemeen met een tijdelijke TCP/IP-verbinding (en derhalve een dynamisch IP-adres) via
een modem, een terminaladapter (ISDN) of een permanente verbinding (met statisch IP-
adres) via bijvoorbeeld ADSL of kabel-tv. Verbinding via een mobiele telefoon is,
hoewel in de regel duurder, eveneens mogelijk.

Geeft een abonnee een valse identiteit op of gaat iemand internet op via de identiteit van
een andere gebruiker (meestal doordat hij de gebruikersnaam en het wachtwoord van
                                                
11 In dit document wordt niet ingegaan op ISP's als leveranciers van inhoud, hoewel sommige ISP’s onder
bepaalde omstandigheden wel inhoud leveren (zo hebben enkele ISP’s een eigen portal).
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iemand anders gebruikt), dan is het toch mogelijk na te gaan wie de eigenaar is van de
lijn waaraan een gegeven IP-adres is toegekend door deze informatie te vergelijken met
die in het logboek van de internetaanbieder. Op deze manier gaat de politie te werk bij
het opsporen van hackers die inbreken in op internet aangesloten computers.

Hetzelfde geldt als de persoon een lokaal netwerk (LAN) of een intranet gebruikt.

Een gebruiker kan ook een organisatie, een overheidsinstantie of een onderneming zijn
die internet niet alleen benut voor het verstrekken of opzoeken van informatie maar ook
voor het vergaren van gegevens ten behoeve van de eigen taken of activiteiten
(administratieve procedures, de verkoop van producten of diensten, de publicatie van
adresboeken en gidsen, advertenties, enquêtes, enz.)

III. OP INTERNET AANGEBODEN DIENSTEN 12

Iedereen die toegang heeft tot internet kan er een breed scala aan communicatiemethoden
en technieken voor het zoeken van informatie toepassen. De meest gangbare zijn
elektronische post (zie hoofdstuk 4), nieuwsgroepen en chatruimten (zie hoofdstuk 6) en
het world wide web (zie hoofdstuk 5).

Al deze methoden kunnen dienen voor tekstoverdracht en bij de meeste is ook de
transmissie van geluid, beelden en bewegende videoproducties mogelijk. Tezamen
genomen levert dit een uniek, bij haar gebruikers wel als "cyberspace" aangeduid
medium, dat beschikbaar is voor iedereen, waar ook ter wereld, die een internettoegang
heeft.

E-mail

E-mail stelt personen in staat elektronische berichten te verzenden naar een individuele
persoon of naar een groep adressen. Het bericht wordt in het algemeen elektronisch op
een server opgeslagen, klaar voor het moment dat de ontvanger in zijn/haar postbus gaat
kijken. Soms wordt een gebruiker erop geattendeerd dat er een bericht voor hem/haar is
binnengekomen.

Nieuwsgroepen

Nieuwsgroepen worden gebruikt om informatie uit te wisselen of meningen over
bepaalde zaken naar voren te brengen. Ze tellen regelmatige deelnemers, maar ook
anderen kunnen kennis nemen van de bijdragen. Er bestaan duizenden van zulke
groepen, elk gericht op het bevorderen van de uitwisseling van informatie of meningen
op een specifiek terrein. Dagelijks worden daar ongeveer 100 000 nieuwsberichten aan
bijgedragen.

Chatruimten

Twee of meer personen die rechtstreeks willen communiceren kunnen gebruikmaken van
een chatruimte voor dialoogsessies waarbij de getypte teksten vrijwel onmiddellijk op het
computerscherm van de ander verschijnen.

Het world wide web

De bekendste vorm van communicatie via internet is het world wide web, waarmee
gebruikers informatie kunnen opzoeken en binnenhalen die is opgeslagen in computers
                                                
12 Zie voor een gedetailleerde beschrijving van deze diensten de uitspraak Reno tegen ACLU (26 juni
1997).
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die zich op grote afstand kunnen bevinden. Simpel gesteld bestaat het web uit een
gigantische hoeveelheid documenten die in verschillende, over de hele wereld verspreide
computers zijn opgeslagen.

Het navigeren op het web is betrekkelijk eenvoudig. Een gebruiker kan het adres van een
hem bekende pagina intoetsen ofwel aan een commerciële "zoekmachine" één of meer
trefwoorden voorleggen om sites over een bepaald onderwerp op te sporen. Gebruikers
kunnen een webpagina doorkijken of naar een andere pagina gaan door met de muis van
hun computer op een van de pictogrammen of verwijzingen op de pagina te klikken.
Vanuit lezersstandpunt gezien is het web dus te vergelijken met een enorme bibliotheek
met miljoenen direct beschikbare en geïndexeerde publicaties of ook met een zich almaar
uitbreidend winkelcentrum waar goederen en diensten te koop zijn (zie hoofdstuk 7).

Iedere persoon en elke organisatie met een op internet aangesloten computer kan
informatie "publiceren" of vergaren (zie de hoofdstukken 6, 7 en 8). Daartoe behoren
overheidsinstanties, onderwijsinstellingen, commerciële bedrijven, belangengroepen en
individuele personen. Zij kunnen hun materiaal naar keuze beschikbaar stellen voor de
hele gemeenschap van internetgebruikers of de toegang beperken tot een geselecteerde
groep.

IV. Privacyrisico's13

Privacyrisico's die verbonden zijn aan het gebruik van het TCP/IP-protocol

Doordat internet van meet af aan als open netwerk is opgezet, vertonen de
communicatieprotocollen, grotendeels onopzettelijk, veel kenmerken die tot inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer van internetgebruikers kunnen leiden.

Wat het TCP/IP-protocol betreft zijn er drie aspecten die tot inbreuk op de privacy lijken
te kunnen leiden.

• De route die TCP/IP-pakketten volgen, is dynamisch en wordt aangepast aan een
prestatieoptimum. In theorie kan de route gedurende het binnenhalen van een webpagina
of de transmissie van een e-mail veranderen, maar in de praktijk is de situatie veeleer
statisch. Bij telecommunicatie is de prestatie meer afhankelijk van de belasting van het
netwerk dan van de fysieke afstand tussen netwerkknooppunten (routers). Dit betekent
dat de snelste route tussen twee steden in één EU-land kan lopen via een niet-EU-land,
waar de gegevensbescherming al dan niet passend kan zijn14. De gemiddelde
internetgebruiker is redelijkerwijs niet toegerust om zulke routeringen te wijzigen, zelfs
als hij/zij zou weten welke route op een gegeven moment wordt gevolgd.

• Aangezien de vertaling van de domeinnaam naar het numerieke IP-adres verloopt via
een speciaal hiervoor bestemde DNS-server, ontvangt deze server alle namen van de
internetservers waarmee de gebruiker contact heeft gezocht en kan deze hiervan ook een
registratie bijhouden. In de praktijk worden deze DNS-servers voornamelijk beheerd
door internetaanbieders, die technisch gesproken nog veel meer te weten kunnen komen,
zoals in de volgende hoofdstukken zal worden toegelicht.

• Met de opdracht ping, die bij alle besturingssystemen voorhanden is, kan iedereen op
internet nagaan of een bepaalde computer aanstaat en met internet is verbonden. De
opdracht bestaat uit de letters PING, gevolgd door het IP-adres (of de
dienovereenkomstige naam) van de gewenste computer. De gebruiker van de computer in

                                                
13 De website van het Franse CNIL bevat een gedeelte met de titel "vos traces", waarop internetgebruikers
zelf kunnen zien welke sporen ze bij hun tochten op internet achterlaten. Dit is beschikbaar in het Frans,
Engels en Spaans. Zie www.cnil.fr.
14 Zie hoofdstuk 2 voor nadere bijzonderheden over dit onderwerp.
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kwestie merkt dat in het algemeen niet en weet ook niet waarom iemand erachter wilde
komen of hij/zij op een gegeven moment verbinding had.

De hierboven genoemde risico’s gelden overigens in dezelfde mate voor permanente
internetverbindingen via kabel of ADSL.

Ook al is een dergelijke gegevensverwerking wettelijk toegestaan en in bepaalde
omstandigheden onvermijdelijk voor het soepel functioneren van internet, de
internetgebruiker dient toch wel bewust te worden gemaakt van het feit dat dit gebeurt en
dat er beveiligingsmaatregelen beschikbaar zijn.

Privacyrisico’s die verbonden zijn aan het gebruik van hogere protocollen

In het nu volgende gedeelte wordt ingegaan op drie aspecten die bijna altijd aanwezig
zijn bij het gebruik van het HTTP-protocol via de meest gangbare browsers. Wij wijzen
er met nadruk op dat een combinatie van deze kenmerken ernstige gevolgen kan hebben
voor de privacy van internetgebruikers.

HTTP is van strategisch belang doordat het op het Web het meest gebruikte protocol is
en diensten kan leveren als elektronische post en discussiegroepen, waarvoor tot voor
kort in het algemeen gespecialiseerde hogere protocollen als POP3, SMTP of NNTP
nodig waren15.

De informatie die browsers verstrekken bij het opvragen van pagina’s (chattering)

Het is algemeen bekend dat intoetsen van “http://www.website.org/index.htm” zoiets
betekent als "toon me met gebruikmaking van het HTTP-protocol de pagina met de naam
“index.htm” op de server www.website.org. Men zou kunnen veronderstellen dat hiertoe
alleen het IP-adres van de surfer en de aanduiding van het gezochte bestand aan de
website worden doorgegeven, maar in werkelijkheid is de situatie anders.

In het onderstaande overzicht is te zien welke informatie bij een HTTP-opdracht zoal
systematisch in de HTTP-header wordt doorgegeven (automatische browser chattering)
en dus aan de server bekend is:

HTTP
Var.

Opera 3.50 Netscape 4.0 Fr Explorer 4.0 UK

GET GET /index.html
HTTP/1.0

GET /index.html HTTP/1.0 GET /index.html
HTTP/1.0

User-
Agent

Mozilla/4.0(compatible;
Opera/3.0; Windows 95)
3.50

Mozilla/4.04 [fr] (Win95; I
;Nav)

Mozilla/4.0 (compatible;
MSIE 4.01; Windows
95)

Accept image/gif, image/x-
xbitmap, image/jpeg, /

Image/gif, image/x-
xbitmap, image/jpeg

image/gif, image/x-
xbitmap, image/jpeg,
image/pjpeg,
application/vnd.ms-
excel,
application/msword,
application/vnd.ms-
powerpoint, /

Referer Where.were.you/doc.htm Where.were.you/doc.htm
Language Fr fr-be

De technische specificatie van deze velden is te vinden in RFC 1945 voor HTTP 1.0 en
in RFC 2068 voor HTTP 1.1. Hierover kan het volgende worden opgemerkt:
                                                
15 Zie DINANT, Jean-Marc, Law and Technology Convergence in the Data Protection Field? Electronic
threats to personal data and electronic data protection on the Internet, ESPRIT Project 27028, Electronic
Commerce Legal Issues Platform (ECLIP).
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• De bovenste regel is de enige die onmisbaar is.

• Bij "Accept" vermeldt elke browser dat de internetgebruiker onder Windows 95
werkt. Men kan zich afvragen waarom. Bij Netscape is toegevoegd dat een Franse
versie van de browser wordt gebruikt. Elke browser geeft de eigen naam, versie en
subversie door.

• Bij de opgave van de geaccepteerde bestandsformaten meldt Microsoft aan elke site
dat Powerpoint, Excel en Word op de computer van de internetgebruiker zijn
geïnstalleerd.

• Opera vermeldt niet van welke pagina de gebruiker komt.

• Bij Opera wordt de taal niet opgegeven, bij Netscape is te zien dat de gebruiker
Franstalig is. Microsoft meldt dat de internetgebruiker een Franstalige Belg is.

Onzichtbare hyperlinks

Hyperlinks zijn de toegevoegde waarde van internet. Zij maken het mogelijk met een
simpele muisklik van het ene continent naar het andere te browsen. Wat de gewone
gebruiker daarbij niet kan zien is dat bij klassieke browserprogrammatuur de HTTP-
opdracht een opdracht kan bevatten om beelden te downloaden en in de HTML-pagina
op te nemen. Die beelden behoeven zich niet noodzakelijkerwijs te bevinden op dezelfde
server als die waaraan de oorspronkelijke oproep voor een gegeven webpagina is gericht.

In dit geval bevat de variabele HTTP_REFERER in de aanvraag van het beeld een
verwijzing naar de hoofdpagina waarop de beelden zullen komen. Anders gezegd, als een
website in de HTML-codering van een eigen webpagina een onzichtbare link bevat naar
een beeld op de website van een cybermarketingbedrijf, weet dit bedrijf al vóór het
zenden van de reclamebanner van welke pagina de gebruiker afkomstig is. Heeft de
gebruiker met een zoekmachine gewerkt, dan bevat naam van de webpagina tevens de
ingetoetste trefwoorden.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van de gebruiker
worden geplaatst, terwijl de website er een kopie van kan achterhouden. Ze zijn een
standaardonderdeel van het HTTP-verkeer en kunnen als zodanig ongehinderd met het
IP-verkeer worden meegezonden.

Een cookie bevindt zich op de harde schijf van een gebruiker en bevat informatie over die
gebruiker die kan worden uitgelezen door de website die de cookie daar heeft geplaatst,
maar ook door ieder ander die het gegevensformaat van de betrokken site kent. In een
cookie kan alle informatie worden vastgelegd die men wil: welke pagina’s zijn bezocht,
welke advertenties zijn aangeklikt, het identificatienummer van de gebruiker, enz. 16. In
sommige gevallen kan dit nuttig zijn om via internet een bepaalde dienstverlening te
verzorgen of om het surfen voor de gebruiker gemakkelijker te maken. Zo hanteren
bepaalde gepersonaliseerde websites cookies om vaste gebruikers te identificeren, zodat
deze niet elke keer dat ze willen kijken of er nieuwe informatie is, opnieuw hoeven in te
loggen.

De SET_COOKIE-opdracht maakt deel uit van de HTTP response header17, en wel in
onzichtbare hyperlinks. Wanneer hierin een tijdsduur is aangegeven18, wordt de cookie

                                                
16 Zie het boek van HAGEL III, J. en SINGER, M., Net Worth: the emerging role of the informediary in
the race for customer information, Harvard Business School Press, 1999, p. 275.
17 Technisch gezien is het ook mogelijk cookies te implementeren in JavaScript of in de <META-HTTP
EQUIV> velden in the HTML-code.
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gedurende die periode bewaard op de harde schijf van de internetgebruiker. In die
periode wordt de cookie teruggezonden naar de website waar hij oorspronkelijk vandaan
komt (of andere sites van hetzelfde subdomein). Dit terugzenden heeft de vorm van een
extra COOKIE-veld in de gegevens die de browser meestuurt bij volgende opdrachten.

Wanneer een cybermarketingbedrijf de door de browser meegestuurde gegevens
(chattering) combineert met de gegevens die afkomstig zijn van onzichtbare hyperlinks,
kan het, tenzij tegenmaatregelen zijn genomen, weten welke trefwoorden een
internetgebruiker heeft ingetoetst bij de zoekmachine waarop dit bedrijf adverteert, en
bovendien de computer, het besturingssysteem, het merk browser, het IP-adres en de
tijdstippen en duur van de HTTP-sessies van de gebruiker achterhalen. Door deze
onbewerkte gegevens met nog andere aan het bedrijf bekende gegevens te koppelen, kan
vervolgens nog meer informatie worden afgeleid, zoals 19:

1. het land waar de internetgebruiker woont;
2. het internetdomein waartoe hij/zij behoort;
3. de branche waarin het bedrijf waar de gebruiker werkzaam is, opereert;
4. omzet en omvang van het bedrijf waar de gebruiker werkt;
5. de functie en positie van de gebruiker binnen dit bedrijf;
6. de internetaanbieder;
7. het type websites dat wordt bezocht.

Cookies maken het mogelijk dat met elke informatieaanvraag systematisch een blijvende,
unieke identificatiecode wordt meegestuurd. Een IP-adres is een veel beperktere
identificator omdat dit verborgen kan blijven achter een proxyserver en wegens het
dynamische karakter bij internetgebruikers die met een modem werken, niet betrouwbaar
is. Veel cybermarketingbedrijven werken al met dit soort onzichtbare methoden voor het
achterhalen van gebruikersprofielen20.

Privacyrisico’s die verbonden zijn aan de toepassing van het HTTP-protocol in
gewone browsers

Door de combinatie van de informatie die door browsers wordt verstrekt (chattering),
onzichtbare hyperlinks en cookies is het mogelijk van elke individuele internetgebruiker
bij wie een browser in standaardconfiguratie is geïnstalleerd, een profiel te verkrijgen
zonder dat hij daar iets van merkt. Die situatie is niet rechtstreeks te wijten aan het HTTP
protocol, zoals dat door de W3C is vastgelegd 21. Bovendien zijn in de definiëring van het

                                                                                                                                                
18 Cookies zonder vaste tijdsduur worden aangeduid als “session cookies”; ze verdwijnen wanneer de
browser wordt afgesloten of de verbinding wordt verbroken.
19GAUTHRONET, Serge , “On-line services and data protection and the protection of privacy” Europese
Commissie, 1998, p.31 en 92 beschikbaar op
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/studies/servint.htm
20 Bij DoubleClick alleen al ging het in maart 1997 om ca. 26 miljoen internetgebruikers (GAUTHRONET ,
op. cit., p. 86) en om maandelijks meer dan een miljard cybermarketingbanners buiten de VS (id., p. 96).
Momenteel verzendt één cybermarketingbedrijf al meer dan 500 000 000 reclamebanners per dag. Zie
http://www.doubleclick.net/company_info/investor_relations/financials/analyst_metrics.htm
21 W3C, het World Wide Web Consortium is een organisatie zonder winstoogmerk die is ondergebracht bij
het Inria (Frankrijk), MIT (VS) en de Universiteit van Keio (Japan). Leden van dit consortium zijn onder
meer Microsoft, AOL, Netscape en het Center for Democracy and Technology
(http://www.w3.org/Consortium/Member/List). Het consortium ontwikkelt niet-verplichte de facto
standaarden teneinde de interoperabiliteit van computers op internet te waarborgen.
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HTTP-1.1-protocol mogelijke privacykwesties bij de toepassing van het HTTP-protocol
uitdrukkelijk onder de aandacht van de bedrijven in de sector gebracht22:

– “Als de user agent bij elke aanvraag informatie over de eigen mogelijkheden moet
geven, kan dat niet alleen zeer inefficiënt zijn (aangezien slechts bij een gering
percentage van de responses sprake is van meervoudige representaties), maar ook een
inbreuk inhouden op de privacy van de gebruiker.” [p. 68]

– “Het kan strijdig zijn met de verwachtingen van de gebruiker ten aanzien van privacy
om bij elke aanvraag een Accept-Language header met al zijn taalvoorkeuren mee te
sturen.” [p. 98]

– “De client mag het veld "From header" 23 niet invullen zonder toestemming van de
gebruiker, want dat kan strijdig zijn met privacybelangen van de gebruiker of het
beveiligingsbeleid met betrekking tot zijn site. Het wordt sterk aanbevolen dat de
gebruiker de mogelijkheid houdt op elk moment voorafgaand aan de aanvraag dit veld
uit te schakelen of te activeren en de waarde ervan te wijzigen.” [p. 118]

– “HTTP-clients beschikken veelal over grote hoeveelheden persoonsgegevens (bijv. de
naam, de woonplaats, het e-mailadres, wachtwoorden en encryptiesleutels van
gebruikers) en moeten er zeer op bedacht zijn te voorkomen dat via het HTTP-protocol
ongewild informatie wordt doorgegeven naar andere bronnen. We bevelen met klem
aan dat de gebruiker over een gemakkelijk te gebruiken interface kan beschikken
waarmee hij de verspreiding van dit type informatie in de hand heeft en dat ontwerpers
en ontwikkelaars uiterst voorzichtig zijn met deze zaken. In het verleden is gebleken dat
fouten op dit gebied vaak zowel ernstige beveiligings- als privacyproblemen met zich
meebrengen, en het verantwoordelijke bedrijf zeer negatieve publiciteit kunnen
opleveren.” [p. 143]24

V. Enkele economische overwegingen

De laatste jaren heeft internet een enorme groei doorgemaakt. Het aantal "host"-
computers - die informatie opslaan en verbindingen verzorgen - is van circa 300 in 1981
toegenomen tot ongeveer 9 400 000 in 1996. Ruwweg 60% van deze hostcomputers
bevindt zich in de Verenigde Staten. In 1996 waren er ongeveer 40 miljoen
internetgebruikers, een aantal dat in 2000 naar schatting is gestegen tot 200 miljoen25.
Men verwacht dat tegen 2005 de helft van de Europese bevolking op internet is
aangesloten26.

In veel Europese landen kunnen particuliere personen gratis internetabonnee worden,
maar moeten zij wel het telecommunicatiebedrijf betalen voor de lijnverbinding. De IAP
of ISP krijgt van het telecommunicatiebedrijf een vergoeding op basis van de duur van de
lokale telefoonverbinding van de internetabonnee. Dit houdt in dat een gebruiker ook
wanneer hij een gratis internetabonnement heeft, toch nog altijd de kosten van de
telefoonverbinding moet betalen. Een deel hiervan gaat naar het telecombedrijf, een deel
naar de IAP/ISP.

Softwareleveranciers verdienen ook aan internetgebruik, want zelfs als ze hun producten
gratis aan klanten ter beschikking stellen (freeware, browsers, enz.) ontvangen ze van
websiteservers een vergoeding voor het gebruik van hun programma's.

                                                
22 http://www.w3.org/Protocols/rfc2068/rfc2068 . De paginanummering tussen vierkante haken heeft
betrekking op de paginering van het W3C.
23 Het veld "From header" dient voor vermelding van de verwijzende pagina.
24 Het woord “privacy" komt in RFC 2068 18 maal voor.
25 Zie uitspraak Reno tegen ACLU (26 juni 1997).
26 Persbericht van de Europese Commissie, Commission welcomes new legal framework to guarantee
security of electronic signatures, 30 november 1999.
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Een van de voornaamste betaalde activiteiten op het Web is direct marketing.
Cybermarketingbedrijven plaatsen reclamebanners op webpagina's, vaak op zo'n manier
dat het vergaren van persoonsgegevens voor de persoon in kwestie grotendeels
onzichtbaar blijft. Door onzichtbare hyperlinks en cookies te combineren met de
informatie die browsers meesturen kunnen marketingbedrijven op grote schaal
internetgebruikers individueel profileren zonder dat zij daar iets van merken. Eén
cybermarketingbedrijf kan zo per dag ongeveer een half miljard gepersonaliseerde
reclamebanners via het Web versturen. Veel zoekmachines worden door direct-
marketingbedrijven gefinancierd.

Gewone websites (en in het bijzonder zoekmachines) kunnen door op hun pagina's een
onzichtbare hyperlink naar een cybermarketingbedrijf te plaatsen, gangbare browsers als
Netscape en Internet Explorer de instructie geven een onafhankelijke HTTP-verbinding
met de HTTP-server van dat cybermarketingbedrijf tot stand te brengen. Zoals al eerder
is toegelicht, zal de browser dan automatisch bij elke HTTP-aanvraag allerlei informatie
doorgeven, te weten het IP-adres, de pagina waar men vandaan komt (in het geval van
een zoekmachine met de door de gebruiker ingetoetste trefwoorden), merk, versie en taal
van de browser (bijv. Internet Explorer 4.02, Nederlands), gebruikt besturingssysteem
met typeaanduiding (Windows 2000, Linux 2.2.5, Mac OS 8.6 o.i.d.) en – heel belangrijk
– de cookie met identificatiegegevens (bijv. UserId=342ER432) die mogelijk via eerdere
onzichtbare hyperlinks door het cybermarketingbedrijf op de vaste schijf van de
gebruiker was geplaatst.

De gemiddelde internetgebruiker is zich er bij het intoetsen van een URL (Unified
Resource Locator) in het algemeen niet van bewust dat veel van de banners die dan
kunnen verschijnen niet afkomstig zijn van de website die hij/zij bezoekt. En evenmin
realiseren zij zich dat hun browser bij het binnenhalen van een reclamebanner
systematisch de unieke identificatie, het IP-adres en het complete URL van de bezochte
webpagina (met de op de zoekmachine ingetoetste trefwoorden en de naam van de on
line gelezen persberichten) doorgeeft. Aan de hand van al dergelijke informatie kunnen
bedrijven, dankzij de in de cookie opgeslagen unieke identificatiecode, een globaal
profiel opstellen van de persoon die van de ene site naar de andere surft.

Het achterhalen van informatie van gebruikers in on-lineomgevingen wordt van
economische en strategische betekenis geacht. In de volgende alinea uit een beroemde
Amerikaanse publicatie is dit aldus uitgedrukt27: "Te veel bedrijven, waaronder veel
toonaangevende nieuwe internetbedrijven, hebben hun aandacht onvoldoende gericht op
de waarde van klantprofielen. Of bedrijven in dit nieuwe tijdperk zullen slagen, zal
worden bepaald door de vraag of zij rechten hebben op on-lineklantprofielen."

In dit verband is op te merken dat het vergaren van informatie over internetgebruikers het
bedrijf normaliter niets kost, want consumenten leveren de informatie vaak zelf door
bijvoorbeeld formulieren in te vullen. Websites maken dikwijls gebruik van
programma’s om bezoekers aan zich te binden, zoals spelletjes, enquêtes en
nieuwsbrieven waarvoor de websitebezoeker persoonlijke informatie moet verstrekken.

Uit recente voorbeelden blijkt dat het bedrijfsleven meer en meer waarde hecht aan
consumentenprofielen. Klantenlijsten worden verkocht of uitgewisseld, nog het
allermeest door fusies van IT-bedrijven, waardoor zij over nog grotere en
gedetailleerdere profielenbestanden beschikken.

"Uiteindelijk zullen er overnames komen die gebaseerd zijn op klantenbestanden,
waarbij de klantengegevens het belangrijkste activum zijn dat gekocht wordt. (…)
Klantengegevens zijn op dit moment in velerlei opzicht de valuta van e-commerce. Dit
                                                
27 Zie het boek "Net Worth" (op. cit.), p. xiii (voorwoord).
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zijn waardevollen klanten, omdat ze hebben getoond dat het kopers zijn, en ze hebben
gekocht bij een concurrerend bedrijf. (…) Door middel van namen in een database kan
een bedrijf besparen op zijn marketinguitgaven voor het verwerven van een klant – een
besparing die veelal in de orde van grootte van USD 100 per klant bedraagt."28.

Klantgegevens zijn ook te koop aangeboden bij faillissementen van internetbedrijven. Bij
een onderneming die speelgoed verkocht omvatte de liquidatie van het bedrijf onder
meer de verkoop van haar klantenprofielen. Deze profielen waren van gebruikers
verkregen onder de privacybepaling dat de informatie nooit aan derden ter beschikking
zou worden gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. De profielen
bevatten onder meer namen, adressen, factureringsgegevens, koopgedrag en
gezinssamenstelling, met de namen en geboortedatums van kinderen.

De organisatie TRUSTe, die het privacybeleid van het bedrijf had goedgekeurd, liet op
8 augustus 2000 weten dat ze bij het United States Bankruptcy Court bezwaar had
aangetekend tegen de afspraak tussen de Federal Trade Commission (FTC) en het bedrijf
over de voorwaarden voor de liquidatie van de bedrijfsactiva 29.

Een omvattend gegevensbeschermingsbeleid moet gericht zijn op een goede afweging
van economische belangen en de rechten van het individu. Twee grote kwesties zijn nog
onopgelost.

• Via internet zijn er omvangrijke bestanden met individuele informatie over zeer veel
internetgebruikers aangelegd zonder voorafgaande toestemming of zelfs medeweten
van de betrokkenen, hoofdzakelijk door middel van de onzichtbare bijkomende
mogelijkheden van de internettechnologie. Naar verwachting zullen in de komende
jaren steeds meer persoonlijke gegevens worden uitgewisseld met het doel winst te
behalen30, maar hoe ver mag een internetgebruiker hierbij gaan? Welke soorten
persoonsgegevens mag een betrokkene overdragen, voor hoe lang en onder welke
omstandigheden?

• Als bepaalde websites (bijv. zoekmachines) voornamelijk worden gefinancierd vanuit
de cybermarketingsector, kan de verleiding ontstaan om gebruikersprofielen te gaan
gebruiken om mensen met te lage inkomens, die niet op honderden reclamebanners
hebben gereageerd of die hun persoonlijke levenssfeer willen beschermen, uit te
sluiten.

VI. Conclusies

• Internet is opgezet als een wereldwijd open netwerk (www) waarop informatie kan
worden uitgewisseld. Het is echter noodzakelijk een evenwicht te vinden tussen het
"open karakter" ervan en het beschermen van de persoonsgegevens van
internetgebruikers.

• Via internet zijn enorme hoeveelheden gegevens over internetgebruikers verzameld,
veelal zonder dat de betrokkenen daarvan op de hoogte waren. Dit gebrek aan
doorzichtigheid voor internetgebruikers moet worden aangepakt teneinde de
bescherming van persoonsgegevens en van consumenten op een adequaat niveau te
brengen.

• Protocollen zijn technische voorzieningen die in feite bepalen hoe gegevens worden
vergaard en verwerkt. Browsers en softwareprogramma's spelen daarbij ook een

                                                
28 Citaat uit M. HALPERN en HARMON, E-mergers trigger privacy worries door Deborah KONG,
http://www.mercurycenter.com/svtech/news/indepth/docs/consum012400.htm.
29 http://www.truste.org/users/users_investigations.html.
30 Zie bijvoorbeeld de discussie over infomediairs in hoofdstuk 9.
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belangrijke rol. In sommige gevallen bevatten deze een identificatiecode waarmee
een verband kan worden gelegd tussen de internetgebruiker en zijn/haar activiteiten
op internet. Bij de ontwerpers en ontwikkelaars van deze producten ligt derhalve een
verantwoordelijkheid om hun producten in overeenstemming te brengen met de
privacyregels. In dit verband zij gewezen op artikel 14 van het voorstel voor een
richtlijn inzake de sector elektronische communicatie van 12 juli 2000, waarin staat
dat de Commissie zonodig maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat technische
middelen zijn voorzien van de noodzakelijke waarborgen voor de bescherming van
persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en abonnees.
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HOOFDSTUK 3: GEGEVENSBESCHERMING EN WETGEVING

I. Algemene juridische overwegingen

Uitgangspunt voor de juridische beschouwing van de diverse in de volgende
hoofdstukken behandelde aspecten is het feit dat de twee richtlijnen over
gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG en 97/66/EG) beide in beginsel ook voor de
verwerking van persoonsgegevens op internet gelden. 31.

Alle juridische overwegingen in dit document zijn gebaseerd op de interpretatie van deze
richtlijnen en op de door de Groep goedgekeurde documenten, in enkele (aangegeven)
gevallen aangevuld met jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens.

Persoonsgegevens op internet

Zoals reeds in dit document is opgemerkt, kunnen internetaanbieders en beheerders van
lokale netwerken zonder veel moeite internetgebruikers identificeren aan wie ze IP-
adressen hebben verstrekt, doordat ze als regel systematisch de datum, het tijdstip, de
duur en het verstrekte dynamische IP-adres van gebruikers in een logbestand vastleggen.
Hetzelfde geldt voor internetdienstverleners die een logboek op de HTTP-server
bijhouden. In deze gevallen is het buiten kijf dat men kan spreken van persoonsgegevens
in de zin van artikel 2, onder a), van de richtlijn32.
Anders is het als derden wel het dynamische IP-adres van een gebruiker kunnen
achterhalen, maar dat niet kunnen koppelen aan andere gegevens die identificatie van de
betrokken gebruiker mogelijk maken. Identificatie van internetgebruikers die een statisch
IP-adres toepassen, is uiteraard eenvoudiger.
In veel gevallen is het echter wel degelijk mogelijk het IP-adres van gebruikers zodanig
te koppelen aan andere (al dan niet openbaar beschikbare) persoonsgegevens dat deze
gebruikers kunnen worden geïdentificeerd, vooral als gebruik wordt gemaakt van
onzichtbare verwerkingsmethoden om aanvullende informatie over de gebruiker te
verwerven (bijvoorbeeld met behulp van cookies die een unieke identificatiecode
bevatten) of van moderne datamining gekoppeld aan grote databases met individueel
identificeerbare gegevens over internetgebruikers.
Om deze reden wordt er, ook al is het wellicht niet in alle gevallen en niet voor alle
internetpartijen mogelijk een gebruiker aan de hand van de op internet verwerkte
gegevens te identificeren, in dit document van uitgegaan dat de mogelijkheid daartoe in
veel gevallen wel degelijk bestaat en dat grote hoeveelheden persoonsgegevens waarvoor
de richtlijnen op het gebied van persoonsgegevens gelden, op internet worden verwerkt.

Toepassing van de richtlijnen

Zoals de Groep reeds bij voorgaande gelegenheden heeft gesteld, is de algemene richtlijn
over gegevensbescherming (95/46/EG) van toepassing op iedere vorm van verwerking
van de persoonsgegevens waarop de richtlijn betrekking heeft, ongeacht de gebruikte
technische middelen. De verwerking van persoonsgegevens op internet dient dus te

                                                
31 Zie het op 23 februari 1999 door de Groep goedgekeurde Werkdocument WP 16 Verwerking van
persoonsgegevens op internet, 5013/99/NL/def.
32 Zie ook overweging 26 in de preambule van de richtlijn.
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worden bezien in het licht van deze richtlijn33. De bepalingen hiervan gelden derhalve
voor alle gevallen en voor alle uiteenlopende partijen die in het vorige hoofdstuk (de
technische beschrijving) zijn behandeld.

Richtlijn 97/66/EG, die specifiek betrekking heeft op de verwerking van
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de
telecommunicatiesector, vormt een uitwerking van en aanvulling op de algemene
Richtlijn 95/46/EG door specifieke wettelijke en technische voorwaarden vast te leggen.
Richtlijn 97/66/EG is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband
met de verstrekking van algemeen beschikbare telecommunicatiediensten via openbare
telecommunicatienetwerken in de Gemeenschap. Internetdiensten zijn
telecommunicatiediensten, en internet maakt derhalve deel uit van de openbare
telecommunicatiesector.

Richtlijn 95/46/EG is van toepassing op alle aspecten die niet uitdrukkelijk in Richtlijn
97/66/EG aan de orde komen, zoals de verplichtingen van de voor de verwerking
verantwoordelijke en de rechten van personen of niet-algemeen beschikbare
telecommunicatiediensten34. Persoonsgegevens die een internetgebruiker tijdens een
internetsessie vrijwillig verstrekt, vallen ook altijd binnen het toepassingsveld van deze
richtlijn.

In het onderstaande schema is getracht aan de hand van de meest relevante beginselen
aan te geven in welke gevallen de specifieke Richtlijn 97/66/EG geldt en wanneer
Richtlijn 95/46/EG van toepassing is. Er kan echter een zekere overlap optreden als
partijen tegelijkertijd verscheidene rollen vervullen.

Partij Taak Mogelijke verwerking
van persoonsgegevens

Relevante bepalingen
van de telecomrichtlijn

Telecombedrijf
Bijv. AT&T

- Verbinding tussen
internetgebruikers en ISP's

- Registreren van
verbindingen tussen
internetgebruiker en ISP’s
-Doorgave van CLI
(lijnidentificatiegegevens)
van internetgebruiker aan
ISP

-Telecomrichtlijn,
speciaal: vertrouwelijk
karakter van oproepen,
verkeer- en rekening-
gegevens, en beperking
van de identificatie van
het oproepende en het
opgeroepen nummer

                                                
33 Wanneer in dit document wordt gesproken van "de richtlijn", wordt steeds Richtlijn 95/46/EG bedoeld.
34 Zie overweging 11 van Richtlijn 97/66/EG.
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.
Internetdienstverlener35

Bijv. World Online
-Levering van de
gevraagde internetdienst
-Transmissie van aanvraag
van internetgebruiker naar
proxyserver (cache)
-Transmissie van aanvraag
van internetgebruiker naar
website
-Transmissie van
antwoord van proxyserver
naar internetgebruiker
-Transmissie van
antwoord van website naar
internetgebruiker

-Registratie van
binnenkomende CLI’s
-Toekennen van IP-adres
voor een sessie
-Mogelijkheid op IP-adres
gesorteerde lijsten van
websitebezoeken op te
slaan
-Gegevensuitwisseling
met bezochte websites
-Registratie van sessies
(aanvangs- en eindtijdstip,
omvang van de data-
transmissie)
-Overnemen van infor-
matie uit headers en
inhoud

-Telecomrichtlijn,
speciaal: vertrouwelijke
karakter van oproepen,
verkeer- en rekening-
gegevens

Portaldiensten
Bijv. Yahoo, AOL,
Macropolis

-Selectie uit
informatieaanbod
-Levering van informatie
(inhoud), soms ook van
diensten of artikelen

-Registratie van aanvragen
voor sites achter de portal
-Mogelijke registratie van
bezoeken aan de site
-Registratie van pagina's
waar de bezoeker vandaan
komt en gebruikte
trefwoorden (browser
chattering)
-Plaatsen van cookies op
de harde schijf van de
internetgebruiker
-Gebruikersprofielen
maken

-Telecomrichtlijn (van
toepassing op de ISP die
de portal op zijn server
plaatst)

Gewone
website/homepage
Bijv. www.coe.int

- Levering van informatie
(inhoud), soms ook van
diensten of artikelen

-Mogelijk registratie van
bezoeken aan de site
- Registratie van pagina's
waar de bezoeker vandaan
komt en gebruikte
trefwoorden (browser
chattering)
-Plaatsen van cookies op
de harde schijf van de
internetgebruiker
-Gebruikersprofielen
maken

Leveranciers van
aanvullende diensten
Bijv. Nedstat
Doubleclick
Banners

-Speciale voorzieningen
op webpagina's

-Profielen maken (door het
combineren van de
klikstroom van
verschillende websites)

-Niet altijd een
telecommunicatiedienst,
dus de telecomrichtlijn is
slechts in sommige
gevallen van toepassing.

Leveranciers van routers
en transmissielijnen
(dikwijls eigendom van
telecombedrijven)

-Verbinden van ISP’s -Doorgeven van gegevens
van internetgebruiken aan
IP website.
-Risico van illegale
interceptie

-Telecomrichtlijn,
speciaal: veiligheid en
vertrouwelijkheid van
oproepen

                                                
35 In principe wordt onder de term internetdienstverlener (ISP)  in dit document mede de internetaanbieder
(IAP) begrepen (zie de definitie in het Glossarium). De aanduiding "internetaanbieder" wordt in dit
document alleen gehanteerd in situaties die specifiek voor toegangsaanbieders gelden.
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Bij de beoordeling of beide richtlijnen van toepassing zijn of niet, is het essentiële punt
uiteraard de vraag of de betrokken dienst te beschouwen is als een
“telecommunicatiedienst” zoals gedefinieerd in artikel 2, onder d), van Richtlijn
97/66/EG: de transmissie en routering van signalen via telecommunicatienetwerken.

Is de specifieke telecomrichtlijn van toepassing, dan dienen de daarin opgenomen
speciale bepalingen te worden aangehouden.

Telecommunicatiebedrijven

Het lijdt geen twijfel dat het aansluiten van internetgebruikers op een ISP, het leveren
van internetdiensten aan internetgebruikers en het routeren van aanvragen en antwoorden
van internetgebruikers naar website-servers en terug allemaal telecommunicatiediensten
zijn. Richtlijn 97/66/EG geldt dus voor telecommunicatiebedrijven,
internetdienstverleners en leveranciers van routers en lijnen voor internetverkeer.

Internetdienstverleners (met inbegrip van internetaanbieders)

Hetzelfde geldt voor internetdienstverleners: het staat vast dat de speciale
telecomrichtlijn ook op hun activiteiten van toepassing is.

