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Beschouwingen bij de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen -
Mogelijke methoden voor de beoordeling van het passend karakter van het

beschermingsniveau

1.         Inleiding

Dit document gaat niet in op alle aspecten van de doorgifte van persoonsgegevens naar
derde landen die uit de richtlijn voortvloeien, maar enkel op de beoordeling van het
passend karakter van het beschermingsniveau in de zin van artikel 25, leden 1 en 2. De
draagwijdte van de uitzonderingen op het vereiste “passend beschermingsniveau”,
geregeld in artikel 26, lid 1, worden niet besproken. Er wordt van uitgegaan dat deze
afwijkingen veeleer restrictief zijn geformuleerd, zodat een groot aantal gevallen buiten de
werkingssfeer van de afwijkingen kunnen vallen en hun passend karakter bijgevolg moeten
worden getoetst. Over de precieze draagwijdte van de afwijkingen zal de Groep in een
later stadium overleggen.

Het mag niet uit het oog worden verloren dat de term passend ook voorkomt in
artikel 26, lid 2, dat voorziet in de mogelijkheid van ad hoc-oplossingen, meer bepaald
van contractuele aard, voor gevallen waarin een passend beschermingsniveau in de zin van
artikel 25, lid 2 niet gewaarborgd is. Procedureel gezien zijn deze beide gevallen in de
richtlijn zeer verschillend geregeld: volgens artikel 25 moeten de lidstaten elkaar en de
Commissie op de hoogte brengen van de gevallen waarin geen waarborg voor een passend
beschermingsniveau geboden was en de doorgifte bijgevolg verhinderd werd, terwijl
volgens artikel 26 de lidstaten de Commissie in kennis moeten stellen van de
toestemmingen die zij hebben verleend. Deze situatie laat zien dat dit soort contractuele
oplossingen gepaard gaat met inherente problemen, zoals de moeilijkheid voor de
betrokkene om aanspraken te maken uit hoofde van een contract waarbij hij zelf geen
partij is, en dat deze oplossingen dus enkel in een aantal specifieke, vrij zeldzame gevallen
geschikt zijn. De Groep zal een afzonderlijk onderzoek wijden aan de omstandigheden
waarin ad hoc contractuele oplossingen geschikt kunnen zijn en een aantal beginselen
vastleggen voor de eventuele vorm en inhoud ervan. Hierbij zal waarschijnlijk in grote
mate worden uitgegaan van de in dit document uiteengezette ideeën, aangezien zowel
artikel 26, lid 2 als artikel 25, leden 1 en 2 in de passendheidstoets voorzien.

2.         Procedurele vragen

Artikel 25 voorziet in een aanpak geval per geval waarbij het passend karakter wordt
beoordeeld in het licht van welbepaalde doorgiften of categorieën doorgiften. Het is
evenwel duidelijk dat gelet op het groot aantal persoonsgegevens dat dagelijks vanuit de
Gemeenschap wordt doorgegeven en op het aantal betrokken partijen, geen enkele lidstaat
- wat ook zijn oplossing zij voor de handhaving van artikel 251 - zal kunnen garanderen
dat elk geval in detail wordt onderzocht. Dit betekent niet dat geen enkel geval in detail
wordt bezien, maar veeleer dat mechanismen moeten worden ontwikkeld die de
beslissingsprocedure voor een groot aantal gevallen rationaliseren, zodat beslissingen - of

                                               

1 De lidstaten kunnen verschillende administratieve procedures toepassen om aan de verplichtingen
van artikel 25 te voldoen. Zo kunnen zij een directe verplichting opleggen aan de verantwoordelijken
voor de verwerking en/of kunnen zij een stelsel invoeren van voorafgaande toestemming of van
controle a posteriori door de toezichthoudende autoriteit invoeren.
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althans voorlopige beslissingen - zonder al te veel moeilijkheden of kosten kunnen worden
genomen. Rationalisatie is noodzakelijk, ongeacht wie de beslissing neemt, de
verantwoordelijke voor de verwerking, de toezichthoudende autoriteit of enige andere
volgens een nationale procedure belaste instantie.

