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gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer. De taken van de Groep zijn omschreven in artikel 30 van Richtlijn 95/46/EG en
in artikel 14 van Richtlijn 97/66/EG. Het secretariaat wordt verzorgd door:

Europese Commissie, DG Interne markt, Eenheid Vrij verkeer van informatie en gegevensbescherming
B-1049 Brussel - België - Kamer: C100-6/136
Internetadres: www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/index/htm

5006/02/NL
WP 38 def.

Advies 1/2001

over de ontwerp-beschikking van de Commissie betreffende
modelcontractbepalingen voor de doorgifte van

persoonsgegevens naar derde landen
krachtens artikel 26, lid 4, van Richtlijn 95/46/EG

(ontwerp gedistribueerd onder de leden van de Groep op 17
januari 2001)

Goedgekeurd op 26 januari 2001



2

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

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

Gelet op artikel 29 en artikel 30, lid 1, onder a), en lid 3, van die richtlijn,
Gelet op haar reglement, en met name op de artikelen 12 en 14,

Heeft het volgende ADVIES goedgekeurd:

1. Inleiding

De Groep betuigt haar erkentelijkheid voor de werkzaamheden die de laatste twee jaar
door de Subgroep contractbepalingen2 van de Groep zijn uitgevoerd op haar
vergaderingen met de diensten van de Commissie en met vertegenwoordigers van de
industrie.  De Groep dankt ook de Internationale kamer van koophandel en de
Confederation of British Industries voor hun bijdrage en moedigt ze aan verder bij te
dragen aan de toekomstige werkzaamheden over dit belangrijke thema.

De Groep juicht het voorstel van de Commissie betreffende modelcontractbepalingen toe
en vestigt de aandacht op het belang van dit instrument voor de bescherming van de
persoonsgegevens van Europese burgers buiten de grenzen van de Unie. Zij herinnert aan
haar aanbevelingen om snel voortgang te maken met contractuele oplossingen3. De
Groep beklemtoont het feit dat de beschikking van de Commissie niet alleen de rol moet
vervullen als bedoeld in artikel 26, lid 4, van de richtlijn, maar dat ze tegelijkertijd een
referentiedocument zal worden voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van
gegevensbescherming op internationaal vlak.

Om die redenen heeft de Groep in december 2000 ter attentie van het comité van artikel
31 voorlopige opmerkingen goedgekeurd en bekendgemaakt, die grotendeels in dit
nieuwe ontwerp zijn verwerkt. Ook om die redenen wenst de Groep, ofschoon zij het
voorstel van de Commissie steunt, haar vroegere adviezen over dit thema4 opnieuw te
bevestigen en de volgende opmerkingen te maken.

                                                
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31, beschikbaar op:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/index.htm.
2 Deelnemende nationale autoriteiten: Oostenrijk: “Österreichische Datenschutzkommission”, Duitsland:
“Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz”, Frankrijk: “Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés”, Verenigd Koninkrijk: “Data Protection Commissioner”, Nederland: “Registratiekamer”, Italië:
“Garante per la protezione dei dati personali”, en Spanje: “Agencia de Protección de Datos”.
3 Advies 4/2000 van 16 mei 2000, WP 32 (doc. CA07/434/00/NL). Beschikbaar op
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm.
4 Zie WP 4 (5020/97): “Eerste richtsnoeren voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen –
Voorstel inzake een methode voor de beoordeling van het passend karakter van het beschermingsniveau”,
een discussiestuk dat op 26 juni 1997 door de Groep is goedgekeurd;
WP 9 (5005/98): “Voorlopig standpunt inzake het gebruik van contractuele bepalingen in het kader van de
overdracht van persoonsgegevens naar derde landen”, werkdocument dat op 22 april 1998 door de groep is
goedgekeurd;
WP 12 (5025/98): “Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen: toepassing van de artikelen 25 en
26 van de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming”, werkdocument dat op 24 juli 1998 door de
Groep is goedgekeurd.
Alle documenten waarnaar wordt verwezen, zijn beschikbaar op het in voetnoot 3 vermelde adres.