Een interessant geval doet zich voor bij instellingen of personen die rechtstreeks toegang
hebben tot internet zonder daarvoor een ISP in te schakelen. In feite treden dergelijke
partijen op als internetdienstverleners die hun eigen besloten netwerk op internet
aansluiten.

In artikel 3 van Richtlijn 97/66/EG wordt de werkingssfeer van de richtlijn gedefinieerd
door de vermelding dat deze van toepassing is voor de verstrekking van algemeen
beschikbare telecommunicatiediensten via openbare telecommunicatienetwerken in de
Gemeenschap. In het bovenstaande geval gaat het niet om een publiek netwerk maar om
een besloten netwerk voor een bepaalde gebruikersgroep. Er kan dus worden
geconcludeerd dat dergelijke diensten weliswaar binnen de definitie van
telecommunicatiediensten vallen, maar niet als algemeen beschikbare diensten kunnen
worden opgevat en dus niet onder de bepalingen van Richtlijn 97/66/EG vallen.

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat in zulke gevallen de bepalingen van de
telecomrichtlijn wèl gelden als men informatie naar een plaats buiten het besloten
netwerk doorgeeft.

De bepalingen van de algemene richtlijn over gegevensbescherming zijn uiteraard in al
deze gevallen volledig van toepassing.

Gewone websites

Normaliter zijn de bestanden van een website ondergebracht op de server van een ISP.
Dit betekent dat de partij die voor een website verantwoordelijk is (in het voorbeeld
www.coe.int de Raad van Europa) opslagcapaciteit huurt bij een ISP om de website
onder te brengen en beschikbaar te maken. Bovendien beantwoordt de ISP namens de
Raad van Europa aanvragen van internetgebruikers voor het raadplegen van webpagina's.

De partij die de website "exploiteert" (in dit geval de Raad van Europa) bepaalt dus wel
welke informatie op de website beschikbaar is, maar is niet zelf op enigerlei wijze
betrokken bij de transmissie of routering van signalen via telecommunicatienetwerken.

Indien producten of diensten via een website besteld kunnen worden, wordt de levering
ervan verzorgd door de partij die verantwoordelijk is voor de site. De eigenlijke
telecommunicatiediensten worden echter in de regel niet geleverd door de voor de site
verantwoordelijke partij, maar door de ISP.
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We kunnen dus stellen dat websites geabonneerd zijn op de telecommunicatiediensten
(namelijk transmissiediensten) van de betrokken ISP, maar dat ze zelf dergelijke diensten
in het geheel niet verrichten. Richtlijn 97/66/EG is van toepassing op de ISP’s als
zodanig, maar niet op de websites, die echter wel onder de algemene richtlijn vallen.

Portaldiensten

Een portal (portalsite) levert een geordend overzicht van links naar websites, waardoor
het internetgebruikers gemakkelijker wordt gemaakt om via de portal geselecteerde
websites van andere leveranciers van inhoud te bezoeken.
Een portal is ondergebracht op een server van een ISP. In sommige gevallen behoort hij
toe aan de ISP (bijvoorbeeld worldonline.nl); in andere gevallen is de ISP alleen de
"host" die opslagcapaciteit en verbindingen levert aan de partij die de inhoud van de
portal verzorgt.

In beide situaties is het de ISP die de telecommunicatiedienst zoals gedefinieerd in
artikel 2 van Richtlijn 97/66/EG levert en waarop deze richtlijn dus van toepassing is. De
telecomrichtlijn geldt dus niet voor de partij die de inhoud levert.

Aanvullende diensten

De privacybepalingen in de telecomunicatierichtlijn zijn niet in alle gevallen van
toepassing op aanvullende diensten en hun leveranciers.

Sommige van deze bedrijven (bijv. Nedstat) verwerken gegevens die ze van websites
verzamelen om die vervolgens weer aan de eigenaars van de websites te verkopen. De
gegevens die ze vergaren, zijn afkomstig van internet, maar hun activiteit houdt in
principe geen transmissie of routering in van signalen via telecommunicatienetwerken.
Ze spelen daardoor geen wezenlijke rol in het communicatieproces tussen de
internetgebruiker en de website. Als het materiaal dat zij verwerken uitsluitend
geaggregeerde, niet-identificeerbare gegevens betreft, kan zelfs worden gesteld dat ook
de algemene richtlijn niet van toepassing is omdat er immers geen persoonsgegevens bij
betrokken zijn.

Partijen als DoubleClick, Engage en Globaltrash plaatsen advertenties op opgevraagde
pagina's. Normaliter bestaat er een contractuele overeenkomst die deze adverteerders
bindt aan de ISP die optreedt als "host" voor de webpagina's waar de banners op worden
geplaatst.

Hierbij is het technisch noodzakelijk dat elke keer dat een website wordt opgevraagd
contact wordt gelegd met de adverteerder (via een automatisch werkende hyperlink),
zodat deze banners op de opgevraagde pagina's kan zetten.

Daarnaast kan de adverteerder cookie-bestanden op de harde schijf van de
internetgebruiker plaatsen om profielen op te bouwen van de sitebezoekers. Op die
manier kunnen banners op de webpagina's worden geplaatst die zijn afgestemd op de
interesses en behoeften van de bezoekers36.

Het is niet duidelijk of de kernactiviteiten van DoubleClick, Engage en andere
adverteerders opgevat moeten worden als een telecommunicatiedienst of niet. De indruk
bestaat dat er geen transmissie en routering van signalen in de zin van artikel 2 van de
telecomrichtlijn plaatsvindt. Wel leveren deze bedrijven inhoud die op de opgevraagde
                                                
36 In het boek "Net Worth" (op. cit.) wordt dit op blz. 275 als volgt toegelicht: “Omdat cookies ook kunnen
worden gebruikt om browsegewoonten en voorkeuren vast te leggen, worden ze steeds meer gebruikt om
advertenties op specifieke mensen te richten. Doubleclick, Globaltrash and ADSmart zijn voorbeelden van
ondernemingen die cookies gebruiken om op de websites waarop zij advertenties plaatsen, die advertenties
specifiek af te stemmen op de betrokken consument.”



27

webpagina's wordt geplaatst, daarbij gebruikmakend van de beschikbare
telecominfrastructuur en -netwerken.

Dit is in elk geval een goed voorbeeld van een situatie waarin de bestaande definitie van
telecommunicatiediensten niet eenvoudig toepasbaar is op aan internet gerelateerde
activiteiten.

II. De herziening van de telecomrichtlijn: de definitie van "elektronische
communicatiediensten"

In 1999 heeft de Europese Commissie in een Mededeling37 haar voornemen kenbaar
gemaakt om het bestaande regelgevingskader voor telecommunicatie op communautair
niveau te herzien. Binnen het bestek van deze algemene herziening van het
regelgevingskader voor telecommunicatie zal ook de bestaande richtlijn over de
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
de telecommunicatiesector worden herzien en geactualiseerd.
De Groep Gegevensbescherming Artikel 29 heeft reeds enkele standpunten over deze
herziening uitgebracht in haar Advies 2/2000, ingediend door de Taskforce Internet en
goedgekeurd op 3 februari 200038.
 In de tekst van de mededeling van de Europese Commissie wordt erop gewezen dat bij
de geplande herziening speciale aandacht zou uitgaan naar de in Richtlijn 97/66/EG
gebruikte terminologie, zodat duidelijk wordt dat ook nieuwe diensten en technologieën
onder deze richtlijn vallen, mogelijke onduidelijkheden worden vermeden en de
consequente toepassing van de beginselen van gegevensbescherming wordt
vergemakkelijkt. In zijn Advies 2/2000 heeft de Taskforce Internet zo'n heroverweging
van de terminologie voor deze doeleinden van harte verwelkomd.
Op 12 juli 2000 heeft de Commissie haar voorstel gepubliceerd voor een richtlijn
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in de sector elektronische communicatie39. In het bijbehorende persbericht 40

onderstreept de Commissie het feit dat één van de doelstellingen van de nieuwe tekst is
gelegen in het waarborgen van de bescherming van het recht op privacy op internet.

In dit voorstel wordt niet langer gesproken over "telecommunicatiediensten" maar over
"elektronische communicatiediensten". In de toelichting bij het voorstel wordt opgemerkt
dat deze verandering noodzakelijk was om de terminologie in lijn te brengen met het
voorstel voor een richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronische communicatienetwerken en -diensten41.

De term "elektronische communicatiediensten" is niet gedefinieerd in het voorstel voor
een richtlijn over bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de
telecommunicatiesector, maar wel in artikel 2, onder b), van het voorstel voor een
richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische
communicatienetwerken en -diensten.

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

                                                
37 Document COM (1999) 539.
38 Advies 2/2000 betreffende de algemene herziening van het juridische kader voor telecommunicatie,
ingediend door de Taskforce Internet en goedgekeurd op 3 februari 2000, WP 29, 5009/00/NL/def.
39 Document COM (2000) 385.
40 De Commissie stelt voor de regels voor elektronische communicatie te herzien, Brussel, 12 juli 2000,
IP/00/749.
41 COM (2000) 393.
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van elektronische communicatienetwerken en -diensten overgebrachte inhoud wordt
geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd.”

Deze nieuwe definitie is feitelijk gebaseerd op dezelfde kerngedachte als de voorgaande
(de transmissie en routering van signalen via elektronische communicatiediensten), maar
de toevoeging van een lijst van voorbeelden van diensten die er wel en niet onder vallen
is zeer nuttig, omdat ze verhelderend werkt voor kwesties als die welke hiervoor zijn
besproken.

Uit de lijst die bij de nieuwe definitie is gegeven, kan worden geconcludeerd dat
aanbieders van inhoud die via elektronische communicatienetwerken en -diensten wordt
verzonden, niet binnen de werkingssfeer van de herziene richtlijn inzake bescherming
van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector vallen. Dit wordt bevestigd
door overweging 7 van het voorstel voor een richtlijn inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, waarin
wordt gesteld dat het noodzakelijk is dat de regelgeving inzake transmissie wordt
gescheiden van de regelgeving inzake inhoud. Overigens wordt daarbij opgemerkt dat er
ondanks deze scheiding rekening moet worden gehouden met de relaties die tussen beide
bestaan.

De voornaamste consequentie van de scheiding is dat leveranciers van aanvullende
diensten als DoubleClick en organisaties die inhoud voor een portal of een website
leveren (maar niet als host ervan optreden) buiten deze specifieke richtlijn (maar wel
binnen de algemene richtlijn) vallen. Verder betekent dit dat internetdienstverleners
onder de specifieke richtlijn vallen voorzover ze als internetaanbieder optreden en
toegang tot internet verschaffen, maar alleen onder de algemene richtlijn wanneer ze als
leverancier van inhoud optreden42.

Het voordeel van de principiële scheiding tussen de regelgeving voor inhoud en die voor
transmissie is de duidelijkheid die ze oplevert. In de praktijk echter is zo'n scheiding nog
niet zo eenvoudig te hanteren: neem bijvoorbeeld maar het geval van een
internetdienstverlener die tevens inhoud aanbiedt via de eigen portal. Deze ISP moet
zich dan aan de algemene richtlijn houden voor al zijn activiteiten en aan de specifieke
richtlijn (die speciale verplichtingen inhoudt) voor activiteiten waarbij de organisatie als
toegangsverschaffer optreedt.

Een ander interessant aspect van de nieuwe definitie van "elektronische
communicatiediensten" is de conditie dat de dienst tegen vergoeding moet worden
geleverd. De preambule noch de toelichting gaan in op de achtergrond van deze
toevoeging of geven enigerlei houvast voor de interpretatie ervan. Men zou dit zo kunnen
opvatten dat partijen die gratis toegang verlenen (Free Access Providers, FAP's), buiten
de werkingssfeer van de herziene richtlijn over de persoonlijke levenssfeer in de
telecommunicatiesector vallen, omdat ze immers geen (of althans geen financiële)
vergoeding van internetgebruikers ontvangen.

Deze interpretatie is evenwel niet juist, want de jurisprudentie van het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen heeft al met betrekking tot diensten in de zin van
artikel 50 (ex artikel 60) van het EU-Verdrag43 duidelijk gemaakt dat een vergoeding niet
noodzakelijkerwijs betaald hoeft te worden door de ontvanger van een dienst - ze kan
bijvoorbeeld ook worden betaald door adverteerders.

In het geval van de FAP's zijn het ook inderdaad de partijen die advertenties of banners
op de internetpagina's plaatsen, die in de praktijk de aanbieders een vergoeding betalen.

                                                
42 Op dit aspect wordt in dit document verder niet ingegaan.
43 Zaak C-109/92 Wirth [1993] ECR I-6447 , 15.
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Het is daarom duidelijk dat de diensten van FAP's onder de definitie van elektronische
communicatiediensten en dus binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.

Het lijkt echter wel wenselijk dat dit in de tekst van de richtlijn nog wordt verduidelijkt,
want niet iedere lezer ervan is bekend met de interpretatie zoals die door het Hof van
Justitie aan een en ander is gegeven. Men zou dit bijvoorbeeld in de preambule van de
richtlijn kunnen doen.

III. Andere wettelijke bepalingen die van toepassing zijn

Er is daarnaast nog andere communautaire regelgeving die betrekking heeft op aspecten
die met internet samenhangen. Hiervan verdienen de volgende vermelding: Richtlijn
1999/93/EG betreffende een communautair kader voor elektronische handtekeningen44,
Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten
overeenkomsten45 en Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van
diensten van de informatiemaatschappij (Richtlijn inzake elektronische handel)46.

Bij de meeste van deze richtlijnen wordt echter niet uitgebreid ingegaan op specifieke
regels voor gegevensbescherming, een onderwerp waarvan de regelgeving veelal aan de
specifieke richtlijnen wordt overgelaten. Bij de richtlijn inzake elektronische handel
bijvoorbeeld wordt in overweging 14 gesteld dat “De bescherming van individuen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is alleen geregeld bij Richtlijn
95/46/EG en bij Richtlijn 97/66/EG, die volledig van toepassing zijn op diensten van de
informatiemaatschappij. (…) en het is daarom niet nodig die kwestie in deze richtlijn op
te nemen”, en in Artikel 1, lid 5, onder b), wordt bepaald dat “Deze richtlijn niet van
toepassing is op kwesties in verband met diensten van de informatiemaatschappij die
onder Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 97/66/EG vallen”.
Overweging 14 van de richtlijn inzake elektronische handel onderstreept het feit dat
"deze richtlijn moet worden uitgevoerd en toegepast met volledige inachtneming van de
beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name wat ongevraagde
commerciële communicatie en de aansprakelijkheid van tussenpersonen betreft. Deze
richtlijn kan het anonieme gebruik van open netwerken zoals internet niet voorkomen."
Artikel 8 van de richtlijn over elektronische handtekeningen geeft niettemin wel enige
specifieke regels aangaande gegevensbescherming voor certificatiedienstverleners en de
met accreditatie of toezicht belaste nationale diensten. Dit artikel verplicht de lidstaten
ervoor te zorgen dat de certificatiedienstverleners en de met accreditatie of toezicht
belaste nationale instanties voldoen aan de eisen van de algemene richtlijn over
gegevensbescherming. Verder wordt in deze bepaling gesteld dat
certificatiedienstverleners die certificaten aan het publiek afgeven, persoonsgegevens niet
anders dan rechtstreeks van de betrokkene zelf of met diens uitdrukkelijke toestemming
mogen verkrijgen en slechts voorzover de afgifte en het beheer van het certificaat zulks
vereisen. De gegevens mogen niet worden verzameld of verwerkt voor enig ander doel
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Lid 3 van artikel 8 in deze richtlijn is bijzonder belangrijk. Hierin wordt gesteld dat,
onverminderd de rechtsgevolgen van pseudoniemen in het nationale recht, de lidstaten

                                                
44 Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor
elektronische handtekeningen, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 13 van 19.1.2000, blz.
12-20.
45 Richtlijn 1997/7/EG van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand
gesloten overeenkomsten, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 144 van 4.6.1997.
46 Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van diensten voor de
informatiemaatschappij, in het bijzonder elektronische handel, in de interne markt (Richtlijn inzake
elektronische handel), Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 178 van 17.7.2000, blz. 1-16.
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niet mogen verhinderen dat certificatiedienstverleners op het certificaat een pseudoniem
vermelden in plaats van de werkelijke naam van de ondertekenaar.

In de preambule van deze richtlijn (overweging 24) wordt het belang benadrukt van de
naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming en bescherming van de
persoonlijke levenssfeer door certificatiedienstverleners teneinde het vertrouwen van de
gebruiker in elektronische communicatie en elektronische handel te bevorderen.

IV. Toepassing van nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en de
internationale effecten daarvan

In artikel 4, lid 1, onder a) en b), van de Richtlijn wordt bepaald dat lidstaten hun
nationale bepalingen toepassen op de verwerking van persoonsgegevens, indien:
- “die wordt verricht in het kader van de activiteiten van een vestiging op het

grondgebied van de lidstaat van de voor de verwerking verantwoordelijke;
wanneer dezelfde verantwoordelijke een vestiging heeft op het grondgebied van
verscheidene lidstaten, dient hij de nodige maatregelen te treffen om ervoor te
zorgen dat elk van die vestigingen voldoet aan de verplichtingen die worden
opgelegd door de toepasselijke nationale wetgeving;

- de voor de verwerking verantwoordelijke niet gevestigd is op het grondgebied van
de lidstaat, maar in een plaats waar de nationale wet uit hoofde van het
internationale publiekrecht van toepassing is”.

De richtlijn stelt dat het begrip vestiging het effectief en daadwerkelijk uitoefenen van
activiteiten door een vaste vestiging veronderstelt, en dat de rechtsvorm van een
dergelijke vestiging, of het nu gaat om een bijkantoor of om een dochteronderneming
met rechtspersoonlijkheid, hier niet doorslaggevend is.

Zoals in artikel 4, lid 1, onder c), van de richtlijn is bepaald, gelden voor gegevens die
zijn verkregen met gebruikmaking van al dan niet geautomatiseerde middelen die zich
binnen de grenzen van de EU/EER bevinden, de communautaire juridische bepalingen
aangaande gegevensbescherming.

Overweging 20 van de richtlijn geeft hier de volgende toelichting bij: “de vestiging in
een derde land van de voor de verwerking verantwoordelijke de bescherming van
personen waarin de onderhavige richtlijn voorziet, niet in de weg mag staan; dat in dit
geval de verwerking moet worden geregeld door het recht van de lidstaat waarin de
gebruikte middelen zich bevinden, en dat gewaarborgd moet worden dat de rechten en
verplichtingen waarin de onderhavige richtlijn voorziet, in de praktijk worden
geëerbiedigd”.

Wat hier precies onder “middelen” moet worden vestaan, is nog onderwerp van
discussie, maar sommige voorbeelden liggen zonder twijfel binnen het toepassingsgebied
van artikel 4.

Dat geldt bijvoorbeeld voor een tekstbestand dat wordt geplaatst op de harde schijf van
een computer die informatie ontvangt van een server in een ander land, en dergelijke
informatie opslaat en terugzendt. Zulke tekstbestanden, zogenaamde cookies, worden
gebruikt om gegevens voor derden te vergaren. Als de computer zich in een EU-land
bevindt en de betrokken derde buiten de EU is gevestigd, dient deze laatste zich te
houden aan de regels van de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat met
betrekking tot het vergaren van informatie met behulp van cookies.
In zo'n geval moet, volgens artikel 4, lid 2, de voor de verwerking verantwoordelijke
bovendien een op het grondgebied van de betrokken lidstaat gevestigde
vertegenwoordiger aanwijzen, onverminderd rechtsvorderingen die tegen de voor de
verwerking verantwoordelijke zelf kunnen worden ingesteld.
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V. Conclusies

- Op internet worden grote hoeveelheden persoonsgegevens verwerkt waarop de
richtlijnen inzake gegevensbescherming van toepassing zijn.

- De algemene richtlijn geldt in alle gevallen, de specifieke richtlijn voor
telecommunicatiediensten. De in Richtlijn 97/66/EG gehanteerde terminologie maakt
het soms echter lastig te bepalen of er sprake is van een telecommunicatiedienst.

- De herziening van het juridische kader voor telecommunicatie heeft bijgedragen aan
het verduidelijken van de werkingssfeer van de richtlijn inzake de persoonlijke
levenssfeer in de telecommunicatiesector. Enkele aspecten behoeven echter nog
verdere verduidelijking; dit geldt met name voor de vermelding van het criterium van
vergoeding in de definitie van elektronische communicatiediensten. In de preambule
van de richtlijn zou de interpretatie van deze tekst zoals gegeven door het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen moeten worden opgenomen teneinde het
risico van misverstanden over het toepassingsgebied van de richtlijn uit te sluiten.

- De Europese wetgeving inzake gegevensbescherming dient te worden toegepast op
gegevens die verzameld zijn met gebruikmaking van al dan niet geautomatiseerde
middelen die zich binnen de grenzen van de EU/EER bevinden.
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HOOFDSTUK 4: ELEKTRONISCHE POST

I. Inleiding

Het is niet eenvoudig de technische basisprincipes van e-mail in een paar woorden weer
te geven, en wel voornamelijk om de volgende redenen:

• Er zijn enkele officiële protocollen, maar net als bij het HTTP-protocol hangt de
omvang van de privacyrisico's af van de wijze waarop deze protocollen in de praktijk
worden toegepast. Er bestaan duizenden verschillende client- en serverprogramma’s voor
e-mailtoepassingen en het lijkt heel lastig om algemene conclusies te trekken, doordat
over het gebruik van dergelijke programma's geen betrouwbare informatie beschikbaar
is.

• De onzichtbare bewerkingen die deze programma’s uitvoeren, zijn, zoals de aanduiding
"onzichtbare" al aangeeft, niet gemakkelijk te achterhalen en bovendien worden deze
programma's zo omvangrijk en gecompliceerd dat het bijna onmogelijk is een echt
uitputtende lijst te maken van alle functies ervan - inclusief de meest verborgene.

De nu volgende beschrijving kan derhalve niet als compleet worden beschouwd en is
zelfs niet altijd representatief voor wat zich dagelijks afspeelt op de tientallen miljoenen
over de hele wereld verspreide pc’s die op internet zijn aangesloten.

II. Betrokken partijen

Bij de afhandeling van een e-mailbericht zijn uiteenlopende partijen betrokken, en elk
ervan dient bij iedere stap binnen het proces rekening te houden met aspecten van
gegevensbescherming. De betrokken partijen zijn47:
• de afzender van een bericht;

• de ontvanger van een bericht (en houder van een e-mailadres);

• de verlener van de e-maildiensten (met de mailserver waarop het naar een
gebruiker verzonden bericht wordt opgeslagen totdat deze het wil ophalen);

• de softwareleverancier van het e-mail-clientprogramma voor de verzender;

• de softwareleverancier van het e-mail-clientprogramma voor de ontvanger;

• de softwareleverancier van het mailserverprogramma.

III. Technische beschrijving

In principe heeft een gebruiker die e-mail wil gebruiken, het volgende nodig:

• een e-mail-clientprogramma dat geïnstalleerd is op zijn eigen pc;

• een e-mailadres (ook wel aangeduid als "e-mailaccount");

• een internetaansluiting.

                                                
47 Telecommunicatiebedrijven zijn niet specifiek bij het e-mailproces betrokken, maar ze spelen natuurlijk
een sleutelrol bij de overdracht van de signalen die elke vorm van communicatie via e-mail mogelijk
maken. De richtlijnen leggen deze partij dan ook specifieke beveiligingsverplichtingen op.
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Het zenden van een e-mailbericht

Er is een breed aanbod van e-mail-clientprogramma's beschikbaar, maar alle moeten de
internetstandaarden aanhouden. Het verzenden van een e-mailbericht omvat in principe
de volgende stappen:

• De gebruiker stelt een bericht op in zijn/haar e-mail-clientprogramma en vult in
het adresveld het e-mailadres van de geadresseerde in.

• Door op de knop "Verzenden" van het clientprogramma te klikken wordt het e-
mailbericht doorgegeven aan de mailserver van de verzender (in de regel een
organisatie) of door een ISP naar de mailbox op de e-mailaccount van de
geadresseerde gestuurd.

• Gaat de e-mail naar de mailserver van de organisatie, dan geeft deze het bericht
hetzij rechtstreeks door aan de ontvanger, hetzij aan een "relayserver" (voor
externe berichten).

• Het e-mailbericht gaat vervolgens naar de mailserver van de ontvanger, eventueel
via nog andere relayservers.

• De ontvanger heeft ofwel een vaste verbinding met deze mailserver (bijv. in een
lokaal netwerk) of moet eerst nog verbinding maken om het bericht te kunnen
ophalen.

E-mailaddressen

Een e-mailadres bestaat uit twee delen, gescheiden door het "apenstaartje", “@”,
bijvoorbeeld john.smith@nowhere.com of subs34219@nowhere.org

• Het rechterdeel identificeert de organisatie waar de ontvanger een account heeft
(de "host"); in feite is het een DNS-naam die verwijst naar het IP-adres van de
mailserver.

• Het linkerstuk is de unieke identificatiecode van de ontvanger, de naam waaronder
hij/zij bekend is bij de e-maildienst. Er is geen enkele technische noodzaak dat
hiervoor de echte naam van de ontvanger wordt gebruikt zijn. Het kan een door de
ontvanger gekozen pseudoniem zijn of een willekeurige code die door de
mailserver bij het registreren van de ontvanger arbitrair is toegekend.

Vanuit technisch standpunt gezien is identificatie voor het zenden van een e-mailbericht
niet noodzakelijk. De situatie is eigenlijk analoog aan die bij echte brieven, die iedereen
kan versturen zonder de eigen naam te vermelden. Bij spamming zal de verzender in het
algemeen geen e-mailaccount gebruiken, maar kiezen voor een rechtstreekse toegang tot
het SMTP-protocol. Dat maakt het hem/haar namelijk mogelijk het e-mailadres van de
verzender te wijzigen of weg te laten.

E-mailprotocollen

Naast het TCP/IP-protocol worden bij e-mail twee protocollen gebruikt:

1. Het eerste heet Simple Mail Transport Protocol (SMTP) en wordt toegepast voor het
VERZENDEN van een e-mailbericht door een clientprogramma naar de mailserver van
de ontvanger. De mail gaat niet rechtstreeks naar de computer van het clientprogramma,
want die hoeft niet noodzakelijkerwijs aan te staan of met internet verbonden te zijn op
het moment dat de afzender tot verzending besluit. Dit betekent dat een internetgebruiker
voor het ontvangen van e-mailberichten een mailbox (een account) bij een server moet
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hebben. Verder houdt dit in dat de leverancier van de e-maildienst het bericht moet
opslaan en moet wachten tot het door de geadresseerde wordt opgehaald.

2. Het tweede is het zogenoemde POP protocol, waarmee de ontvanger verbinding maakt
met de mailserver om te controleren of er e-mailberichten voor hem/haar zijn
binnengekomen. De ontvanger moet hiertoe zijn/haar mailboxnaam en een wachtwoord
opgeven, om te voorkomen dat anderen zijn mail kunnen lezen.

In de regel omvatten e-mail-clientprogramma's beide protocollen, omdat een
internetgebruiker die mails wil versturen waarschijnlijk ook wel antwoord wil krijgen.

IV. Privacyrisico's

Een aantal aspecten houden specifieke privacyrisico's in.

Het verzamelen van e-mailadressen

Zoals hierboven opgemerkt is het e-mailadres onmisbaar om verbinding te maken, maar
het is ook een bron van waardevolle informatie, waaronder persoonsgegevens over de
gebruiker. Het is dus zinnig om hier in te gaan op verschillende manieren om e-
mailadressen te verzamelen.

Er worden daarvoor verschillende werkwijzen toegepast:

• De leverancier van de - gratis of tegen betaling geleverde - e-mail-
clientprogrammatuur kan de gebruiker om registratie vragen.

• Het is ook mogelijk de clientprogrammatuur zo te programmeren dat het e-
mailadres van de gebruiker aan de softwareleverancier wordt doorgegeven zonder
dat de gebruiker daar iets van merkt (onzichtbare verwerking).

• Bij sommige browsers zijn beveiligingslacunes gerapporteerd die het mogelijk
maken via websites achter de e-mailadressen van bezoekers te komen. Men kan dit
door op de webpagina’s programmaatjes op te nemen, bijvoorbeeld in JavaScript.

• Ook zijn er browsers die zo zijn in te stellen dat ze bij het starten van FTP-
verbindingen het e-mailadres als anoniem wachtwoord doorgeven (in de regel is
dit evenwel geen standaardinstelling).

• Allerlei websites kunnen in allerlei situaties om e-mailadressen vragen (bijv. op
commerciële sites als het gaat om een koopopdracht, voor registratie als men
toegang wil krijgen tot een chatruimte, enz.).

• E-mailadressen kunnen ook op diverse andere manieren via openbaar
toegankelijke plaatsen op internet worden verzameld 48.

• E-mailberichten kunnen gedurende de transmissie worden onderschept.

Verkeersgegevens

Het is wezenlijk om goed onderscheid te maken tussen de inhoud van een e-mailbericht
en verkeersgegevens, dat wil zeggen de gegevens die de protocollen nodig hebben om de
transmissie van verzender naar ontvanger in goede banen te leiden.

Verkeersgegevens omvatten zowel informatie die door de verzender wordt vermeld
(zoals het e-mailadres van de ontvanger) als technische informatie die automatisch wordt

                                                
48 Verder onderzoek naar spamming en het verzamelen van e-mailadressen is uitgevoerd door CNIL, de
Franse instantie voor gegevensbescherming. Zie in het bijzonder het CNIL-rapport over elektronische post
en gegevensbescherming van 14 oktober 1999, beschikbaar op de CNIL-website: www.cnil.fr.
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gegenereerd tijdens de verwerking van het bericht (zoals datum en tijdstip van
verzending, soort en versie van het e-mail-clientprogramma).

Alle verkeersgegevens of een deel ervan worden in een header geplaatst, die samen met
de berichtinhoud aan de ontvanger wordt doorgezonden. De ontvangen delen van de
verkeersgegevens worden door de mailserver van de ontvanger en het e-mail-
clientprogramma gebruikt om het binnengekomen bericht op de juiste manier af te
handelen. De ontvanger kan dan de ontvangen verkeersgegevens gebruiken voor een
analyse (bijv. om na te gaan welke route de e-mail op internet heeft gevolgd).

De volgende informatie wordt in het algemeen tot de "verkeersgegevens" gerekend:

• e-mailadres en IP-adres van de verzender;
• type, versie en taal van het clientprogramma;
• e-mailadres van de ontvanger;
• datum en tijdstip van verzending van het e-mailbericht;
• grootte van het e-mailbericht;
• gebruikte tekenset;
• onderwerp van het e-mailbericht (dit geeft tevens informatie over de inhoud van
het bericht);
• naam, grootte en bestandsformaat van eventueel aangehechte documenten;
• lijst van SMTP-relaystations die bij de transmissie betrokken waren.

In de praktijk worden verkeersgegevens meestal opgeslagen door de e-mailservers van
verzender en ontvanger, maar ze kunnen ook vastgelegd worden door de servers van de
tussenstations op de gevolgde route op internet.

Aangezien verkeersgegevens in Richtlijn 97/66/EG niet formeel zijn gedefinieerd, is het
nuttig erop te wijzen dat persoonsgegevens die bij de transmissie worden gegenereerd,
maar niet nodig zijn voor het uitvoeren van de communicatie of voor
factureringsdoeleinden, door sommige internetpartijen ten onrechte gezien zouden
kunnen worden als verkeersgegevens die opgeslagen mogen worden.

 De Groep Gegevensbescherming Artikel 29 is in Aanbeveling 3/99 over de bewaring van
verkeersgegevens door internetdienstenaanbieders voor wetshandhavingsdoeleinden
ingegaan op enkele van de privacyproblemen die met verkeersgegevens verband
houden49. De Groep is van mening dat de meest doeltreffende manier om onaanvaardbare
privacyrisico's terug te dringen zonder de noodzaak van effectieve wetshandhaving uit
het oog te verliezen, is te vinden in het uitgangspunt dat verkeersgegevens in beginsel
niet voor wetshandhaving alleen bewaard mogen worden en dat nationale wetgevingen
telecommunicatie-exploitanten, telecommunicatiediensten en internetdienstverleners niet
moeten verplichten verkeersgegevens langer te bewaren dan nodig is voor
factureringsdoeleinden.
 
 De Conferentie van Europese gegevensbeschermingsfunctionarissen die in het voorjaar
van 2000 in Stockholm is gehouden, heeft er in haar officiële verklaring de nadruk op
gelegd dat "indien verkeersgegevens in specifieke gevallen bewaard blijven, er een
aanwijsbare noodzaak toe moet bestaan, de bewaringsperiode zo kort mogelijk moet zijn
en de gang van zaken duidelijk bij wet dient te worden geregeld.”
 

                                                
49 Aanbeveling 3/99 over de bewaring van verkeersgegevens door internetdienstenaanbieders voor
wetshandhavingsdoeleinden, goedgekeurd op 7 september 1999, 5085/99/NL/def., WP 25.
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Inhoud van e-mailberichten

De vertrouwelijkheid van communicatie wordt beschermd door artikel 5 van Richtlijn
97/66/EG. Volgens de bepalingen ervan mag geen derde partij worden toegestaan de
inhoud van e-mail tussen twee partijen in te zien. Wordt de berichtinhoud tijdens de
transmissie op relayservers opgeslagen, dan dient hij te worden gewist zodra het bericht
is doorgezonden.

Wanneer een relayserver de e-mail niet kan doorgeven, mag deze voor een korte,
beperkte periode op die server worden opgeslagen totdat het bericht is teruggestuurd naar
de afzender, tezamen met een foutmelding waarin staat dat de e-mail niet aan de
geadresseerde kon worden afgeleverd.

De inhoud van een e-mailbericht wordt op de mailserver opgeslagen totdat het
clientprogramma van de gebruiker om aflevering verzoekt. In sommige gevallen heeft de
gebruiker de optie om de e-mail bij de mailserver opgeslagen te laten, ook nadat hij/zij de
mail zelf heeft ontvangen. Kiest de gebruiker daar niet voor, dan moet de mail worden
gewist zodra de mailserver er zeker van kan zijn dat de geadresseerde deze heeft
ontvangen.

Wordt over de hele inhoud een viruscontrole uitgevoerd, dan dient deze automatisch
uitsluitend op virussen te scannen. De inhoud mag niet voor enig ander doel worden
geanalyseerd en mag aan niemand worden getoond, ook al wordt er een virus gevonden.

Een ander met e-mail verbonden privacyrisico hangt samen met het feit dat een gebruiker
geen goede mogelijkheid heeft een gezonden of ontvangen e-mailbericht eenvoudig en
doeltreffend te verwijderen, omdat met de functie wissen een mailbericht niet
noodzakelijkerwijs echt uit het systeem verdwijnt. In dat geval kan het voor een andere
gebruiker van dezelfde computer of, als de computer deel uitmaakt van een netwerk, de
systeembeheerder betrekkelijk gemakkelijk zijn om een bericht op te halen dat de
oorspronkelijke gebruiker wilde verwijderen en meende gewist te hebben. Deze situatie
is uiteraard niet beperkt tot e-mailberichten, maar speelt daarbij wel een wezenlijke rol.
Om dit probleem op te lossen zouden systemen zo moeten worden ontworpen dat bij het
gebruik van de wisfunctie de betrokken informatie echt uit het systeem wordt verwijderd.

Er bestaat ook hardware en software waarmee men het verkeer over een netwerk kan
bewaken. Men noemt dit sniffing (snuffelen, aftappen). De hiervoor bestemde software
kan alle gegevenspakketjes op het netwerk lezen en in gewone tekst alle communicatie
weergeven die niet versleuteld is. Voor de eenvoudigste vorm van sniffing is niet meer
nodig dan een gewone pc die met normaal verkrijgbare software op een netwerk is
aangesloten.

Wordt sniffing uitgevoerd op centrale knooppunten of verbindingspunten van internet,
dan biedt dat de mogelijkheid van grootschalige interceptie van en toezicht op e-
mailberichten en/of verkeersgegevens, waarbij bijvoorbeeld kan worden geselecteerd op
bepaalde kenmerken, in het algemeen trefwoorden. Als algemeen controle- en
onderzoekmiddel is sniffing, ook door overheidsinstanties, alleen toelaatbaar indien het
wordt gedaan in overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

In dit verband is het interessant om te wijzen op de bezorgdheid die momenteel bestaat
over mogelijke afluisterpraktijken met betrekking tot internationale verbindingen en dan
met name interceptie met het Echelon-satellietsysteem. Wereldwijde bewaking is sinds
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kort een hot item op de agenda van het Europees Parlement 50. In een rapport aan de
Directeur-generaal Studies van het Europees Parlement 51 over de ontwikkeling van de
afluistertechnologie en het risico van misbruik van economische informatie wordt gesteld
dat het “Echelon-systeem" al meer dan twintig jaar bestaat. Volgens dit rapport maakt het
veel gebruik van de wereldwijde internetachtige communicatienetwerken van de NSA52

en GCHQ53 om spionagediensten op afstand te verbinden met computers op elk
verzamelpunt, waar ze automatisch resultaten ontvangen.
Een ander controversieel bewakingssysteem is Carnivore, waarmee volgens de door
EPIC54 gepubliceerde informatie verkeer bij de voorzieningen van internetdienstverleners
wordt gecontroleerd met het doel informatie te onderscheppen uit e-mailberichten van
personen die van misdrijven worden verdacht. Volgens EPIC kan Carnivore naar verluidt
per seconde miljoenen e-mails scannen en zijn wetshandhavingsinstanties hierdoor in
staat alle digitale communicatie van een ISP-klant langs deze weg "door te lichten". In de
Amerikaanse volksvertegenwoordiging, in de media en in kringen van
privacyvoorvechters zijn serieuze vragen gerezen over het mogelijk illegale karakter van
Carnivore en de kans op misbruik. In reactie op de commotie over Carnivore heeft de
Amerikaanse minister van Justitie Janet Reno op 27 juli 2000 verklaard dat de technische
specificaties van het systeem bekend zouden worden gemaakt aan een "groep
deskundigen" teneinde de bezorgdheid van het publiek weg te nemen.

De discussie over het wereldwijd afluisteren van communicatie staat ook op de agenda
van de Raad van Europa. Het Committee of Experts on Crime in Cyber-Space (PC-CY)
heeft op 27 april 2000 een ontwerpverdrag inzake cyberspacemisdrijven" uitgebracht55,
dat beoogt het vergaren van informatie te vergemakkelijken door bedrijven die
internetdiensten aanbieden te verplichten om informatie voor wetshandhavingsinstanties
te verzamelen en te bewaren. Verder voorziet het ontwerp in internationale uitwisseling
van dergelijke informatie tussen overheidsinstanties met uiteenlopende
bevoegdheidsgebieden, waaronder ook instanties van overheden die geen partij zijn in
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens of andere
instrumenten van de Raad van Europa of de EU met betrekking tot
gegevensbescherming. Tot dusver zijn er nog geen vereisten opgenomen aangaande het
fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens
in het geval dat in derde landen persoonsgegevens van EU-ingezetenen worden
ontvangen, en evenmin grondbeginselen voor het behoeden van fundamentele normen op
het gebied van de mensenrechten, zoals die van noodzakelijkheid en evenredigheid.
De Groep heeft niet de bedoeling hier de tekst van het ontwerp-handvest te
becommentariëren, maar hecht eraan hier nogmaals het standpunt naar voren te brengen
van de Europese gegevensbeschermingsfunctionarissen zoals verwoord in een verklaring
tijdens de Conferentie van Stockholm in april 2000. Deze verklaring luidde: "De
Conferentie van Europese gegevensbeschermingsfunctionarissen Voorjaar 2000 neemt
met verontrusting kennis van voorstellen volgens welke internetdienstverleners
routinematig verkeersgegevens zouden moeten bewaren zonder dat dat voor
factureringsdoeleinden noodzakelijk is, teneinde mogelijke toegang door
wetshandhavingsinstanties mogelijk te maken.
                                                
50 Voor meer informatie zie de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse
zaken van het Europees Parlement: http://www.europarl.eu.int/committees/default_en.htm Zie ook EPIC
Alert 7.07, 20 april 2000.
51 Report Interception Capabilities 2000, mei 1999.
52 National Security Agency, VS.
53 De Britse tegenhanger van de NSA.
54 EPIC Alert 7.15, 3 augustus 2000.
55 De tekst van het ontwerp-verdrag is beschikbaar op:
http://conventions.coe.int/treaty/en/projets/cybercrime.htm.
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De Conferentie wijst er met nadruk op dat het bewaren van dergelijke gegevens een
ongeoorloofde inbreuk vormt op de grondrechten die gewaarborgd worden door artikel
8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Wanneer in
specifieke gevallen verkeersgegevens moeten worden bewaard, moet daar een
aantoonbare noodzaak voor zijn, moet de bewaarperiode zo kort mogelijk zijn en moet de
handelwijze duidelijk bij de wet zijn geregeld."