(i) Witte lijsten

Een voor de hand liggende oplossing voor de rationalisatie bestaat erin een “witte lijst” op
te stellen van derde landen waarvan mag worden aangenomen dat zij een passend
beschermingsniveau bieden. Het kan gaan om “voorlopige” of “indicatieve” lijsten, die
niet uitsluiten dat in bepaalde gevallen specifieke moeilijkheden kunnen rijzen. Gelet op de
geest van artikel 25 ware het belangrijk dat beslissingen om een land in de witte lijst op te
nemen op basis van individuele gevallen worden genomen, veeleer dan op grond van een
vereenvoudigde, abstracte beoordeling van een wettekst. Zodra een aantal representatieve
gevallen van doorgifte naar een welbepaald derde land zijn onderzocht en het
beschermingsniveau telkens passend is bevonden, kan dat land in de “witte lijst” worden
opgenomen.

Een moeilijkheid van deze aanpak is dat in verscheidene derde landen het
beschermingsniveau niet in alle sectoren hetzelfde is. Zo kennen tal van landen een
gegevensbeschermingswetgeving voor de publieke sector, maar niet voor de particuliere
sector. In de Verenigde Staten is de situatie nog ingewikkelder: voor bepaalde sectoren
bestaan specifieke wetten, zoals voor solvabiliteitsinformaten en videoverhuur, terwijl
voor andere sectoren geen regelingen bestaan. Een extra moeilijkheid doet zich voor met
federale landen, zoals de Verenigde Staten en Canada, waar er tussen de verschillende
deelstaten vaak verschillen bestaan. Dit betekent dat dan bij de beoordeling van het
passende karakter van het beschermingsniveau bij een gegevensdoorgifte moet worden
nagegaan of dit representatief is voor het gehele land dan wel voor een bepaalde sector of
deelstaat. Niets staat eraan in de weg dat een derde land gedeeltelijk in de witte lijst wordt
opgenomen. Zo wordt nu reeds voor gegevensdoorgiften vanuit Spanje een onderscheid
gemaakt op grond van de nationale wetgeving tussen landen die een algemeen
beschermingsniveau waarborgen en landen waar dit enkel het geval is voor de publieke
sector.

Een andere vraag is, bij wie de beslissing voor opneming van een land in de witte lijst zal
berusten. In dit verband moet worden opgemerkt dat de in artikel 29 bedoelde Groep niet
uitdrukkelijk met beslissingen over individuele gegevensdoorgiften is belast. Dit is in de
eerste plaats de rol van de lidstaten, en vervolgens van de Commissie volgens de
comitologieprocedure van artikel 31. Maar, zoals hierboven gezegd, zouden de
werkzaamheden van de Groep moeten gericht zijn op het geven van richtsnoeren voor een
groot aantal gevallen, veeleer dan op het oplossen van individuele gevallen. Voorts zij er
ook aan herinnerd dat een van de specifieke taken van de Groep van artikel 29 erin bestaat
bij de Commissie advies uit te brengen over het beschermingsniveau in derde landen.
Bijgevolg past het geheel binnen de bevoegdheden van de Groep om de situatie in
bepaalde derde landen te onderzoeken aan de hand van individuele gevallen, ten einde een
voorlopig advies te kunnen uitbrengen over het passende karakter van het
beschermingsniveau. Wanneer de beslissingen positief zijn, kunnen zij in de voorgenomen
witte lijst worden verwerkt. Deze kan dan op grote schaal worden verspreid en door de
toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten als leidraad bij hun eigen beslissingen
worden gebruikt.
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Wanneer een land niet op de witte lijst voorkomt, betekent dit niet noodzakelijk dat het op
een “zwarte lijst” staat, maar veeleer dat over dit land nog geen algemene informatie
beschikbaar is. De opstelling van een zwarte lijst, zelfs louter indicatief, zal politiek gezien
een zeer gevoelige aangelegenheid zijn.