3

2. Rechtmatigheid van de doorgifte op grond van het nationale recht

De Groep beklemtoont dat, zoals in artikel 2 wordt bepaald en in overweging 7 van de
ontwerp-beschikking van de Commissie wordt uitgelegd, elke doorgifte van de
Gemeenschap naar derde landen door middel van de modelcontractbepalingen, die naar
het oordeel van de Commissie voldoende waarborgen bieden, op zichzelf een verwerking
is die onder de nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn in de lidstaten valt. De
rechtmatigheid van deze verwerking blijft volledig afhankelijk van de voorwaarden van
de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG. Mocht een doorgifte door
middel van de door de Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen niet voldoen
aan de in de nationale wet vastgestelde voorwaarden betreffende deze aspecten, dan mag
de voorgenomen doorgifte naar derde landen niet plaatsvinden. Indien meer bepaald de
verstrekking van gegevens aan een ontvangende derde in de lidstaat van de voor de
verwerking verantwoordelijke niet rechtmatig zou zijn, verandert gewoon de
omstandigheid dat de ontvanger in een derde land gevestigd is, niets aan deze juridische
beoordeling.

De Groep is ook van mening dat verdere harmonisatie van de door de partijen in het
aanhangsel bij het contract te verstrekken informatie, met name wanneer het de meest
voorkomende categorieën doorgiften betreft (bv. arbeidsverhouding, marketing, enz.),
zeer wenselijk is in het licht van de ervaring die is opgedaan met het gebruik van de
modelcontractbepalingen op nationaal of Europees niveau.

De Groep vestigt de aandacht op het feit dat het toepassingsgebied van de beschikking
beperkt is tot doorgiften waarbij beide partijen als voor de verwerking verantwoordelijke
optreden. De Groep steunt deze aanpak, maar verzoekt de Commissie in een toekomstige
beschikking dringend aandacht te besteden aan contractbepalingen voor doorgiften die
niet onder deze beschikking vallen, dat wil zeggen doorgiften waarbij de ontvanger van
de gegevens buiten de Gemeenschap een verwerker is die optreedt namens een voor de
verwerking verantwoordelijke die in de Gemeenschap is gevestigd.

3. De vrijwaringsclausule van artikel 3 van de beschikking

De ontvanger van de persoonsgegevens die door middel van de door de Commissie
goedgekeurde modelcontractbepalingen worden doorgegeven, is per definitie gevestigd
in een land waar geen passende bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt
geboden. De modelcontractbepalingen zouden in deze leemte kunnen voorzien, mits de
gegevensimporteur ze daadwerkelijk naleeft.

Indien dit niet het geval zou zijn, zouden de modelcontractbepalingen niet langer
fungeren als middel om voldoende waarborgen te bieden en daarom zou een schorsing of
verbod van de doorgifte kunnen worden ingesteld. De Groep benadrukt het feit dat de
letters b) en c) van artikel 3 ook betrekking hebben op de gevallen waarin de handhaving
van de rechten die door het contract aan betrokkenen zijn verleend, om welke redenen
dan ook niet mogelijk zou zijn.

De situatie die in artikel 3, lid 1, onder a), van de ontwerp-beschikking van de
Commissie wordt beschreven, is anders. Wetgeving die op de gegevensimporteur van
toepassing is, prevaleert op zijn contractuele verplichtingen en er kunnen situaties
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ontstaan waarin de gegevensimporteur zich vanwege voorschriften niet kan houden aan
alle in het contract opgenomen bepalingen inzake gegevensbescherming.

In clausule 5, onder a), van de bijlage wordt erkend dat de gegevensimporteur dit mag
doen (en daarom zou dit geen aansprakelijkheid tegenover de betrokkenen tot gevolg
hebben) wanneer deze hem opgelegde verplichtingen noodzakelijke maatregelen zijn om
een van de in artikel 13 van de richtlijn opgesomde democratische grondslagen (zoals de
veiligheid van de Staat en de openbare veiligheid, de landsverdediging, de vervolging
van strafbare feiten, enz.) te vrijwaren.

Dit probleem zou zich echter kunnen voordoen in de bijzondere gevallen waarin deze aan
de gegevensimporteur opgelegde verplichtingen verdergaan dan de in artikel 13 van de
richtlijn opgesomde democratische grondslagen. In dat geval zou de daaruit
voortvloeiende schending van de persoonlijke levenssfeer niet kunnen worden
beschouwd als gerechtvaardigd op grond van de bepalingen van de richtlijn, en daarom
moet de doorgifte in de eerste plaats worden vermeden of, als ze per ongeluk toch heeft
plaatsgevonden, moet ze ten minste leiden tot de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
gegevensexporteur en de gegevensimporteur jegens de betrokkenen voor eventuele
schade die het gevolg is van de niet-naleving van de contractuele verplichtingen.