In zijn Aanbeveling 2/9956 is de Groep Gegevensbescherming Artikel 29 reeds ingegaan
op de privacyaspecten van interceptie van communicatie en is erop gewezen dat elke
interceptie van dit type, gedefinieerd als de situatie waarbij een derde kennis neemt van
de inhoud en/of de gegevens die op de private telecommunicatie tussen twee of meer
correspondenten betrekking hebben, in het bijzonder de verkeersgegevens die aan het
gebruik van telecommunicatiediensten verbonden zijn, een schending van het recht op
persoonlijke levenssfeer en van het correspondentiegeheim vormt. Interceptie kan
derhalve slechts worden toegestaan als zij voldoet aan drie fundamentele eisen
overeenkomstig artikel 8, lid 2, van het Europese Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 195057 en de
interpretatie die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan deze bepalingen
heeft gegeven: een rechtsgrondslag, de noodzaak van de maatregel in een democratische
maatschappij, en de beantwoording aan een van de legitieme doelstellingen die in het
Verdrag worden vermeld58.
 
V. Speciale onderwerpen

Webmail

E-mailsystemen die webpagina's als interface gebruiken worden algemeen als “webmail”
aangeduid (voorbeelden zijn Yahoo en HotMail). Gebruikers kunnen vanaf elke plaats
naar webmailpagina's gaan en hoeven dus geen verbinding te zoeken met een specifieke
ISP, zoals bij een gewone e-mailaccount.

Webmail is als regel gratis, maar om zo'n gratis account te verwerven moeten gebruikers
veelal de aanbieder ervan persoonsgegevens verstrekken. Uit onderzoek door
gegevensbeschermingsinstanties blijkt dat veel webmail-aanbieders waarschijnlijk
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verkopen of uitwisselen.

Webmail werkt met het HTML-protocol (in plaats van POP) voor het lezen en
controleren van de e-mail. De berichten worden in feite op een klassieke HTML-pagina
afgeleverd. Deze methode maakt het de dienstverlener mogelijk gepersonaliseerde
advertenties toe te voegen op de HTML-pagina waar het bericht wordt afgeleverd. Vanuit
grafisch standpunt maakt dit materiaal geen deel uit van het eigenlijke bericht. Webmail
wordt zwaar gesponsord en de pagina’s bevatten veel advertenties.

                                                
56 Aanbeveling 2/99 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de
interceptie van telecommunicatieverkeer, goedgekeurd op 3 mei 1999, 5005/99/def., WP 18.
57 Er zij op gewezen dat de fundamentele waarborgen die door de Raad van Europa op het gebied van de
interceptie van telecommunicatie worden erkend, verplichtingen voor de lidstaten met zich meebrengen,
ongeacht het onderscheid dat op het niveau van de Europese Unie wordt gemaakt ten aanzien van het
communautaire of intergouvernementele karakter van de betrokken gebieden.
58 Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa bepaalt ook dat een interceptie slechts is toegestaan als het een
maatregel betreft die in een democratische samenleving noodzakelijk is voor de bescherming van de in
artikel 9, lid 2, van dat verdrag genoemde nationale belangen en als de maatregel strikt in termen van dit
doel wordt gedefinieerd.
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Doordat webmail-systemen gebaseerd zijn op het HTTP-protocol, kunnen ze kwetsbaar
zijn voor zogenoemde “web bugs”, dat wil zeggen pogingen om de e-mail-identiteit van
iemand te achterhalen met behulp van ingebedde HTML-tags en cookies.

Webmail-aanbieders dienen geen onzichtbare hyperlinks in webpagina's op te nemen
wanneer de e-mailaccount deel uitmaakt van de URL. Wanneer ze dat wel doen,
vergemakkelijken ze daarmee het doorgeven van het e-mailadres van de betrokkene aan
advertentiebedrijven. Ook dit is weer een voorbeeld van de wijze waarop door
onzichtbare verwerking inbreuk wordt gemaakt op de privacy van gebruikers.

Adresgidsen

Er zijn op internet verschillende diensten die adresverzamelingen van e-mailadressen
aanbieden. Het betreft openbare producties waarvoor dezelfde regels gelden als voor
telefoonboeken en andere openbare gegevensverzamelingen, zoals in hoofdstuk 6 wordt
toegelicht. Binnen het bestaande juridische kader moeten gebruikers op zijn allerminst
het recht krijgen om de verwerking van de eigen gegevens te verbieden ("opt out"), in
overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG (artikel 14) en Richtlijn 97/66/EG (artikel 11).

Opgemerkt wordt dat het voorstel tot herziening van de richtlijn inzake de verwerking
van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de
telecommunicatiesector de verplichtingen van de verantwoordelijke instanties op dit punt
harmoniseert en voorziet in een “opt-in”-recht, dat wil zeggen dat aanbieders van
directory’s hun gegevens slechts mogen opnemen wanneer zij daar toestemming voor
hebben gegeven. De Groep beschouwt dit als een belangrijke verbetering.

Spam

“Spamming” is te definiëren als het in grote aantallen en bij herhaling verzenden van
ongevraagde e-mails, doorgaans van commerciële aard, naar personen met wie de
verzender geen eerdere contacten heeft onderhouden59. De Groep Gegevensbescherming
Artikel 29 heeft dit onderwerp al behandeld in zijn Advies 1/2000 betreffende bepaalde
gegevensbeschermingsaspecten van elektronische handel60.

Vanuit het gezichtspunt van de burger zijn er drie problematische kanten aan: ten eerste
wordt iemands e-mailadres verkregen zonder toestemming of medeweten van de
betrokkene; ten tweede gaat het om grote hoeveelheden ongewenste reclame en ten derde
brengt het binnenhalen van dergelijke berichten verbindingskosten met zich mee.

E-mailadressen kunnen worden verzameld via openbare adresgidsen of langs
verschillende andere wegen. De gebruiker kan bijvoorbeeld zelf zijn/haar e-mailadres
opgeven bij het kopen van goederen of diensten via internet. Een andere mogelijkheid is
dat e-mailadressen die gebruikers aan één leverancier opgeven, door die partij aan derden
worden verkocht.

Naar de mening van de Groep verschaffen de regels van de richtlijn over
gegevensbescherming een duidelijk antwoord op de privacykwesties met betrekking tot
spamming en ook een duidelijk beeld van de rechten en verplichtingen van de
betrokkenen. Er moeten hier twee situaties worden onderscheiden:

• Als een e-mailadres door een bedrijf rechtstreeks van een persoon is verkregen
met het oog op de toezending van elektronische post door dat bedrijf of door
een derde waaraan de informatie wordt doorgegeven, moet het oorspronkelijke

                                                
59 Zie het CNIL-rapport over elektronische post en gegevensbescherming van 14 oktober 1999.
60 Advies 1/2000 betreffende bepaalde gegevensbeschermingsaspecten van elektronische handel, ingediend
door de Taskforce Internet, goedgekeurd op 3 februari 2000, 5007/00/NL/def., WP 28.
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bedrijf de betrokkene bij het verzamelen van het adres daarover informeren61.
De betrokkene moet ook zelf op het tijdstip dat de gegevens worden verzameld
en op elk navolgend tijdstip ten minste het recht hebben om op simpele
elektronische wijze bezwaar te maken tegen dit gebruik van zijn/haar
gegevens, zowel door het oorspronkelijke bedrijf als later bij de
ondernemingen die gegevens van het oorspronkelijke bedrijf hebben
ontvangen, bijvoorbeeld door het aanvinken van een voor dat doel bestemd
vakje62. Sommige nationale wetten voor de tenuitvoerlegging van de betrokken
richtlijnen verplichten het bedrijf zelfs om de toestemming van de persoon in
kwestie te verwerven. De bepalingen van het artikel in de richtlijn inzake
elektronische handel op het punt van ongevraagde commerciële communicatie
vormen op technisch niveau een aanvulling op deze regels doordat ze de
dienstenaanbieder de verplichting opleggen een register te raadplegen. De
algemene verplichtingen voor de voor de verwerking verantwoordelijke
veranderen hierdoor echter in geen enkel opzicht.

• Als een e-mailadres wordt verzameld op een openbare ruimte op internet druist
het benutten ervan voor ongevraagde elektronische mailings om drie redenen
in tegen de communautaire wetgeving op dit punt. Ten eerste is het in de
termen van artikel 6, lid 1, onder a), te beschouwen als oneerlijke verwerking
van persoonsgegevens. Ten tweede is het in strijd met het beginsel van
verenigbaarheid met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt als
vastgelegd in artikel 6, lid 1, onder b), van die richtlijn, in die zin dat de
betrokkene zijn/haar gegevens voor een heel ander doel openbaar heeft
gemaakt, bijvoorbeeld om deel te nemen aan een nieuwsgroep. Ten derde lijkt
het bij dergelijke mailings gezien de wanverhouding tussen de kosten en de
last die de ontvanger erdoor heeft, duidelijk dat ze niet voldoen aan de toets
van belangenevenwicht uit artikel 7, onder f)63.

Een speciaal kenmerk van commerciële elektronische mailings is dat de kosten voor de
verzender uiterst laag zijn vergeleken met die van traditionele direct-marketingmethoden,
terwijl de ontvanger de kosten van de verbindingstijd moet betalen. Deze kostensituatie
is een duidelijke stimulans voor grootschalige toepassing van deze marketingtechniek,
met voorbijgaan aan aspecten van gegevensbescherming en de last die elektronische
mailings met zich kunnen brengen.
De kosten van ongevraagde e-mail komen zowel ten laste van de ontvanger als van de
partij die via internet diens e-mail verzorgt (hetzij de webmail-server, hetzij de ISP van
de ontvanger).
De mailserver moet ongevraagde mail een tijdlang opslaan. De ontvanger moet betalen64

voor het binnenhalen van een bericht dat ongewenst is en verliest tijd aan het uitsorteren
van ontvangen berichten en het weggooien van ongevraagde mails, vooral indien
spamming-berichten niet als zodanig in het onderwerpvak zijn gekenmerkt (de letters
“ADV:” voorafgaand aan het onderwerp zijn een gangbare aanduiding voor
                                                
61 Richtlijn 95/46/EG, artikel 10.
62 Richtlijn 95/46/ EG, artikel 14.
63 Deze bepaling (waarin een van de mogelijk gerechtvaardigde gronden voor verwerking worden
vastgelegd) verlangt dat de gegevensverwerking “noodzakelijk is 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”
64 Als de ontvanger een modem gebruikt is het de telecomexploitant. Heeft de gebruiker een huurlijn, dan
gaan de kosten daarvan ten gevolge van spamming weliswaar niet meteen omhoog (het betreft een vast
bedrag) maar vanuit macro-economisch standpunt gezien is duidelijk dat de verkeerskosten die gepaard
gaan met omvangrijk spammen, ten laste komen van de ISP's en consequenties krijgen voor de prijs van
huurlijnen.
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advertenties).Volgens een schatting vertegenwoordigt spamming (ook bekend als
ongevraagde elektronische junkmail) tegenwoordig tien procent van het totaal aan e-
mailberichten over de hele wereld65.

VI. Aspecten van vertrouwelijkheid en veiligheid

E-mail biedt dezelfde communicatiemogelijkheden als traditionele post, en er gelden dan
ook dezelfde regels voor als ten aanzien van het briefgeheim.

Ieder mens heeft het recht een bericht naar ieder ander te zenden zonder dat die post door
een derde wordt gelezen. Artikel 5 van Richtlijn 97/66/EG, dat gaat over communicatie
en daarmee samenhangende verkeersgegevens die bijvoorbeeld via e-mail worden
verzonden, beschrijft de verplichtingen met betrekking tot het vertrouwelijke karakter
van de communicatie. In aanvulling op deze verplichtingen stelt artikel 4 van dezelfde
richtlijn dat aanbieders van telecomunicatiediensten passende technische en
organisatorische maatregelen moeten treffen om de veiligheid van hun diensten te
waarborgen, en dat zij gebruikers op de hoogte moeten stellen van eventuele bijzondere
risico’s dat de beveiliging van het netwerk wordt doorbroken en van de mogelijke
middelen om dat risico tegen te gaan, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten.

In de niet-elektronische wereld heeft iedereen de mogelijkheid een brief anoniem of
onder een pseudoniem te verzenden. Om e-mail anoniem te kunnen versturen, kan een
gebruiker bij verschillende aanbieders van dit soort diensten een anoniem e-mailadres
krijgen.

Vanuit gebruikersstandpunt zijn verschillende aspecten relevant, afhankelijk van het type
e-mail:

• Vertrouwelijkheid, dat wil zeggen de bescherming van de verzonden gegevens tegen
aftappen; één mogelijkheid daarbij is encryptie van het te verzenden bericht.

 Encryptie (versleuteling) en decryptie (ontsleuteling) is mogelijk met programma's die
worden toegevoegd aan gewone e-mailprogramma's (plug-ins) of met e-mailprogramma's
en browsers die al met deze voorzieningen zijn uitgerust. Hoe veilig de encryptie hiermee
kan worden gemaakt, hangt af van de gebruikte algoritmes en de lengte van de sleutel.

• Integriteit, dat wil zeggen de waarborg dat informatie niet bij ongeluk of opzettelijk
wordt gewijzigd. Voor het waarborgen van de integriteit kan een speciale code, die
berekend wordt op basis van de tekst, met de tekst mee worden versleuteld op het
moment van verzending van de tekst. De ontvanger kan dan de code ontsleutelen en door
deze terug te rekenen nagaan of het bericht verandering heeft ondergaan.

• Authentificatie, een manier om zeker te stellen dat een gebruiker is wie hij/zij beweert
te zijn. Een identiteit is te controleren door het uitwisselen van digitale handtekeningen
gebaseerd op digitale certificaten. Deze certificaten behoeven niet de werkelijke naam
van de gebruiker te bevatten: men kan ook met pseudoniemen werken, zoals in artikel 8
van de richtlijn betreffende elektronische handtekeningen is aangegeven66.

                                                
65 Zie het boek "Net Worth" (op. cit.), blz. 3.
66 Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor
elektronische handtekeningen, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 13 van 19.1.2000, blz.
12-20.
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VII. Privacybevorderende maatregelen67

Twee soorten voorzieningen dienen in dit kader te worden vermeld: e-mailfilters en
anonieme e-mail.68.

1) E-mailfilters controleren de inkomende e-mail van een gebruiker en laten alleen
berichten door waarvan hij/zij heeft aangegeven ze te willen ontvangen. Deze systemen
worden hoofdzakelijk gebruikt tegen spamming.
Verschillende bedrijven leveren inmiddels programmatuur die internetgebruikers zelf op
hun computer kunnen installeren om ongewenste e-mail tegen te houden. Daarnaast zijn
er ook verschillende e-mailpakketten die de gebruiker de mogelijkheid bieden berichten
te filteren wanneer ze op zijn computer binnenkomen.
De krachtigste filters zijn de typen die alleen bepaalde e-mailberichten doorlaten. Voor
degenen die met een vast netwerk van e-mailcorrespondenten werken, is het een goed
systeem, maar voor de grote meerderheid van gebruikers is het lastig omdat elke nieuwe
mailpartner "goedgekeurd" moet worden.
De gangbare filtertypen laten alle e-mail door behalve die van bepaalde domeinnamen of
e-mailadressen dan wel met bepaalde trefwoorden in de onderwerpregel. Hardnekkige
bedrijven proberen deze te omzeilen door geregeld van domeinnaam of e-mailadres te
veranderen. Dit is onder andere mogelijk doordat veel e-mail accounts op het Web gratis
zijn en gemakkelijk op elk moment kunnen worden gekozen en weer beëindigd. Verder
is doeltreffend screenen met behulp van trefwoorden lastig omdat er een flinke kans op
fouten is.

2) Anonieme e-mail stelt gebruikers in staat hun e-mailadres on line op te geven zonder
hun identiteit bloot te geven69. Deze voorziening wordt momenteel gratis aangeboden op
internet door zogenaamde “remailer”-bedrijven.

Bij deze diensten verwijdert de remailer de identiteit van een gebruiker bij de levering
van e-mailberichten. Antwoorden op deze anonieme e-mail gaan naar de remailer, die
dan de anonieme adressen vervangt door de werkelijke e-mailadressen en de berichten
veilig aan de klant aflevert.

VIII. Conclusies

Vanuit het gezichtspunt van gegevensbescherming dienen de volgende onderwerpen met
betrekking tot e-mail te worden bezien:

Onzichtbare verwerking uitgevoerd door e-mail-clientprogramma's en SMTP-
relaystations

De betrokkene dient de gelegenheid te krijgen zo anoniem mogelijk te blijven, in het
bijzonder bij deelneming aan discussiefora. In de praktijk schijnen de e-mailadressen van
deelnemers aan zulke fora zeer vaak tezamen met de inhoud van de berichten te worden
doorgegeven70. Dit is in strijd met artikel 6 van Richtlijn 95/46/EG, waarin staat dat de

                                                
67 Voor nadere bijzonderheden zie hoofdstuk 9 over privacybevorderende maatregelen.
68 Zie het boek " Net Worth" (op. cit.), blz. 275 e.v.
69 In hoofdstuk 6 (Publicaties en fora) van dit document wordt, in punt V over privacybevorderende
maatregelen, nader ingegaan op dit type voorziening.
70 Voor nadere bijzonderheden zie hoofdstuk 6 van dit document.
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verwerking van informatie beperkt moet blijven tot hetgeen nodig is voor
gerechtvaardigde doeleinden71.

Bewaren van verkeersgegevens door intermediaire partijen en aanbieders van e-
maildiensten

Volgens artikel 6 van Richtlijn 97/66/EG moeten verkeersgegevens gewist worden zodra
de communicatie is voltooid. De richtlijn staat hierop een beperkt aantal uitzonderingen
toe, bijvoorbeeld voor het geval dat verdere verwerking voor factureringsdoeleinden
noodzakelijk is 72.

Interceptie

De interceptie van e-mail (zowel de berichtinhoud als de bijbehorende verkeersgegevens)
is onrechtmatig, tenzij voor specifieke doeleinden bij wet toegestaan en niet in strijd met
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en met Richtlijn
97/66/EG. Op grote schaal aftappen dient onder alle omstandigheden verboden te
worden. Het beginsel van de specificiteit, dat voortvloeit uit een verbod op alle algemene
of verkennende vormen van bewaking, houdt wat verkeersgegevens aangaat in dat
overheidsinstanties deze alleen per geval mogen controleren, en nooit proactief en als
algemene regel73.

Opslaan en scannen van e-mailinhoud

De inhoud van e-mail dient geheim te blijven en mag door de e-maildienstverlener noch
enigerlei intermediaire partij worden gelezen, ook niet voor zogenoemde
"netwerkbeveiligingsdoeleinden". Wordt software voor het scannen op virussen gebruikt
voor het controleren van aangehechte documenten, dan moet de geïnstalleerde
programmatuur voldoende waarborgen bieden op het punt van vertrouwelijkheid. Als een
virus wordt aangetroffen, dient de dienstverlener de afzender van de aanwezigheid
daarvan op de hoogte te kunnen stellen. Maar ook in dat geval is het de e-
maildienstverlener niet toegestaan de inhoud van het bericht of van aangehechte
documenten te lezen.

De Groep Gegevensbescherming Artikel 29 beveelt encryptie van e-mailberichten sterk
aan. Encryptie is vooral belangrijk als de inhoud gevoelige persoonsgegevens omvat.
Gebruikersvriendelijke programmatuur voor encryptie van de inhoud van e-mailberichten
dient zonder extra kosten bij aanbieders van e-maildiensten beschikbaar te zijn.
Bovendien moeten de dienstenleveranciers gebruikers de mogelijkheid bieden e-mails
via een beveiligde verbinding van hun mailserver op te halen. Ook de behoeften op het
gebied van integriteit en identificatie moeten worden bezien.

                                                
71 Dit principe is verder uitgewerkt in Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking
van persoonsgegevens op internet door software en hardware, goedgekeurd door de Groep op 23 februari
1999, 5093/98/NL/def., WP 17.
72 Zie tevens Aanbeveling 3/99 over de bewaring van verkeersgegevens door internetdienstenaanbieders
voor wetshandhavingsdoeleinden, door de Groep goedgekeurd op 7 september 1999.
73 Zie in dit verband de Aanbeveling 2/99 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
het kader van de interceptie van telecomunicatieverkeer, door de Groep goedgekeurd op 3 mei 1999,
5005/99/NL/def., WP 18.



44

Ongevraagde e-mails (spamming)

Als een e-mailadres door een bedrijf rechtstreeks van de betrokkene wordt verkregen met
het oog op toezending van ongevraagde elektronische post door dat bedrijf of een derde
waaraan het adres wordt doorgegeven, moet het oorspronkelijke bedrijf de betrokkene bij
het verzamelen van het adres daarvan op de hoogte stellen. De betrokkene moet verder
bij die gelegenheid en op elk later tijdstip het recht hebben om langs eenvoudige
elektronische weg, bijvoorbeeld door een voor dat doel bestemd vakje aan te vinken,
bezwaar aan te tekenen tegen dit gebruik van zijn/haar gegevens door het oorspronkelijke
bedrijf en later door de ondernemingen die de gegevens van het oorspronkelijke bedrijf
hebben ontvangen.
Is een e-mailadres verzameld via een openbare ruimte op internet, dan zou het gebruik
ervan voor elektronische mailings in strijd zijn met de desbetreffende communautaire
wetgeving.

E-mail-adresgidsen

Precies als bij telefoongidsen moeten betrokkenen ten minste de mogelijkheid hebben
bezwaar te maken tegen vermelding, in overeenstemming met de eerder genoemde
beginselen van beperking tot gerechtvaardigde doeleinden (artikel 6, lid 1, onder b), van
Richtlijn 95/46/EG) en het recht vermelding in adresverzamelingen te verbieden (artikel
11 van Richtlijn 97/66/EG). Verder moet een betrokkene de mogelijkheid hebben te
worden geregistreerd in een speciale lijst van e-mailadressen die niet voor direct-
marketingdoeleinden mogen worden gebruikt.
Een belangrijk punt is hier dat volgens het huidige voorstel voor een richtlijn inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector dit recht op
bezwaar tegen vermelding ("opt out") wordt veranderd in het “opt in”-recht (vermelding
alleen toegestaan na voorafgaande toestemming), wat voor de betrokkene een
aanzienlijke verbetering inhoudt.
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HOOFDSTUK 5: SURFEN EN ZOEKEN

I. Inleiding

De meest gangbare activiteit van internetgebruiker is wellicht websites bezoeken om
informatie te verkrijgen. Hierbij wordt de inhoud van webpagina's passief doorgenomen,
maar er zijn ook meer interactieve mogelijkheden. In veel gevallen moet de
internetbezoeker doorklikken via een hyperlink, een advertentie (banner) op het scherm
aanklikken of voor verdere informatie een formulier invullen. Al deze activiteiten
worden samengevat onder de term ‘websurfen’. In de praktijk gebeurt dit met een
browser die de internetgebruiker verbindt met een webserver ergens op internet.

Vanuit het standpunt van gegevensbescherming gezien rijzen daarbij drie wezenlijke
vragen:

• Welke informatie wordt bij het websurfen over de activiteiten van de
internetgebruiker gegenereerd?

• Waar wordt deze informatie opgeslagen?
• Welke informatie wordt van gebruikers gevraagd voor diensten die via websites

worden aangeboden?
De laatste vraag betreft de persoonsgegevens die een internetgebruiker vrijwillig
verschaft alsmede de voorwaarden waarop dat gebeurt. Op deze zaken wordt hier niet
ingegaan, aangezien dit hoofdstuk gericht is op persoonsgegevens in samenhang met het
(technische) proces van websurfen. Hiertoe worden de achtereenvolgende stappen van
websurfen geschetst, en wordt bij elk daarvan aangegeven welke persoonsgegevens
daarbij worden gegenereerd.

II. Technische beschrijving en betrokken actoren

Wat gebeurt er bij websurfen?

• Telecommunicatiebedrijven. Om een website te bezoeken zal een internetgebruiker in
het algemeen via een telefoonverbinding contact opnemen met een internetdienstverlener
(ISP). Het telecombedrijf registreert de oproep naar de ISP.

• Internetaanbieders. De entree tot de ISP wordt gevormd door de toegangsserver. Deze
registreert in het algemeen de oproepidentificatie (CLI) van de verbinding. Bij de meeste
internetaanbieders worden de inlognaam, inlog- en uitlogtijd en de omvang van de
gegevensstroom tijdens een sessie geregistreerd. Hierbij moet worden aangetekend dat in
sommige gevallen het telecombedrijf tevens de internetdienstverlener is.

• Toekenning van het IP-adres. Nadat de verbinding met de dienstverlener tot stand is
gekomen, wijst deze voor de duur van de internetsessie van de gebruiker een dynamisch
IP-adres toe74. Vanaf dat moment verloopt alle communicatie tijdens de sessie naar en
van dit IP-adres. Het IP-nummer gaat mee met alle gegevenspakketten die bij alle
opeenvolgende communicatiestappen worden doorgegeven. Hierbij is op te merken dat
toegewezen IP-nummers altijd binnen een bepaald bereik liggen dat aan de betrokken

                                                
74 Soms wordt een statisch IP-adres gedurende langere tijd voor eenzelfde gebruiker gebruikt, met name als
die gebruiker alternatieve toegangstechnieken (ADSL, kabel, mobiel) hanteert. Doordat die technieken
geleidelijk meer ingang vinden, neemt het gebruik van statische IP-adressen naar verhouding toe.
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dienstverlener is toegekend. Externe partijen kunnen daardoor eenvoudig nagaan van
welke dienstverlener IP-pakketjes afkomstig zijn75 76.

Hierna wordt het internetverkeer bij de ISP gesorteerd aan de hand van het zogenoemde
poortnummer, dat de dienst en het bijbehorende protocol aangeeft. Voor een aanvraag
om een website te bezoeken wordt in de regel het HTTP-protocol gebruikt. De ISP
herkent dit type verkeer aan een daarmee corresponderend poortnummer. Een aanvraag
kan ook rechtstreeks naar een router worden doorgegeven, die de internetgebruiker met
de gevraagde externe website verbindt.

Dikwijls gaat de aanvraag dan eerst naar een speciale proxyserver, die de aanvragen voor
een bepaalde website registreert. De proxyserver bevat kopieën van de inhoud van de
meest bezochte websites. Als de door de internetgebruiker opgevraagde site in de
proxyserver voorhanden is, hoeft deze de betrokken website alleen te vragen de
veranderingen door te geven die sinds het tijdstip van opslaan in de proxy hebben
plaatsgevonden. Deze opzet levert een sterke reductie van de hoeveelheid gegevens die
tussen de ISP en de website moet worden uitgewisseld, omdat alleen de veranderingen en
geen hele pagina's worden doorgegeven. De proxyserver kan een gedetailleerde lijst
bijhouden van de bezoeken die via een IP-adres op een willekeurig tijdstip aan websites
worden gebracht. Aan de hand van het IP-adres en de registratie van de bezoektijden kan
men deze gegevens verbinden aan een individuele gebruiker.

• Routers. Op de weg tussen de ISP en een bezochte website passeert de gegevensstroom
in het algemeen verschillende routers die als verkeersleiders tussen het IP-adres van de
internetgebruiker en het IP-adres van de website optreden. Met betrekking tot de opslag
van persoonsgegevens worden zulke routers beschouwd als neutrale elementen, ook al
zou men met speciale voorzieningen het internetverkeer op deze punten kunnen aftappen.

• Gewone websites. Wanneer eenmaal verbinding is gemaakt met de website, begint deze
informatie te verzamelen over de bezoekende internetgebruiker. Elke aanvraag is
voorzien van het IP-adres waarvan het afkomstig is. De website weet ook vanaf welke
pagina een internetgebruiker komt (doordat de code van die pagina, de URL, als
verwijzende pagina is vermeld). In het algemeen wordt de informatie over
websitebezoeken opgeslagen in een gemeenschappelijk registratiebestand (Common Log
File), dat kan dienen om door middel van een gerichte analyse inzicht te krijgen in het
globale verkeersverloop naar en van de website en het gedrag van de bezoekers.

Bij de verbinding met een website wordt door de meest gangbare browserprogramma's
bovendien aanvullende informatie verstrekt. Men spreekt in dit verband wel van
“chattering”. In het algemeen gaat het hierbij om de volgende onderwerpen77:

- besturingssysteem;
- browsertype en -versie;
- voor het websurfen gebruikte protocollen;
- pagina waar de bezoeker vandaan komt;
- taalvoorkeuren;
- cookies.

                                                
75 In somnige gevallen kunnen andere soorten actoren als universiteiten, organisaties of ondernemingen
zelf de rol van internetdienstverlener spelen.
76 Tot op zekere hoogte geschiedt de toewijzing van IP-adressen tevens op geografische gronden.
77 In hoofdstuk 2 is hier nader op ingegaan.
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Nog meer mogelijkheden voor het vergaren van gegevens bieden websites die
zogenoemde cookies plaatsen78. Dat zijn tekstbestandjes met gegevens die op de harde
schijf van de internetgebruiker worden geplaatst, terwijl een kopie ervan op de website
kan blijven. Ze vormen een standaardonderdeel van HTTP-verkeer en kunnen als
zodanig ongemerkt met het IP-verkeer worden meegezonden. Een cookie kan
bijvoorbeeld een unieke code (GUI, Global Unique Identifier) bevatten waarmee meer
persoonlijke gegevens kunnen worden verkregen dan uit dynamische IP-adressen. Met
zulke cookies worden de mogelijkheden van websites om “gepersonaliseerde” informatie
over de bezoekers te verkrijgen en te registreren uitgebreid. Vanaf de site kan men een
cookie bijvoorbeeld regelmatig aflezen om de betrokken internetgebruiker te
identificeren en hem/haar bij volgende bezoeken te herkennen, eventuele wachtwoorden
te controleren, de gevolgde route tijdens een sessie en binnen een site volgen, transacties
als de aanschaf van artikelen te registreren, een site aan te passen aan de individuele
bezoeker, enz.

Cookies bestaan in verschillende typen: er zijn "permanente" uitvoeringen maar ook
"kortstondige", de zogenoemde sessie-cookies die na de sessie automatisch worden
gewist. In sommige situaties zijn ze nuttig om het leveren van een bepaalde dienst via
internet of het surfen voor de internetgebruiker gemakkelijker maken. Bepaalde betaalde
websites passen bijvoorbeeld cookies toe om gebruikers te identificeren zodat deze niet
elke keer hoeven in te loggen om te zien of er nieuws is.

De implicaties van het gebruik van cookies met betrekking tot privacy mogen echter niet
worden onderschat. Bij het deel van dit hoofdstuk over de juridische aspecten wordt
hierop nader ingegaan.

• Portalsites
De steeds toenemende complexiteit van internet leidt ertoe dat internetgebruikers
dikwijls naar websites toegaan via een zogenoemd portal (of portalsite), die een
geordend overzicht van links naar websites bieden.
Veel van dergelijke portals bevatten links naar commerciële sites en zijn te vergelijken
met een winkelpromenade. Portals vergaren bezoekersinformatie op dezelfde manier als
websites in het algemeen, maar kunnen tevens gegevens registreren over bezoeken aan
alle sites "achter" de portal.
Als host van een portal treedt altijd een internetdienstverlener op, die in sommige
gevallen tevens de eigenaar ervan is. In dergelijke situaties heeft de ISP de mogelijkheid
gegevens te vergaren over de bezoeken die een bezoeker aan sites "achter" die portal
brengt. Op die manier kunnen ze een compleet profiel van de gebruiker opstellen.
De Nederlandse instantie voor gegevensbescherming (de Registratiekamer) kwam in een
rapport79 over internet en privacy, dat gebaseerd is op onderzoek naar 60 ISP's in
Nederland, tot de conclusie dat het voor inhoudsaanbieders (in dit geval een ISP die een
portal bezit) mogelijk is erachter te komen hoeveel advertenties zijn geplaatst, hoe vaak
een gebruiker een e-winkel heeft bezocht, welke producten hij/zij er heeft gekocht en
hoeveel hij/zij ervoor heeft betaald.

• Leveranciers van aanvullende diensten
De door een website verzamelde gegevens gaan soms (automatisch) door naar een derde
die niet bij de communicatie zelf is betrokken maar bijvoorbeeld gespecialiseerd is in de
                                                
78 Bedoeld zijn hier “permanente” cookies, dat wil zeggen cookies die langer dan één sessie op de
computer van de gebruiker blijven.
79 Zie het Rapport van de Registratiekamer (ARTZ, M.J.T. en VAN EIJK, M.M.M.), Klant in het web:
Privacywaarborgen voor internettoegang, Achtergrondstudies en verkenningen 17, juni 2000, beschikbaar
op: www.registratiekamer.nl Dit rapport onderstreept het feit dat in Nederland bijna elke toegangsverlener
een eigen homepage heeft die voor surfers tevens als portal dienst doet.
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analyse van webstatistieken, zoals Nedstat. Doel kan zijn inzicht te krijgen in het
webbezoek door middel van statistische analyses, waarvan de uitkomsten dan aan de
eigenaar van de betrokken website worden verkocht. Reclamebanners verzamelen in het
algemeen informatie over de websites die iemand bezoekt door middel van cookie-
bestanden. Dienstverleners als DoubleClick en Globaltrash vergaren de informatie over
websitebezoeken met betrekking tot alle sites waarop ze reclame plaatsen. Aan de hand
van dit materiaal kunnen zij een profiel opstellen van de voorkeuren van
internetgebruikers en dit vervolgens benutten om webpagina's aan de interesses aan te
passen.

Surfen vanuit het standpunt van de internetgebruiker

Een pc waarop browsersoftware is geïnstalleerd, zal in veel gevallen meteen na het
starten automatisch een geselecteerde startpagina van het web ophalen. Deze pagina kan
werken met hyperlinks waarmee de gebruiker naar andere websites of zoekmachines kan
gaan. Bij het browsen ("bladeren") stuurt het browserprogramma van de
internetgebruiker een aanvraag naar een server (waar ook ter wereld) om een specifieke,
door zijn URL aangeduide en op de betrokken server aanwezige webpagina door te
geven. Door het aanklikken van een hyperlink haalt de internetgebruiker in feite de
gezochte webpagina binnen in de eigen computer.

Nadat de verbinding met de eigen ISP tot stand is gebracht, kiest een internetgebruiker
bij het surfen in het algemeen uit één van de volgende methoden:
• Rechtstreeks naar een gewenste website gaan door het intoetsen van de URL,
bijvoorbeeld www.amazon.com. In het URL is tevens het protocol aangegeven.
• Naar de website gaan via een verwijzende site (portal) met hyperlinks naar andere sites.
Zulke portal-diensten worden populairder naarmate het aantal webpagina's groeit en
internetgebruikers meer behoefte hebben aan begeleiding voor het vinden van interessant
materiaal.
• Interessante sites opsporen met behulp van een zoekmachine. Zoekmachines indexeren
sites op trefwoorden. De gebruiker begint de zoektocht door het intoetsen van één of
meer trefwoorden. De zoekmachine gaat dan in de eigen geïndexeerde database zoeken
naar sites en de bijbehorende URL’s. Zoekmachines kunnen aan de hand van de
trefwoorden die een internetgebruiker opgeeft en de sites die hij vervolgens bezoekt, een
persoonlijk profiel van die gebruiker opstellen. Vaak worden daarbij cookies gebruikt.
Verscheidene zoekmachines bieden tevens meer op de persoon toegesneden diensten aan
de hand van informatie die de internetgebruiker dan zelf moet geven over de eigen
interesses. Aan de hand hiervan houden zij de gebruiker bijvoorbeeld geregeld op de
hoogte van nieuwe websites over een bepaald onderwerp80.

Overzicht van de meest relevante gegevens die bij verschillende stappen van het
websurfen worden gegenereerd en opgeslagen

Gegenereerde en/of opgeslagen
gegevens

Opmerkingen

1.Telecommunicatiebedrijf Verkeersgegevens van de verbinding
naar de ISP

Kan tevens als de ISP
optreden

                                                
80 In dit verband is het nuttig te wijzen op het Gemeenschappelijke Standpunt over zoekmachines dat in de
Internationale Werkgroep over Gegevensbescherming en Telecommunicatie is goedgekeurd tijdens de
vergadering van de werkgroep in Hong Kong op 15april 1998, beschikbaar op: http://www.datenschutz-
berlin.de/doc/int/iwgdpt/pr_en.htm.
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2. ISP: toegangsserver tot
internet

CLI, IP-adres, sessiegegevens

3. ISP: Proxyserver Door IP-adres bezochte webpagina's
met tijdstippen

4. Routers IP-adres
5. Websites IP-adres

URL van voorgaande pagina
Sessiegegevens (tijd, soort transactie)
Naam en grootte van opgevraagde
bestanden
Cookies

Verzameld in de ‘Extended
Common Log File’

6. Portals Collectieve informatie over website-
bezoeken achter de portal
Cookies

Mogelijkheid complete
gebruikersprofielen te maken
(uit bij de ISP beschikbare
gegevens over gedrag en
voorkeuren van de gebruiker)

7. Dienstverleners (incl.
zoekmachines)

Omvattende statistische analyses van
websitebezoek
Informatie/profielen aan de hand van
websitebezoek plus cookies
Zoekmachines: door de internet-
bezoeker ingetoetste trefwoorden

Bijv. NedStat

Bijv. DoubleClick

III. Privacyrisico's

Miljoenen internetgebruikers overal ter wereld surfen veel op het world wide web of
zoeken op internet informatie op. Met betrekking tot de privacybescherming zijn deze
activiteiten echter niet vrij van risico's.

In samenhang met internetgebruik wordt namelijk zeer veel informatie verzameld en
verwerkt op manieren die voor de betrokkenen onzichtbaar zijn. Internetgebruikers zijn
zich soms niet bewust van het feit dat zijn/haar persoonsgegevens zijn verzameld en
verwerkt en dat ze gebruikt zouden kunnen worden voor doeleinden die hem/haar
onbekend blijven. De betrokkene weet niets van de verwerking en heeft niet de
mogelijkheid erover te beslissen. 81

Extra risico's doen zich voor indien gegevens die tijdens het surfen worden verzameld,
kunnen worden gecombineerd met informatie over dezelfde persoon die langs andere
weg is verkregen. De vrees voor dergelijke samenvoegingen van persoonsgegevens over
internetgebruikers is een belangrijke factor geweest bij de discussie over de fusie tussen
de internetadverteerder DoubleClick en het marktonderzoekbureau Abacus Direct.

Men vreesde dat bij een samengaan van de twee ondernemingen de databank van Double
Click met zijn informatie over internetgedrag en -gewoonten gerelateerd zou worden aan
die van Abacus Direct met alle eigennamen en adressen en gedetailleerde informatie over
koopgewoonten en klantgedrag82.