(ii) Risico-analyse van specifieke doorgiften

De opstelling van voorlopige witte lijsten van derde landen mag dan een waardevol
hulpmiddel zijn voor de beslissingen bij een groot aantal gegevensdoorgiften, niettemin zal
het derde land in kwestie in vele gevallen niet op de witte lijst voorkomen. De lidstaten
kunnen dan afhankelijk van hun omzetting van artikel 25 in het nationale recht op
verschillende manieren te werk gaan (zie voetnoot op de vorige pagina). Wanneer de
toezichthoudende autoriteit een specifieke rol heeft bij de voorafgaande toestemming voor
doorgifte of bij de controle a posteriori, kan het alleen vanwege het aantal doorgiften al
noodzakelijk zijn een systeem uit te werken om vast te stellen welke zaken de
toezichthoudende autoriteit bij voorrang moet behandelen. Een dergelijk systeem zal
kunnen bestaan in een reeks afgesproken criteria op grond waarvan een gegevendoorgifte
of categorie doorgiften als risicodragend voor de persoonlijke levenssfeer kan worden
aangemerkt.

Een dergelijk systeem doet niet af aan de verplichting van elke lidstaat om erop toe te zien
dat enkel naar derde landen die een passend beschermingsniveau waarborgen gegevens
worden doorgegeven. De omstandigheid dat een doorgifte geen bijzonder risico inhoudt,
verandert niets aan het fundamentele vereiste van artikel 25 dat een passend
beschermingsniveau moet gewaarborgd zijn. In elk geval zal de beoordeling van het risico
voor de betrokken persoon op grond van de doorgifte een nuttige aanwijzing zijn voor
wat concreet onder een “passend beschermingsniveau” moet worden verstaan. Met dit
systeem kan bovendien worden uitgemaakt, welke gevallen van gegevensdoorgiften
moeten worden aangemerkt als “bij voorrang te behandelen” of waarvoor een onderzoek
of zelfs een opsporingsonderzoek moet worden gestart. Op die manier zouden de voor het
“toezicht” op dit systeem gebruikte middelen direct kunnen worden aangewend voor
doorgiften die vanuit het oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer het
meeste aandacht moeten krijgen.

De Groep zal een specifiek gedetailleerd document opmaken met de categorieën van
doorgiften die haars inziens bijzonder risicodragend zijn voor de persoonlijke levenssfeer.
Het zal waarschijnlijk gaan om de volgende categorieën:

- doorgiften die verband houden met gevoelige-gegevenscategorieën in de zin van
artikel 8 van de richtlijn;

- doorgiften die een financieel risico inhouden (zoals betaling met een kredietkaart
via Internet);

- doorgiften die een gevaar voor de veiligheid van personen inhouden;
- doorgiften gericht op het nemen van beslissingen die voor de betrokkenen van

groot belang kunnen zijn (zoals aanwerving, promotie, kredietverlening, etc.);
- doorgiften die de betrokkene in verlegenheid kunnen brengen of zijn reputatie

kunnen raken;
- doorgiften die kunnen leiden tot handelingen die een duidelijke inbreuk op de

persoonlijke levenssfeer vormen, zoals ongewenste telefonische oproepen;
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- herhaaldelijke doorgifte van grote hoeveelheden gegevens (bijvoorbeeld via
telecommunicatienetwerken, Internet, etc. verwerkte elektronische gegevens);

- doorgiften die betrekking hebben op een versleutelde of geheime inzameling van
gegevens (zoals “Internet-cookies” of elektronische visitekaartjes).