In het licht hiervan steunt de Groep de flexibiliteit die de Commissie in haar ontwerp aan
de dag legt en is zij van mening dat deze verwijzing naar artikel 13 van de richtlijn,
zowel in de beschikking als in clausule 5 van de bijlage, een juist evenwicht tot stand
brengt tussen de noodzaak om een onaanvaardbaar gebruik van de
modelcontractbepalingen te voorkomen, en de verplichtingen die in buitengewone
omstandigheden op de gegevensexporteur kunnen rusten.

4. De contractuele verplichtingen van de gegevensimporteur

Krachtens clausule 5 van de bijlage stemt de gegevensimporteur ermee in en garandeert
hij dat hij de uit de Gemeenschap ontvangen persoonsgegevens zal verwerken in
overeenstemming met bepaalde verwerkingsvoorwaarden die hem in staat stellen
voldoende waarborgen te bieden in de zin van artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG.
De Groep beklemtoont het fundamentele en onontbeerlijke karakter van drie van deze
voorwaarden om een minimaal beschermingsniveau te waarborgen: het beginsel van
beperking van het doel, beperking van verdere doorgiften en de verbintenis van de
gegevensimporteur om de betrokkenen het uit Richtlijn 95/46/EG voortvloeiende recht
van toegang, rectificatie, uitwissing en verzet te verlenen.

De Groep is van mening dat de verplichtingen van de gegevensimporteur een algemene
garantie moeten omvatten betreffende de beveiliging van de doorgifte van alle gegevens
en niet alleen van gevoelige gegevens.

4.1. Het beginsel van beperking van het doel

Het is absoluut noodzakelijk dat de gegevensimporteur zich ertoe verbindt de gegevens te
verwerken voor hetzelfde doel als dat wat in het aanhangsel bij de clausules wordt
opgegeven, daar de controle van de rechtmatigheid van de doorgifte volgens het
nationale recht tot dat doel werd beperkt.

4.2. Beperking van verdere doorgiften
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De Groep erkent dat in de commerciële wereld de verdere doorgifte van gegevens zal
moeten of kunnen plaatsvinden. Verdere doorgifte is echter een zeer moeilijk probleem
en er zouden ingewikkelde mechanismen nodig kunnen zijn om voldoende waarborgen
af te dwingen. In deze omstandigheden is de Groep van mening dat het verkieslijk is dat
de modelcontractbepalingen niet voorzien in de mogelijkheid van verdere doorgiften.

Daarom beveelt de Groep aan het “beginsel van de beperking van verdere doorgiften”,
dat in de bij het contract gevoegde verplichte beginselen is opgenomen, als volgt
eenvoudiger te formuleren: “Op grond van de modelcontractbepalingen zijn geen verdere
doorgiften van persoonsgegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke
toegestaan.”

Hierbij merkt de Groep op dat nieuwe doorgiften toch mogelijk zullen zijn indien de
gegevensexporteur een nieuw contract met de nieuwe gegevensimporteur sluit of indien
de betrokkenen overeenkomstig artikel 26, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG hun
toestemming aan de gegevensexporteur geven.

4.3. Recht van toegang, rectificatie, uitwissing en verzet overeenkomstig Richtlijn
95/46/EG

De Groep wijst erop dat, zoals herhaaldelijk is betoogd in vroegere adviezen betreffende
de vraag wat als passend beschermingsniveau in derde landen moet worden aangemerkt,
dit de kernrechten zijn op basis waarvan een passende bescherming van de persoonlijke
levenssfeer kan worden opgebouwd.

In de gevallen van artikel 26, lid 4, van de richtlijn, waarbij persoonsgegevens per
definitie worden overgebracht naar derde landen waar geen passende bescherming of
helemaal geen bescherming wordt geboden, moeten de modelcontractbepalingen een
passende bescherming bieden, en daarom is het noodzakelijk de betrokkenen in staat te
stellen dezelfde rechten van toegang, rectificatie, uitwissing en verzet uit te oefenen als
die welke in Richtlijn 95/46/EG worden erkend.