                                                
81 De Groep Gegevensbescherming Artikel 29 heeft dit onderwerp behandeld in zijn op 23 februari 1999
goedgekeurde Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op
internet door software en hardware, 5093/98/NL/def., WP 17.
82 Zie EPIC alert 6.10, 30 juni 1999. Dezelfde bezorgdheid werd reeds geuit bij de rechtzaak Harriet M.
Judnick tegen DoubleClick voor het Hooggerechtshof van de Staat Californië.
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In november 1999 kwam deze fusie niettemin tot stand. Volgens de informatie erover op
de website van DoubleClick83 zou de informatie die een gebruiker vrijwillig aan een
website van de Abacus Alliance doorgaf, door Abacus door middel van een
matchingtechniek en de DoubleClick-cookie gecombineerd worden met andere
informatie over de individuele betrokkenen.
De informatie in de Abacus Online-databank omvat onder meer naam en adres van de
gebruiker, een opgave van wat deze via verkoopcatalogi en via internet heeft aangeschaft
en demografische gegevens. Verder bevat de databank de niet individueel
identificeerbare informatie die is verkregen via websites en andere ondernemingen
waarmee DoubleClick zaken doet.
Volgens DoubleClick worden tot dusver de DoubleClick- en de Abacus-databanken niet
gecombineerd.

Nieuwe bewakingssoftware

ISP's krijgen de laatste tijd de beschikking over nieuwe bewakingssoftware die veel meer
informatie oplevert over verkeerspatronen en inhoudelijke voorkeuren dan bij de
openbare geschakelde telecommunicatienetten (PSTN) mogelijk was. De nieuwe
technieken beloven op zijn minst een internetequivalent te gaan bieden van de
gedetailleerde gespreksregistratie op PSTN-terrein.
Dit soort programma's wordt wel ironisch ET-software genoemd “omdat ze als ze zich
eenmaal op de computer van de gebruiker hebben genesteld en weten wat ze wilden
weten, doen wat ET in de film van Steven Spielberg deed: naar huis bellen”84.
Om een voorbeeld te geven: Narus, een commerciële softwareontwikkelaar in Palo Alto,
Californië (VS), biedt ISP's programmatuur die ‘de gegevensstroom controleert en uit elk
pakket de headers en in rekening te brengen inhoud extraheert85. Narus claimt nauw
samen te werken met vooraanstaande partijen als Bull, Cisco en Sun Microsystems. Deze
software is te gebruiken voor het identificeren en meten van telefonie- en andere
toepassingen op internet (bijv. het Web, e-mail of IP-faxen), maar richt zich tevens op het
controleren van potentieel factureerbare inhoud van IP-verkeer (bijv. materiaal waarover
auteursrechten moeten worden betaald, of betaald gebruik van programmatuur of
audioclips). De Narus-software rapporteert in real time aan de ISP over het bezoek aan de
voornaamste websites en over de soorten inhoud die gebruikers bekijken en
binnenhalen86.
Alexa87 is een programma dat aan een browser kan worden toegevoegd en de gebruiker
vergezelt tijdens het surfen. Het programma verschaft de gebruiker extra informatie over
de bezochte site (betreffende de geregistreerde eigenaar ervan, de ratings en
beoordelingen) en doet suggesties voor verwante sites. In ruil voor het verlenen van deze
service aan gebruikers heeft Alexa een van de grootste databanken over
webgebruikpatronen kunnen opbouwen. Amazon heeft begin 1999 250 miljoen US dollar
in aandelen voor Alexa betaald. In het privacybeleid van Alexa wordt verklaard dat de
informatie die het bedrijf met behulp van webgedragregistratie en cookies verzamelt,
anoniem blijft.

                                                
83 www.doubleclick.net:8080/privacy_policy/. In hoofdstuk 7 over elektronische transacties via internet
wordt deze fusie uitgebreid besproken.
84 Zie het hoofdartikel in Time magazine van 31 juli 2000 door COHEN, Adam: How to protect your
privacy: who's watching you? They're called E.T. programs. They spy on you and report back by "phoning
home". Millions of people are unwittingly downloading them.
85 http://www.narus.com.
86 Zie PALTRIDGE, Sam, Mining and Mapping Web Content, in: Info, The Journal of policy, regulation
and strategy for telecommunications, information and media, vol. 1, no. 4, augustus 1999, blz. 327-342.
87 http://www.alexa.com.
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Van andere Alexa-producten zijn te noemen het programma zBubbles, een product voor
e-commerce waarmee surfgegevens over de gebruiker worden verzameld om
productaanbevelingen te kunnen doen, productvergelijkingen te bieden e.d. Volgens
informatie die in Time Magazine is gepubliceerd88,geeft zBubbles ook informatie naar
Alexa door wanneer gebruikers niet aan het kopen zijn. Het programma is ontworpen om
gedurende de hele tijd van de navigatiesessie op het scherm te blijven, ook al zullen de
meeste gebruikers lang niet de hele tijd inkopen doen.

Een ander interessant voorbeeld van bewakingssoftware is Radiate, vroeger bekend als
Aureate. Radiate is een reclameonderneming die samenwerkt met makers van shareware.
Onderzoek heeft uitgewezen89 dat advertenties van Radiate vergezeld gingen van ET-
software die zich had ingebed in de computers van 18 miljoen gebruikers en via hun
internetverbinding rapporteerde welke advertenties deze aanklikten. De oorspronkelijke
versie van de Radiate-software, die zich nog altijd op talloze computers bevindt, was zo
geschreven dat het programma informatie bleef doorgeven aan het bedrijf, ook nadat de
shareware waarmee het was binnengekomen, was gewist. Gebruikers hadden om het
bestand te verwijderen een speciaal hulpprogramma nodig, dat het bedrijf nadien via de
eigen website is gaan aanbieden.

Er bestaan inmiddels honderden ET-toepassingen die, zo is wel geschat, door meer dan
22 miljoen mensen zijn binnengehaald 90. ET-bewakingsprogramma's zijn ook weer een
voorbeeld van technieken die persoonsgegevens over gebruikers verwerken zonder dat
deze daarvan afweten (onzichtbare verwerking): de meeste computergebruikers hebben
er geen idee van dat dergelijke software op hun computers is geplaatst.

De makers van deze ET-toepassingen zeggen veelal dat ze weliswaar gegevens over
computergebruikers kunnen verzamelen, maar dat ze deze niet koppelen aan individuele
personen. Dit biedt gebruikers echter onvoldoende garantie, want gezien de
handelswaarde van geïndividualiseerde gegevens zouden bedrijven die de informatie
vergaren hun beleid op elk willekeurig moment kunnen wijzigen. Het risico van misbruik
van gegevens blijft dus in potentie aanwezig91.

IV. Juridische analyse

Uitgangspunt bij de juridische beschouwing van surf- en zoekactiviteiten op internet is
dat beide richtlijnen inzake gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn
97/66/EG) in beginsel op internet van toepassing zijn92.

Voornaamste bepalingen van de algemene richtlijn 95/46/EG: het doelbeginsel,
eerlijke verwerking en informeren van de betrokkene

Drie onderwerpen uit de algemene richtlijn verdienen in dit hoofdstuk speciale aandacht:
het doelbeginsel, eerlijke verwerking en het informeren van de betrokkene.

Informeren van de betrokkene

De gegevensstromen op internet verlopen enorm snel en de traditionele regels over het
informeren van de betrokkene over verwerking en doelstelling worden vaak niet in acht
genomen. In een aantal gevallen zijn internetgebruikers niet goed op de hoogte van het
                                                
88 Zie het artikel van COHEN, A. in Time Magazine (op. cit.).
89 Zie het artikel van COHEN, A. in Time Magazine (op. cit.).
90 Zie het artikel van COHEN, A. in Time Magazine (op. cit.).
91 Zie het artikel van COHEN, A. in Time Magazine (op. cit.).
92 Zie WP 16, het op 23 februari 1999 door de Groep goedgekeurde werkdocument Verwerking van
persoonsgegevens op internet, 5093/98NL/def.
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bestaan of de mogelijkheden van de software of hardware waarmee de verwerking
plaatsvindt (bijvoorbeeld met betrekking tot de toepassingen van cookies of ET-
software).

De Groep heeft deze onderwerpen behandeld in zijn Aanbeveling 1/9993. Hierin heeft de
Groep het feit onderstreept dat een voorwaarde voor rechtmatige verwerking van
persoonsgegevens de eis is dat de betrokkene op de hoogte wordt gebracht en zich dus
van de desbetreffende verwerking bewust is. Bij internetsoftware en -hardware moet
informatie worden verstrekt aan de internetgebruikers over het soort gegevens dat deze
producten willen vergaren, opslaan of overdragen en over het doel waarvoor die
gegevens nodig zijn.
Verder dient dergelijke internetsoftware en -hardware de betrokkene de mogelijkheid te
bieden ook nadien gemakkelijk toegang te krijgen tot de gegevens die over hem/haar zijn
verzameld.
De snelheid van gegevensstromen op internet mag geen excuus zijn voor het niet voldoen
aan de verplichtingen van de algemene richtlijn. Internet is immers juist een medium
waarmee men betrokkenen snel en gemakkelijk op de hoogte kan stellen. In elke situatie
dat persoonsgegevens worden verzameld, dienen betrokkenen daarover de essentiële
informatie te krijgen94 op een zodanige manier dat een eerlijke en rechtmatige
verwerking is gewaarborgd. Afhankelijk van de situatie kan de informatie rechtstreeks op
het scherm of het formulier worden geplaatst waarmee de gegevens worden verzameld,
ofwel wordt op het scherm een venster met informatie getoond (bijvoorbeeld bij het
plaatsen van cookies). In elk geval dient men de gebruiker de gelegenheid te bieden door
middel van aanklikken duidelijk te maken dat hij bezwaar heeft tegen een en ander dan
wel meer informatie wenst.
Er zijn websites met een verklaring omtrent hun privacybeleid, waarin wordt aangegeven
hoe informatie wordt verwerkt, wat ermee wordt beoogd en hoe betrokkenen hun rechten
kunnen doen gelden. Dat is evenwel niet altijd het geval, en zelfs als een privacybeleid
wordt beschreven bevat dat niet altijd alle benodigde informatie.

Ofschoon uitgesproken voorstander van vermelding van nauwkeurige, volledige
beschrijving van het privacybeleid, beveelt de Groep toch vooral aan dat informatie aan
betrokkenen rechtstreeks op het scherm wordt verstrekt, bijvoorbeeld door middel van
vensters die verschijnen wanneer de gegevens worden verzameld, dus zonder dat
betrokkenen zelf actie behoeven te ondernemen om toegang te krijgen tot de informatie.
Internetgebruikers nemen immers niet altijd de moeite het privacybeleid door te nemen
van de vele sites die bij het surfen worden bezocht.

Om echt informatief te zijn moet de beschrijving van het privacybeleid niet te wijdlopig
zijn, een heldere structuur hebben en in duidelijke, begrijpelijke termen een correct beeld
geven van het beleid. Het werk van de OESO op dit gebied (Privacy Statement Generator
of privacy-wizard) zou aan dit doel kunnen bijdragen, al zou gebruikmaking van de
Generator nog geen overeenstemming met de Europese richtlijnen waarborgen.

In de praktijk kunnen beschrijvingen van het privacybeleid op zichzelf nauwelijks
voldoende zijn, want in veel gevallen bevatten de vermelde beschrijvingen te weinig
informatie met betrekking tot de gegevensbescherming. Een recentelijk door de EPIC in

                                                
93 Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op internet
door software en hardware, goedgekeurd door de Groep op 23 februari 1999, 5093/98/NL/def., WP 17.
94 Er moet ten minste worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor de verwerking, met welk doel de
informatie wordt verkregen en indien van toepassing dat de betrokkene bezwaar kan maken tegen de
verwerking.



53

de VS uitgevoerd onderzoek95 naar het op de sites vermelde privacybeleid van de 100
grootste e-commerce-bedrijven wees uit dat maar weinig veelbezochte sites een
behoorlijke privacybescherming boden. In feite was er bij de onderzochte partijen geen
enkele die voldeed aan belangrijke elementen van de Fair Information Practices waar het
bij het onderzoek om ging96.

Het doelbeginsel

De informatie die betrokkenen wordt verstrekt dient in alle gevallen uitgebreide en
duidelijke feiten te geven omtrent het doel van de verwerking. Artikel 6 van de algemene
richtlijn verbiedt verdere verwerking van de gegevens voor andere (onverenigbare)
doeleinden.

Dit beginsel is vooral belangrijk voor websites die informatie verzamelen over het
surfgedrag van internetgebruikers, voor softwareprogramma's die met toestemming van
gebruikers hun internetgedrag voor een specifiek doel mogen nagaan maar niet voor
andere (onbekende) doeleinden, en ook voor internetdienstverleners.
Navigatiegegevens over internetgebruikers mogen in principe alleen door
internetdienstverleners worden verzameld voor zover ze nodig zijn voor het verlenen van
een dienst aan gebruikers, in dit geval het bezoeken van gewenste sites. ISP's geven soms
als reden voor het bewaren van dergelijke gegevens dat ze nodig zijn om de prestaties
van hun systemen te controleren. Voor dat doel zijn echter identificeerbare gegevens niet
noodzakelijk, want de werking van een systeem kan heel goed worden gemeten en
gecontroleerd aan de hand van geaggregeerde gegevens.

Uit een recent rapport van de Registratiekamer97 blijkt dat als ISP's verkeersgegevens
over gebruikers op individueel niveau bewaren, ze dat niet doen in hun functie van
toegangsverleners, maar dat zulke informatie voor hen vooral interessant is met
betrekking tot hun rol als leveranciers van inhoud. Er moet echter met nadruk op worden
gewezen dat dit een geheel andere toepassing is.

Het zou nuttig zijn als het bestaande beginsel van de beperking ten aanzien van
doelstellingen ingebouwd zou kunnen worden in technische voorzieningen. Ook dit is te
beschouwen als een mogelijke privacybevorderende techniek98.

Eerlijke en rechtmatige verwerking

Artikel 6 van de algemene richtlijn bevat een aantal uitgangspunten gericht op de eerlijke
verwerking van persoonsgegevens. Eén ervan is het hiervoor behandelde doelbeginsel.

Het artikel schrijft verder voor dat persoonsgegevens die het mogelijk maken de identiteit
van personen te achterhalen, niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor
de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Dit houdt in dat
gegevens wanneer ze eenmaal anoniem zijn gemaakt en het dus niet meer mogelijk is ze
aan individuele personen te relateren, voor andere doelen kunnen dienen - bijvoorbeeld
voor het meten van de kwaliteit van geboden ISP-diensten of om bezoekersaantallen van
websites te analyseren.

Grote zoekmachines houden "query logs" bij van de ontvangen zoekopdrachten en
andere informatie, waaronder de gebruikte trefwoorden99. Deze laatste zijn informatief

                                                
95 Survey "Surfer Beware III: Privacy Policies Without Privacy Protection", zie EPIC alert 7.01, 12 januari
2000. Beschikbaar op www.epic.org/reports/surfer-beware.html.
96 De American Fair Information Practices dienen in de VS als fundamenteel richtsnoer voor de
bescherming van informatie over personen.
97 Klant in het web: Privacywaarborgen voor internettoegang (op. cit.)
98 Zie hoofdstuk 9 van dit document.
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voor bedrijven die voor webpagina's metatags willen selecteren en voor het inschatten
van on-line-interesse van het publiek voor een gegeven product, bedrijf of merknaam.
Als er geen verband kan worden gelegd tussen de query log en de identiteit van de
internetgebruiker die het trefwoord heeft ingevoerd, zijn er geen juridische bezwaren aan
het bewaren van zulke geaggregeerde gegevens.

Als gegevens over zoeken en surfen niet anoniem zijn gemaakt, mogen ze evenwel niet
langer opgeslagen blijven dan gedurende de internetsessie. Op dit aspect wordt nader
ingegaan bij de behandeling van de bepalingen over verkeersgegevens in de specifieke
richtlijn over privacy en telecommunicatie.

In het kader van eerlijke en rechtmatige verwerking van gegevens verdient ook artikel 7
van de richtlijn aandacht. Hierin worden verschillende voorwaarden met betrekking tot
eerlijke verwerking geformuleerd, waaronder de toestemming van de betrokkene en een
afweging tussen het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking
verantwoordelijke en de fundamentele rechten van het individu. Deze belangenafweging
dient steeds in gedachten te worden gehouden bij het verzamelen van gegevens over
internetgebruikers.

Voornaamste bepalingen van de specifieke richtlijn over de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector

Zoals ook blijkt uit het in hoofdstuk 3 weergegeven overzicht, bevat de
telecommunicatierichtlijn enkele bepalingen die zeer relevant zijn voor surfen en zoeken
op internet.

Ook al heeft Richtlijn 97/66/EG zoals de titel aangeeft betrekking op de
telecommunicatiesector in het algemeen, het is duidelijk dat de in de tekst ervan
gehanteerde terminologie uitgaat van de ISDN-technologie. De meeste bepalingen in de
richtlijn gebruiken termen als "oproep", die verwijzen naar de traditionele en de ISDN-
telefonie, wat toepassing ervan op internetdiensten niet eenvoudiger maakt. In de regel is
het echter wel mogelijk internetdiensten binnen de werkingssfeer van de richtlijn te
vervatten, al doen zich zoals uit de volgende paragrafen blijkt wel enige vragen voor.

Veel van deze terminologieproblemen zijn evenwel opgelost in de tekst van het voorstel
voor een herziene richtlijn van 12 juli 2000100. In dit voorstel zijn een aantal definities
geactualiseerd om te bereiken dat alle verschillende soorten transmissiediensten voor
elektronische communicatie zijn inbegrepen, ongeacht de gebruikte technologie.

Verwijzingen naar de term "oproep" zijn nu beperkt tot situaties waarin de wetgever
uitdrukkelijk doelt op telefoongesprekken, zoals duidelijk blijkt uit de opgenomen
definitie van dit woord in artikel 2, onder e)101. In alle andere gevallen spreekt de nieuwe
tekst van "communicatie" of " communicatiediensten".

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de meest relevante bepalingen van
Richtlijn 97/66/EG. Waar nuttig worden hier tevens de in de nieuwe tekst voor
herziening van de richtlijn voorgestelde veranderingen aangegeven.

                                                                                                                                                
99 Zie PALTRIGDE, S., Search engines and content demand, in Mining and Mapping Web Content, in:
Info, The Journal of policy, regulation and strategy for telecommunications, information and media, vol. 1,
no. 4, augustus 1999, blz. 330-333.
100 COM (2000) 385.
101 "Oproep" betekent een verbinding die tot stand wordt gebracht door middel van een algemeen
beschikbare telefoondienst en waarmee in real time tweerichtingscommunicatie mogelijk is.
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Artikel 4: Beveiliging

Verstrekkers van telecommunicatiediensten moeten, rekening houdende met de stand van
de techniek, passende beveiligingsmaatregelen treffen. Deze maatregelen dienen in
verhouding te staan tot de risico's die specifieke situaties met zich brengen.

Deze bepaling is vooral relevant voor leveranciers van routers en verbindingslijnen, want
dat zijn voorzieningen waarover enorme hoeveelheden informatie passeren.

In het nieuwe voorstel blijft dit artikel onveranderd, met uitzondering van de vervanging
van de term "telecommunicatiedienst" door "elektronische communicatiediensten".

Artikel 5: Vertrouwelijk karakter

Nationale regelgevingen dienen het vertrouwelijke karakter van communicatie te
garanderen, met name afluisteren, aftappen, registratie of anderszins onderscheppen of
controleren van gesprekken door anderen dan de gebruikers te verbieden, tenzij deze
daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.102

Bij het surfen en zoeken op internet zijn verschillende partijen betrokken waarvoor dit
artikel van belang is: leveranciers van routers en verbindingslijnen,
internetdienstverleners en telecommunicatie-exploitanten in het algemeen.

In principe heeft dit artikel betrekking op de inhoud van de communicatie. In de
internetsituatie is het onderscheid tussen verkeersgegevens en inhoud echter niet
gemakkelijk aan te geven, en zeker niet met betrekking tot surfen. Gegevens daarover
zijn in beginsel als verkeersgegevens te beschouwen. De Groep is evenwel van mening
dat surfen over een reeks sites opgevat dient te worden als een vorm van communicatie
en als zodanig binnen de werkingssfeer van artikel 5 valt.

Het surfgedrag van een internetgebruiker (navigatiegegevens) die allerlei websites
bezoekt, kan op zichzelf al veel duidelijk maken over de communicatie die plaatsvindt.
Aan de hand van de namen van de bezochte sites kan men in de meeste gevallen een vrij
duidelijk beeld krijgen van de communicatie die heeft plaatsgevonden. Bovendien is het
voor iemand die over de verkeersgegevens beschikt, niet moeilijk om de sites te
bezoeken en precies te zien welke inhoud is opgevraagd.

De Groep vindt daarom dat voor de surfgegevens van een internetgebruiker hetzelfde
beschermingsniveau moet gelden als voor "inhoud". Ook deze vorm van communicatie
dient dus als vertrouwelijk te worden beschouwd, en clickstreams zouden zo binnen de
werkingssfeer van dit artikel vallen.

In het nieuwe voorstel voor herziening van de richtlijn worden "verkeersgegevens" in
artikel 2, lid 1, onder c), gedefinieerd als “alle gegevens die worden verwerkt bij of ten
behoeve van de transmissie van communicatie over een elektronisch communicatie-
netwerk”. Navigatiegegevens vallen binnen deze definitie en zouden dus als
verkeersgegevens moeten worden opgevat.

De herziening van deze richtlijn resulteert in aanzienlijke verbeteringen doordat de
werkingssfeer van artikel 5 niet meer beperkt is tot de inhoud van de communicatie maar
ook geldt voor de betrokken verkeersgegevens. Door eenzelfde bescherming te bieden
                                                
102 Zie in dit verband Aanbeveling 2/99 van de Groep betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in het kader van de interceptie van telecommunicatieverkeer, goedgekeurd op 3 mei 1999,
5005/99/NL/def., WP 18.
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voor inhoud en de bijbehorende verkeersgegevens wordt het (soms lastige) onderscheid
tussen de twee begrippen minder belangrijk. De Groep verwelkomt deze verbetering.

Artikel 6: Verkeersgegevens en factureringsgegevens

Verkeersgegevens moeten na het beëindigen van de verbinding worden gewist of
anoniem worden gemaakt. Om te zien wat dit artikel in internetverband inhoudt, is het
noodzakelijk om te definiëren wat als inhoud van communicatie moet worden opgevat en
wat als verkeersgegevens.

Dit artikel lijkt sterk gebonden aan de situatie bij de verbinding van twee of meer partijen
via circuitgeschakelde telecommunicatie. Hier worden verkeersgegevens gegenereerd bij
het opzetten en onderhouden van de verbinding. De toepassing van het artikel in de
internetsituatie wordt daardoor extra lastig.

Bij het internetverkeer is de situatie als volgt: te verzenden pakketjes worden "verpakt" in
verschillende protocol-headers (bijv. een TCP-header, een IP-header en een Ethernet-
header). Deze protocol-headers worden bij elk knooppunt (router) waar een pakketje
passeert afgelezen om te kunnen bepalen waar het vervolgens naartoe moet. Nadat een
header is verzonden, lijkt er evenwel geen enkele noodzaak te bestaan dat bij
tussenliggende knooppunten enigerlei informatie uit headers bewaard blijft.

Informatie uit headers (die ook gegevens over de inhoud van pakketjes zou kunnen
omvatten) dient te worden beschouwd als verkeersgegevens in de zin van artikel 6 van
Richtlijn 97/66/EG en moet daarom anoniem worden gemaakt of worden gewist als deze
gegevens niet langer nodig zijn voor het in stand houden van de communicatie, met
andere woorden zodra de internetgebruiker toegang heeft tot de website.

Het lijdt geen twijfel dat loggegevens die over de sessie (login- en logouttijdstippen,
omvang van de transmissie, begin- en eindtijdstip van de hele sessie e.d.) binnen de
werkingssfeer van artikel 6 vallen.

De lijst van door een internetgebruiker bezochte websites (surfgedrag) moet in alle
gevallen worden beschouwd als verkeersgegevens (en mogelijk dezelfde bescherming
krijgen als inhoud). Bovenal geldt dat deze lijst meteen na beëindiging van de
internetsessie gewist dient te worden.

Een interessant punt is hierbij dat een registratie van de surfactiviteiten van een gebruiker
in de eigen pc opgeslagen blijft. Dat kan een probleem vormen indien verscheidene
personen op dezelfde pc werken.

De Groep heeft reeds eerder haar mening gegeven over het punt dat ISP's
verkeersgegevens bewaren voor wetshandhavingsdoeleinden103. In deze aanbeveling
staat dat verkeersgegevens die niet voor facturering nodig zijn, in principe niet mogen
worden bewaard. In het geval van gratis ISP's is het dan niet nodig om verkeersgegevens
langer op te slaan dan voor de normale werkzaamheden vereist is, want voor nota's is er
geen behoefte aan.

In de herziene richtlijn is de uitdrukking "na beëindiging van de oproep" vervangen door
"na beëindiging van de transmissie", hetgeen de situatie een stuk verduidelijkt.
Surfgedrag dient derhalve te worden gewist zodra de internetverbinding is verbroken.

De nieuwe tekst opent de mogelijkheid van verdere verwerking voor het aanbieden van
diensten met toegevoegde waarde of om de eigen elektronische communicatiediensten te
marketen, althans na toestemming van de abonnee. De aanduiding "dienst met

                                                
103 Aanbeveling 3/99 over de bewaring van verkeersgegevens door internetdienstenaanbieders voor
wetshandhavingsdoeleinden, goedgekeurd op 7 september 1999, 5085/99/NL/def., WP 25.
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toegevoegde waarde" is echter in het kader van dit voorstel niet gedefinieerd: de Groep
acht het noodzakelijk dat wordt verduidelijkt wat deze definitie precies omvat, om te
voorkomen dat zich nieuwe privacyrisico's voordoen en het doelbeginsel veilig te stellen.
Evenzo beveelt de Groep aan dat met betrekking tot de mogelijkheid van de verwerking
van verkeersgegevens voor eigen marketing door ISP's een "noodzakelijkheidstoets"
wordt toegevoegd 104.

Artikel 8: Identificatie van het oproepende en het opgeroepen nummer

Op internet zijn er geen al dan niet te identificeren oproeplijnen. Een afzonderlijk kanaal
of route waarover de identiteit van de oproepende partij te bepalen is vóórdat de
verbinding is gelegd, bestaat er niet.

Op internet is het IP-adres niet te scheiden van de communicatie (de pakketten), dus het
begrip CLI is er niet zonder meer toepasbaar.

Technisch gesproken is het niet mogelijk internetgerelateerde communicatiediensten te
leveren zonder gebruikmaking en transmissie van het IP-adres dat de internetgebruiker
gedurende een sessie toepast.

De conclusie is dus dat artikel 8 van de telecomrichtlijn niet op dezelfde manier op IP-
adressen van toepassing is als op telefoonnummers.

Het voorstel van 12 juli 2000 voor herziening van de richtlijn strookt met deze
gedachtegang. De bewoording van dit artikel blijft vrijwel ongewijzigd en spreekt van
"oproepen", een begrip dat in de nieuwe tekst uitsluitend wordt gehanteerd bij
telefoniediensten.

V. Privacybevorderende maatregelen

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is bij websurfen op verschillende
manieren te verbeteren. Onderstaand worden enkele mogelijkheden geschetst die de
gebruikersbescherming ten goede komen105.

Allereerst zijn veel methoden om persoonsgegevens te vergaren gebaseerd op het gebruik
van cookies. De browsersoftware die een internetgebruiker toepast maakt het mogelijk
het plaatsen van cookies op de eigen harde schijf te verhinderen, hetzij per stuk apart,
hetzij systematisch. Opgemerkt dient echter te worden dat meer en meer websites alleen
hun complete dienstenaanbod leveren als cookies niet worden verhinderd.

Op 20 juli 2000 heeft Microsoft aangekondigd dat het voor de volgende versie van
Internet Explorer gebruikers een beta-beveiligingspatch ging aanbieden om beter met
cookies van het web te kunnen omgaan106. De testversie hiervan zou eind augustus voor
het publiek beschikbaar komen.
Volgens de eerste berichten biedt de patch gebruikers verschillende mogelijkheden om
cookies doeltreffender in de hand te houden. Zo kan de browser onderscheid maken
tussen cookies die direct (first party) en die indirect (third party) worden ontvangen,
terwijl bij de standaardinstelling de gebruiker wordt gewaarschuwd als een permanent
third-party cookie wordt geplaatst. Dit type cookies wordt op grote schaal gebruikt door
internetadverteerders als DoubleClick en Engage om het gedrag van computergebruikers
te traceren. Verder stelt de nieuwe patch internetgebruikers in staat alle cookies met een
enkele klik te verwijderen en maakt ze de informatie over beveiliging en privacy

                                                
104 Zie Advies 7/2000 van de Groep, goedgekeurd op 2 november 2000, WP 36.
105 Zie voor meer details hoofdstuk 9 over privacybevorderende maatregelen.
106 EPIC Alert 7.14, 27 juli 2000.
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doorzichtiger. De patch verbetert evenwel niet de controle van gebruikers op cookies die
rechtstreeks worden geplaatst - een methode die bij commerciële websites zeer gangbaar
is.
Deze methode om cookies in de hand te houden vormt een vervolg op andere recentelijk
door Microsoft uitgebrachte beveiligingspatches die bestemd waren voor het dichten van
gegevenslekken. In mei 2000 kwam een beveiliging uit voor het populaire programma
Outlook, die cookies in e-mailberichten zou uitschakelen.
Het is echter te betreuren dat deze technieken het nog altijd niet mogelijk maken dat een
site waarvan een cookie oorspronkelijk afkomstig is, meteen aangeeft voor welk doel
deze gebruikt gaat worden.

In de tweede plaats kan ook de ISP een positieve bijdrage leveren aan de privacy van
internetgebruikers door de eigen bestanden aan persoonsgegevens te beperken tot het
minimum dat nodig is voor de communicatie en het op peil houden van de technische
kwaliteit. Het is met name in veel gevallen voor ISP's mogelijk om het IP-nummer van
een internetgebruiker voor een website verborgen te houden door voor de verbinding met
die site een speciale proxyserver tussen te schakelen. In die situatie wordt in plaats van
het IP-nummer alleen het door de proxyserver toegekende referentienummer
doorgegeven, terwijl het adres van de internetgebruiker binnen de ISP blijft. Dergelijke
diensten worden echter maar zelden als standaardvoorziening aangeboden.

In de derde plaats zijn sommige portalsites voorzien van de mogelijkheid dat ze zelf
optreden als vertrouwde derden (trusted third parties) die de persoonsgegevens van de
gebruiker veiligstellen. Dergelijke ‘infomakelaars’ kunnen fungeren als bewakers die
alleen persoonsgegevens verstrekken aan websites welke de privacy van de
internetgebruiker respecteren, of ook kunnen ze na volledige informatie aan en
instemming van de internetgebruiker diens persoonsgegevens "verhandelen" voor
bepaalde voordelen107. Met deze laatste mogelijkheid dient men echter voorzichtig te
zijn.

De meest drastische aanpak is bij internetgebruik diensten te benutten die het eigen IP-
adres opzettelijk verborgen houden voor de bezochte websites. Er zijn enkele
"anonimiserende" websites beschikbaar en er is ook soortgelijke gerichte software die het
IP-adres van internetgebruikers geheim houdt door de communicatie via speciale servers
om te leiden welke dat adres vervangen door een ander.

De opkomst van nieuwe ET-programmatuur doet uiteraard de vraag rijzen hoe men zich
tegen dergelijke bewakingswijzen kan beschermen. Eén mogelijke - maar niet
gemakkelijk uitvoerbare - manier108 kan zijn de harde schijven van computers fysiek te
splitsen in openbare en particuliere gebieden, waardoor binnengehaald materiaal nooit
toegang kan krijgen tot informatie welke men vertrouwelijk wil houden. Maar hoe dan
ook, bij het downloaden van toepassingen van internet of uit e-mail is het raadzaam om
uiterst zorgvuldig te werk te gaan.

VI. Conclusies

• Het is noodzakelijk dat internetgebruikers bij het surfen of zoeken op internet de
keuze hebben om anoniem toegang te krijgen. De toepassing van proxyservers wordt
daarom sterk aanbevolen.

                                                
107 Zie het boek "Net Worth" (op. cit.) voor nadere details.
108 Zoals voorgesteld door Cheswick, wetenschappelijk onderzoeker bij Lucent technologies, in het artikel
van COHEN, A. in Time Magazine (op. cit.).
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• Het toenemende gebruik van bewakingsprogrammatuur is een ontwikkeling die aan
de orde gesteld dient te worden en de nodige aandacht verdient omdat ze ernstige
gevolgen kan hebben voor de privacy van internetgebruikers.

• Bij enkele van de in de huidige tekst van de telecomrichtlijn gehanteerde begrippen
en definities is niet eenvoudig duidelijk hoe ze precies op internetgerelateerde
diensten toegepast moeten worden.

- De traditionele scheiding tussen inhoud en verkeersgegevens stuit bij
internetactiviteiten op problemen, met name ook in samenhang met surfen. Ten
eerste dient het begrip verkeersgegevens een brede interpretatie te krijgen en ook
headergegevens en alle inloggegevens te omvatten. En tevens dient surfgedrag
hetzelfde niveau van bescherming te krijgen als de inhoud van communicatie.

- De bepalingen over CLI verdienen eveneens in samenhang met internet te worden
heroverwogen.

• De herziening van deze richtlijn heeft op het eerste van deze punten tot een grote
verbetering gevoerd, doordat de werkingssfeer van artikel 5 niet langer beperkt is tot
de inhoud van de communicatie maar tevens de bijbehorende verkeersgegevens
omvat, waardoor deze een gelijke bescherming krijgen. De Groep verwelkomt deze
verbetering. Het tweede probleem is eveneens opgelost, door duidelijk te maken dat
deze bepaling alleen geldt voor telefoonoproepen en niet op internet.

Door de terminologie aan te passen aan de tegenwoordige bredere context heeft de
herziening van de richtlijn de duidelijkheid sterk verbeterd, waardoor de interpretatie
van de bestaande bepalingen is vergemakkelijkt. De Groep attendeert er evenwel op
dat het begrip "diensten met toegevoegde waarde" nadere uitwerking behoeft
teneinde een te brede interpretatie uit te sluiten.
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HOOFDSTUK 6: PUBLICATIES EN FORA

I. Inleiding

Publicaties en fora waaraan men op internet kan deelnemen hebben een eigenschap
gemeen: ze maken persoonsgegevens openbaar beschikbaar, met (bij openbare
discussiegroepen) dan wel zonder (bijv. bij adresgidsen) de directe medewerking van de
betrokken persoon. De overwegingen achter het openbaar maken van persoonsgegevens
variëren en hangen af van de situatie. Zo kan een internetgebruiker een zekere informatie
openbaar maken omdat hem daarom bijvoorbeeld voor de toegang tot een chatruimte
wordt verzocht, of de informatie kan door een derde, bijvoorbeeld een openbare
instelling, om administratieve redenen worden gepubliceerd.
De fundamentele vraag die zich bij dergelijke situaties voordoet, is in hoeverre
privacybeginselen van toepassing zijn op gegevens die algemeen beschikbaar zijn op het
Web. In tegenstelling tot wat men veelal denkt, geldt de wetgeving over
gegevensbescherming ook voor openbaar gemaakte gegevens, en in dit hoofdstuk wordt
speciaal ingegaan op de redenen en de noodzaak van elke publicatie van
persoonsgegevens, op het doel van de openbaarmaking en op het risico van misbruik van
dergelijke gegevens.

II. Technische beschrijving

Openbare discussiefora

De technische aspecten van gegevensverwerking met betrekking tot openbare
gespreksgroepen zijn afhankelijk van de aard van de groep, waarbij twee hoofdtypen zijn
te onderscheiden: nieuwsgroepen en chatruimten.

Nieuwsgroepen

Nieuwsgroepen zijn op een specifiek onderwerp gerichte fora waar alle door gebruikers
ingezonden gegevens gedurende een vaste periode worden opgeslagen teneinde bijdragen
of antwoorden van deelnemers over het gegeven onderwerp te kunnen verwerken.

Elke vraag en elk artikel bestaat uit een "titel" en een "tekst"; de schakel tussen een
artikel en een antwoord op dat artikel heet een "thread".

Om de berichten aan nieuwsgroepservers te sturen gebruikt men specifieke protocollen.
Het gangbare verwerkingsprotocol voor nieuws is NNTP (News Network Transfer
Protocol), maar er zijn ook nieuwsgroepen die met het HTTP-protocol werken. NNTP
verwerkt permanente verbindingen tussen nieuwsgroepservers en actualiseert berichten
automatisch. Bij de nieuwsgroepserver worden de berichten vastgelegd op een harde
schijf die door elke aangesloten persoon geraadpleegd kan worden. Het nieuws wordt in
HTML-formaat gepresenteerd.

Elke server vergelijkt de eigen artikelenlijst van iedere discussiegroep met de andere en
wisselt daarmee nieuwe artikelen uit. Al deze vergelijkingen gaan gepaard met miljoenen
gegevensuitwisselingen via internet.

Van het grote aantal groepen kiezen gebruikers als regel slechts een beperkte lijst, en de
voor raadpleging gebruikte software vermeldt alleen de titels van nieuwsberichten. Het
binnenhalen van de tekst van de artikelen blijft overgelaten aan het initiatief van
geïnteresseerde deelnemers.



61

Chatruimten

Er zijn drie hoofdvormen van chatten op internet: Internet Relay Chat (IRC), Webpage
(Java) Chat, and ICQ (I seek you) Chat.

1. IRC is het oorspronkelijke chatmedium op internet. Het werkt met een protocol dat
deelnemers in staat stelt om publiek in real time te communiceren met een willekeurig
aantal mensen, of ook privé met maar één gespreksgenoot. Chatruimten worden, net als
nieuwsgroepen, bepaald door hun onderwerp, maar in tegenstelling met die groepen
worden de verbindingen aan het eind van de discussie verbroken.

Wegens de vertragingen die bij de informatieoverdracht via het IRC optreden, zijn
onafhankelijke netwerken opgezet met als voornaamste EfNet, UnderNet en DalNet.

2. Webpage Chat maakt het mogelijk te chatten zonder speciaal programma: een
moderne webbrowser is alles wat men nodig heeft. Er zijn twee soorten webpage chat: de
vaste ruimten die de meeste portals van het web daarvoor ingericht hebben, en de
uitvoeringen van personen die ze op de eigen homepage opzetten. Webpage chat is
eenvoudig in het gebruik maar heeft slechts beperkte mogelijkheden: men kan alleen
tekst uitwisselen en in tegenstelling tot de situatie bij IRC kan men geen kleuren
veranderen, geluiden overbrengen, bestanden verzenden of ontvangen, uiteenlopende
lettertypen kiezen of ook maar iets aan het interface naar eigen smaak wijzigen.

3. ICQ is een programma dat signaleert of en wie op enig tijdstip on line is. Het
attendeert een gebruiker erop als mensen van een lijst van persoonlijke contacten
inloggen, maakt het mogelijk met hen contact op te nemen, te chatten en ze berichten te
sturen, zonder dat men het surfen op internet hoeft te onderbreken - mits alle deelnemers
ICQ gebruiken. Men kan het programma instellen op gebruiker niet aanwezig, niet
beschikbaar of onzichtbaar.

Publicaties en adresgidsen (directory’s)

Publicaties en adresgidsen worden op internet als regel aangeboden in de vorm van een
databank waarbij men met behulp van zoekcriteria informatie over één of meer personen
kan inwinnen.

De informatiebron voor telefoongidsen is van oudsher het officiële nationale
"telefoonboek" dat wordt uitgegeven door de klassieke telecommunicatie-exploitant of,
in sommige landen, een commercieel bedrijf dat uitgaande van de lijst van
telefoonabonnees verantwoordelijk is voor het opstellen van de gids.