3.         Wat moet worden verstaan onder “passend beschermingsniveau”?

De gegevensbescherming heeft tot doel een bescherming te garanderen aan de persoon
over wie gegevens worden verwerkt. Dit wordt doorgaans bewerkstelligd door middel
van een geheel van rechten van de betrokken persoon en plichten van diegenen die de
gegevens verwerken of op de verwerking toezien. De in Richtlijn 95/46/EG neergelegde
rechten en plichten gaan terug op de in het Verdrag van de Raad van Europa nr. 108
(1981) vervatte rechten en plichten, welke nauw aansluiten bij de beginselen van de
OESO-richtsnoeren (1980) of van de richtsnoeren van de Verenigde Naties (1990).
Hieruit mag worden besloten dat over de inhoud van de
gegevensbeschermingsvoorschriften een ruime consensus bestaat die zich tot ver buiten de
vijftien EU-lidstaten uitstrekt.

De gegevensbeschermingsvoorschriften dragen evenwel alleen dan aan de bescherming
van personen bij, wanneer zij in de praktijk effectief worden toegepast. Daarom moet niet
alleen worden gezien naar de inhoud van de voorschriften die van toepassing zijn op naar
een derde land doorgegeven persoonsgegevens, maar ook naar de mechanismen waarmee
de doelmatigheid ervan wordt gegarandeerd. In Europa worden de
gegevensbeschermingsvoorschriften traditioneel verankerd in wetten, zodat schendingen
konden worden bestraft en schadeloosstelling kon worden gevorderd. Daarenboven
voorzagen deze wetten doorgaans in aanvullende proceduremechanismen, zoals de
instelling van toezichthoudende autoriteiten bij wie ook bezwaar kon worden ingediend.
Deze procedurele aspecten zijn in Richtlijn 95/46/EG terug te vinden in de bepalingen
betreffende aansprakelijkheid, sancties, beroep op de rechter, toezichthoudende
autoriteiten en aanmelding. Buiten de Gemeenschap komen dergelijke
proceduremechanismen, die moeten garanderen dat de voorschriften hun beslag krijgen,
duidelijk minder voor. Zo worden de partijen bij Verdrag nr. 108 opgeroepen de
beginselen van de gegevensbescherming in hun wetgeving op te nemen, maar worden er
geen aanvullende mechanismen zoals een toezichthoudende autoriteit verlangd. Zo ook
verlangen de OESO-richtsnoeren enkel dat de beginselen in het nationale recht “in acht
worden genomen” en garanderen zij dus op procedureel vlak geenszins dat de
richtsnoeren daadwerkelijk in een doelmatige bescherming resulteren. De naderhand
vastgelegde VN-richtsnoeren daarentegen bevatten wél bepalingen over toezicht en
sancties, hetgeen duidt op het groeiende besef dat er op wereldniveau moet worden
gewaakt over een gedegen toepassing van de gegevensbeschermingsvoorschriften.

Zo is duidelijk dat een zinvolle analyse van een passend beschermingsniveau twee
fundamentele vragen moet omvatten: de inhoud van de toepasselijke voorschriften en de
middelen om de handhaving ervan te garanderen.

Met Richtlijn 95/46/EG als uitgangspunt en met de overige internationale regelingen voor
ogen zou een lijst van fundamentele beginselen moeten kunnen worden vastgesteld voor
de “inhoud” van de gegevensbeschermingsregels en voor de “handhavingsvereisten”,
welke beginselen dan als minimumvereisten voor een passend beschermingsniveau kunnen
worden aangezien. Het moet hierbij niet gaan om een onveranderlijke lijst, want in een
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aantal gevallen zal hij moeten worden aangevuld, terwijl in andere gevallen van bepaalde
vereisten zal moeten worden afgezien. Hoe groot het risico van doorgifte voor de
betrokken persoon is (zie punt 2, (ii)) zal een belangrijke factor zijn om uit te maken
welke vereisten in een concreet geval moeten worden gesteld. De samenstelling van een
basislijst van minimumvereisten blijft desondanks een nuttig uitgangspunt voor elke
analyse.