5. Verplichte beginselen inzake gegevensbescherming en andere opties van
clausule 5

De Groep steunt de verplichte beginselen inzake gegevensbescherming die bij de
modelcontractbepalingen zijn gevoegd, in zoverre het beginselen betreft die uit Richtlijn
95/46/EG voortvloeien en in die zin worden geïnterpreteerd. De Groep beveelt ten
zeerste aan daaraan een beginsel inzake geautomatiseerde individuele besluiten, als
bedoeld in artikel 15 van de richtlijn, toe te voegen. De Groep is van mening dat dit
beginsel een direct effect zal hebben op de activiteiten van in derde landen gevestigde
kredietbeoordelaars, die waarschijnlijk door middel van de door de Commissie
goedgekeurde modelcontractbepalingen persoonsgegevens over Europese burgers zullen
ontvangen.

Wat betreft de tweede optie in clausule 5, onder c), van de bijlage is de Groep van
mening dat, wanneer de Commissie bij besluit constateert dat een
gegevensbeschermingssysteem van een bepaald land een passende bescherming biedt,
dat besluit moet worden genomen rekening houdend met al de specifieke
omstandigheden van het geval, zoals vereist bij artikel 25, lid 2. De vereisten van artikel
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25, lid 2, waarnaar in artikel 26 wordt verwezen, impliceren een grondig onderzoek van
het specifieke kader waarin de regels inzake gegevensbescherming in een bepaald land
functioneren, aangezien een dergelijk wettelijk en grondwettelijk kader niet kan worden
“geëxporteerd” zonder dat aanvullende waarborgen worden geboden door middel van
contractuele bepalingen.

De ontwerp-beschikking van de Commissie, die de partijen in staat stelt overeen te
komen over de wezenlijke regels inzake gegevensbescherming van een derde land, zou
de bezorgdheid van de Groep wegnemen indien aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:

a) deze optie mag alleen beschikbaar zijn voor gegevensimporteurs die zijn gevestigd in
het derde land naar de regels waarvan wordt verwezen;

b) deze optie moet van toepassing zijn op situaties waarin het onderzoek naar het passend
karakter van de bescherming heeft uitgewezen dat niet in alle bedrijfstakken een
passende bescherming wordt geboden;

c) de in punt 4 hierboven vermelde verwerkingsvoorwaarden (beperking van het doel,
beperking van verdere doorgiften, en het recht van toegang, rectificatie, uitwissing en
verzet van Richtlijn 95/46/EG) moeten in elk geval gelden voor gegevensimporteurs die
door middel van de modelcontractbepalingen gegevens onvangen.

6. De in de clausules geboden waarborgen voor de handhaving

De Groep constateert dat de door de Commissie voorgestelde modelcontractbepalingen
sinds juni 2000 geleidelijk zijn ingekort wat de wezenlijke inhoud betreft. Dit is zeker
gebeurd om de tekst enigszins te vereenvoudigen, maar ook om tegemoet te komen aan
negatieve reacties uit het bedrijfsleven en de lidstaten met betrekking tot bepaalde
oorspronkelijk door de Commissie voorgestelde waarborgen inzake
gegevensbescherming. De Groep is van mening dat de in de bijlage bij de ontwerp-
beschikking opgenomen clausules te beschouwen zijn als de minimale waarborgen die
noodzakelijk zijn om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele
rechten van het individu te garanderen.

De Groep is ervan overtuigd dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
gegevensexporteur en de gegevensimporteur tegenover de betrokkene voor eventuele
schade die het gevolg is van de schending van de modelcontractbepalingen, het enige
middel is om op een efficiënte en realistische wijze de ernstige moeilijkheden het hoofd
te bieden die de contractuele oplossing doet rijzen voor de handhaving van de rechten
van het individu en het verkrijgen van een passende schadevergoeding. Daarom is de
Groep van mening dat elke bekorting van deze bepalingen, met name wat de hoofdelijke
aansprakelijkheid betreft, ertoe zou leiden dat niet voldoende waarborgen worden
geboden.

De Groep verzoekt de Commissie en het comité van artikel 31 erover na te denken of de
mogelijke uitzondering voor de aansprakelijkheid van de gegevensimporteur aan het eind
van het derde lid van clausule 6 gerechtvaardigd is, aangezien dit tot verwarring kan
leiden wanneer de betrokkenen zich op deze belangrijke waarborg beroepen.
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7. De clausule betreffende de rechtsmacht en de rol van de
gegevensbeschermingsautoriteiten als mechanismen voor geschillenbeslechting

Hoewel de ontwerp-beschikking reeds in deze mogelijkheid voorziet, beveelt de Groep
aan meer uitdrukkelijk te vermelden dat de betrokkenen een zaak kunnen aanspannen
voor rechtbanken niet alleen in het rechtsgebied van het land waar de gegevensexporteur
is gevestigd, maar ook in het rechtsgebied van de woonplaats van de betrokkene.