E-maildirectory’s worden samengesteld op allerlei manieren, uiteenlopend van
vrijwillige vermeldingen van internetgebruikers op inschrijvingslijsten die door ISP's
worden voorgelegd tot het ongeregeld verzamelen van e-mailadressen via websites van
bijvoorbeeld nieuwsgroepen.

Bij andere vormen van publicaties, bijvoorbeeld die van overheidsinstanties, worden
bron en inhoud aangepast aan het doel. In een nationaal overzicht van gerechtelijke
uitspraken bijvoorbeeld kunnen naast de data van de uitspraken, de gerechtshoven en hun
locaties ook de namen van de rechter en de partijen en een samenvatting van de zaak
opgenomen zijn.

De meeste databanken op internet bieden verscheidene zoekcriteria, waardoor men aan
de hand van eigen zoektermen toegang tot de informatie krijgt en de uitkomsten op
verschillende manieren kan structureren. Bij telefoongidsen kan men bijvoorbeeld
uitgaan van een naam of een telefoonnummer, in een databank met gerechtelijke
uitspraken (jurisprudentie) zoeken op de datum van de uitspraak, de naam van een partij
e.d.
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III. Privacyrisico's

Openbare gespreksgroepen

Het voornaamste risico met betrekking tot privacy109 vloeit voort uit het feit dat de
internetgebruiker zelf een aantal persoonsgegevens onthult die daardoor toegankelijk
worden. Dit kan vervolgens leiden tot opneming in andere verzamelingen en toepassing
voor doeleinden die door iemand die deelneemt aan een openbare gespreksgroep niet
goed zijn voorzien. Zomin als men zich altijd bewust is van de details die gewoonlijk
samen met de inhoud van bijdragen aan een forum worden vermeld. Bij nieuwsgroepen
bijvoorbeeld wordt het e-mailadres van de deelnemer meestal samen met de naam of het
pseudoniem van de afzender van het bericht verzonden110. Sommige chatgroepen
vermelden het IP-adres van de computer van een deelnemer tezamen met diens
pseudoniem. Er zijn internetdienstverleners die de mogelijkheid bieden om aan fora deel
te nemen zonder dat men voor de gespreksgenoten identificeerbaar is, of ook zodanig dat
deze alleen een door de betrokken persoon opgestelde "autobiografische notitie" kunnen
lezen.

Welke persoonlijke informatie on line beschikbaar is, loopt van groep tot groep uiteen.
Een algemene regel is dat men om aan chatruimten deel te nemen een door de
internetdienstverlener opgestelde gedetailleerde vragenlijst moet invullen, meestal ook
over zaken als e-mailadres, geboortedatum, land, geslacht en soms bepaalde persoonlijke
voorkeuren.

Vanuit technisch standpunt gezien is zulke gedetailleerde informatie geenszins nodig
voor een goed functioneren van de nieuwsgroep of chatdienst, in de zin van artikel 6 van
Richtlijn 95/46/EG.

Bovendien kan de registratie van deze informatie leiden tot het gebruik ervan door de ISP
voor andere doeleinden, eventueel gecombineerd met aanvullende persoonlijke details
die on line via chatruimten worden verzameld.

Er worden gegevens verzameld en/of gepubliceerd voor twee doeleinden:

1. om de aard van de ter beschikking komende inhoud in de hand te houden teneinde te
voorkomen dat er ontoelaatbaar materiaal wordt verspreid en/of om de herkomst van
eventueel verboden inhoud vast te kunnen stellen111. Voor dat doel en om de inhoud
identificeerbaar te maken wordt veelal van bijdragen vastgelegd waar ze vandaan
komen - zonder voorselectie, ook al zouden daarvoor alleen het e-mailadres en
mogelijk de naam van de afzender voldoende zijn;

2. om lijsten van persoonsgegevens te kunnen opstellen. Voor het verzamelen van
persoonsgegevens op het Web bestaat speciale software die het net kan afzoeken en
alle beschikbare gegevens over een bij naam bekende persoon kan combineren. In

                                                
109 De Spaanse instantie voor gegevensbescherming (Agencia de Proteccion de Datos) heeft dit onderwerp
behandeld in haar document "Recomendaciones a los usuarios de Internet" (Aanbevelingen voor
internetgebruikers), in het Spaans en het Engels beschikbaar op haar website:
www.agenciaprotecciondatos.org.
110 Het e-mailadres bevat dikwijls de naam van de internetgebruiker in het voorste stuk, vooral indien het
adres automatisch wordt samengesteld door een IAP die dan de geregistreerde naam van de gebruiker
neemt. Meestal kan de gebruiker wel de inhoud van dat adresdeel wijzigen en bijvoorbeeld een
pseudoniem hanteren. De gebruiker kan de internetaanbieder ook om een tweede adres vragen waarvoor hij
dan zelf de naam mag kiezen.
111 Misschien om te voorkomen dat de aansprakelijkheid daarvoor komt te liggen bij de dienstverlener die
voor het forum verantwoordelijk is.
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haar Aanbeveling 3/97112 citeerde de Groep een krantenartikel waarin werd uitgelegd
hoe met dergelijke software een gedetailleerde biografie van een willekeurig
geselecteerde persoon kon worden samengesteld aan de hand van informatie uit alle
discussiegroepen waaraan die persoon deelnam, met inbegrip van bijvoorbeeld diens
adres, telefoonnummer, geboorteplaats, werkkring, favoriete vakantiebestemming en
andere persoonlijke interesses. Zulke gegevens kunnen na vergaring ook verder
worden verwerkt voor uiteenlopende doeleinden als direct marketing of beoordeling
van kredietwaardigheid, of ook worden verkocht aan verzekeringsbedrijven of
werkgevers. Er zijn internetsites die al publiekelijk beschikbare zoekprogrammatuur
aanbieden waarmee men aan de hand van een naam of e-mailadres alle berichten kan
verzamelen die door de persoon in kwestie zijn bijgedragen113.

Publicaties en adresgidsen (directory’s)

Het feit dat persoonlijke informatie beschikbaar is via openbaar beschikbare bronnen als
adresboeken brengt soortgelijke vragen met zich mee als in de situatie hierboven, en wel
met betrekking tot de mogelijke verwerking van persoonsgegevens op wereldwijd niveau
voor doeleinden die geheel verschillen van de opzet waarvoor ze oorspronkelijk openbaar
zijn gemaakt114.

Zoals reeds is benadrukt schept de computerverwerking van gegevens gecombineerd met
de mogelijkheid teksten volledig af te zoeken een onbegrensd aantal mogelijkheden voor
het opvragen en sorteren van informatie, waarbij verspreiding via internet bijdraagt aan
het risico van het verzamelen voor niet-legitieme doeleinden. Bovendien heeft
computerverwerking het veel gemakkelijker gemaakt om openbaar beschikbare gegevens
uit verschillende bronnen te combineren tot beschrijvingen van de positie of het gedrag
van individuele personen. Verder dient speciale aandacht uit te gaan naar het feit dat het
openbaar maken van persoonsgegevens bijdraagt aan de opkomst van de nieuwe
technieken datawarehousing en datamining115. Met behulp van deze technieken kan men
gegevens verzamelen zonder enigerlei voorafgaande vermelding van het doel; pas in het
stadium van toepassing worden de verschillende doelstellingen gedefinieerd116.

Ter illustratie van de bezorgdheid hierover worden nu enkele specifieke situaties
beschreven.

- Databanken met gerechtelijke uitspraken zijn openbare documentatiemiddelen op het
gebied van jurisdictie, maar de publicatie van allerlei rechtszaken in elektronische vorm
op internet kan in combinatie met de diverse aangeboden zoekcriteria leiden tot het

                                                
112 Aanbeveling 3/97 over anonimiteit op internet, goedgekeurd door de Groep op 3 december 1997.
113 Zie bijvoorbeeld de internetsite van Deja: “http://www.deja.com/home_ps.shtml?”, met het aanbod van
een “powersearch tool” waarbij men de keuze heeft uit verschillende zoekcriteria waaronder auteursnaam
van bijdragen aan nieuwsgroepen. De site vermeldt over de uitgebreidste databank van
nieuwsgroepbijdragen op het web te beschikken.
114 Zie hierover de bijdrage van dhr. Marcel PINET, medewerker van het CNIL, op de Internationale
Conferentie van Instanties voor Gegevensbescherming gehouden te Santiago de Compostela, Spanje, in
september 1998, beschikbaar op www.cnil.fr, onder Internet-Initiatives.
115 Datamining en datawarehousing maken het mogelijk door middel van het analyseren van massale
hoeveelheden gegeven patronen en relaties op te sporen binnen zakelijke activiteiten en achtergronden van
een organisatie; data warehousing wordt verondersteld bij te dragen aan besluitvorming. De verwerking
van enorme hoeveelheden informatie gebeurt met behulp van software die snel verbanden legt tussen
gerelateerde informatiebestanden in een databank. Zie het rapport van de Registratiekamer (BORKING, J.,
ARTZ, M. en VAN ALMELO, L.), Gouden bergen van gegevens: over datawarehousing, datamining en
privacy, Achtergrondstudies en verkenningen 10, september 1998, beschikbaar op
www.registratiekamer.nl.
116 Zie Advies 3/99 betreffende overheidsinformatie en de bescherming van persoonsgegevens,
goedgekeurd door de Groep op 3 mei 1999.
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opstellen van informatiebestanden over individuele personen veeleer dan over jurisdictie.
Men hoeft daartoe slechts een lijst van rechtszaken op te vragen waarbij een gegeven
persoonsnaam betrokken was.

- Gerichte informatie over personen is ook te verkrijgen door combinatie van de
gegevens vervat in afzonderlijke elektronische databanken. De namen van mensen die
niet mogen stemmen zijn bijvoorbeeld op te sporen door combinatie van de
bevolkingsregisters met inhoud van stemlijsten.

- Bij adresverzamelingen op internet zijn de zoekcriteria met betrekking tot individuele
personen niet beperkt tot de naam maar kan men ook van adres of telefoonnummer
uitgaan. Wanneer men instemt met de publicatie van het adres in het "papieren"
telefoonboek voorziet men zulk "omgekeerde" gebruik in de regel niet. Zijn
persoonsgegevens in elektronische vorm beschikbaar, dan kunnen die voor diverse
doeleinden worden geselecteerd, met name voor direct marketing gericht op groepen
mensen in eenzelfde woongebied (bijvoorbeeld om alarminstallaties in stadsgebieden te
verkopen) of om iemand te identificeren en te registreren die een firma opbelt met een
eenvoudig en naar zijn/haar idee anoniem verzoek om informatie.

Openbaarmaking op internet kan leiden tot andere vormen van informatievergaring over
personen, niet alleen aan de hand van persoonlijke informatie vervat in een chatruimte,
een openbaar register of een adreslijst, maar ook uit het materiaal dat aan een
persoonlijke webpagina te ontlenen is. Het automatisch afzoeken van zulke pagina's met
zoekrobots kan leiden tot complete bestanden met persoonsgebonden informatie en
eventueel verkoopacties en spamming naar de opsteller(s) van of bijdragers aan de
pagina's.

IV. Juridische analyse

Openbare fora

Er bestaan plannen om internetdienstverleners verplichtingen op te leggen gericht op
beperking van de risico's van het onrechtmatig verzamelen van persoonsgegevens die
verstrekt zijn aan en in chatruimten en nieuwsgroepen.

Aanbeveling R (99) 5 van de Raad van Europa aangaande de bescherming van privacy
op internet117 stelt als richtsnoer voor internetdienstverleners voor dat deze gebruikers,
vóórdat ze abonnee worden of van de diensten gebruik gaan maken, informeren omtrent
de privacyrisico's verbonden met internettoepassingen, bijvoorbeeld met betrekking tot
de integriteit, de vertrouwelijkheid, de veiligheid van het netwerk of andere mogelijke
aantastingen van de persoonlijke levenssfeer als het ongemerkt vergaren of registreren
van gegevens.

Het registratieformulier dat moet worden ingevuld door personen die aan een openbaar
forum willen deelnemen, moet voldoen aan de bepalingen in artikel 6 van Richtlijn
95/46/EG over de eerlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin is gesteld dat
persoonsgegevens alleen mogen worden verzameld voor rechtmatige doeleinden en dat
men geen daarvoor onnodige of irrelevante gegevens mag opvragen.

Of een doelstelling rechtmatig is kan worden vastgesteld aan de hand van artikel 7 van
Richtlijn 95/46/EG, dat met name de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene
verlangt voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens en dat een afweging vereist
van de legitieme belangen van de gegevensbeheerder en de fundamentele rechten van het
individu (artikel 7, onder a) en f)).
                                                
117 Aanbeveling van het Comité van Ministers aan de lidstaten, goedgekeurd op 23 februari 1999.
Beschikbaar op www.coe.int/dataprotection/.
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Gebruikers moeten op heldere, zichtbare wijze geïnformeerd worden over dat doel, over
de kwaliteit van de te verzamelen gegevens en over de mogelijke bewaarperiode. Als de
betrokkene geen goede indicatie krijgt omtrent de omstandigheden bij de verwerking van
de gegevens, mag het uitblijven van een reactie niet als impliciete instemming met
verdere verwerking van de gegevens door de beheerder (bijv. voor marketingdoeleinden)
worden opgevat.

Onderstreept dient te worden dat dienstverleners niet in alle situaties noodzakelijkerwijs
de precieze identiteit van de gebruiker behoeven te kennen. Vóór het accepteren van een
abonnee en het uitvoeren van de aansluiting met internet dient men de betrokkene te
informeren omtrent de mogelijkheden van een anonieme toegang tot internet of
toepassing van dienstengebruik onder een pseudoniem of anoniem118.

Dit uitgangspunt wordt door de Groep beschreven in haar Aanbeveling 3/97 over
anonimiteit op internet119. Dat anonimiteit rechtmatig is in situaties als het uitwisselen
van persoonlijke ervaringen (bijvoorbeeld van slachtoffers van seksueel geweld of bij
alcoholverslaafden) of politieke overtuigingen wordt algemeen onderschreven, maar de
Groep heeft benadrukt dat de noodzaak van anonimiteit op internet zich ver buiten
dergelijke terreinen uitstrekt, want identificeerbare transactiegegevens vormen alleen al
doordat ze er zijn een middel om individueel gedrag te volgen en te controleren in een
mate die nooit eerder mogelijk is geweest.

De wijze waarop bij nieuwsgroepen en chatruimten ontoelaatbare inhoud wordt geweerd,
dient te stroken met het proportionaliteitsbeginsel vastgelegd in artikel 6 van Richtlijn
95/46/EG, waarin staat dat de identificatie en verzameling van alle persoonsgegevens bij
bijdragen aan een openbaar forum beschouwd dient te worden als een onevenredige vorm
van controle. Er bestaan "lichtere" manieren, zoals de wel voorgestelde contractvormen
die de "kwaliteit van bijdragen" zouden moeten waarborgen, of de inschakeling van een
"moderator" die bijdragen op onwettige en schadelijke inhoud zou moeten controleren.

In aanvulling op deze fundamentele uitgangspunten is op te merken dat de bewaring van
verkeersgegevens door internetdienstverleners aan zeer strikte regels is gebonden, net als
bij telecommunicatie-exploitanten. De algemene regel is dat verkeersgegevens gewist of
anoniem gemaakt moeten worden zodra de communicatie is beëindigd (artikel 6, lid 1,
van Richtlijn 97/66/EG). Telecommunicatiebedrijven en internetdienstverleners mogen
geen gegevens uitsluitend voor wetshandhavingsdoeleinden verzamelen en opslaan,
tenzij zij daartoe wettelijk om specifieke redenen en onder speciale omstandigheden zijn
verplicht120.

Publicaties en adreslijsten (directory’s)

De Groep heeft herhaald121 dat de Europese wetgeving aangaande gegevensbescherming
ook geldt voor openbaar gemaakte persoonsgegevens en dat ook die bescherming
vereisen.

Het essentiële punt met betrekking tot openbare persoonsgegevens is het doelbeginsel,
dat inhoudt dat verzameling noodzakelijk moet zijn voor welbepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en vervolgens niet mogen worden verwerkt
op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden (artikel 6, lid 1, onder b) van
Richtlijn 95/46/EG).
                                                
118 S. LOUVEAUX, A. SALAÜN, Y. POULLET, User protection in the cyberspace: some
recommendations, CRID, blz. 12, beschikbaar op http://www.droit.fundp.ac.be/crid/.
119 Aanbeveling goedgekeurd door de Groep op 3 december 1997.
120 Aanbeveling 3/99 over de bewaring van verkeersgegevens door internetdienstenaanbieders voor
wetshandhavingsdoeleinden, goedgekeurd door de Groep op 7 september 1999.
121 ADVIES 3/99: zie boven.
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De Groep heeft tevens onderstreept dat openbaar gemaakte persoonsgegevens geen
homogene categorie vormen die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming eenzelfde
behandeling vereist: ook al zijn gegevens openbaar, de toegang ertoe kan aan bepaalde
voorwaarden gebonden zijn (bijvoorbeeld dat men moet aantonen dat de interesse
gerechtvaardigd is) of er kunnen restricties ten aanzien van het gebruik gelden
(bijvoorbeeld met betrekking tot marketingdoeleinden).

Openbaarmaking van persoonsgegevens op internet kan leiden tot vormen van
verwerking die door de betrokkene niet zijn voorzien. De artikelen 10, 11 en 14 van
Richtlijn 95/46/EG houden met betrekking hiertoe in dat de betrokkene het recht heeft te
worden geïnformeerd omtrent het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens, en ook op de
hoogte moet worden gesteld van het recht dat hij/zij heeft om op eenvoudige wijze
bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor
marketingdoeleinden.

Het idee van één centrale lijst waarop men kenbaar kan maken bezwaar te hebben tegen
verwerking van persoonsgegevens biedt wellicht een interessante oplossing voor de
moeilijkheden die mensen nu ervaren bij het telkenmale aantekenen van bezwaar tegen
verwerkingsopzetten, mede gezien het steeds toenemende aantal daarvan op zowel
nationaal als internationaal niveau. 122.

Indien het beoogde doel van de verwerking niet verenigbaar is met de oorspronkelijke
doelstellingen, moet het evenwicht tussen het recht op privacy en de belangen van de
voor de verwerking verantwoordelijke gezocht worden in het opleggen van strengere
bepalingen aan de voor de verwerking verantwoordelijken. Deze dienen de toestemming
van de betrokkene te verwerven of moeten voor de verwerking een wettelijke of
statutaire grond kunnen aantonen.

Het is evenwel niet altijd duidelijk of de voor de verwerking verantwoordelijke echt de
plicht heeft een bezwaar van de kant van een betrokkene te respecteren dan wel voor de
gegevensverwerking zijn/haar toestemming te verkrijgen.

De regelgeving die aangaande internetdirectory’s in verschillende landen geldt, getuigt
bijvoorbeeld van verschillen in aanpak. De vraag is daarbij of aparte toestemming vereist
is vóórdat een directory in elektronische vorm (met andere zoekcriteria) verschijnt en
men wel toestemming had voor een versie op papier.

In sommige landen (Spanje en België, bijvoorbeeld) vindt men dat uitgebreidere
zoekcriteria de mogelijkheid inhouden van verwerking van persoonsgegevens voor
doeleinden die niet stroken met het oorspronkelijke doel, en dat zulke verwerkingen dus
niet zijn toegestaan zonder voorafgaand medeweten en de uitdrukkelijke toestemming
van de betrokkene. In andere landen (als het Verenigd Koninkrijk) lijkt het in principe
voldoende als men zich houdt aan de bepaling aangaande bezwaar aantekenen zoals die
in de richtlijn is gesteld, al hangt een en ander wel af van de vraag of er een wettelijke
plicht bestaat om de in de directory vervatte informatie te publiceren..

De uiteenlopende interpretatie van de wetstekst resulteert in verschillen in
beschermingsniveau binnen de EU en tot praktische conflicten wanneer bijvoorbeeld een
directory met persoonsgegevens over inwoners van een land met een verdergaande
bescherming op internet wordt gezet vanuit een land met een minder stringent
beschermingsbeleid.

                                                
122 Dit zou vooral praktisch kunnen zijn met betrekking tot de verspreiding van directories op internet.
Klachten die bij instanties voor gegevensbescherming worden ingediend hebben vaak betrekking op de
publicatie van gegevens uit een bepaald land terwijl de betrokkene wel op een bezwaarlijst staat maar
alleen in zijn/haar eigen land.
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Dergelijke conflicten zijn al op Europees niveau besproken en een gemeenschappelijke
interpretatie van de teksten door de Groep heeft geresulteerd in een officiële opstelling
waarin de geharmoniseerde toepassing van het beginsel door de EU-lidstaten wordt
aanbevolen123.

Artikel 12 van het voorstel voor een herziening van Richtlijn 97/66/EG124 bepaalt dat
elke persoon het recht heeft kosteloos te beslissen of en welke persoonsgegevens in
openbare directory’s opgenomen mogen worden, voor welk uitdrukkelijk omschreven
doel en in welke mate. Dit vormt een stap in de goede richting en heeft de volle steun van
de Groep gekregen.

V. Privacybevorderende maatregelen

In aanvulling op de bovenbeschreven juridische voorzieningen zijn er ook technische
maatregelen mogelijk die op verschillend niveau de bescherming van persoonsgegevens
kunnen verbeteren.

Als algemeen uitgangspunt merkt de Groep in dit verband op dat browsersoftware in alle
opzichten op zo'n manier moet worden geconfigureerd dat bij de standaardinstelling
slechts het minimum aan informatie wordt verwerkt dat nodig is voor het opstarten van
de internetverbinding125.

Anonimiteit op openbare fora

Ten aanzien van anonimiteit op internet en in het bijzonder bij openbare fora kan
toepassing van “pseudo-identiteit” wellicht een alternatieve oplossing bieden voor het
vraagstuk van de combinatie van het weren van ontoelaatbare inhoud en de bescherming
van persoonsgegevens. Zo'n identiteit kan via een gespecialiseerde dienstverlener aan een
individuele deelnemer worden toegekend. In beginsel blijft de anonimiteit gerespecteerd,
maar het verband met de echte identiteit is via de gespecialiseerde dienstverlener te
leggen in specifieke gevallen van bijvoorbeeld verdenking van criminele activiteiten. Met
betrekking tot e-mail kunnen anonieme remailers de gebruiker een anoniem adres geven
waar andere mensen hun mails aan richten. De remailer geeft dit adres (wel aangeduid als
"pseudonieme server") door aan het echte adres van de gebruiker ofwel verzendt de
berichten van de gebruiker zonder enigerlei spoor naar diens adres126.

Systematische registratie van gegevens

Er bestaan ook voorzieningen die ervoor zorgen dat bij auteurs van persoonlijke pagina's
niet zonder dat ze het merken de bezoekers systematisch worden geregistreerd en hun
persoonsgegevens worden verzameld. Het Robot exclusion protocol is bijvoorbeeld
gericht op het verhinderen dat de bezoeken aan alle of enkele pagina's van een website
automatisch door een zoekmachine worden geregistreerd127. Dit protocol wordt door de
meeste zoekmachines op het Web herkend. Het bestand “robots.txt” opgenomen in het
internetadres bevat instructies gericht op zoekrobots die inhouden dat sommige robots

                                                
123 Advies 5/2000 over het gebruik van openbare abonneelijsten voor omgekeerd zoeken of zoeken met
meervoudige criteria (omgekeerde abonneelijsten), WP 33, goedgekeurd op 13 juli 2000.
124 In de openbaar gemaakte versie van 12 juli 2000, COM(2000) 385.
125 Aanbeveling 1/99 van de Groep inzake de onzichtbare en automatische verwerking van
persoonsgegevens op internet door software en hardware, goedgekeurd op 23 februari 1999.
126 Deze diensten worden als Cypherpunk (voor de eerste generatie) of Mixmaster (bij de tweede generatie,
met geavanceerdere techniek) remailers aangeduid. Bekende anonieme servers op het web waren
“anon.penet.fi” en “alpha.c2.org”, maar het schijnt dat beide nu gesloten zijn. Een nieuwe is
“Nym.alias.net”. Anonieme berichten kunnen ook via een HTML-document worden verstuurd. In dat geval
worden bericht en eindbestemming zonder encryptie aan de gebruikte WWW-server opgegeven.
127 Advies 3/99, zie boven.
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niet welkom zijn of dat maar enkele aangegeven pagina's van de site gelezen en
geïndexeerd mogen worden.

Alleen een dienstverlener kan zo'n "Robot exclusion protocol"  in het siteadres opnemen,
maar auteurs van persoonlijke webpagina's die met een ISP werken welke deze
voorziening niet wil aanbrengen, kunnen op elke pagina waarvan ze geen indexering
wensen een Robots metatag plaatsen. Zulke metatag robots hebben echter wel het nadeel
dat ze nog niet door alle zoekmachines op internet worden herkend.

On-linetoegang tot openbare informatie

Het laatste onderwerp dat in dit hoofdstuk aan de orde komt betreft on-linetoegang tot
openbare informatie waarvoor (niettemin) de regels van de privacybescherming gelden.

Er zijn technische voorzieningen die bij zulke gegevensbestanden kunnen worden
toegepast om onwettig gebruik van de vervatte informatie tegen te gaan:

- Zoekcriteria moeten zodanig worden gedefinieerd dat gegevens uitsluitend conform de
oorspronkelijke doelstellingen te gebruiken zijn. De Groep heeft er in haar Aanbeveling
van 13 juli 2000 over omgekeerd zoeken op gewezen dat "d e voor de
gegevensverwerking verantwoordelijke ook passende technische en organisatorische
maatregelen moet 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”128.
- Het on line raadplegen van databanken kan beperkt worden door bijvoorbeeld
limitering van het aantal opvraagbare velden of van de mogelijke criteria. Het dient
onmogelijk te zijn een grote hoeveelheid gegevens te vergaren door middel van een brede
opdracht als zoeken op de eerste letter van een naam. Evenzo is het langs technische weg
onmogelijk te maken om bijvoorbeeld gerechtelijke uitspraken op te vragen uitgaande
van de naam van een persoon, of om de naam van een persoon te achterhalen aan de hand
van zijn/haar telefoonnummer.

Om dit te bereiken dienen technische voorzieningen te worden geconfigureerd en
toegepast in overeenstemming met de juridische beginselen die in dit hoofdstuk zijn
beschreven.

                                                
128 De Internationale Werkgroep over Gegevensbescherming en Telecommunicatie had op haar
vergadering in Hongkong op 15 april 1998 al een soortgelijke aanbeveling over omgekeerde adresgidsen
goedgekeurd: Als omgekeerde adresgidsen niet bij de wet zijn verboden, zijn het diensten waarvoor
uitdrukkelijke en vrijwillige goedkeuring moet worden verkregen. Minimaal dienen het recht om bezwaar
te maken en het recht van toegang, als algemeen erkend in bestaande nationale en internationale regels
over de bescherming van persoonsgegevens, te worden gegarandeerd; het is in alle gevallen nodig dat
personen het recht hebben om, op het moment dat gegevens over hen worden verzameld, door hun
leverancier van telefonie- of e-maildiensten of, als zij al abonnee zijn, door een specifiek informatiemiddel
op de hoogte te worden gesteld van het bestaan van diensten voor omgekeerd zoeken en, als uitdrukkelijke
toestemming niet vereist is, van hun recht om zonder kosten bezwaar te maken tegen deze
zoekmogelijkheid. De hele tekst van deze aanbeveling is beschikbaar op: http://www.datenschutz-
berlin.de/doc/int/iwgdpt/pr_en.htm.
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VI. Conclusies

In theorie bieden de beschikbare juridische bepalingen en technische middelen een
waardevolle bescherming aan betrokkenen betreffende het openbare gebruik van een deel
van hun persoonsgegevens op internet. Het doelbeginsel, dat inhoudt dat
persoonsgegevens niet verwerkt mogen worden voor een doel dat onverenigbaar is met
de oorspronkelijk opgegeven doelstelling, is van groot belang met betrekking tot
gegevens die onder specifieke omstandigheden openbaar worden gemaakt.

Bijzondere aandacht verdient verder het beginsel dat de bewaarperiode voor
persoonsgegevens beperkt en dat inhoudt dat deze na een redelijk tijdsverloop gewist
moeten worden teneinde te voorkomen dat individuele profielen opgebouwd kunnen
worden aan de hand van bijvoorbeeld berichten die iemand in de loop van enkele jaren
aan nieuwsgroepen bijdraagt.

Dergelijke personen dienen te worden geattendeerd op de duur van de periode die voor
opslag en het on line beschikbaar houden van zulke openbare gegevens wordt
aangehouden.

Momenteel hebben problemen voornamelijk betrekking op een gebrek aan informatie bij
zowel betrokkenen als voor de verwerking verantwoordelijken ten aanzien van de
juridische bepalingen die voor persoonsgegevens gelden.

Om deze situatie te verbeteren is het eerste doel een versterking van de inzet om op
internet een grotere doorzichtigheid en meer harmonisatie te bereiken aangaande de
interpretatie van fundamentele uitgangspunten met betrekking tot de rechten van
betrokkenen over hun gegevens.

Richtlijn 97/66/EG biedt, in de herziene versie van 12 juli 2000, een welkome
gelegenheid om een aantal van deze punten te harmoniseren.
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HOOFDSTUK 7: ELEKTRONISCHE TRANSACTIES OP INTERNET

I. Inleiding

Elektronische handel is te definiëren als "elke vorm van transactie waarbij de partijen
langs elektronische weg veeleer dan via fysieke middelen of rechtstreeks fysiek contact
in verbinding staan”. 129 Deze definitie dekt transacties betreffende de aanschaf van
diensten zowel als goederen alsook die gericht op verbetering van de dienstenkwaliteit of
de ontwikkeling van nieuwe diensten door particuliere of overheidsorganisaties.

Uitgaande van deze definitie en in gedachten houdend dat dit hoofdstuk zich vooral richt
op kwesties die verband houden met internet, blijven alle andere vormen van interactie
via particuliere of openbare netwerken buiten beschouwing en ligt het accent geheel op
transacties die via internet verlopen.

De effecten van elektronische transacties zullen zich naar verwachting over de hele
wereld uitstrekken, want e-handel is per definitie een wereldwijde aangelegenheid. Elk
bedrijf (ongeacht omvang en omzet) wordt erdoor in staat de eigen producten overal ter
wereld aan te bieden en te verkopen.

Elektronische transacties maken organisaties in potentie efficiënter en flexibeler, ze
kunnen nauwer met hun leveranciers samenwerken en in de wensen en verwachtingen
van hun klanten voorzien op manieren die men voorheen slechts kon dromen.

Er is evenwel een enorme hoeveelheid informatie nodig om al deze doelen te bereiken en
dat zou met aantasting van wezenlijke aspecten van de persoonlijke levenssfeer gepaard
kunnen gaan.

II. De partijen

De voornaamste actoren betrokken bij elektronische transacties zijn:

- de gebruiker, in de termen van Richtlijn 95/46/EG, de natuurlijke persoon die een
product wil kopen of een dienst verlangt130;

- de telecommunicatie-exploitant, die geen speciale rol heeft bij e-
handelstransacties maar essentieel is voor de signaaloverdracht die aan elke vorm
van elektronische transmissie ten grondslag ligt. Deze partij heeft specifieke
beveiligingsverplichtingen die uit de richtlijnen voortvloeien;

- de internetdienstverlener (ISP) die toegang biedt tot internet;
- de e-verkoper - de partij die producten of diensten via internet aanbiedt;
- het financiële platform dat veelal nodig is en waarbij zowel de bank van de e-

verkoper als die van de koper betrokken zijn alsmede een betalingsregeling die de
vereiste technische aspecten verzorgt om de financiële details en de betaling te
autoriseren. Deze regeling verzorgt alle verbindingen tussen financiële
instellingen die nodig zijn voor elektronische gelduitwisselingen en staat ervoor
borg dat alle partijen zich houden aan de afspraken die voor de transactie zijn
gemaakt.

- Betrouwbare derden (Trusted Third Parties, TTP's). In zeer ingewikkelde
gevallen waarbij een optimale zekerheid is vereist zijn TTP's nodig voor de

                                                
129 ISPO (Projectbureau van de Europese Commissie voor de Informatiemaatschappij, Information Society
Project Office of the European Commission), Electronic Commerce - An Introduction
(http://www.ispo.cec.be/ecommerce/answers/introduction.html).
130 De meeste elektronische handelstransacties (ca. 90%) worden in de huidige fase uitgevoerd tussen
bedrijven, dus rechtspersonen, waarop Richtlijn 95/46/EG (zie artikel 2, onder a) en artikel 3, lid 1) geen
betrekking hebben.
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authentificatie van de partijen en voor het uitvoeren van een encryptie die zwaar
genoeg is om de vertrouwelijkheid van de transactie te waarborgen.

Er zijn bij e-transacties drie verschillende modellen te onderscheiden, afhankelijk van de
handelsvorm en de actoren of uitvoerenden die erbij betrokken zijn131.

1) On-linelevering van immateriële goederen en diensten. Voornamelijk gebruikt door
softwarehuizen en communicatiebedrijven waarvoor de internetinfrastructuur een ideaal
verkoopkanaal en middel voor real-time levering van hun producten vormt. Deze laatste
variëren van programmatuur, videofilms, spellen en on-linemuziek tot abonnementen op
on-linenieuwsbrieven, bladen en technische ondersteuning.

Voor ondernemingen op dit soort terreinen zijn aan deze werkwijze grote voordelen
verbonden, nog afgezien van de voor de hand liggende besparingen doordat men
rechtstreeks toegang heeft tot de consumenten en dus de tussenhandel geheel uitsluit.
Men kan zo namelijk exacte doelgerichte kennis verwerven over de eindgebruiker,
inclusief zijn/haar interesses, hobbies en koopgedrag.

Deze categorie omvat tevens de meeste diensten die door organisaties in de openbare
sector worden aangeboden, zoals on line zelfstandig uitgevoerde belastingbetalingen of
-terugstortingen, elektronische uitkeringen of aanvragen in de sociale-zorgsector en de
daarmee samenhangende administratie.

2) Elektronische bestelling van materiële goederen. Deze categorie omvat allerlei
verschillende soorten bedrijven. Allereerst grote ondernemingen die internet gebruiken
om rechtstreeks toegang te krijgen tot de consument. IT-hardwarefabrikanten en
-leveranciers hebben als eerste dit commerciële kanaal benut, wat begrijpelijk is gezien
de instelling van de internetgebruiker. Tegenwoordig verkopen steeds meer
ondernemingen kleding, parfums, boeken, CD's, vliegtickets, enz. langs deze weg.

Internet biedt kleine en middelgrote bedrijven de gelegenheid nieuwe commerciële
activiteiten te ontwikkelen op een schaal die met de traditionele middelen onbereikbaar
zou zijn. Zoals enkele waarnemers al hebben vastgesteld, is er een groot verschil in de
initiële investering nodig voor het starten van een winkel in een stadscentrum en die voor
het opzetten van een elektronische winkel op internet met eenzelfde aanbod van
honderdduizend muziek-CD's.

Verder zijn alle e-handelspunten voor de aflevering van materiële goederen uiteindelijk
aangewezen op een logistieke organisatie die de bestellingen naar het woonadres van de
eindgebruiker brengt. Deze logistieke bedrijven investeren in de huidige fase in
internettechnologie om de elektronische verwerking en tracering van bestellingen vanaf
partnerbedrijven via het eigen bedrijf naar de consument te versterken, waarbij het doel is
dat alle betrokkenen in real time kunnen nagaan waar de bestelde goederen zich bevinden
en wanneer men de aankomst mag verwachten. In dit verband is het heel wel mogelijk
dat bepaalde distributiebedrijven en logistieke specialisten spoedig zullen samengaan om
de expertise van de logistieke ondernemingen op het punt van distributieprocessen (met
name over verzamelpunten en afleveringswijzen) te benutten.

3) Commerciële netwerken en koopcentra. Traditionele distributiebedrijven zonder veel
inzicht in de nieuwe technologieën behoeven bij on-linehandel niet buitengesloten te
blijven, want ze hebben de optie om deel te nemen aan opzetten die als
"internetkoopcentra" worden aangeduid en via welke ze hun artikelen tezamen met
andere bedrijven in de etalage van het elektronische Net kunnen zetten. In zulke centra
zijn de winkels gearrangeerd in categorieën en de bezoekers gebruiken een intern
                                                
131 De volgende classificatieis ontleend aan het onderzoek van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen “On-line services and data protection and the protection of privacy”. Het is te vinden op
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/studies/serven.pdf
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zoeksysteem om na te gaan of en waar een gezocht product in het aanbod voorkomt.
Reclamebanners zijn aan te brengen aan de hand van ingetoetste trefwoorden of bezochte
winkels, en het centrum verzorgt een veilige betalingsopzet voor de leden.

Afhankelijk van hun aanpak verzamelen internetkoopcentra vaak zeer gedetailleerde
gerichte informatie over de bezoekers en kopers (bezochte winkels, interesses,
koopgedrag, adressen, persoonlijke details en betalingsgedrag) die aanzienlijk bijdraagt
aan het opstellen van klantprofielen voor het ontwikkelen van reclame- of
marketingstrategieën132.

De rol van deze koopcentra zou in de toekomst kunnen veranderen als ze tot bredere
complexen uitgroeien, de zogenoemde portals - in feite "supersites" op het Web met een
uiteenlopend dienstenpakket waaronder zoeken op het Web, nieuwsvoorziening, gidsen
van bedrijven en abonnees, gratis e-mail, discussiegroepen, on line winkelen en links
naar andere sites.

Zulke moderne portals bieden steeds grotere mogelijkheden voor winkelen in wereldwijd
bestek aan de hand van zowel annonces als zoekmachines. En niets verhindert deze
portals om wellicht al in de naaste toekomst eigen beveiligde betalingsplatforms aan te
bieden en eigen intelligente gebruikersagenten die het Web kunnen afzoeken, over
prijzen onderhandelen (waaronder ook de privacyvoorwaarden van een commerciële
verbintenis)133 en overeenkomsten afsluiten uit naam van de klant.

III. Veilige betalingen

De groeiende betekenis van elektronische handel brengt met zich mee dat er goede
betalingswijzen moeten komen voor de verkoop van goederen en diensten. Twee factoren
die de uitbreiding van de e-handel nog belemmeren zijn immers de zorg dat het
verzenden van betaalkaartgegevens over internet risico's inhoudt en de mogelijkheid dat
vertrouwelijke persoonlijke informatie in handen komt van niet-gemachtigde derden.

Men probeert op verschillende manieren deze bezwaren uit de weg te ruimen. Momenteel
het meest gangbaar is de werkwijze met de Secure Sockets Layer (SSL)134, die op de
meest gebruikte browsers is geïmplementeerd en een beveiligd kanaal tussen de
computers van de consument en van de verkoper biedt. Het systeem werkt met encryptie
en digitale certificaten.

In principe verloopt de SSL-procedure als volgt. Voordat de computer (de server) van de
verkoper een beveiligde verbinding met de computer (het clientprogramma) van de klant
kan starten, moet het clientprogramma zekerstellen dat het is verbonden met een veilige
server. Om de identiteit daarvan te verifiëren, wordt het digitale certificaat ervan
gebruikt. Nadat de server is geverifieerd, kunnen clientprogramma en server de uit te
wisselen gegevens versleutelen en de integriteit van die gegevens waarborgen, met

                                                
132 De wijze waarop deze informatie wordt verzameld is nader toegelicht in hoofdstuk 5 over surfen en
zoeken.
133 Advies 1/98: Platform for Privacy Preferences (P3P) en de Open Profiling Standard (OPS)
goedgekeurd door de Groep voor de Bescherming van Personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens op 16 juni 1998. (http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm).
Zie ook het boek van HAGEL III, J. en SINGER, M., Net Worth: the emerging role of the informediary in
the race for customer information, Harvard Business School Press, 1999 en het rapport Intelligent software
agents and privacy, J. BORKING, B.M.A. VAN ECK en P. SIEPEL, Registratiekamer in samenwerking
met de Ontario Information and Privacy Commissioner, Achtergrondstudies and verkenningen, januari
1999, beschikbaar op www.registratiekamer.nl.
134 Een volledige beschrijving van het SSL-systeem is te vinden op
http://developer.netscape.com/tech/security/ssl/howitworks.html.
en http://home.netscape.com/eng/server/console/4.0/help/app_ssl.htm
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inbegrip van het bij de transactie te gebruiken betaalkaartnummer en alle andere terzake
doende persoonlijke details.