(i) Beginselen betreffende de inhoud

De navolgende beginselen worden in overweging gegeven:

1) doelgebondenheid - gegevens moeten met een specifiek doel worden verwerkt en
mogen vervolgens enkel worden gebruikt en doorgegeven voor zover dit niet
onverenigbaar is met het doel van de doorgifte. De enige uitzonderingen op deze regel zijn
de in artikel 13 bedoelde in een democratische samenleving noodzakelijke gevallen.

2) kwaliteit en evenredigheid van de gegevens - de gegevens moeten correct en, zo
nodig, geactualiseerd zijn. Zij moeten passend en relevant zijn en mogen gelet op het doel
van de doorgifte of van de verdere verwerking niet excessief zijn.

3) doorzichtigheid - aan natuurlijke personen moet informatie worden verstrekt over het
doel van de verwerking en de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking in
het derde land, alsmede alle verdere informatie die nodig is om een eerlijke verwerking te
garanderen. Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk binnen de grenzen van de
artikelen 11, lid 2, en 13 van de richtlijn.

4) beveiliging - de verantwoordelijke voor de verwerking moet technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen die in overeenstemming zijn met de
risico’s van de verwerking. Eenieder die onder het gezag van de verantwoordelijke voor
de verwerking staat, met inbegrip van in opdracht werkende verwerker, mag enkel
volgens zijn instructies gegevens verwerken.

5) recht van toegang, rectificatie en verzet - de betrokken persoon moet recht hebben
op een kopie van alle hem betreffende gegevens die worden verwerkt alsmede recht op
rectificatie wanneer deze gegevens onjuist blijken. In bepaalde situaties moet de betrokken
persoon zich ook tegen verwerking van zijn gegevens kunnen verzetten. Op deze rechten
kunnen alleen uitzonderingen worden gemaakt in overeenstemming met artikel 13 van de
richtlijn.

6) beperking van verdere doorgifte naar derde landen - verdere doorgifte van
persoonsgegevens door het derde land van bestemming naar een ander derde land is
slechts toegestaan wanneer dit andere derde land een passend beschermingsniveau
garandeert. Hiervan kan enkel worden afgeweken binnen de grenzen van artikel 26 van de
richtlijn.

Bij wijze van voorbeeld volgen hieronder nog een aantal beginselen die op bepaalde
soorten verwerkingen kunnen worden toegepast:

1) gevoelige gegevens - wanneer het gaat om “gevoelige” categorieën gegevens
(opgesomd in artikel 8) moeten extra beveiligingsmaatregelen worden genomen, zoals het
vereiste dat de betrokkene uitdrukkelijk met de verwerking instemt.
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2) direct marketing - worden gegevens doorgegeven voor direct-marketingdoeleinden,
dan moet de betrokkene zich te allen tijde tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens
voor dat doel kunnen verzetten.

3) geautomatiseerde individuele besluiten - heeft de doorgifte een geautomatiseerd
individueel besluit in de zin van artikel 15 van de richtlijn tot doel, dan moet de
betrokkene het recht hebben van de aan dit besluit ten grondslag liggende redenering in
kennis te worden gesteld en moeten andere maatregelen worden genomen om zijn
rechtmatige belangen te beschermen.

(ii) Handhavingsmechanismen

In Europa heerst de breed verbreide opvatting dat de gegevensbeschermingsbeginselen in
wetteksten moeten worden verankerd en dat een systeem van “extern toezicht”, in de
vorm van een onafhankelijke autoriteit, noodzakelijk is om de naleving van de
gegevensbeschermingsregels te verzekeren. Er kan echter niet worden volstaan met de
loutere bevestiging - zonder enige argumentatie of verantwoording - dat deze beide
elementen inherent zijn aan een passend beschermingsniveau. Dit zou er immers op
neerkomen dat voor de beoordeling van deze vraag zuiver formele criteria worden
geformuleerd.

Een beter uitgangspunt is de doelstellingen te identificeren waarop het procedureel
gegevensbeschermingssysteem moet zijn gericht, en vervolgens trachten uit te maken of
de verscheidene in de derde landen geldende gerechtelijke en buitengerechtelijke
mechanismen aan deze doelstellingen beantwoorden.