De Groep benadrukt ook het feit dat de in deze clausule vervatte keuzen te beschouwen
zijn als minimale opties voor de betrokkene, die gebruik kan maken van elke andere
jurisdictie die hem op grond van het nationaal of internationaal privaatrecht ter
beschikking staat.

Ten slotte is de Groep van mening dat, wanneer dit op grond van het nationale recht en
uit het oogpunt van personele middelen mogelijk is, de nationale
gegevensbeschermingsautoriteiten een steeds grotere rol kunnen spelen als
gekwalificeerde en echt onafhankelijke mechanismen voor geschillenbeslechting. Deze
innovatieve rol zou stroken met het grensoverschrijdende karakter van de doorgifte en de
bestaande tendensen en voorstellen betreffende het verschaffen van buitengerechtelijke
mechanismen voor geschillenbeslechting, met name op het gebied van elektronische
handel.

8. Conclusie

De Groep brengt een gunstig advies uit over de ontwerp-beschikking van de Commissie
ingevolge artikel 26, lid 4, die op 17 januari 2001 is gedistribueerd. Volgens de Groep
biedt ze voldoende waarborgen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde
landen, rekening houdend met de in dit advies gemaakte opmerkingen.

De Groep verzoekt het bedrijfsleven deze clausules te gebruiken zodra ze door de
Europese Commissie zijn goedgekeurd, beveelt het comité van artikel 31 aan alle
redelijke inspanningen te leveren om zo spoedig mogelijk een gunstig advies over deze
clausules uit te brengen, en verzoekt de Commissie toezicht te houden op de toepassing
ervan en verslag uit te brengen over alle relevante bevindingen alsmede alle
noodzakelijke wijzigingen in het licht van de ervaring die op nationaal of Europees
niveau wordt opgedaan, met name wat het bij het contract gevoegde aanhangsel betreft.

BIJLAGE
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Bijlage bij het ontwerp-advies

De Groep beveelt de Commissie en het comité van artikel 31 aan de volgende
redactionele wijzigingen in aanmerking te nemen:

a) in de ontwerp-beschikking

• overweging 8: de volgende woorden kunnen worden geschrapt: “en alle relevante
bepalingen van de richtlijn onder de verantwoordelijkheid van deze van toepassing
blijven”;

• overweging 11: het woord “uitzonderlijke” kan in deze overweging worden
geschrapt;

• artikel 1: na “wordt ervan uitgegaan dat” kan worden ingevoegd: “, behoudens de
bepalingen van de artikelen 2 en 3 van deze beschikking,”;

• artikel 3: aan het begin van het artikel kan het woord “onverminderd” worden
vervangen door de woorden “Deze beschikking doet geen afbreuk aan”;

b) in de modelcontractbepalingen

• clausule 5, onder c): na “indien de gegevensexporteur uitdrukkelijk toestemming
heeft verleend” kan worden ingevoegd: “bij de ondertekening van het contract”;

• clausule 5, onder c), eerste streepje: aan het eind kan worden toegevoegd: “voorzover
deze bepalingen van die aard zijn dat zij van toepassing zijn op het gebied waarop de
doorgifte plaatsvindt”;

• clausule 5, onder f): na “toezichthoudende autoriteit” kan worden ingevoegd: “van de
lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd”;

• clausule 7, onder c) kan als volgt worden gewijzigd: “om het geschil voor te leggen
aan de toezichthoudende autoriteit van het land van vestiging van de
gegevensexporteur, indien deze autoriteit dit heeft aangeboden, of aan een orgaan dat
door deze autoriteit is opgericht”;

• clausule 8: “De partijen komen overeen om een kopie van deze clausules bij de
toezichthoudende autoriteit te deponeren, indien deze daarom verzoekt of indien dit
krachtens het nationale recht verplicht is.”

• clausule 10: aan het eind kan worden toegevoegd: “die het derdenbeding erkent”.

Gedaan te Brussel op 26 januari 2001

Voor de Groep

De Voorzitter

Stefano RODOTA
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