Merk op dat bij SSL de klant niet de navolgende verwerking of toepassing van zijn/haar
gegevens door de verkoper beheerst, en dat authentificatie (verificatie) van het
clientprogramma niet verplicht is, waardoor fraudering door misbruik te maken van
iemands identiteit niet is uitgesloten.

Om deze problemen op te lossen en een volkomen betrouwbaar kader voor elektronische
commerciële transacties te bieden, hebben enkele creditcardbedrijven samen een nieuw
protocol ontwikkeld dat Secure Electronic Transactions (SET) heet. Deze opzet voor
vertrouwelijke berichtgeving, die de steun heeft van de voornaamste
softwareontwikkelaars, is gekenmerkt door encryptie, authentificatie van alle partijen
(kaarthouder, kaartverstrekker, verkoper, koper en betalingsregelaar) door middel van
digitale certificaten, controle op integriteit en niet-herzienbare betalingsinstructies voor
goederen en diensten (door middel van digitale handtekeningen)135.

Omdat het voorgaande systeem niet erg geschikt is voor de verwerking van grote
aantallen kleinere transacties, wordt er intussen gewerkt aan een alternatieve methode die
als "elektronisch geld" oftewel "e-cash" wordt aangeduid. Het principe hiervan is dat
geld op de harde schijf van een computer wordt gedownload (of ook, in de naaste
toekomst, op de chip van een smartcard). Elke keer dat men een on-linebetaling verricht,
draagt de gebruiker geldeenheden ("tokens") van de eigen computer of smartcard over op
de rekening van de leverancier van artikel of dienst. Er worden verschillende hierop
gebaseerde technieken ontwikkeld. Vanuit het standpunt van de bescherming van
persoonlijke informatie zijn het interessantst wel de geheel anonieme betaalwijzen die
werken met een "blind" ondertekeningsmechanisme 136. Wordt hiermee gewerkt, dan
voorkomt dat het eventueel traceren van transacties, want de bank die voor de e-cash
"tekent" kan de consument niet aan specifieke transacties koppelen.

IV. Privacyrisico's

Ongeacht het type transactie dat plaatsvindt of de gebruikte betaalwijze, een essentieel
verschil tussen de tastbare wereld en de elektronische is dat in de eerste allerlei
activiteiten anoniem kunnen blijven (etalages bekijken, allerlei winkels bezoeken,
verschillende producten vergelijken en, bij betaling met geld, de aanschaf van artikelen)
terwijl in de tweede alles bijna zonder kosten kan worden geregistreerd, toegevoegd aan
vroegere of recentelijk vastgelegde informatie en samengevoegd tot uitgebreide
informatie over ongeacht wie. En men kan dit niet alleen doen zonder toestemming van
                                                
135 Bij toepassing van SET voor een transactie communiceren de betrokken partijen door middel van twee
paar unieke en asymmetrische encryptiesleutels: openbare encryptiesleutels voor het ondertekenen van de
documenten die op de transactie betrekking hebben zoals de offerte, en besloten sleutels waaronder een
digitale handtekening voor de feitelijke transactie, d.w.z. de betalingsinstructie, waardoor de integriteit van
de transmissie en het onomkeerbare karakter van de bestelling worden gewaarborgd. Het geheel vormt een
tweezijdige ondertekening: de twee sleutels zijn zodanig gekoppeld dat een betaling niet doorgaat tenzij de
bestelling door de verkoper wordt geaccepteerd, terwijl de feitelijke bestelling niet doorgaat tenzij de
betaling door de betrokken financiële partij wordt goedgekeurd. De verkoper heeft geen kennis van de
betalingsinstructies, terwijl de bank geen toegang heeft tot de inhoud van de opdracht. Een gedetailleerde
beschrijving van de werking van het (ingewikkelde) SET-protocol is te vinden in het SET Secure
Electronic Transaction Specification Book 1: Business Description, beschikbaar op
http://www.setco.org/download.html. Zie ook GARFINKEL, S., Web security and commerce, Oreilly
associates, juni 1997, hoofdstuk 12: Understanding SSL and TLS.
136 Zie voor een theoretische beschouwing over de manier waarop deze systemen werken CHAUM, David
“A Cryptographic Invention Known as a Blind Signature Permits Numbers to Serve as Electronic Cash or
to Replace Conventional Identification. The Author Hopes It May Return Control of Personal Information
to the Individual” http://www.eff.org/pub/Privacy/chaum_privacy_id_Article, verschenen in Scientific
American, augustus 1992.
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de betrokkene, maar zelfs zonder diens medeweten. Bovendien maken de huidige
technieken voor data warehousing en datamining137 het mogelijk enorme
informatiebestanden te verwerken, niet alleen om individuele personen te selecteren die
aan bepaalde eisen of criteria voldoen, maar ook om verborgen samenhangen te
ontdekken tussen gegevens die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben. Hierdoor
kan men gedragspatronen op het spoor komen die kunnen dienen voor commerciële of
administratieve beslissingen betreffende bepaalde personen.

Iemand die een aankoop doet of een dienst wil ontvangen, bijvoorbeeld een abonnement
neemt, zal als regel persoonsgegevens moeten opgeven aan de verkoper of dienstverlener
waaruit de identiteit van de koper blijkt, om betaalgaranties te geven of voor het post- of
elektronische adres waar een en ander moet worden afgeleverd. Dus tenzij er met e-cash
wordt betaald, speciale maatregelen worden getroffen om het IP-adres te verbergen of de
aanschaf een immateriële zaak betreft, is anonimiteit op het Web in de huidige situatie
zelden realiseerbaar.

In dit hoofdstuk ligt het accent daarom verder op de risico's die gepaard gaan met
ongeautoriseerd (neven)gebruik van persoonsgegevens en met misbruik van vertrouwen
en oplichterij.

1. Eén van de meer gangbare wijzen van ongeautoriseerd gebruik van persoonsgegevens
is die voor marketingdoeleinden. Is een potentiële klant eenmaal geïdentificeerd,
bijvoorbeeld aan de hand van informatie die men zelf via de server heeft verstrekt of met
andere technische middelen als cookies, dan wordt eerdere informatie over hem/haar
gebruikt om annonceringen toe te spitsen op zijn/haar gewoonten, interesses, klikstromen
of koopgedrag. En daarbij gaat het niet alleen om advertenties op de website van de
betrokken aanbieder, maar ook op die van derden die om de kosten van de eigen server te
drukken hebben ingestemd met reclame maken voor anderen.

Karakteristiek voor dit soort advertentiemethoden op internet zijn de technieken die
worden toegepast door reclamebedrijven als DoubleClick. De activiteiten van
DoubleClick zijn gericht op het aanbieden van advertentieruimte op internet, waarbij
men het adverteerders zo gemakkelijk mogelijk maakt goede plaatsen voor hun
communicatie naar hun doelgroep te bieden. Een sleutelfactor bij het succes van
DoubleClick is verder de gehanteerde technologie, die het mogelijk maakt
identificatiecriteria af te leiden en de adverteerders in staat stelt gebruikers individueel te
benaderen. Men beschikt hierbij over een databank met gegevens van verscheidene
miljoenen internetgebruikers om te bereiken dat advertentiecampagnes op de gewenste
doelgroepen worden gericht.

DoubleClick verzamelt en verwerkt hiertoe persoonsgegevens aan de hand waarvan men
gebruikers kan identificeren, hun gewoonten beschrijven en in real time die
bevolkingsgroepen kan bepalen welke waarschijnlijk voldoen aan de criteria die men
voor lopende reclamecampagnes relevant acht. DoubleClick geeft elke gebruiker die één
van de websites van het DoubleClick-netwerk bezoekt een uniek identificatienummer en
brengt een cookie aan, die vervolgens dient ter identificatie van de gebruiker wanneer
deze op een andere DoubleClick-site inlogt. Het nummer wordt gebruikt om afhankelijk
van de verdere informatie de meest passende reclame voor hem/haar te selecteren. Zelfs
van bezoekers die het plaatsen van de cookie verhinderen kan men een profiel opstellen,
zeker als ze een statisch IP-adres hebben.

                                                
137 Zie het Registratiekamerrapport (BORKING, J., ARTZ, M. en VAN ALMELO, L.), Gouden bergen
van gegevens: over datawarehousing, datamining en privacy, Achtergrondstudies en verkenningen 10,
september 1998, beschikbaar op www.registratiekamer.nl.
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De in de databank van DoubleClick opgeslagen gegevens betreffen: het vaste deel van
het IP-adres, dus Netadres, domein, land, staat (in de VS), postcode, SIC code (Standard
Industrial Classification System code, in de VS), omvang en omzet van het bedrijf (als
optie), besturingssysteem, versienummer, internetdienstverlener, identificatienummer
(toegekend door DoubleClick), verslag van browsegedrag (namen en analyse van de door
de betrokkene bezochte sites)138.

Op 23 november 1999 ging DoubleClick samen met Abacus Direct Corporation. Abacus,
nu een onderdeel van DoubleClick, blijft doorgaan met Abacus Direct, de direct-
mailactiviteiten van de Abacus Alliance. Verder is aangekondigd dat Abacus is begonnen
met het opzetten van Abacus Online, het internetgerichte onderdeel van de Abacus
Alliance.
Volgens informatie op de DoubleClick-website, zal dit Abacus Online-deel van de
Abacus Alliance het Amerikaanse consumenten op internet mogelijk maken
advertentieberichten te ontvangen die specifiek op hun individuele interesses zijn
gericht 139.
Aangaande de bovengenoemde fusie is door een inwoner van Californië bij het
Hooggerechtshof van de Staat Californië een klacht tegen DoubleClick ingediend waarin
werd gevraagd om veroordeling wegens onwettige, misleidende en bedrieglijke
bedrijfspraktijken op internet die strijdig zijn met het recht van het algemene publiek op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In de klacht is verder gesteld dat
DoubleClick het algemene publiek misleidt en heeft misleid “ (...) door met betrekking
tot hun internetgebruik de valse indruk te wekken dat privacy en veiligheid worden
geëerbiedigd, terwijl men tegelijkertijd op bedrieglijke wijze uiterst persoonlijke en
particuliere informatie van miljoenen internetgebruikers verzamelt, registreert en voor
winst verkoopt. (...) Wanneer een internetgebruiker een participerende website bezoekt,
wordt een van een unieke code voorziene cookie op zijn of haar computer geplaatst. Als
vervolgens die gebruiker een website bezoekt welke informatie heeft over de identiteit
van de gebruiker (...), wordt deze identiteit gekoppeld aan de code van de cookie. De
aangeklaagde partij is daarna in staat een potentieel enorme hoeveelheid persoonlijke
informatie over de gebruiker te vergaren. Bovendien worden diens koopgewoonten,
reacties op advertenties en de door hem of haar bezochte websites getraceerd en
geregistreerd”140.

DoubleClick verzekert dat na de openbare reacties op het project om hun databank te
koppelen aan die van Abacus, nog geen effectieve stappen zijn ondernomen om deze
koppeling werkelijk uit te voeren.

Een ander voorbeeld van de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden op
manieren die een gewone internetgebruikers allerminst zal voorzien, zien we bij SurfAid,
een klein bedrijf dat onderdeel is van de IBM Global Services division gevestigd in
Somers (New York)141. Dit bedrijf ontvangt de dagelijkse toegangsregistraties van haar
klanten en gaat aan de hand daarvan na welke route bezoekers naar de website van de
klant hebben gevolgd. Vervolgens worden enkele krachtige datamining-programma’s
ingezet om het bestand van de klant, dat in sommige gevallen meer dan 150 miljoen hits
kan omvatten, te analyseren op basis waarvan dagelijks aan de klant wordt gerapporteerd.

                                                
138 Zoals beschreven in het onderzoek On-line services and data protection and privacy, door
GAUTHRONET, S. en NATHAN, F., gepubliceerd door de Commissie van de Europese Gemeenschap.
Beschikbaar op http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/studies/serven.pdf.
139 www.doubleclick.net:8080/privacy_policy/.
140 Harriet M. Judnick tegen DoubleClick, Inc.
141 WATTERSON, Karen, La minería de datos ya es una tendencia dominante; DATAMATION (Spaanse
editie), februari 2000.
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Daarna kan deze zelf met behulp van OLAP-programmatuur het materiaal nog verder
ontleden en analyseren.

2. Een ander risico waarmee men bij elektronische transacties rekening moet houden is
aantasting van het recht op vertrouwelijkheid van de doorgegeven informatie. Aangezien
internet een open publiek netwerk is met bekende protocollen die meer gericht zijn op
uitwisseling van informatie dan op de bescherming van vertrouwelijkheid of beveiliging,
is het voor iemand met enige technische kennis niet erg moeilijk een aantal
softwaremiddelen te verwerven om via internet doorgegeven informatie te
onderscheppen en te ontleden. Ook is het mogelijk een bedrijf of instelling te fingeren
om informatie te verwerven die vervolgens voor frauduleuze of criminele doeleinden kan
dienen.

3. Verder is een nieuwe vorm van handel in opkomst: mobiele e-handel, gebaseerd op de
cellulaire telefonie van de derde generatie. De hierbij gebruikte apparatuur van handzaam
formaat kan door toepassing van een nieuw protocol een veilige toegang tot e-mail en
webpagina's bieden142. Een gevolg is dat locatie- en verkeersgegevens en ook reisgedrag
toegevoegd kunnen gaan worden aan de registratie van koopgedrag en sitebezoeken,
waardoor een nog nauwkeuriger beeld van de klant ontstaat. En in aanmerking genomen
dat in de wereld van telecombedrijven, dienstenaanbieders, portals en
inhoudontwikkelaars fusies en concentraties veelvuldig voorkomen, nemen de
mogelijkheden tot aggregatie, integratie en gekoppelde verwerking exponentieel toe.

Als eenvoudig voorbeeld van wat in de naaste toekomst zou kunnen gebeuren, is het
denkbaar dat reclame mensen overal gaat volgen - zelfs op hun mobiele telefoon en
digitale agenda. “We richten ons op wereldwijde doelgroepen en zo ver weg is het niet",
zo heeft een woordvoerder van DoubleClick aangekondigd143.
Een ander voorbeeld vormt het gezamenlijke project van Yahoo! en CellPoint Systems
AB om gemeenschappelijk een met cellulaire telefonie werkend apparaat voor het
lokaliseren van personen te gaan marketen. Door gebruik te maken van de middelen van
het GSM-telefonienetwerk is het Yahoo! Find-A-Friend systeem te gebruiken om
informatie op te vragen van het type “John bevindt zich dichtbij Piccadilly Circus,
ongeveer 3,2 km ten noordwesten van u”. Ook al is voor deelneming hieraan individuele
toestemming vereist, het voorbeeld illustreert duidelijk welke mogelijkheden nieuwe
telecommunicatietechnologieën bieden op het punt van het traceren van mensen aan de
hand van hun mobiele apparaten144.

V. Juridische analyse

Allereerst dient men te bedenken dat zoals in hoofdstuk 3 uitgebreid is toegelicht de
bepalingen aangaande gegevensbescherming in Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn
97/66/EG gelden voor internet zowel als de persoonsgegevens die bij elektronische
transacties worden verwerkt145. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op die
aspecten van deze wetsteksten welke in het bijzonder voor het terrein van elektronische
transacties relevant zijn.

                                                
142 Wireless Application Protocol (WAP).
143 Jane Weaver, MS NBC, 16/04/2000.
144 Nadere informatie hierover op http://www.cellpt.com/v2/000504.htm.
145Verwerking van persoonsgegevens op internet, Werkdocument goedgekeurd door de Groep voor de
bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens op 23 februari 1999,
(http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm).
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Rechtmatigheid van de verwerking - het doelbeginsel (artikelen 5-7 van Richtlijn
95/46/EG)

Het eerste aspect dat aandacht verdient betreft de eerlijke en rechtmatige verzameling en
verwerking van gegevens, met inbegrip van het doelbeginsel en het beginsel van
evenredigheid. In het kader van elektronische transacties is het punt belangrijk dat
persoonsgegevens verzameld kunnen worden op wijzen die onzichtbaar zijn voor de
betrokkenen. De Groep heeft meermalen uitdrukking gegeven aan haar bezorgdheid
aangaande allerlei verwerkingsvormen die momenteel met betrekking tot
internetmateriaal met software en hardware worden toegepast zonder dat de betrokken
personen daar iets van merken waardoor een en ander voor hem/haar "onzichtbaar"
blijft146.
Wil men persoonsgegevens verzamelen van internetgebruikers, dan dient men de
betrokkenen duidelijke informatie te verstrekken over het doel van de verwerking en ook
de ontvangers of groepen ontvangers van deze informatie daarover te informeren, opdat
deze kunnen beslissen of de transactie onder de gegevens omstandigheden uitgevoerd
mag worden.

Verder dient ook eventueel vervolggebruik van persoonsgegevens gemeld te worden en
ook daarvoor is dan toestemming vereist indien het vervolggebruik niet als verenigbaar
met het oorspronkelijke doel te beschouwen is. Voorbeelden van onverenigbare
vervolggebruiken zijn het doorgeven van transactiegegevens aan derden ten behoeve van
het opstellen van kopersprofielen voor reclamecampagnes147, of ook het met behulp van
datamining opstellen van gedragspatronen aan de hand van lijsten van websites die door
een internetgebruiker zijn bezocht.

Ook dient te worden opgemerkt dat toestemming van de betrokkene niet is vereist voor
de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in het kader van een elektronische
transactie voorzover de gegevens voor de uitvoering daarvan noodzakelijk zijn. Dat
laatste is een rechtmatige grond voor de verwerking, in overeenstemming met artikel 7,
onder b), van de richtlijn. Andere bij de transactie relevante maar daarvoor niet
onmisbare gegevens, waaronder ook onzichtbare, mogen alleen worden verwerkt als
daarvoor andere rechtmatige, in artikel 7 van de richtlijn vermelde gronden aanwijsbaar
zijn - met name uitdrukkelijke toestemming, het voldoen aan wettelijke verplichtingen,
essentiële belangen van de betrokkene of rechtmatige behoeften van gegevensbeheerders
die zwaarder wegen dan het fundamentele recht en de vrijheden van de betrokkene. Dit
geldt ook voor overheidstransacties, want de rechtmatigheid van het verzamelen en
verwerken van persoonsgegevens door overheidsinstanties stoelt op de wettelijke
bepalingen148.

Een reden voor vervolggebruik die veelvuldig wordt genoemd door gegevensbeheerders
van persoonlijke websites is technisch onderhoud en dimensionering van de IT-
uitrusting. Dit werk is zonder meer nodig voor een goede dienstverlening aan de klanten,
maar het kan prima worden uitgevoerd met behulp van onidentificeerbare gegevens, want
voor de dimensionering van de computers en de verbindingslijnen zijn alleen maar
geaggregeerde aantallen nodig. De voor de verwerking verantwoordelijke mag
persoonsgegevens alleen bewaren voor technische doeleinden indien dat daarvoor strikt

                                                
146 Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op internet
door software en hardware, goedgekeurd door de Groep voor de bescherming van personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens op 23 februari 1999.
(http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm)
147 Directive 95/46/EC, Article 14 (b)
148 Zie ook hoofdstuk 6 voor een bespreking van de toepassing van het doelbeginsel op algemeen
beschikbare gegevens.
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noodzakelijk is en op de verwerking van de gegevens derhalve één van de rechtmatige
gronden van toepassing is.

Het informeren van de betrokkenen (artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG)

Verder moet de voor de verwerking verantwoordelijke duidelijke informatie verstrekken
aan de betrokkenen, met inbegrip van de identiteit van de verwerker, het doel van de
verwerking, de partijen voor wie de informatie bestemd is, of beantwoording van vragen
vrijwillig wordt gegeven dan wel verplicht is, wat de consequenties zijn van het
uitblijven van beantwoording en of een betrokkene recht heeft op kennisneming en
correctie van zijn gegevens. In het geval dat de betrokkene zijn medewerking aan de
verwerking mag weigeren, dient dat onder de aandacht te worden gebracht.

De informatie dient aan de betrokkene te worden aangeboden hetzij rechtstreeks op het
scherm waar de vragen worden gesteld, hetzij door middel van aan te klikken vakje,
zoals in hoofdstuk 5 is toegelicht.

Het is heel gemakkelijk voor websites om bezoekers van deze informatie te voorzien en
om vast te stellen dat de betrokkene ten minste de gelegenheid heeft gehad om ze te lezen
door er een verplicht onderdeel van het transactieproces van te maken, vóórdat een
afnemer een beslissing heeft kunnen doorgeven. Om volkomen zeker te zijn dat de
getoonde clausules niet nadien zijn veranderd, kunnen ze voorzien worden van een
elektronische handtekening die gezet wordt met behulp van de eigen sleutel van de
verkoper. Op die manier heeft de afnemer een bewijs dat het de voorwaarden zijn
waarmee hij/zij heeft ingestemd, zodat aldus lijkt te worden voldaan aan artikel 10, lid 3,
van de richtlijn over e-handel waarin staat dat de voorwaarden van het contract en de
algemene voorwaarden van het contract moeten de afnemer op een zodanige wijze ter
beschikking worden gesteld dat hij deze kan opslaan en weergeven149.

Bewaring van persoons- en verkeersgegevens (artikel 6 van Richtlijn 95/46/EG en
artikel 6 van Richtlijn 97/66/EG)

Artikel 6, lid 1, onder e), van de richtlijn houdt een verplichting in identificeerbare
gegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn
verzameld.

Met betrekking tot verkeersgegevens gelden de strikte beperkingen die artikel 6 van
Richtlijn 97/66/EG oplegt: verkeersgegevens moeten worden gewist of anoniem gemaakt
worden direct nadat de communicatie (in dit geval de elektronische transactie) is
voltooid.

De Groep heeft in haar Aanbeveling 3/99150.het specifieke onderwerp behandeld van het
bewaren van verkeersgegevens door internetdienstverleners voor
wetshandhavingsdoeleinden. Hierin wordt onderstreept dat verkeersgegevens in beginsel
niet uitsluitend voor wetshandhavingsdoeleinden bewaard mogen worden en dat
nationale wetgevingen telecommunicatiebedrijven, telecommunicatiediensten en
internetdienstverleners niet dienen te verplichten om verkeersgegevens langer te bewaren
dan het tijdsbestek dat voor factureringsdoeleinden nodig is151.

                                                
149 Richtlijn 2000/31/EC van 8 juni 2000.
150 Zie http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm
151 Zie in dit verband ook de officiële verklaring van de al eerder genoemde bijeenkomst van Europese
Instanties voor Gegegevensbescherming in Stockholm, volgens welke indien in specifieke gevallen
verkeersgegevens bewaard moeten blijven,er een aantoonbare noodzaak moet zijn en de bewaarperiode zo
kort mogelijk moet zijn; bovendien dient voor de handelwijze een duidelijke wettelijke regeling worden
opgesteld.
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Geautomatiseerde individuele besluiten (artikel 15 van Richtlijn 95/46/EG)

Zoals reeds is opgemerkt mogen gegevens die betrekking hebben op transacties niet
onbeperkt bewaard worden, met name niet met de bedoeling ze in een later stadium te
gebruiken voor automatische beslissingen ten aanzien van personen (bijvoorbeeld het
weigeren van een bestelling of de levering van een aanschaf).

Wil men transactiegegevens toch bewaren, dan dient men de betrokkene behoorlijke
waarborgen te geven152, want het is bijvoorbeeld niet toegestaan om ten aanzien van wie
dan ook beslissingen te nemen die zijn/haar leven duidelijk beïnvloeden uitsluitend op
grond van automatisch verwerkte gegevens. Uitzondering hierop bestaat alleen uit
hoofde van de wet of op grond van contractuele toestemming door de betrokkene, die
dan het recht heeft de achtergronden van een eventuele automatische "beoordeling" te
mogen weten.

Rechten van de betrokkenen (artikel 12 van Richtlijn 95/46/EG )

Daarnaast bestaat de verplichting om betrokkenen duidelijke en efficiënte procedures te
bieden om gebruik te maken van hun recht van toegang tot en rectificatie, uitwissing of
afscherming van hun gegevens. De voor de verwerking verantwoordelijk dient hen in
deze situatie uitsluitsel te geven over de vraag of er in zijn bestanden relevante
persoonsgegevens aanwezig zijn en, zo ja, welke dan worden verwerkt, wat de bron
ervan is, wat het doel is van de verwerking, welke soorten gegevens het betreft en voor
welke of welke soorten partijen de te verwerken gegevens bestemd zijn. Deze informatie
dient te worden verstrekt in een begrijpelijke vorm. Als een en ander in samenhang met
elektronische transacties gebeurt, wordt aanbevolen dat de informatie wordt verstrekt via
de gehanteerde on-lineverbinding, mits de betrokkene niet heeft gevraagd om toezending
langs een andere gangbare weg.

Een zeer belangrijk punt met betrekking tot de toegang tot gegevens aangaande of
verworven via elektronische transacties is het recht van een betrokkene om niet alleen te
worden geïnformeerd over de betreffende primaire gegevens, maar ook over de
uitkomsten van de erop uitgevoerde bewerkingen. Dit houdt in dat als men ze heeft
gebruikt voor enigerlei vorm van profielvorming, classificatie of categorisering dan wel
er gegevens uit andere bronnen aan heeft toegevoegd, de betrokkene ook die verwerkte
informatie mag inzien, zoals in artikel 12, onder a), van de richtlijn wordt bepaald.

Verplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijke: vertrouwelijkheid en
beveiliging (artikelen 16 en 17 van Richtlijn 95/46/EG en 4 en 5 van Richtlijn
97/66/EG)

Ten aanzien van de aspecten vertrouwelijkheid en veiligheid dient de voor de verwerking
verantwoordelijk passende maatregelen te treffen om de door hun klanten verstrekte
informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde inzage of overdracht - met name als de
verwerking gegevenstransmissie via een netwerk met zich brengt zoals in het geval van
elektronische transacties op internet. Deze maatregelen moeten afgestemd zijn op de
risico's met betrekking tot veiligheid en vertrouwelijkheid, de aard van de gegevens en de
stand van de techniek.

Toepasselijk nationaal recht (artikel 4 van Richtlijn 95/46/EG )

Een ander punt dat met betrekking tot elektronische handel op internet zeker aandacht
verdient is de vraag welke wetgeving geldt voor de verwerking van persoonsgegevens
die zijn verzameld via websites buiten de EU/EER. Hier doen zich een aantal lastige
                                                
152 Zie ook artikel 12, lid 1, onder a), 3e alinea van Richtlijn 95/49/EG.
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punten voor die per geval moeten worden geanalyseerd. Daarbij dient men overigens in
gedachten te houden dat de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG duidelijk ook gelden voor
vormen van verwerking die worden uitgevoerd met gebruikmaking van middelen welke
zich geheel of gedeeltelijk buiten de grenzen van de EU bevinden, en zelfs indien de voor
de verwerking verantwoordelijke zijn vestigingsplaats buiten de Gemeenschap heeft153.

VI. Conclusies

• Een betrokkene heeft recht op duidelijke en begrijpelijke informatie, die geheel
volgens de daarvoor geldende bepalingen ter beschikking dient te worden gesteld.
Met name ook de rechten van een betrokkene aangaande de voor uitvoering van een
elektronische transactie gebruikte persoonsgegevens dienen daarbij als noodzakelijke
stap in het transactieproces te worden getoond, om zeker te zijn dat deze informatie
de koper beschikbaar is gesteld. Dit facet staat los van de informatie welke wordt
gegeven aan websitebezoekers die geen bestellingen doen. Als extra voorzorg dient
de beschrijving die men de betrokkene geeft van de wijze van verwerking van diens
persoonsgegevens, te worden voorzien van een digitale handtekening zodat hij/zij
later kan controleren dat de regels niet zijn veranderd.

• Steeds dient het evenredigheidsbeginsel in acht te worden genomen. Alleen gegevens
die nodig zijn voor de elektronische transactie dienen te worden verzameld.
Bovendien moet elke gegevensverwerking (zeker als ze onzichtbaar voor de
betrokkene verloopt) gerechtvaardigd zijn op een van de in artikel 7 van de richtlijn
vermelde gronden.

• Indien een betrokkene besluit niet méér persoonlijke bijzonderheden te verstrekken
dan voor de uitvoering van de elektronische transactie vereist is, mag dat niet van
invloed zijn op de transactievoorwaarden welke men ten aanzien van hem/haar
aanhoudt.

• Navolgende gegevensverwerking is alleen toegestaan na voorafgaande informatie aan
en toestemming van de betrokkene, waarbij deze duidelijk dient te worden ingelicht
omtrent de redenen en werkwijze bij de verwerking. Alleen de uitdrukkelijke
instemming van betrokkenen of een van de andere in Richtlijn 95/46/EG vermelde
gronden kunnen navolgende verwerking gerechtvaardigd maken.

• Mits de bestaande wetgeving dat toestaat, dienen encryptietechnieken te worden
toegepast om zoveel dat mogelijk is de vertrouwelijkheid van de elektronische
transactie te beschermen en dient de integriteit van de berichtgeving door middel van
een elektronische handtekening te worden gewaarborgd.

• Waar dat voor beveiliging van transacties nodig is, wordt aanbevolen met de methode
van digitale certificaten te werken en met name als een extra hoog veiligheidsniveau
vereist is deze op te slaan op smartcards.

• Vanuit het standpunt van privacy op internet is de mogelijkheid om veilige anonieme
betalingswijzen te gebruiken een essentiële voorziening.

• Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens met behulp van automatische of
andere middelen die zich binnen de grenzen van de EU/EER bevinden, is
onderworpen aan de wettelijke bepalingen die ten aanzien van gegevensbescherming
in de Gemeenschap gelden.

                                                
153 In hoofdstuk 3 is hier nader op ingegaan.
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• Met betrekking tot verkeersgegevens dient men de strikte beperking volgens artikel 6
van Richtlijn 97/66/EG in acht te nemen en tevens rekening te houden met
Aanbeveling 3/99 over de bewaring van verkeersgegevens door
internetdienstenaanbieders voor wetshandhavingsdoeleinden.
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HOOFDSTUK 8: CYBERMARKETING

I. Inleiding

Internet is niet alleen een wereldwijd informatieplatform, maar ook een wereldwijde
marktplaats waar met elkaar concurrerende bedrijven potentiële klanten proberen aan te
trekken. Het succes hangt af van de hoeveelheid klanten die men bereikt en vooral ook of
het mensen zijn met een echte belangstelling voor het aangeboden product of de dienst.
Om die te selecteren, worden profielen opgesteld en daarop reclamecampagnes gebaseerd
met gerichte banners op speciaal uitgekozen websites.
Een andere manier om klanten te bereiken is met elektronische post, bijvoorbeeld door
herhaaldelijk grote hoeveelheden ongevraagde e-mails naar e-mailadressen (dus
personen) te sturen die op openbare internetruimten zijn verzameld. Deze impopulaire
maar toch vaak als zeer doeltreffende vorm van elektronische reclame beschouwde
methode wordt "spamming" genoemd154.
In beide gevallen moet men beschikken over persoonsgegevens van de consumenten.
Vaak kunnen die eenvoudig van internet worden verzameld. Veel internetgebruikers
realiseren zich niet dat ze bij het surfen een massa gegevens achterlaten waaruit men hun
interessegebieden, voorkeuren en gedrag kan afleiden155.
Gerichte reclame is tot op zekere hoogte een aanvaardbare zaak als het in het belang is
van de consument. Maar iemand die niet weet welke gegevens over hem worden
verzameld noch door wie en voor welk doel ze gebruikt gaan worden, verliest de greep
op zijn/haar persoonsgegevens. Het is daarom onbehoorlijk zulke gegevens zonder
toestemming of zelfs zonder medeweten van de betrokkene te verzamelen.

II. Technische beschrijving

On-lineprofielopbouw en on-linereclame 156

On-lineprofielopbouw kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:
- Een website stelt profielen op door gegevens te verzamelen over de klanten aan de

hand van de wisselwerkingen tussen site en bezoeker met behulp van cookies
waarmee men het gedrag van de gebruiker op internet traceert. Afhankelijk van de
configuratie van de gebruikte browser, merkt hij/zij er wellicht niets van dat de
website een cookie plaatst. Met behulp van het profiel van de klant gaat de website de
klant producten aanbieden (bijv. boeken) of verwijzingen naar andere sites die hij/zij
interessant zou kunnen vinden.

- In het kader van "incentive cybermarketing" kunnen mensen deelnemen aan een spel
of wedstrijd als ze daarvoor een aantal persoonsgegevens vermelden die vervolgens
als ingangsmateriaal voor profielen dienen. In deze situatie geschiedt het verzamelen
van de gegevens met medeweten van de persoon en dus alleen met zijn/haar
toestemming157.

                                                
154 Zie hoofdstuk 4: Elektronische post, punt V. Speciale onderwerpen, spam.
155 Zie hoofdstuk 5: Surfen en zoeken voor meer details over de gegevens die bij het surfproces worden
gegenereerd.
156 Het is in dit verband belangrijk om te wijzen op de Gemeenschappelijke Verklaring met betrekking tot
on-lineprofielopbouw op het internet, goedgekeurd door de Internationale Werkgroep voor
Gegevensbescherming en Telecommunicatie bij de 27e vergadering van de Werkgroep op 4 en 5 mei 2000
in Rethymnon, Kreta. De tekst van deze verklaring is beschikbaar op: http://www.datenschutz-
berlin.de/doc/int/iwgdpt/pr_en.htm
157 Dit laatste is evenwel alleen echt het geval indien de website voldoende informatie verschaft over welke
gegevens men verwerkt, wat het doel daarvan is, wie de voor de verwerking verantwoordelijke is, enz. Zie
artikel 10 van de richtlijn.
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- Bedrijven die zich op internetreclame richten (als DoubleClick en Engage 158),
beheren en plaatsen op contractuele basis reclamebanners159 (verder aangeduid als
banners) op talloze websites. Het aanbrengen geschiedt met behulp van een
onzichtbare hyperlink naar het reclamebedrijf.

Om de klant de meest "passende" banner voor te leggen, stellen de reclamebedrijven
profielen op met behulp van cookies die met de onzichtbare hyperlink zijn geplaatst.
Het hangt af van de browserconfiguratie of de gebruiker dit merkt of niet en in het
eerste geval kan hij/zij al of niet toestemming ervoor geven. Het profiel van de klant
wordt opgebouwd aan de hand van het identificatienummer dat het reclamebedrijf aan
de cookie heeft gegeven en bij elk bezoek van de klant aan een website waarmee het
reclamebedrijf een contract heeft wordt het profiel verfijnd.

Na analyse kunnen verzamelingen van klantgegevens worden aangevuld met
demografische details (leeftijd, geslacht e.d.) en gecombineerd met andere details van de
groep waartoe de gebruiker kennelijk - op grond van zijn/haar browsergebruik - behoort
(met betrekking tot bijvoorbeeld koopgedrag en -interesses). Voor deze analyses en
aanvullend werk zijn speciale programma's, met name die voor datamining op de markt.
Werkwijzen als deze leveren zeer gedetailleerde profielen, aan de hand waarvan de
eigenaar van de website of het reclamebedrijf de voorkeuren, behoeften en
koopgewoonten van een consument kan voorspellen en uitgaande daarvan goed op de
interesse van de consument afgestemde banners kan verzorgen.
Zolang de gegevens die met behulp van het identificatienummer van de cookie van het
reclamebedrijf zijn verzameld, niet worden gekoppeld aan identificeerbare gegevens 160

van een specifieke persoon, zijn ze als anoniem te beschouwen. Maar het komt
veelvuldig voor, bijvoorbeeld als een klant een bestelformulier invult op een webpagina
waar het reclamebedrijf een banner heeft geplaatst, dat identificeerbare gegevens wèl
gecombineerd kunnen worden met de gegevens die al bekend zijn via een cookie en men
zo een identificeerbaar profiel van de betrokkene kan opstellen161.

Elektronische post

Voor een commerciële e-mailcampagne moet een bedrijf een omvangrijke gerichte lijst
van e-mailadressen van potentiële klanten zien te verwerven. Zoals hierboven al is
gesteld, is het vaak heel eenvoudig om hiertoe de mogelijkheden te benutten die internet
biedt.
Er zijn drie methoden om e-mailadressen van internet te verzamelen162: rechtstreeks van
klanten of bezoekers van websites, aankoop of huur van lijsten bij derden163 en zelf
verzamelen op openbare ruimten164 als openbare e-mailgidsen of e-maillijsten,
nieuwsgroepen of chatruimten.

                                                
158 Op de door zulke bedrijven gehanteerde technieken is nader ingegaan bij Privacyrisico's in hoofdstuk 5,
Surfen en zoeken en in hoofdstuk 7, Elektronische transacties op internet.
159 Reclamebanners zijn kleine grafische velden die boven de inhoud van webpagina's verschijnen of ermee
geïntegreerd zijn.
160 Hierbij dient te worden bedacht dat de definitie van identificeerbare gegevens volgens artikel 2, onder a)
van Richtlijn 95/46/EG zeer ruim is: “als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of
meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit.”
161 Zie hoofdstuk 3: Gegevensbescherming en wetgeving, punt I, Algemene juridische overwegingen :
persoonsgegevens op internet.
162 Zie hoofdstuk 4 over e-mail voor een nadere beschouwing over het verzamelen van e-mailadressen.
163 Deze lijsten kunnen ook e-mailadressen bevatten die op openbare ruimten op internet zijn verzameld.
164 Zie hoofdstuk 6 over Publicaties en fora.
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Er zijn enkele programma’s beschikbaar op internet die het verzamelen van e-
mailadressen vergemakkelijken. Het zijn programma's die websites of delen van het
Usenet afzoeken waarvan de grenzen zijn bepaald aan de hand van een opgave van
URL's of trefwoorden die op het vooraf bepaalde interessegebied betrekking hebben
(bijv. sport of toerisme), en dan alle e-mailadressen leveren die op de sites/pagina's of in
de fora voorkomen. Ook zijn er een aantal diensten die als specialisten voor het
verzamelen van e-mailadressen optreden en die de verkregen lijsten tegen lage kosten
verkopen of verhuren.
Verder zijn er ook programma’s voor het verzenden van e-mails als
"maildienstenverlener", waarbij dan voor het e-mailen geen ISP of andere dienstverlener
nodig is. Deze programma's hebben voorzieningen die ervoor zorgen dat alle door zulke
ISP's geïnstalleerde filters tegen spamming worden omzeild en bovendien verwerken ze
de mailing snel en automatisch. Indien de verzender dat wenst, kan hij de mailing tegen
bescheiden kosten overlaten aan een in spamming gespecialiseerde onderneming ("host
spamming").

III. Juridische analyse

Op on-lineprofielopbouw en e-mailing kunnen verschillende richtlijnen van toepassing
zijn.

De algemene richtlijn over gegevensbescherming

De algemene richtlijn schrijft voor dat het verzamelen van persoonsgegevens alleen
eerlijk en rechtmatig mag geschieden, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden en dat de verwerking ervan eerlijk en rechtmatig in
overeenstemming met het omschreven doel moet plaatsvinden165.
Verwerking is alleen toegestaan met inachtneming van de juridische bepalingen
aangaande onder meer toestemming, contractuele verplichting, wetshandhaving en
belangenafweging. 166 Bovendien moet de betrokkene worden ingelicht over de beoogde
verwerking met inbegrip van de overdracht aan derden vóórdat die heeft
plaatsgevonden167. Tevens moeten betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld
bezwaar aan te tekenen tegen verwerking van hun persoonsgegevens voor direct-
marketingdoeleinden168 en moeten zij recht op toegang tot die gegevens hebben alsmede
recht op rectificatie, uitwissing of afscherming ervan169.