Een gegevensbeschermingssysteem is in wezen op drie doelstellingen gericht:

1) Een goede naleving van de voorschriften verzekeren. (Geen enkel systeem
garandeert een totale naleving, maar sommige zijn beter dan andere). De kwaliteit van een
systeem kan doorgaans worden afgeleid uit de mate waarin de verantwoordelijken voor de
verwerking besef hebben van hun plichten en de betrokken personen van hun rechten.
Doeltreffende, afschrikkende sancties zijn van belang om de handhaving van de
voorschriften te garanderen, maar even belangrijk is een directe controle door de
autoriteiten, auditors of onafhankelijke gegevensbeschermingscontroleurs.

2) Bijstand verlenen aan de betrokken personen bij de uitoefening van hun rechten.
Eenieder moet zijn rechten snel, doeltreffend en zonder hoge kosten kunnen doen gelden.
Dit vooronderstelt een institutioneel mechanisme dat onderzoek van de klachten door een
onafhankelijke instantie mogelijk maakt.

3) Een passende schadeloosstelling verzekeren aan de ten gevolge van schending van
de voorschriften gelaedeerde partij. Dit is van primordiaal belang en vereist onder meer
een onafhankelijke scheidsrechterlijke instelling die schadevergoedingen mogelijk maakt
en zo nodig sancties kan opleggen.

4.         Toepassing van de theorie in de praktijk

(i) Landen die Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa geratificeerd hebben
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Naast de richtlijn is Verdrag nr. 108 het enige internationaalrechtelijk instrument op het
gebied van gegevensbescherming. Het merendeel van de verdragspartijen zijn tevens
lidstaat van de Europese Unie (alle 15 EU-lidstaten hebben het Verdrag al geratificeerd)
of zijn - zoals Noorwegen en IJsland - op grond van de overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte door de richtlijn gebonden. Voorts heeft ook Slovenië het
Verdrag geratificeerd en zullen vermoedelijk drie andere landen - waaronder Zwitserland -
eerlang tot ratificatie overgaan. Bijgevolg is het nuttig om afgezien van het zuiver
academisch belang te onderzoeken, of de landen die het Verdrag hebben geratificeerd
kunnen worden aangemerkt als landen met een passend beschermingsniveau in de zin van
artikel 25 van de richtlijn.

Zoals in punt 2 hierboven uiteengezet, zouden hiervoor een aantal specifieke gevallen
moeten worden bezien. Als uitgangspunt is het niettemin nuttig de tekst van het verdrag
zelf te analyseren in het licht van de hierboven gegeven theoretische beschrijving van het
begrip “passend beschermingsniveau”. Wat de inhoud van de basisbeginselen betreft, kan
worden gezegd dat het verdrag aan de eerste vijf van de zes “minimumvereisten” voldoet2.
De overeenkomst bevat ook het vereiste van passende beschermingsmaatregelen voor
gevoelige gegevens, zonder hetwelk bij dit soort gegevens geen sprake kan zijn van een
passend beschermingsniveau.

Wat in het verdrag op inhoudelijk vlak ontbreekt, zijn beperkingen voor de doorgifte naar
landen die geen partij zijn bij het Verdrag. Dit betekent dat een land dat partij is bij
Verdrag nr. 108 als “tussenstation” kan dienen voor de gegevensdoorgifte vanuit de
Gemeenschap naar een verder derde land zonder passend beschermingsniveau.