De richtlijn over verkoop op afstand

De richtlijn over verkoop op afstand 170 schrijft voor dat consumenten op zijn allerminst
het recht moeten hebben bezwaar aan te tekenen tegen communicatie op afstand via
elektronische post171.

                                                
165 Richtlijn 95/46/EG, artikel 6.
166 Richtlijn 95/46/EG, artikel 7.
167 Richtlijn 95/46/EG, artikel 10.
168 Richtlijn 95/46/EG, artikel 14.
169 Richtlijn 95/46/EG, artikel 12.
170 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.
171 Richtlijn 97/7/EG, artikel 10.
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De specifieke richtlijn over bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de
telecommunicatiesector

Richtlijn 97/66/EG geeft nationale wetgevers de keuze tussen invoering van de “opt in”
dan wel “opt out” regels met betrekking tot ongevraagde commerciële berichten172. In het
geval dat automatische oproepapparatuur of fax voor marketingdoeleinden wordt
gebruikt is voorafgaande toestemming van de consument vereist173. De definitie van
automatische oproepapparatuur laat zoveel ruimte dat ze heel goed ook elektronische
post zou kunnen omvatten.

In juli 2000 is door de Commissie een voorstel voor een nieuwe richtlijn betreffende de
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
de sector elektronische communicatie uitgebracht die Richtlijn 97/66/EG moet gaan
vervangen.
In dit voorstel omvat het artikel over ongevraagde commerciële communicaties
uitdrukkelijk ook elektronische post, die alleen is toegestaan in de situatie van abonnees
die vooraf toestemming hebben gegeven.

De richtlijn over e-handel

De richtlijn over e-handel174 stelt dat commerciële elektronische mail als zodanig
gekenmerkt moet zijn175 en dat opt-out-registers waarin personen die geen elektronische
mail van dat type willen ontvangen zichzelf kunnen registreren, regelmatig geraadpleegd
en gerespecteerd dienen te worden176.
Hoewel de algemene noch de specifieke telecommunicatierichtlijn expliciet ingaan op e-
handel, zijn ze op dit terrein wel van toepassing: uit de overwegingen en artikel 1, lid 5,
onder b), van de richtlijn over e-handel blijkt duidelijk dat deze richtlijn op geen enkele
wijze is bedoeld om enigerlei wijziging te brengen in de juridische beginselen en
vereisten vervat in het bestaande juridische kader. Hieruit volgt dat de implementatie van
de richtlijn voor e-handel volkomen in lijn moet zijn met de principes aangaande
gegevensbescherming zoals gedefinieerd in de desbetreffende wetgeving. Nationale
wetgeving aangaande gegevensbescherming blijft derhalve van toepassing voor bedrijven
die voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk zijn177. Overigens
mogen lidstaten zonder meer regelgeving doorvoeren die in de telecommunicatierichtlijn
is vervat en die verder gaat dan de eisen in de richtlijn over e-handel. Dit betekent dat
voor toezending van commerciële berichten ook voorafgaande toestemming van de
ontvanger verplicht mag worden gesteld178.

IV. Conclusies

De regels die in de algemene richtlijn, de richtlijn voor e-handel, de richtlijn voor
verkopen op afstand en de telecommunicatierichtlijn zijn vastgelegd, gelden voor het
gebruik van elektronische mail voor cybermarketingdoeleinden.

                                                
172 Richtlijn 97/66/EG, artikel 12, lid 2.
173 Richtlijn 97/66/EG, artikel 12, lid 1.
174 Richtlijn 2000/31/EC van het Europees en de Raad van 8 juni 2000 inzake bepaalde juridische aspecten
van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel in de interne markt.
175 Richtlijn 2000/31/EG, artikel 7.
176 Richtlijn 2000/31/EG, artikel 7.
177 Richtlijn 95/46/EG, artikel 4.
178Richtlijn 97/66/EC, artikel 12. Voorstel voor een nieuwe richtlijn betreffende de verwerking van
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische
communicatie, artikel 13 over ongevraagde commerciële communicaties.
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Op on-lineprofielopbouw is alleen de algemene richtlijn van toepassing. Hoewel dit
onderwerp een aspect is van e-handel gaat de richtlijn over e-handel er niet op in. Verder
valt reclame op internet evenmin binnen de werkingssfeer van de herziene
telecommunicatierichtlijn, want aanbieders die deze dienst verlenen zijn uitdrukkelijk
buitengesloten van het terrein waarvoor deze richtlijn geldt. Tezamen genomen maakt dit
de volgende conclusies mogelijk:

On-lineprofielopbouw en reclame 179

- Internetdienstverleners moeten gebruikers inlichten over een beoogde verwerking
van hun gegevens alvorens die te verzamelen180. De informatie omvat onder meer het
soort verwerking, de omvang, de bewaringstijd en het doel ervan, in casu het gebruik
voor profielopbouw181. Indien de gegevens naar derden doorgegeven gaan worden
dient ook dat uitdrukkelijk te worden vermeld.
Deze informatie moet ook worden verstrekt in de gevallen dat gegevens worden
verzameld met gebruikmaking van pseudoniemen of niet aan personen koppelbare
identificatienummers. Met name dienen gebruikers te worden geïnformeerd vóórdat
enigerlei cookie voor profileringsdoeleinden wordt geplaatst. Dit moet gebeuren
door middel van een venster op het scherm dat ook wordt geactiveerd als de browser
de gebruiker niet over het plaatsen van de cookie attendeert.

- Gebruikers dienen op elk tijdstip of zijn allerminst het recht te hebben bezwaar te
maken tegen de verwerking van hun gegevens 182. Gegevens die verzameld worden
aan de hand van toekomstig internetgebruik mogen derhalve niet worden toegepast
om profielen verder te verfijnen. Dit geldt ook voor het geval dat voor de verwerking
voorafgaande toestemming van de betrokkene vereist is.

- De koppeling van een profiel aan een identiteit mag niet geschieden zonder
voorafgaande toestemming van de betrokkene. Iedereen moet het recht hebben een
gegeven goedkeuring op elk tijdstip en tot elk nader tijdstip in te trekken.

- Gebruikers moet op elk gewenst tijdstip de gelegenheid worden geboden hun
profielen voor controle in te zien. Bovendien moeten ze het recht hebben de
opgeslagen gegevens te corrigeren en te laten verwijderen183.

Elektronische mailings

- De onderneming die een e-mailadres rechtstreeks van een gebruiker verzamelt met
het oog op elektronische mailings uitgevoerd door het bedrijf zelf of door een derde
waaraan het e-mailadres zal worden doorgegeven, dient de gebruiker ten tijde van het
verzamelen door middel van passende technische middelen van die opzet op de
hoogte te stellen184.

- Zolang lidstaten mogen kiezen tussen opt-in en opt-out regelgeving, moet een
onderneming vóór het verzenden van commerciële e-mailings door passende
technische maatregelen ervoor zorgen dat die e-mails als zodanig door de ontvanger
kunnen worden herkend 185.

                                                
179 Deze conclusies zijn gebaseerd op de slotsom waartoe de Duitse instantie voor gegevensbescherming is
gekomen aangaande een specifiek bedrijf voor netwerkreclame. De Internationale Werkgroep voor
Gegevensbescherming en Telecommunicatie heeft in een Gemeenschappelijke Verklaring te kennen
gegeven het met dit standpunt eens te zijn. Zie http://www.datenschutz-berlin.de/doc/int/iwgdpt/pr_en.htm
180 Richtlijn 95/46/EG, artikel 10.
181 Richtlijn 95/46/EG, artikel 6.
182 Richtlijn 95/46/EG, artikel 14.
183 Richtlijn 95/46/EG, artikel 12.
184 Richtlijn 95/46/EG, artikel 10.
185 Richtlijn 2000/31/EG, artikel 7.
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- Zolang lidstaten mogen kiezen tussen opt-in en opt-out regelgeving, moet een
onderneming vóór het verzenden van commerciële e-mailings de opt-out-registratie
raadplegen waarin gebruikers hebben aangegeven dat ze geen commerciële e-mails
wensen te ontvangen. Deze opgaven dienen in alle gevallen te worden
gerespecteerd186. Internationale opt-out-registers zouden hier een zeer positief effect
kunnen hebben.

- Het verzamelen van e-mailadressen op openbare ruimten op internet en het gebruik
daarvan voor commerciële e-mailing is in strijd met de desbetreffende
communautaire wetgeving, in casu de algemene richtlijn187. Ten eerste is deze
werkwijze een vorm van oneerlijke verwerking van persoonsgegevens 188. Ten tweede
gaat ze in tegen het doelbeginsel189, want personen maken hun e-mailadres openbaar
met een specifiek doel, bijvoorbeeld om aan een nieuwsgroep deel te nemen, dat in
geen enkel opzicht overeenkomt met dat van commerciële mailings. Ten derde kan de
werkwijze de toets van evenwichtige belangenafweging niet doorstaan190, in
aanmerking genomen dat de geadresseerde de last draagt van tijdverlies, kosten en
onredelijke rompslomp.

- Vijf lidstaten (Duitsland, Oostenrijk, Italië, Finland en Denemarken) hebben
maatregelen getroffen die gericht zijn op het uitbannen van ongevraagde
commerciële communicaties. In de andere lidstaten bestaat een opt-out-systeem of is
de situatie niet geheel duidelijk. Bedrijven in landen met opt-out regelgeving mogen
zich niet alleen tot e-mailadressen in hun eigen land richten maar ook tot
consumenten in lidstaten met een opt-out-systeem. Een stelsel van uiteenlopende
regelgevingen binnen de interne markt biedt geen gemeenschappelijke oplossing
voor de bescherming van de privacy van consumenten, waar nog bij komt dat e-
mailadressen heel vaak geen indicatie geven van het land waar de betrokkene woont.
Dit maakt opt-in tot de meest evenwichtige en doelmatige opzetvoor het uit de weg
ruimen van obstakels op de weg van commerciële communicatie, terwijl het
fundamentele recht van de consument beschermd blijft. De Groep steunt en
verwelkomt daarom het voorstel ongevraagde elektronische mail op dezelfde wijze
te behandelen als automatische oproepapparatuur en fax. In al deze situaties is er
geen menselijk interface en komen de kosten van communicatie geheel of ten dele
voor rekening van de abonnee, terwijl ook de mate van privacyaantasting en
economische belasting vergelijkbaar zijn191

                                                
186 Richtlijn 2000/31/EG, artikel 7.
187 Zie Advies 1/2000 betreffende bepaalde gegevensbeschermingsaspecten van elektronische handel,
ingediend door de Taskforce Internet (WP 28).
188 Richtlijn 95/46/EG, artikel 6, lid 1, onder a).
189 Richtlijn 95/46/EG, artikel 6, lid 1, onder b).
190 Richtlijn 95/46/EG, artikel 7, onder f).
191 Zie Advies 7/2000 over het door de Europese Commissie ingediende voorstel voor een Richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer in de sector communicatie 12 juli 2000 COM (2000) 385, goedgekeurd op 2
november 2000, WP 36.
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HOOFDSTUK 9: PRIVACYBEVORDERENDE MAATREGELEN

I. Inleiding

De communautaire richtlijn over gegevensbescherming bevat twee beginselen die
rechtstreekse consequenties inhouden voor het ontwerp en gebruik van nieuwe
technologieën:
- het doelbeginsel houdt in dat persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt als dat
noodzakelijk is voor een welbepaald, rechtmatig doel, of anders uitgedrukt
persoonsgegevens mogen niet zonder legitieme reden worden gebruikt en de betrokkenen
moeten anoniem blijven (artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 7).
- het beginsel van "veiligheid van gegevens" houdt in dat voor de verwerking
verantwoordelijke beveiligingsmaatregelen moet treffen die afgestemd zijn op de risico's
die met opslag en transmissie van persoonsgegevens gepaard gaan teneinde ze te
beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, wijziging, niet-gemachtigde
toegang of inzage (met name als de verwerking transmissie via een netwerk met zich
brengt) en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking (artikel 17).

Het bovengenoemde doelbeginsel vormt het uitgangspunt voor de zogenoemde
privacybevorderende maatregelen, een begrip dat uiteenlopende methoden omvat ter
verdediging van de persoonlijke privacy, met name door het terugdringen of onmogelijk
maken van het verzamelen of verwerken van identificeerbare gegevens 192.
Privacybevorderende maatregelen zijn gericht op het voorkomen van onrechtmatige
vormen van verwerking door het bijvoorbeeld voor ongeautoriseerde personen technisch
onmogelijk te maken om toegang te krijgen tot persoonsgegevens en zo eventuele
vernietiging, wijziging of inzage ervan te verhinderen.
De uitwerking van deze gedachte tot praktische oplossingen verlangt zowel technische
als organisatorische voorzieningen.

De technieken zijn veelal gebaseerd op toepassing van een zogenoemde
identiteitsbeschermer193. Deze is te beschouwen als een onderdeel van het systeem dat
het vrijgeven van de echte identiteit van een persoon bij de diverse processen binnen het
informatiesysteem regelt. De taak ervan is bepaalde gebieden van het systeem die geen
inzage behoeven te hebben van de ware identiteit af te schermen. Eén van de
voornaamste functies van de identiteitsbeschermer is de echte name van een gebruiker
om te zetten in een pseudo-identiteit - een vervangende (digitale) identiteit die de
gebruiker bij het werken met het systeem kan aannemen.
Een identiteitsbeschermer is op verschillende wijzen aan een informatiesysteem toe te
voegen, bijvoorbeeld door middel van encryptietechnieken met gebruikmaking van
digitale handtekeningen, blinde handtekeningen, digitale pseudoniemen en vertrouwde
derden.

                                                
192 Zie het rapport van HES, R. en BORKING, J. (editors), Privacy-enhancing technologies: the path to
anonymity (revised edition), Registratiekamer, in samenwerking met Ontario Information and Privacy
Commissioner, Achtergrondstudies en Verkenningen 11, Den Haag, november 1998. Beschikbaar op
www.registratiekamer.nl
193 Zie voor een nadere beschrijving het PET-rapport van de Registratiekamer (op cit.), in het bijzonder p. 7
en volgende.
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II. Privacybevorderende technieken

In het volgende worden een aantal privacybevorderende methoden beschreven en
geanalyseerd194.

"Cookiekillers"

Hieronder worden twee opzetten toegelicht om de privacyproblemen verbonden met
cookies aan te pakken. De eerste komt uit de internetwereld zelf en is in de voornaamste
browsers op de markt geïntegreerd. De tweede, afkomstig van uiteenlopende
privacyvoorvechters of softwarehuizen, werkt met aparte voorzieningen waarmee men
alle of bepaalde typen cookies kan verwijderen.

De cookiewerende middelen uit de branche zelf

De enige zichtbare methode om cookies te weren is hier de speciale voorziening die
vanaf versie 3 in gangbare browsers wordt gebruikt. Hiermee kan een attente
internetgebruiker de browser op drie verschillende manieren instellen:

– elke cookie accepteren
– elke cookie of elke cookie die niet is teruggezonden naar de server van herkomst

weigeren (Netscape)
– attenderen op elke cookie en om instructie vragen
Deze cookiewerende methoden zijn om vele redenen onvoldoende:

1. De eerste van deze instellingen (acceptatie van alle cookies) is het meest bedreigend
voor de privacy en de gemiddelde internetgebruiker heeft geen weet van de
veelvuldige toepassing van cookies door bijvoorbeeld cybermarketingbedrijven die
ermee op zoekmachines ingetoetste trefwoorden op onzichtbare wijze registreren.

2. De cookiewerende instellingen verhinderen weliswaar het plaatsen van nieuwe cookies
maar maken geen eind aan de systematische en onzichtbare verzending van gegevens
door reeds geplaatste cookies.

3. Cookies lopen in aard sterk uiteen: sommige zijn nuttig en identificeren de gebruiker
niet (bijv.taalvoorkeur). Andere identificeren wel maar kunnen worden toegepast
zonder in te druisen tegen de privacyregelgeving. In het algemeen is te stellen dat
sessiecookies veel minder bedreiging inhouden voor de privacy dan hardnekkige
cookies195. Alle cookies weigeren hoeft dus niet in het belang van de internetgebruiker
te zijn.

4. Er zijn een aantal websites die geen toegang bieden aan gebruikers die geen cookies
willen accepteren.

5. Ook zijn er websites die (al of niet via onzichtbare hyperlinks) reeksen cookies
toezenden, waardoor de internetgebruiker die elke cookie apart wil beoordelen ook elk
apart moet weigeren en er al gauw genoeg van krijgt ("klikmoe wordt") en om verder
gedoe te voorkomen zo'n cookie maar accepteert.

6. In sommige gevallen is de waarschuwing die op een cookie attendeert196 onduidelijk
en mogelijk misleidend geformuleerd.

                                                
194 Zie tevens de EPIC on-linegids voor praktische privacyproducten, beschikbaar op
www.epic.org/privacy/tools.html
195 Cookies zonder vaste werkingsduur worden niet op de harde schijf opgeslagen maar alleen in het RAM-
geheugen.
196 In MSIE 4.O UK is de waarschuwing als volgt geformuleerd: “In order to provide a more personalised
browsing experience, will you allow this website to put information on your computer? If you click Yes, the
website will save a file on your computer. If you click No, the current web page may not display correctly.”
De internetgebruiker moet vervolgens op een ander veld klikken om achter het domein (niet de afzender!)
van de cookie en de duur ervan te komen.
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7. Bij het installeren van een nieuwe browser kan de eerste te bezoeken site (tenzij
uitgeschakeld is dat de website van de maker van de browser) een cookie plaatsen
vóórdat de gebruiker de gelegenheid heeft de cookiewerende voorziening in te lassen.

8. 
In juli 2000 heeft Microsoft de introductie aangekondigd van een beta-beveiligingspatch
voor de volgende versie van Internet Explorer die gebruikers meer controle op cookies op
het Web moest geven197. Volgens de voorlopige informatie biedt deze patch
verschillende faciliteiten waarmee men cookies doelgerichter kan beheersen. Zo kan de
browser hiermee onderscheid maken tussen rechtstreeks en indirect toegezonden cookies
en de cookiewerende instelling waarschuwt de gebruiker als een hardnekkige indirecte
cookie probeert binnen te dringen. Verder maakt de nieuwe patch het mogelijk met één
klik alle cookies te verwijderen en tevens maakt hij informatie over veiligheid en privacy
toegankelijker. De patch biedt gebruikers echter geen nieuwe manieren om cookies te
weren die rechtstreeks binnenkomen van commerciële websites - een methode die meer
en meer gangbaar wordt.

Onafhankelijke programma's

Enkele van de gratis of als shareware aangeboden programma's tegen cookies die elke
internetgebruiker kan binnenhalen voor gebruik op internet zijn Cookie Washer, Cookie
Master en Cookie Cruncher198. Maar ook hiervoor gelden een paar van de bovenvermelde
bezwaren:

1. De internetgebruiker moet zijn/haar cookiebestanden dagelijks geval voor geval
doornemen omdat de cookies van aard verschillen.

2. Bij shareware-programmatuur moet de internetgebruiker soms betalen om zich te
beschermen.

3. De wijze waarop men met de cookiewerende programmatuur moet omgaan is niet
altijd erg gebruikersvriendelijk en voor een gemiddelde internetgebruiker soms niet
eenvoudig te begrijpen.

Proxyservers

Een proxyserver is een tussenstation tussen de gebruiker en internet dat als webcache
optreedt en de internetfunctionaliteit drastisch verbetert. Veel grote internetaanbieders en
organisaties hebben deze voorziening al geïmplementeerd. Elke pagina, elk beeld of logo
dat van buiten af door een lid van de organisatie wordt binnengehaald wordt opgeslagen
op de cache en wordt daardoor voor een ander lid van de organisatie ogenblikkelijk
beschikbaar gemaakt.

In die situatie hoeft niet elk lid van de organisatie vóór de proxyserver een eigen IP-adres
te hebben, want men heeft immers geen rechtstreekse toegang tot internet. Verder geven
proxyservers als regel geen IP-adressen van de internetgebruikers aan websites door199 en
kunnen ze met filters de chattering van browsers tegenhouden. Omdat proxyservers met
het HTTP-protocol werken, kunnen cookies die opgeslagen zijn in de HTTP-header
gemakkelijk door de server worden verwijderd, veranderd of opgeslagen.

                                                
197 EPIC Alert 7.14, 27 juli 2000.
198 Sommige van deze programma's zijn te vinden op http://tucows.belgium.eu.net/cookie95.html .
199 Helaas voegen sommige proxies het TCP-IP-adres van de eraan gekoppelde pc toe aan de HTTP-header.
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Anonimiseringssoftware

Anonimiseringssoftware stelt gebruikers in staat bij websitebezoek anoniem te blijven.
Men moet hiertoe eerst naar een website gaan waar de eigen identiteit onherkenbaar
wordt gemaakt200.

Door eerst naar zo'n website te gaan alvorens men enigerlei andere plek op internet
bezoekt, zorgt een gebruiker ervoor dat persoonsgegevens als het eigen IP-adres bezochte
websites niet bereiken. Bovendien voorkomen anonimiseringssites dat systeemgegevens
(over zaken als het gebruikte besturingsysteem en browsertype) de websites bereiken, ze
blokkeren het plaatsen van cookies in browsers en ook Java en JavaScript, die
persoonsgegevens in browsers kunnen lezen.

Goede voorbeelden van dit soort sites zijn The Anonymiser201 en het Zero Knowledge
System202.

The Anonymiser claimt:

• te functioneren als tussenstation dat bij sitebezoeken van gebruikers zijn/haar
identiteit absoluut verborgen houdt voor privacyaantastende traceringsmethoden;

• internetprogramma's tegen te houden die ingebed zijn in webpagina's (Java en
JavaScript) en de computer van de gebruiker kunnen beschadigen dan wel
gevoelige persoonlijke gegevens kunnen verzamelen.

The Anonymiser biedt twee diensten aan, anoniem surfen en anonieme e-mail, en één
product: de anonimiseringsserver. Met deze server kan iedereen zijn/haar eigen
anonimiseringssite maken.

Internetgebruikers moeten soms betalen om alle voorzieningen van de anonomiserende
diensten te kunnen benutten. Het feit dat men altijd verbinding moet zoeken met de
Anonimyser-website maakt deze dienst zeer kwetsbaar voor bewaking door derden.

The Anonimyser biedt anonimiteit bij zowel surfen als mailen en bestandsoverdracht en
functioneert daarbij, technisch gesproken, als proxyserver die de chattering van HTTP-
browsers en het IP-adres van de surfer ontraceerbaar maakt.

Het voornaamste bezwaar van de toepassing van deze diensten is dat de internetgebruiker
een gegeven bedrijf moet vertrouwen en dat dit bedrijf op de hoogte is van alles dat de
gebruiker op het Web doet.

Het Zero Knowledge System werkt met software die “Freedom” wordt genoemd. Bij
deze opzet worden ten minste drie TCP/IP-relays gecombineerd met zware (minstens
128-bit) encryptie. Omdat elke dienst op internet het TCP/IP-protocol gebruikt, wordt
elke dienst hiermee versleuteld en anoniem gemaakt. Ieder van de drie TCP/IP-
tussenstantions kent alleen het TCP-adres van zijn voorganger. Er wordt geen registratie
bijgehouden, zodat zelfs twee relays tezamen nog geen opgevraagde of binnengehaalde
informatie kunnen traceren. De routering van de gegevens verloopt hierbij uiteraard
dynamisch en waarschijnlijk zal ze ook tijdens zeer kortstondige communicaties al
veranderen. Verder schijnt Freedom een voorziening voor controle op cookies te
bevatten.

Een ander voorbeeld van dit type diensten biedt privada.com. De diensten van dit bedrijf
zijn geschikt voor alle soorten netwerktransacties, dus niet alleen browsen, e-mail,

                                                
200 Zie het boek "Net Worth" (op. cit), p. 273 en volgende.
201 http://www.anonymizer.com/3.0/index.shtml
202 http://www.zeroknowledge.com
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berichtenverkeer en dergelijke maar binnenkort ook e-handel. {Privada werkt met een
systeem van tussenschotten en encryptie).
De gebruiker krijgt een CD-ROM of moet een clientapplicatie met de naam
PrivadaControl van de eigen ISP downloaden. Deze software communiceert met Privada-
netwerkservers die zich op de locatie van de ISP bevinden en fungeert als een
persoonlijke firewall die de privacy van de gebruiker beschermt. PrivadaControl is erop
gericht alle informatie en gegevens van de gebruiker vanaf de start van de verbinding met
het netwerk te beschermen. Geen enkele partij kan kennis nemen van dit materiaal, ook
de ISP en Privada zelf niet.
Met PrivadaControl creëert de gebruiker een besloten digitale plek waarover al zijn/haar
on-lineactiviteiten verlopen en waarbij alle persoonlijke informatie over de gebruiker van
de netactiviteiten worden ontkoppeld. Het ziet ernaar uit dat met PrivadaControl de
gebruiker de mogelijkheid heeft digitale identiteiten te creëren of te wissen, deze tijdens
on-linewisselwerkingen kan veranderen en zelf persoonlijke kenmerken en aspecten kan
instellen.
Het systeem kan niet alle Java-applets, cookies, en Active-X controls tegenhouden, maar
stelt de gebruiker wel in staat zelf te beslissen over het toegestane niveau van
personalisering en toegang via het Web. Cookies worden op centrale servers binnen het
Privada-netwerk geplaatst, dus niet op de pc van de gebruiker. Registratiebestanden of
datamining van de kant van websites kunnen alleen de "on-lineidentiteit" van de
gebruiker aflezen - niet diens ware identiteit. Volgens Privada kunnen gebruikers elke
ongewenste cookie of ook alle cookies die zijn geplaatst gemakkelijk verwijderen.

Het onder de naam iPrivacy aangeboden systeem maakt, zo stelt men, anonieme e-
handel mogelijk - van surfen tot en met aanschaf en levering. Consumenten kunnen
ermee browsen en internet afzoeken, er aankopen doen en deze ook laten afleveren
zonder dat de identiteit van de ontvanger daarbij kenbaar wordt. Volgens de makers
zouden zelfs zij de ware identiteit van de consumenten die hun diensten gebruiken niet
kennen. Bij transacties beschikken alleen de klant zelf en de creditcardgebruiker over
enige persoonlijke informatie aangaande de on line gedane aankoop203.

E-mailfilters en anonieme e-mail204

Deze systemen zijn reeds beschreven in het hoofdstuk over e-mail. Het volgende is een
samenvatting van hun voornaamste kenmerken.

- E-mailfilters scannen de binnenkomende mail van een gebruiker en laten alleen de
berichten door waarvan deze heeft aangegeven ze te willen ontvangen. Deze systemen
worden vooral gebruikt om junkmail tegen te houden,

- Anonieme e-mail maakt het gebruikers mogelijk hun e-mailadres on line te verstrekken
zonder hun identiteit kenbaar te maken205. Deze service wordt momenteel gratis op
internet aangeboden door een reeks bedrijven die "remailerdiensten" verzorgen. Bij dit
type diensten wordt de identiteit van een gebruiker door de remailer vóór aflevering van
de e-mailberichten verwijderd.

                                                
203 http://www.iprivacy.com
204 Zie het boek "Net Worth" (op. cit), p. 275 en volgende.
205 In dit document wordt ook op dit soort diensten ingegaan in hoofdstuk 6 (Publicaties en fora) bij het
onderwerp privacyverbeterende maatregelen.
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Infomediairs

Een gebruiker kan ook besluiten een zogenoemde infomediair in te schakelen206, dat wil
zeggen een partij waarvan de functie wel als volgt is omschreven: “Een infomediair
oftewel informatie intermediair is een vertrouwde persoon of via het Web opererende
organisatie die gespecialiseerd is in kennis- en informatiediensten voor, over en uit naam
van een virtuele gemeenschap. De infomediair vergemakkelijkt en stimuleert intelligente
communicatie en wisselwerkingen tussen de leden van de virtuele gemeenschap. Hij
administreert en bevordert een besloten kennisbasis met onder meer inhoud en hyperlinks
die voor de gemeenschap van specifiek belang is. Binnen het privacymandaat dat de
virtuele gemeenschap hem heeft toegekend verzamelt, organiseert en selecteert de
infomediair informatie over de gemeenschap en haar leden met het doel de belangen
ervan zo goed mogelijk te behartigen…".

Infomediairs zijn een nieuw soort makelaars die klanten bijstaan bij het behoeden,
beheren en optimaal benutten van hun persoonsgegevens207. Consumenten hebben
kenbaar gemaakt dat ze wel persoonlijke informatie willen verstrekken mits ze daar baat
bij hebben, en tegelijkertijd realiseren ze zich meer en meer dat ze hun privacy nu
goedkoop van de hand doen aan partijen die er hun eigen belangen mee dienen. De
vergoeding die men krijgt voor de vrijgegeven informatie is, simpel gesteld,
onbevredigend 208.

Infomediairs zouden consumenten kunnen helpen met dergelijke verkopers tot een veel
beter vergelijk te komen door hun informatie met die van andere consumenten samen te
voegen en de sterke marktpositie van de combinatie bij de onderhandelingen te benutten.
Een infomediair treedt in deze positie op als rentmeester, agent en makelaar van
klanteninformatie en verhandelt deze uit naam van de consumenten aan bedrijven (door
die toegang te verlenen) terwijl hij tevens hun persoonsgegevens tegen misbruik
beschermt.

Een voordeel van een infomediair is daarbij dat hij in veel gevallen gewenste goederen of
diensten aan de eindbesteller kan leveren zonder dat deze zijn/haar anonimiteit behoeft
op te geven. Verder kan een als infomediair optredend bedrijf intelligente agenten bieden
om het de abonnees gemakkelijker te maken.

Klanten die via infomediairs werken hebben in theorie bij activiteiten op het Web de
optie om permanent anoniem te blijven bij browsen en on-linebestellingen. Er wordt
evenwel gedacht aan een zekere stimulering in de vorm van een bescheiden vergoeding
van de kant van de verkopers telkenmale dat een gebruiker instemt met het kenbaar
maken wie hij/zij is en welk e-mailadres men heeft. Deze vergoeding kan de vorm
hebben van een uitbetaling of een korting op de prijs van het aangeschafte product.

Klanten zullen ook geldelijk worden vergoed indien ze geselecteerde verkopers toegang
bieden tot hun informatieprofielen. Hoe groot het bedrag is, hangt af van de mate van
privacy die individuele klanten willen vasthouden. Wie volkomen anoniem wil blijven
deelt niet mee in vergoedingen van dit type, maar krijgt daarentegen wel waarborgen
over de eigen privacy. Klanten die tevreden zijn met de beperkingen die de infomediair
ten aanzien van hun informatie aanhoudt en die geen bezwaar hebben tegen selectieve
vrijgave aan verkopers, kunnen daarmee inkomsten verwerven.

                                                
206 http://www.fourthwavegroup.com/Publicx/1635w.htm
207 Eén van de verst uitgewerkte exposé's van deze nieuwe branche biedt het boek "Net Worth: the
emerging role of the infomediary in the race for customer information"; HAGEL III, J. en SINGER, M.,
Harvard Business School Press.
208 HAGEL III, J. and SINGER, M, op. cit.
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Samenvattend kan worden gesteld dat een infomedair een positieve rol kan spelen bij het
beschermen van persoonsgegevens van gebruikers waarmee ze een op vertrouwen
gefundeerde relatie hebben, maar dat het uitgangspunt van dit soort diensten is gelegen in
de mogelijkheid om winst te maken uit het vrijgeven of toegang verlenen tot
persoonsgegevens van klanten.

Afhankelijk van de omstandigheden en de aard van de intermediaire opzet kan deze dus
zowel privacybeschermend als privacyaantastend werken.

III. Andere privacybevorderende maatregelen

Er zijn nog meer aanpakken die de doorzichtigheid van verwerkingen of het in de
praktijk realiseren van de rechten van betrokkenen kunnen verbeteren of
vergemakkelijken, waaronder de volgende.

P3P

P3P , de afkorting van Platform for Privacy Preferences209, beoogt websites de
mogelijkheid te bieden om hun privacyvoorkeuren uit te drukken en gebruikers om
daarover dan hun voorkeur aan te laten geven, zodat gebruikers gefundeerde beslissingen
kunnen nemen over hun webgedrag en het gebruik van hun gegevens in de hand blijven
houden. De ontwikkelingen op P3P-gebied worden door de wereld van
gegevensbeschermers met veel interesse gevolgd.

In april 1998 heeft de Internationale Werkgroep voor Gegevensbescherming en
Telecommunicatie een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht over essentiële
kenmerken van (o.a. P3P) privacybevorderende technologieën op het world wide web210.
Dit stuk geeft een overzicht van de esentiële voorwaarden waaraan ieder technisch
platform voor privacybescherming op het world wide web moet voldoen om het
systematisch verzamelen van persoonsgegevens te voorkomen:

1. Technologie kan op zichzelf genomen geen privacy op het Web waarborgen, ze dient
toegepast te worden binnen de grenzen van een regelgevend kader.

2. Iedere gebruiker dient te mogelijkheid te hebben anoniem op het Web te browsen.
Ditzelfde geldt voor de situatie dat men informatie in het publieke domein wil
binnenhalen.

3. Vóórdat persoonsgegevens, met name die welke een gebruiker heeft verschaft, door
een websitebeheerder verwerkt worden, moet men de weloverwogen toestemming
van de betrokkene verwerven. Bovendien moet het technische platform in de
instemmingsprocedure enkele basisvoorwaarden ingebouwd hebben die niet kunnen
worden overzien of uitgeschakeld.

Twee maanden later, in juni 1998, heeft ook de Groep haar mening gegeven211. Hierin
wordt het feit onderstreept dat een technisch platform voor privacybescherming op
zichzelf met betrekking tot privacy op het Web niet genoeg is. Het moet werken binnen
het kader van verplichtende bepalingen aangaande gegevensbescherming die iedere
persoon een niet onderhandelbaar minimum aan privacy bieden. Verder is in dit advies
een aantal specifieke punten vermeld die de invoering van zo'n systeem binnen de
Europese Unie met zich zou brengen.

                                                
209 De meest recente conceptversie van het P3P-protocol is beschikbaar op de W3C-website onder
http://www.w3.org/TR/1999/WD-P3P
210 Deze tekst is beschikbaar op: http://www.datenschutz-berlin.de/doc/int/iwgdpt/priv_en.htm
211 Advies 1/98 Platform for Privacy Preferences (P3P) en de Open Profiling Standard (OPS), goedgekeurd
op 16 juni 1998, WP 11, XV D/5032/98.
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In september 1999 is een gezamenlijk seminar georganiseerd door de gemeenschap van
gegevensbeschermers in de EU en softwareontwikkelaars teneinde de toepassing van P3P
in het kader van de Europese richtlijn over gegevensbescherming te bezien en de
onderlinge communicatie te bevorderen. Aan het seminar werd deelgenomen door een
gezaghebbende delegatie van het World Wide Web Consortium en door leden van de
Taskforce Internet. Uit het overleg bleek dat er nog een flink aantal punten moet worden
geregeld.

Zijn deze aspecten eenmaal opgelost, dan kan P3P bij toepassing binnen een passend
kader naar verwachting een positieve rol spelen. De voornaamste goede kanten ervan
zijn212:

- P3P kan bijdragen aan de standaardisatie van privacyverklaringen. Op zichzelf
leveren die weliswaar geen privacybescherming, maar de bredere toepassing ervan
kan wel de doorzichtigheid sterk verbeteren en dienen om het streven naar betere
privacybescherming te versterken.

- P3P kan bijdragen aan meer keuze op het gebied van privacyniveaus, met inbegrip
van anonimiteit en pseudoniemgebruik.

De beperkingen213 van P3P verdienen echter ook aandacht:

- P3P kan de privacy van gebruikers niet beschermen in landen waar de
privacywetgeving onvoldoende is: het is niet in de positie overheidsbeleid te bepalen
en kan evenmin de eigen specificaties verplicht aan de markt opleggen.

- P3P kan niet garanderen dat bedrijven privacybeleidslijnen toepassen en heeft in feite
geen middelen om te waarborgen dat een site zich aan de eigen beweringen houdt.
Sancties voor het geval men zich niet aan eigen intentieverklaringen houdt zijn alleen
te realiseren door middel van wetgeving of via lidmaatschap van een orgaan met
zelfopgelegde eigen regelgeving.

Privacykeurmerken

Een keurmerk is in wezen een kwaliteitslabel dat aan een website wordt verleend. In de
loop van de jaren zijn er uiteenlopende privacylabels verschenen, bijvoorbeeld die onder
de namen TRUSTe214, Privaseek215, the Better Business Bureau216 en WebTrust217. Het
betreft hier Amerikaanse organisaties die zich echter ook op de internationale markt
willen richten. Enkele ervan zijn reeds in Europa actief. Tegelijkertijd worden
soortgelijke initiatieven in Europa ontplooid met eveneens internationale ambities, zoals
bijvoorbeeld door L@belsite in Frankrijk.

Een privacylabel wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan een reeks door de
keurmerkorganisatie opgestelde eisen. Deze organisatie kan door periodieke checks uit te
voeren een zekere mate van controle uitoefenen op de correcte inachtneming van het
(openbaar gemaakte) privacybeleid van een onderneming die het keurmerk voert. In
sommige gevallen behandelt de keurmerkorganisatie tevens de klachten die aangaande
bedrijven met het keurmerk op hun website worden ingebracht.

Het keuren van privacyvoorzieningen werpt echter wel een aantal vragen op:
                                                
212 Zie het artikel door CAVOUKIAN, A., GURSKI, M. (Information and Privacy Commissioner Ontario),
MULLIGAN, D. en SCHWARTZ, A. (Center for Democracy Technology), P3P and privacy: an update
for the Privacy Community, beschikbaar op: wysiwyg://16/http://www.cdt.org/privacy/pet/p3pprivacy.
213 Zie de voorgaande voetnoot.
214 http://www.truste.org
215 http://www.privaseek.com
216 http://www.bbbonline.org/businesses/privacy/index.html
217 http://www.cpawebtrust.org/consumer/index.html
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1. Ten eerste aangaande de inhoud van het keurmerk. Het recht op informatie, toegang,
het beginsel van noodzakelijkheid, het recht op bezwaar, de beginselen van
rechtmatigheid en evenredigheid en de verplichting om de nationale instantie voor
gegevensbescherming in te lichten zijn enkele van de hoekstenen van de
gegevensbescherming in Europa. Een grootschalige verbreiding van mogelijk voor
gebruikers en gegevensbeheerders misleidende privacykeurmerken in Europa zou een
fors maatschappelijk risico inhouden, want ook al doen ze het anders lijken, niet alle
keurmerken vormen een serieuze waarborg voor de inachtneming van deze
uitgangspunten van de gegevensbescherming.

2. Het tweede probleem is gelegen in de op het punt van websiteprivacy uitgevoerde
controles. Die is in vele vormen voorstelbaar, maar een paar van de voornaamste punten
van zorg zijn daarbij wel:

- Wie voert ze uit, op welke manier en met welk soort mandaat van de gecontroleerde
partij? In het ergste geval ziet het ernaar uit dat vooral de betrokkene zelf de controleur
is, met alle daarmee verbonden problemen aangaande het niet in acht nemen van
beweerde privacypraktijken, het aantonen daarvan en de melding aan de
keurmerkorganisatie. Niet alle keurmerkorganisaties zijn trouwens in de positie om
bedrijven aan hun privacybeleidsverklaring te houden;
- Wie betaalt? Gezien keurmerktoekenning een particuliere aangelegenheid is die veelal
niet door overheidsbijdragen wordt ondersteund, kunnen zulke organisaties zich soms
niet onttrekken aan druk van de kant van bedrijven waarop ze zelf controle moeten
uitoefenen.
- Zijn er sancties en zo ja, welke?

Het zou echter verkeerd zijn het mogelijke positieve effect van privacykeurmerken te
onderschatten, want ze kunnen wel degelijk bijdragen aan de voorlichting van
internetgebruikers aangaande gegevensbescherming. De hierboven geschetste problemen
kunnen wellicht op de volgende wijzen worden aangepakt:

1. De inhoud (voorwaarden) van het keurmerk: Teneinde te waarborgen dat
privacykeurmerken in lijn zijn met de Europese wetgeving aangaande
gegevensbescherming zou de Groep een Europese norm voor privacykeurmerken kunnen
ontwikkelen met een opgave van de eisen waaraan zo'n keurmerk moet voldoen218.

Verschillende keurmerken zouden naast elkaar kunnen bestaan zolang het voor
internetgebruikers duidelijk is welke aan de Europese normen voldoen.

2. De controle op de privacypraktijken van websites: De betrouwbaarheid van websites
met keurmerken op dit punt is aanzienlijk te verbeteren door hun beheerders te
verplichten tot het ondergaan van periodieke audits. De Europese norm voor
privacykeurmerken zou deze eis kunnen inhouden, tezamen met een beschrijving van de
wijzen waarop dergelijke verplichte controles mogen worden uitgevoerd: in eigen regie
aan de hand van een voorgeschreven checklist, door andere partijen, enz.

IV. Conclusies

• Er dienen aanbevelingen te komen die moeten leiden tot browsers welke in de meest
privacybeschermende instelling voldoen aan de privacybepalingen;

                                                
218 Er is al wat zeer interessant werk op dit gebied verricht door de Franse instantie voor
gegevensbescherming (CNIL) dat als uitgangspunt zou kunnen dienen voor de Europese norm. Zie
www.cnil.fr
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• anonieme proxyservers kunnen het IP-adres verbergen en zouden door elke ISP als
gratis standaard service bij een internetaanbieding geboden kunnen worden;

• websites dienen geen toegang te weigeren aan gebruikers die geen cookies wensen te
accepteren, tenzij die sessiecookies onmisbaar zijn voor de totstandbrenging van de
link tussen een gebruiker en zijn/haar verschillende on-lineaankopen ten behoeve van
de correcte facturering;

• toepassing van privacybevorderende technologieën dient te worden gestimuleerd, in
het bijzonder de installatie ervan door ISPs of andere partijen;

• de indruk bestaat dat het publiek meer informatie zou moeten krijgen over de
werking van privacybevorderende technologieën. De openbare sector dient de nodige
stappen te ondernemen om de toepassing van en voorlichting over deze technologieën
te versterken, mede door ze ook zelf toe te passen en te promoten219.

• De Groep zou een Europese norm voor privacykeurmerken kunnen ontwikkelen.
Hierin dient de verplichting voor websites te worden vervat om periodieke audits te
ondergaan.

                                                
219 In Nederland is bij de parlementaire behandeling van de nieuwe wet op de gegevensbescherming in de
Tweede Kamer een motie goedgekeurd waarin de overheid wordt uitgenodigd de ontwikkeling en
toepassing van privacyverbeterende technologieën aan te moedigen en binnen de openbare sector het
initiatief te nemen bij de eigen verwerking van persoonsgegevens als promotor van dit soort technologieën
op te treden. Motie nummer 31 door NICOLAÏ C.S., gepresenteerd op 18 november 1999 met betrekking
tot Wet 25 892 (Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, Wet bescherming
persoonsgegevens), "s-Gravenhage, Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 25 892, nr. 31.
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HOOFDSTUK 10 : CONCLUSIES

In dit document is in afzonderlijke hoofdstukken een aantal onderwerpen behandeld die
stuk voor stuk zijn afgesloten met een overzicht van conclusies/adviezen aangaande
specifieke kanten van het onderwerp. Er zijn evenwel ook gemeenschappelijke punten
die betrekking hebben op alle in dit document beschreven internetdiensten en die een
meer algemene behandeling verdienen.
Na een samenvatting van de tendensen en privacyrisico's die de verschillende aspecten
van internetgebruik gemeen hebben, wordt bovendien gepoogd enkele richtsnoeren en
aanbevelingen aan te geven betreffende acties die op uiteenlopend niveau zouden kunnen
worden ondernomen.

1. Trends en risico's

De ontwikkeling van internet verloopt exponentieel. De internetgebruiker worden steeds
meer diensten geboden - van on line winkelen tot meedoen aan gespreksgroepen met
over de hele wereld verspreide deelnemers. Het grote aanbod maakt het echter ook steeds
moeilijker alle geboden mogelijkheden te overzien. Bedrijven zoeken naar manieren om
gebruikers aan te trekken en zich van anderen te onderscheiden door hun diensten meer
individueel gericht en/of gratis te maken.
Om diensten meer op de persoon te kunnen richten dient men over persoonsgegevens van
de gebruikers te beschikken, en bedrijven proberen die te verwerven door onder meer het
stimuleren dat gebruikers dergelijke informatie zelf verstrekken in het kader van
lidmaatschappen of in ruil voor gratis diensten of artikelen. Men verzamelt echter ook
gegevens uit openbaar beschikbare bronnen e.d.
De opgestelde profielen zijn niet alleen van waarde voor bedrijven die zich tot de
gebruikers willen richten, maar ze hebben ook zelf een marktwaarde en worden vaak
verkocht of verhuurd aan andere partijen.

De hedendaagse technieken vereenvoudigen het traceren van internetgedrag. Als
bijvoorbeeld een consument een mobiele telefoon gebruikt om in te loggen op internet,
bieden de gegenereerde gegevens zelfs informatie over de plek waar hij/zij zich bevindt.
Zoekt de gebruiker verbinding met internet via een moderne techniek als ADSL of de
kabel, dan krijgt hij/zij een statisch IP-adres toegewezen, wat het traceren van sessie tot
sessie vergemakkelijkt. Software en hardware van de nieuwere generaties zijn veelal
voorzien van extra faciliteiten waarmee het gebruikersgedrag in realtime te volgen is -
veelal zonder dat de gebruiker er iets van merkt. Op diverse plaatsen in dit document zijn
allerlei voorbeelden gegeven van onzichtbare verwerking en ET-software.
Onder dergelijke omstandigheden wordt het voor de gemiddelde gebruiker lastig om bij
zijn/haar activiteiten op internet anoniem te blijven.

De combinatie van deze verdergaande technische ontwikkelingen brengt nieuwe risico's
voor de privacy van internetgebruikers met zich, vooral indien gegevens worden
geconcentreerd in de handen van één of een beperkt aantal partijen.
Als beheerders van zulke gegevensbestanden daarop bijvoorbeeld datamining toepassen,
wordt het hun technisch mogelijk het materiaal niet alleen te verwerken en te ordenen,
maar ook om ten aanzien van een betrokkene nieuwe verbanden en kenmerken te
ontdekken terwijl deze zich daar als regel niet van bewust is en zo'n verwerking ook niet
verwacht.
Dergelijke risico's zijn mede het gevolg van het feit dat sommige gegevenstypen
gedurende lange perioden on line bewaard blijven, bijvoorbeeld de berichten die aan
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nieuwsgroepen worden gestuurd en ook verzendlijsten blijven vaak jarenlang opgeslagen
en zijn met behulp van omgekeerde zoekmethoden te raadplegen.

Persoonsgegevens die aldus beschikbaar blijven, maken ongedachte vormen van
vervolggebruik mogelijk, die veelal onverenigbaar zijn met het doel waarvoor de
gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

2. Richtsnoeren en aanbevelingen

2.1. Bewustmaking van internetgebruikers

Gezien de toenemende privacyrisico's waaraan internetgebruikers zoals hierboven is
beschreven zijn blootgesteld, is het van bijzonder belang dat er gerichte maatregelen
worden getroffen die waarborgen dat een gebruiker alle informatie krijgt welke hij/zij
nodig heeft om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Bij de hiervoor vereiste
informatievoorziening aan de gebruiker hebben verschillende partijen een
verantwoordelijkheid.

Ten eerste dient elke partij die on-linepersoonsgegevens verzamelt daarover betrokkenen
alle in artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG voorgeschreven informatie te verschaffen, en
wel in alle gevallen op het moment dat de gegevens worden verzameld. Het opnemen van
een privacyverklaring in het kader van een website is weliswaar een goede manier om
gebruikers algemene informatie te bieden, maar voor het inlichten van directe
betrokkenen is het niet genoeg. Elke persoon van wie gegevens worden verzameld, moet
iedere keer dat zoiets gebeurt op een eenvoudige, begrijpelijke wijze daarover worden
ingelicht, bijvoorbeeld op hetzelfde schermbeeld waar de betrokkene zijn/haar gegevens
invult of door middel van een toelichting in een oplichtend vak (box prompt).

Als de gegevensbeheerder een particulier bedrijf is, is het niet alleen om juridische
redenen maar ook uit commercieel eigenbelang raadzaam dit voorschrift te volgen, want
het draagt bij aan het vertrouwen van betrokkenen en wellicht ook op hun binding met
het bedrijf. Met betrekking tot de ontwikkeling van de e-commerce is bijvoorbeeld een
zekere weerstand van gebruikers gesignaleerd tegen elektronische transacties waarbij ze
vrezen dat hun persoonsgegevens onvoldoende beschermd en beveiligd worden.

Is de gegevensbeheerder een overheidsinstantie, dan is het zeker een eerste vereiste dat
men de regels aangaande de gegevensbescherming aanhoudt, want het gedrag van
overheidsinstellingen dient immers een voorbeeld te vormen voor het algemene publiek.
Openbare instellingen die de "elektronische overheid" in praktijk brengen, dienen
derhalve privacy als één van de hoekstenen van hun systemen voor gegevensuitwisseling
in te bouwen. En ook als ze niet zelf als gegevensbeheerder optreden, hebben zulke
instellingen een rol op het terrein van de algemene voorlichting en scholing van de
bevolking.
De opgave van bewustmaking omtrent de risico's verbonden met het gebruik van internet
alsook de rechten en verplichtingen die uit de wetgeving voortvloeien, ligt echter in het
bijzonder bij de instanties voor gegevensbescherming. Men kan hierbij verschillende
wegen bewandelen: het uitgeven van voorlichtingsbrochures, rapporten, persberichten,
praktische aanbevelingen op enquêteformulieren, de organisatie van of deelname aan
conferenties of seminars over deze onderwerpen met uiteenlopende partijen en sectoren
van de samenleving.
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Privacyverbanden en -voorvechters hebben van oudsher een rol gespeeld als
publieksvoorlichters en bewustmakers, hetgeen soms tot aanzienlijke verbeteringen van
internetproducten op het punt van overeenstemming met de privacyregels heeft geleid.
In verschillende EU-landen is te signaleren dat nu ook consumentenorganisaties zich
meer en meer gaan bezighouden met en zich inzetten voor de privacyaspecten bij
aankopen. Die ontwikkeling kan bijzonder positief worden, omdat ze niet alleen
voorlichting behelst maar ook de vertegenwoordiging van consumenten bij overleg met
bedrijfsleven of overheidsinstanties kan omvatten. Dergelijke verbanden kunnen
bijvoorbeeld dienen om te controleren of ISP's zich aan de wettelijke bepalingen houden,
of ook overheidsinstanties attenderen op klachten die over een gegeven website of
internetbedrijf worden ontvangen.
Bedrijfsverenigingen kunnen ook een positief effect hebben, bijvoorbeeld door nieuwe
deelnemers over hun wettelijke verplichtingen voor te lichten.

De bovengenoemde partijen spelen elk een rol van betekenis bij het verstrekken van de
informatie die een consument voor het maken van een verantwoorde keuze nodig heeft.
De beslissing of men vervolgens gebruik maakt van de beschikbare middelen om de
eigen rechten geëerbiedigd te krijgen en mogelijk duidelijk te maken dat men geen
diensten of producten wenst die niet stroken met het bestaande wettelijke kader, ligt
vervolgens bij eenieder individueel.

2.2. Eenduidige en gecoördineerde toepassing van de bestaande wetgeving

De bescherming van on-linegegevens is alleen goed te waarborgen als men zich aan het
bestaande wettelijke kader houdt. Gezien het internationale karakter van internet, is het
wezenlijk dat gegevensbeheerders kunnen uitgaan van een coherente en gecoördineerde
toepassing en interpretatie van de Europese regelgeving aangaande
gegevensbescherming. Dat is niet alleen van belang voor betrokkenen en
gegevensbeheerders binnen de EU, maar ook voor degenen buiten de Unie die eveneens
met dit juridische kader rekening moeten houden, met name als men bij het verzamelen
van persoonsgegevens middelen gebruikt die binnen de Unie zijn gelokaliseerd. In deze
context is voor de Groep een belangrijke rol weggelegd.

Bij verschillende gelegenheden heeft de Groep reeds op enkele lacunes of controversiële
punten van de bestaande wetgeving geattendeerd en documenten uitgebracht gericht op
gemeenschappelijke interpretatiee en mogelijke oplossingen. Speciale aandacht ging
hierbij uit naar de herziening van Richtlijn 97/66/EG, die enkele belangrijke
verbeteringen in de gehanteerde terminologie heeft gebracht. De Groep staat positief
tegenover het feit dat in de ontwerp-richtlijn nieuwe ontwikkelingen zijn verdisconteerd,
maar wil toch ook op enkele specifieke punten wijzen waar het voorstel nog kan worden
verbeterd.

De Groep is bezorgd over het feit dat de amendering van de bestaande wetgeving in
sommige gevallen zou kunnen voeren tot strengere wettelijke bepalingen ten aanzien van
in het bijzonder de mogelijkheden van bewaking via het Web en het generaliseren van de
identificatiebepalingen aangaande gebruikers. De Groep herinnert eraan dat ook andere
legitieme belangen in het geding kunnen zijn en altijd gestreefd dient te worden naar een
goed evenwicht tussen zulke belangen en de bescherming van de persoonsgegevens van
elk individu.
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Verder wordt onderstreept dat de interpretatie en toepassing van de wetgeving niet alleen
een taak is van overheidsinstanties maar dat ook de particuliere sector waardevolle
medewerking kan bieden door de ontwikkeling van zelfregulering of gedragscodes
aangaande meer specifieke aspecten van bepaalde toepassingsgebieden.

2.3.  Ontwikkeling en toepassing van technologieën die stroken met de
privacybepalingen, privacyvriendelijk zijn c.q. de privacy vervorderen

Zoals reeds is opgemerkt wordt de verwerking van persoonsgegevens op internet sterk
bepaald door de gebruikte technische configuratie van de hardware en software alsmede
de gehanteerde protocollen en technische standaarden voor de informatieoverdracht.
Dit maakt het van bijzonder groot belang om al in het vroege ontwikkelingsstadium van
al deze middelen rekening te houden met privacyvereisten. Een browser bijvoorbeeld
dient niet meer informatie door te geven dan voor het inloggen op een website
noodzakelijk is. Partijen die bij ontwerp en ontwikkeling van deze technische middelen
betrokken zijn, worden daarom uitgenodigd hun nationale instantie voor
gegevensbescherming te raadplegen aangaande de bestaande wettelijke bepalingen op dit
gebied.
Teneinde het algemene publiek duidelijk te maken welke producten voldoen aan de
privacyregelgeving, zou het verder nuttig zijn een systeem van keurmerken te
ontwikkelen aan de hand waarvan gemakkelijk te zien is of een product op dit punt aan
de regels voldoet.

Verder dient te worden onderstreept dat nieuwe technologieën, ofschoon ze nogal eens de
naam hebben privacybedreigend te zijn, toch ook een waardevolle rol kunnen spelen bij
het beschermen van de persoonlijke levenssfeer.

Allereerst kunnen enkele van de bestaande technieken worden ingezet om de
begrijpelijkheid en duidelijkheid van de voorlichting aan betrokkenen te verbeteren,
bijvoorbeeld bij het verschaffen van eenvoudige, toegankelijke informatie via hetzelfde
scherm als waarop persoonsgegevens worden opgevraagd.
In de tweede plaats kunnen ze een nuttig middel vormen om het betrokkenen
eenvoudiger te maken hun rechten in praktijk te brengen, bijvoorbeeld doordat ze
rechtstreeks on-linetoegang bieden tot de eigen persoonsgegevens of het eenvoudig
mogelijk maken om bezwaar aan te tekenen tegen een verwerking.

Ervan uitgaande dat een gemiddelde gebruiker niet noodzakelijkerwijs vertrouwd is met
de technische aspecten van internetgebruik en niet altijd in de situatie verkeert zelf te te
beslissen over de gehanteerde hardware- en softwareconfiguratie of er iets aan te
wijzigen, is het cruciaal dat dergelijke producten in hun standaardinstelling hun hoogste
niveau van privacybescherming bieden.

Om gebruikers meer controle op het behoeden van hun eigen privacy te bieden, is een
aantal aanvullende producten ontwikkeld die als groep als " privacybevorderende
technologieën" worden aangeduid. Deze zijn met name gericht op het langs technische
weg terugdringen of onmogelijk maken van de verzameling of nadere verwerking van
identificeerbare gegevens alsmede het verhinderen van elke onrechtmatige vorm van
verwerking. Voorbeelden van dergelijke middelen zijn proxyservers, cookiekillers,
anonimiseringssoftware, pseudoniemen leverende voorzieningen (vooral nuttig tegen
profielopbouw), e-mailfilters, enz. Mogelijk nieuwe producten in deze categorie zijn
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onder meer smartcards met een draagbare identiteitsbescherming (PIP) die passen in elke
voorziening waarmee men een on-lineverbinding kan maken.

Van alle hierboven in par. 2.1 genoemde partijen zijn het in de eerste plaats het
bedrijfsleven en de openbare sector die de ontwikeling en invoering van
privacybeschermende technologieën zouden moeten steunen en stimuleren. Gebruikers
dienen te worden voorgelicht over het bestaan van deze middelen, die tegen betaalbare
kosten beschikbaar zouden moeten komen.

2.4. Het opzetten van betrouwbare controle- en terugkoppelingsmethoden

De bescherming van on-linegegevens kan slechts doeltreffend zijn als er passende
middelen bestaan voor de controle op en evaluatie van de mate waarin de wettelijke
bepalingen en de hierboven besproken technische vereisten worden nagevolgd.
De verantwoordelijkheid voor controle en handhaving op dit terrein ligt in de eerste
plaats bij de instanties voor gegevensbescherming, maar andere partijen werken
daarnaast aan zelfregulering omdat ze zich bewust zijn geworden van het effect van hun
privacybeleid op de beoordeling door de klant.
Instanties voor gegevensbescherming kunnen aan de ontwikkeling en goede werking van
dergelijke opzetten voor zelfregulering bijdragen door het bieden van advies,
bijvoorbeeld door middel van op Europees niveau goedgekeurde checklijsten voor
zelfbeoordeling.

Verder zouden er keurmerken ontwikkeld kunnen worden die een consument een
betrouwbare indicatie geven van de mate waarin een gegevensverwerking strookt met de
EU-wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. De Groep heeft het plan op dit
punt actie te ondernemen teneinde met name ervoor te zorgen dat privacykeurmerken
toegekend gaan worden aan websites die in lijn zijn met de Europese wetgeving
aangaande gegevensbescherming.

De Groep nodigt alle bij internetactiviteiten betrokken partijen uit dit werkdocument
grondig te bezien en de stappen te nemen die nodig zijn om de aanbevelingen ervan in
praktijk te brengen.

De Groep hoopt dat dit werkdocument zal bijdragen aan de bewustwording en aanleiding
vormt tot de openbare discussie over het onderwerp, dat in de toekomst zonder twijfel
nog nadere analyse en uitwerking zal vereisen.
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GLOSSARIUM VAN TECHNISCHE TERMEN 220

ADSL

ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) is een telecommunicatieprotocol dat
geschikt is voor gebruik op klassieke koperen twisted-pairlijnen. Er zijn snelheden tot 1
Mbps mee mogelijk, terwijl de lijn tegelijkertijd voor gewone telefoongesprekken
beschikbaar blijft. Voor ADSL zijn speciale ADSL-modems aan beide uiteinden van de
lokale lijn nodig.

Authentificatie

Het verifiëren van de identiteit van een gebruiker die op een computersysteem inlogt of
van de integriteit van een doorgezonden bericht.

Banner
Kleine grafische advertenties in een kader die boven de inhoud van een website
verschijnen of met de inhoud ervan geïntegreerd zijn.

Calling Line Identification (CLI)
Weergave van het oproepende nummer bij het ontvangen van een oproep, waardoor de
opgeroepen persoon kan zien wie er belt.

Clickstream (klikpad)

Informatie die wordt afgeleid uit iemands gedrag, pad of keuzes tijdens het bezoek aan
websites. De clickstream bevat de links waarop een gebruiker achtereenvolgens heeft
geklikt en wordt geregistreerd op de webserver (voor degenen die geen eigen webserver
gebruiken is dit de ISP-computer).

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met gegevens die door een webserver worden
gemaakt en op de harde schijf van de internetgebruiker kunnen worden geplaatst, terwijl
een kopie ervan op de website kan worden bewaard. Ze vormen een standaardonderdeel
van HTTP-verkeer en kunnen als zodanig ongemerkt met het IP-verkeer worden
meegezonden. Een cookie kan een uniek nummer bevatten waarmee meer persoonlijke
gegevens worden verkregen dan uit dynamische IP-adressen. De website kan hiermee het
gedrag en de voorkeuren van een gebruiker volgen.
Cookies bevatten een reeks URL's (addressen) waarvoor ze gebruikt kunnen worden.
Komt de browser (opnieuw) op één van deze URL's, dan geeft hij de daarvoor bestemde
cookies door aan de webserver.
Er zijn verschillende soorten cookies: de zogenoemde sessiecookies hebben een beperkte
werkingsduur, maar er zijn ook permanente cookies.
Browsers zijn zo in te stellen dat ze cookies tegenhouden of waarschuwen als er een wil
"binnenkomen", zodat de gebruiker zelf kan beslissen.

Dataintegriteit
                                                
220 Enkele van deze definities zijn ontleend aan de volgende bronnen:
- http://www.techweb.com/encyclopedia
- http://webopedia.Internet.com
- Personal Data Privacy and the Internet: a guide for data users, Office of the Privacy Commissioner for
Personal Data, Hong Kong, 1998.
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Het voorkomen dat in bestanden ongewild gegevens worden verwijderd of veranderd.

Datamining

Het analyseren van massale hoeveelheden gegevens op de aanwezigheid van patronen en
verbanden op het gebied van zakelijke activiteiten of ook historische samenhangen. Als
regel worden hiertoe programma's gebruikt die het materiaal automatisch verwerken.

Datawarehouse

Een datawarehouse is een (veelal zeer omvangrijke) gegevensbank ontworpen voor de
ondersteuning van besluitvormingsprocessen in een organisatie. Bij grote
detailverkoopondernemingen kan het transactiebestand bijvoorbeeld wel een omvang van
100 GB hebben. Is de databank voor één afdeling of functie ingesteld, dan spreekt men
soms niet van datawarehouse maar van een datamart.

Digitaal certificaat

Een digitaal certificaat is een elektronisch document met twee groepen informatie dat in
de elektronische wereld de functie heeft van identiteitsbewijs. De eerste groep heeft
betrekking op het certificaat zelf en omvat onder meer de naam of een pseudoniem van
de natuurlijke of rechtspersoon die het certificaat vraagt, de openbare sleutel, de datums
waarbinnen het certificaat geldig is en de naam van de certificatie-instantie. De tweede
groep is de digitale handtekening van deze instantie. Het hele bericht wordt digitaal
ondertekend door een certificatie-instanties die door veel servers wordt vertrouwd
(certificatie-instanties zijn een speciale vorm van betrouwbare derden, Trusted Third
Parties) en dient ter verificatie van het verband tussen een natuurlijke of rechtspersoon
en zijn openbare sleutel.

Digitale handtekening

Een digitale handtekening is een string die aan een bericht wordt toegevoegd om de
integriteit ervan te waarborgen door encryptie met de eigen sleutel van de ondertekenaar.
Een ieder die het ondertekende bericht ontvangt, kan controleren of het is gewijzigd door
eenvoudig de handtekening met de openbare sleutel van de ondertekenaar te ontsleutelen
en de zo verkregen string met het oorspronkelijke bericht te vergelijken.

Domeinnamendienst (DNS)

Het DNS (Domeinnamensysteem) is een mechanisme voor het toekennen van namen aan
door een IP-adres geïdentificeerde computers. De aanduidingen hebben het formaat
<namen>. topniveaudomeinnamen, waarin <namen> een string is die is opgebouwd uit
een of meer substrings gescheiden door een punt.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is een internet-protocol voor het
automatisch configureren van computers die met TCP/IP werken. DHCP kan worden
togepast voor automatische toekenning van IP-adressen. (http://www.dhcp.org)

Elektronische handtekening

Gegevens in elektronische vorm die gehecht of logisch gekoppeld worden aan andere
elektronische gegevens en als middel tot authentificatie dienen (artikel 2, lid 1, van de
richtlijn over elektronische handtekeningen).
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Encryptie

Het zodanig coderen van informatie en berichten dat deze in beginsel niet gelezen
kunnen worden door iemand anders dan de beoogde ontvanger die over de vereiste
sleutel of het wachtwoord beschikt. Bij encryptiesystemen onderscheidt men twee
hoofdtypen.
- Het symmetrische of met geheime sleutel werkende type, dat werkt met een geheime
sleutel waarover zowel verzender als ontvanger van het bericht beschikken. Het
voornaamste voordeel van deze opzet is de snelle verwerking, het voornaamste nadeel de
moeilijkheid om de beveiliging op peil te houden als de sleutel aan veel gebruikers
bekend is.
- Het asymmetrische of met openbare sleutel werkende type, dat werkt met twee sleutels
die zodanig worden gegenereerd dat ook als men de ene kent, de andere bijna onmogelijk
te raden is. Berichten die met de ene sleutel worden versleuteld, worden ontsleuteld met
de andere. Eén van de twee sleutels wordt openbaar gemaakt en dient voor het
versleutelen van de berichten, terwijl elke gebruiker ze ontsleutelt met zijn/haar geheime
privésleutel. Deze laatste wordt ook gebruikt voor het digitaal ondertekenen van
berichten.

Firewall

Een methode voor het beveiligen van een netwerk. Een firewall kan de vorm hebben van
een enkele router die ongewenste pakketten filtert en tegenhoudt, maar ook een
combinatie van technieken in routers en hosts omvatten. Firewalls worden op grote
schaal gebruikt om gebruikers een veilige toegang te bieden tot internet en om de
openbare webserver van een bedrijf te scheiden van het interne netwerk. Verder dienen
ze ook als beveiliging van delen van een intern net, bijvoorbeeld een subnet voor
onderzoek of voor de boekhouding dat men tegen nieuwsgierigen bij het eigen bedrijf wil
beschermen.

Hyperlinks

Een vooraf ingestelde koppeling van één plaats naar een andere, herkenbaar aan een
specifieke tekst- of beeldvorm. Bij pagina's van het world wide web zijn tekst-hyperlinks
meestal onderstreept en in blauw uitgevoerd, terwijl grafische hyperlinks als kleine
pictogrammen herkenbaar zijn.

Internetdienstverlener (Internet Service Provider, ISP)

Een bedrijf dat toegang tot en verbindingen met internet levert aan personen en
organisaties.
Kleinere internetdienstverleners (ISP's) leveren hun diensten via modems en ISDN, de
grotere bieden daarnaast particuliere lijnaansluitingen aan. De klanten betalen als regel
een vast maandelijks abonnementsgeld, maar er kunnen ook andere kosten in rekening
worden gebracht. Tegen betaling kan bijvoorbeeld een website gemaakt en op de ISP-
server worden ondergebracht, waardoor ook kleine organisaties zich met een eigen
domeinnaam op het Web kunnen presenteren.
Grote ISP's bieden verder naast toegang tot internet ook aparte databanken, forums en
andere diensten aan.
In dit werkdocument omvat de term ISP in het algemeen tevens internetaanbieders
(IAP's), dat zijn bedrijven die uitsluitend toegang tot internet bieden. De term
internetaanbieder (of IAP) wordt alleen gebruikt indien duidelijk is dat het
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dienstenaanbod uitsluitend de toegang behelst - in alle andere gevallen wordt de
generieke aanduiding ISP gebezigd.

Java en JavaScript

Java is een volwaardige programmeertaal die niet bedoeld is voor wie alleen incidenteel
programmeert en zeker niet voor eindgebruikers. JavaScript is een scripttaal met een
soortgelijke syntax als Java, maar die niet wordt gecompileerd in bytecode. JavaScirpt
wordt in broncode in een HTML-document ingebed opgenomen en moet regel voor regel
door de JavaScript-interpreter in machinecode worden vertaald. JavaScript is heel
populair en wordt door alle webbrowsers ondersteund. JavaScript heeft een beperkter
toepassingsveld dan Java en wordt voornamelijk gebruikt voor elementen op de
webpagina zelf.

Metatags

Metatags zijn HTML-tags die informatie verschaffen over een webpagina. In
tegenstelling tot gewone HTML-tags hebben metatags geen invloed op de
schermweergave van de pagina. De informatie die ze leveren heeft betrekking op zaken
als wie de pagina heeft gemaakt, hoe vaak ze wordt geactualiseerd, wat het onderwerp
ervan is en welke trefwoorden daarbij horen. Veel zoekmachines hebben deze informatie
nodig het indexeren van websites.

Modem

(MOdulator-DEModulator) Een apparaat waarmee men een terminal of computer kan
aansluiten op een analoge telefoonlijn en dat digitale pulsen omzet in audiosignalen en
vice versa. Meest gangbare uitvoeringen ervan zijn de 56 baud (Kbps) modellen
(momenteel de hoogste snelheid) en de oudere (V.34) typen van 28,8 baud. De term
wordt echter ook wel gebruikt voor adapters voor hoge-snelheidkabel, DSL of ISDN-
terminals, die geheel digitaal zijn en technisch gezien geen modem. Modems zijn per
definitie analoog-naar-digitaal- of digitaal-naar-analoogomzetters. De ontwikkeling van
modems is gegaan van 300 baud via 1200, 2400, 9600, 14 400, 28 800, 33 300 naar
56 000 baud, en moderne typen verzorgen en beantwoorden oproepen en passen de
transmissiesnelheid aan. Hun maximale snelheid kunnen ze altijd getrapt verlagen ten
behoeve van de verbinding met oudere modellen of om beter storingen op de lijn op te
vangen.

OLAP

OnLine Analytical Processing. Dit is software ter ondersteuning van besluitvorming
waarmee de gebruiker informatie snel kan analyseren met behulp van multidimensionele
voorstellingen en grafieken. OLAP-programma’s worden bijvoorbeeld ingezet voor de
analyse van verkooptrends en financiële trends, waar ze de gebruiker in staat stellen uit
massa's verkoopcijfers juist inzicht te krijgen in de meest volatiele artikelen. Traditionele
OLAP-producten, wel aangeduid als multidimensionele OLAP of MOLAP, leveren op
basis van verkoopcijfers ook multidimensionele prognoses, waarbij ze uiterst snel
gerichte vragen kunnen beantwoorden doordat de verwerking in grote lijnen al is
uitgevoerd. Bij OLAP worden de gegevens in drie dimensies geprojecteerd die de
gebruiker naar believen kan roteren, wat de opzet bijzonder geschikt maakt voor
financiële overzichten.

Portal, portalsite
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Een portalsite levert een geordend overzicht van koppelingen naar websites, waardoor
het een internetbezoeker gemakkelijk wordt gemaakt geselecteerde websites van (andere)
inhoudaanbieders te bezoeken.
Moderne portals zijn "supersites" die allerlei diensten bieden, zoals zoeken op het Web,
nieuwsvoorziening, telefoongidsen (alfabetisch en naar bedrijfstak), gratis e-mail,
discussiegroepen, on line winkelen en links naar andere sites.

PPP

PPP (Point to Point Protocol) is een telecommunicatieprotocol dat veel wordt toegepast
voor het verbinden van twee computers via hun seriële poort of een erop aangesloten
modem. Het is het meest gangbare protocol in de onderste laag voor de aansluiting van
een pc van een thuisgebruiker op de Internet Access Server van een
internetdienstverlener ten behoeve van de TCP/IP-verbinding via een klassieke
telefoonlijn.

Protocol

In de context van dit document is een protocol een aantal technische regels die twee
correspondenten voor de informatie-uitwisseling moeten aanhouden. Protocols worden
ingedeeld in een aantal opeenvolgende lagen, die elk verantwoordelijk zijn voor het
verzorgen van één speciaal aspect van het telecommunicatieproces. Elke hogere laag
wordt "bediend" door de eronder gelegen laag. Internet heeft van meet af aan gewerkt
met het TCP/IP-protocol als intermediaire laag. Voorbeelden van protocollen van de
onderste laag zijn Ethernet (gangbaar voor lokale netwerken), ADSL (gebruikt voor
telefoonlijnen), ATM (gebruikt door telecommunicatiebedrijven), X-75 (gebruikt op
ISDN-lijnen) en PPP (gebruikt op standaard telefoonlijnen). Protocollen van de bovenste
laag zijn onder meer HTTP (voor surfen), SMTP en POP (voor e-mail) en FTP (voor
bestandsoverdracht). De situatie houdt in dat iedere potentiële bedreiging van de privacy
die het TCP/IP-protocol met zich brengt, een zwakke plek binnen de hogere protocollen
vormt. Simpel gesteld vormen lagen immers een stelsel van deelprogramma's die
tezamen de computer met internet verbinden.

Proxyserver

Een proxyserver is een server tussen de internetgebruiker en internet. Hij fungeert als
waardoor informatie (bijv. webpagina's) veel sneller kan worden weergegeven. D Veel
grote organisaties en internetaanbieders bieden deze faciliteit al. Daarbij worden alle
pagina’s en alle beelden of logo’s die door iemand van de organisatie van buitenaf
worden binnengehaald, opgeslagen in een cache op de proxyserver, waardoor deze
onmiddellijk beschikbaar zijn voor anderen in die organisatie. Verder hoeven de
afzonderlijke leden ervan die via de proxyserver werken niet allemaal een eigen IP-adres
te krijgen, omdat ze geen rechtstreekse toegang tot internet hebben.

Router

Een router is een belangrijk apparaat voor de routering binnen TCP/IP-netwerken. In de
praktijk zijn TCP/IP-routes namelijk dynamisch, afhankelijk van het uitvallen of
overbelast raken van bepaalde routers of koppelingen. Routers kunnen ook worden
gebruikt als firewall tussen een organisatie en internet, en er met name voor zorgen dat
alleen gemachtigde IP-adressen via een gegeven internetdienstverlener (ISP) worden
doorgelaten.
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Shareware

Software die vanaf internet binnengehaald kan worden; als regel mag men ze gratis
proberen maar moet men de ontwikkelaars voor het legale gebruik een kleine vergoeding
betalen. Software die men volkomen gratis mag binnenhalen en toepassen, wordt
freeware genoemd.

Sniffing

Met sniffing-software kan men het verkeer op een netwerk aftappen, alle passerende
gegevenspakketjes controleren en alle niet versleutelde communicatie in gewone tekst
printen. Voor de eenvoudigste vorm van sniffing is niet meer dan een gewone pc nodig
die door middel van gewoon in de handel verkrijgbare software met een netwertk is
verbonden.

Spamming

Het op grote schaal verspreiden van ongevraagd (reclame)materiaal via e-mail.

TCP/IP-netwerk

Een TCP/IP(Transport Control Protocol/Internet Protocol)-netwerk is gebaseerd op de
transmissie van kleine informatiepakketjes, die elk het IP-adres van verzender en
ontvanger bevatten. Het netwerk is “verbindingsloos”, hetgeen inhoudt dat in
tegenstelling tot de situatie bij bijvoorbeeld het telefoonnet, geen voorafgaande
verbinding tussen twee apparaten nodig is voordat de gegevensuitwisseling kan starten.
Dit houdt tevens in dat een groot aantal gegevensuitwisselingen met een groot aantal
partners tegelijkertijd mogelijk is.

Trusted Third Parties221

Een betrouwbare derde (Trusted Third Party, TTP) kan worden gedefinieerd als een
partij die door andere partijen wordt vertrouwd in het kader van diensten en activiteiten
waarbij beveiliging een hoofdrol speelt.
Een TTP wordt bijvoorbeeld ingeschakeld als gebruikers extra beveiliging en
betrouwbaarheid wensen bij commerciële opdrachten en om veilige communicatie tussen
zakelijke partners te vergemakkelijken. TTP's dienen daarbij toegevoegde waarde te
bieden op punten als de integriteit, de vertrouwelijkheid en de succesvolle uitvoering van
diensten en de daarbij vereiste zakelijke communicatie. Verder zullen gebruikers binnen
de termen van het aangegane contract van een TTP verlangen dat dergelijke diensten
beschikbaar zijn op elk tijdstip dat zij dat wensen.
Als regel zal een TTP een organisatie zijn die op basis van een licentie of accreditering
door een regelgevende instantie op commerciële basis beveiligingsdiensten levert aan een
breed scala aan klanten, onder meer in de sectoren telecommunicatie, financiële
dienstverlening en de detailhandel.
Een TTP kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld voor het werken met digitale
handtekeningen om de integriteit van documenten te waarborgen. Verder zouden zij
“end-to-end”encryptie-diensten kunnen leveren met bijvoorbeeld een faciliteit om
problemen van het verlies van een sleutel (wat nogal eens voorkomt bij documenten en
bestanden die door bedrijfsmedewerkers zijn versleuteld) op te lossen door een
reservesleutel of herstelmogelijkheid. Ook zouden een rol kunnen spelen bij rechtmatige
verzoeken om interceptie.

                                                
221 Deze definitie is overgenomen uit de ETSI-uitgave "Requirements for TTP services".
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Fundamentele vereiste is bij dergelijke functies steeds dat de TTP voor het gegeven werk
het vertrouwen heeft van de betrokken partijen.

UMTS
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) is een protocol voor
pakketgeschakelde draadloze breedbandtransmissie "van de derde generatie" waarmee
tranmissiesnelheden van meer dan 2 Mbps haalbaar zijn. Met dit nieuwe
breedbandprotocol wordt digitale video met tv-kwaliteit op mobiele apparatuur mogelijk.
Het huidige GSM-net gaat tot snelheden van ca. 11 Kbps, wat wel voldoende is voor het
gesproken woord maar niet voor de transmissie van bewegende beelden222.

WAP
WAP (Wireless Application Protocol) is een door een aantal fabrikanten van mobiele
telefoons ontwikkeld comunicatieprotocol dat een daarvoor toegeruste mobiele telefoon
toegang biedt tot internetdiensten als e-mail, chatten en websurfen223.

Webcache
Een computersysteem binnen een netwerk dat in het eigen geheugen of op schijf de
bestanden van de meest recentelijk opgevraagde webpagina's opslaat met het doel het
ophalen te versnellen. Als de volgende opgevraagde pagina al in de cache aanwezig is,
behoeft deze slechts lokaal te worden doorgegeven en niet via internet. Servers met
webcache bevinden zich binnen de firewall van het bedrijf en maken alle veelvuldig door
gebruikers opgevraagde pagina's onmiddellijk beschikbaar. Omdat de inhoud van
webpagina's kan veranderen, controleert het cacheprogramma altijd of er nieuwe versies
zijn van de pagina’s en haalt het die binnen. Pagina's die binnen een instelbare periode
niet worden opgevraagd, worden uit de cache verwijderd.

Webmail
E-mailsystemen die webpagina's als interface gebruiken (bijv. Yahoo en HotMail).
Webmail is vanaf elke plek toegankelijk en de gebruiker hoeft geen verbinding te maken
met een speciale ISP, zoals bij een gewone e-mailaccount.

Gedaan te Brussel, 21 november 2000

Voor de Groep

De Voorzitter

Stefano RODOTA

                                                
222 Zie http://www.umts-forum.org/
223 Zie voor nadere informatie: http://www.wapforum.org
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