Het tweede aspect van het “passende beschermingsniveau” betreft de procedurele
mechanismen die de handhaving van de basisbeginselen moeten garanderen. Het verdrag
schrijft voor dat de beginselen in het nationale recht moeten worden opgenomen en dat
passende sancties en rechtsmiddelen moeten worden vastgesteld voor gevallen van
schending van de beginselen. Dit zou moeten volstaan om te garanderen dat de
voorschriften genoegzaam worden nageleefd en dat voor de betrokkenen in geval van
schending van de voorschriften beroep op de rechter openstaat (doelstellingen 1 en 3 van
een handhavingsstelsel). Het verdrag verplicht de verdragspartijen evenwel niet
institutionele mechanismen in te voeren voor onafhankelijk onderzoek van klachten,
hoewel in de praktijk de landen die het Verdrag hebben geratificeerd dat meestal wel
hebben gedaan. Dit is een zwak punt van het verdrag: wanneer dit soort institutionele
mechanismen ontbreekt, bestaat het risico dat de betrokkenen in bepaalde gevallen geen
adequate garantie van bijstand voor de uitoefening van hun rechten hebben (doelstelling
2).

Deze korte analyse lijkt uit te wijzen dat bij doorgifte van persoonsgegevens naar landen
die Verdrag nr. 108 hebben geratificeerd, mag worden aangenomen dat op grond van
artikel 25, lid 1, van de richtlijn toestemming mag worden gegeven, met dien verstande
dat:

                                               

2 Enige twijfel is mogelijk wat het beginsel “doorzichtigheid” betreft. Artikel 8, onder a), van het
Verdrag voorziet niet echt in de actieve verplichting tot informatieverstrekking, die de essentie van
de artikelen 10 en 11 van de richtlijn uitmaakt.
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- het betrokken land eveneens over passende institutionele mechanismen beschikt,
zoals een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit die over de passende
bevoegdheden beschikt; en

- dat dit land de eindbestemming van de doorgifte is en niet een tussenstation van
waaruit de gegevens verder zullen worden doorgegeven.

Het gaat hier uiteraard om een oppervlakkig onderzoek van het verdrag en het is niet
uitgesloten dat bij concrete gegevensdoorgiften naar derde landen die partij zijn bij het
verdrag nieuwe problemen rijzen die hier niet aan de orde zijn gekomen.

(ii) Overige gevallen

De overgrote meerderheid van gegevensdoorgiften vanuit de Europese Unie gebeurt naar
derde landen die Verdrag 108 niet hebben geratificeerd. Bij gebreke van enig bindend
internationaalrechtelijk instrument, bestaat er geen andere mogelijkheid dan te handelen
volgens de in dit document beschreven basisaanpak: het passend karakter van het in een
derde land gewaarborgd beschermingsniveau moet worden afgeleid uit een of meer
specifieke gevallen. De beoordeling van een gegevensdoorgifte kan soms opgaan voor
brede categorieën vergelijkbare gevallen. De analyse van dit soort sterk representatieve
doorgiften zal de opstelling van een voorlopige witte lijst van landen of delen van landen
vergemakkelijken.

Het ziet er naar uit dat in het kader van de richtlijn drie soorten doorgiften mogelijk zijn:
1) doorgifte van persoonsgegevens door een in de Gemeenschap gevestigde
verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere, in een derde land gevestigde
verantwoordelijke voor de verwerking
2) doorgifte van persoonsgegevens door een in de Gemeenschap gevestigde
verantwoordelijke voor de verwerking naar een verwerker in een derde land die werkt
voor rekening van de in de Gemeenschap gevestigde verantwoordelijke voor de
verwerking;
3) doorgifte van persoonsgegevens door de in de Gemeenschap verblijvende betrokkene
naar een in een derde land gevestigde verantwoordelijke voor de verwerking.

Waarschijnlijk ziet de toepassing van de in punt 3 uiteengezette basisbeginselen er voor
elk van deze drie soorten doorgiften anders uit. Zo bijvoorbeeld is de klassieke situatie
waarin een in de Gemeenschap gevestigde verantwoordelijke voor de verwerking
gegevens doorgeeft aan een verantwoordelijke voor de verwerking in een derde land, zeer
verschillend van het geval waarin een buiten de Gemeenschap gevestigde
verantwoordelijke voor de verwerking direct - telefonisch of via Internet - gegevens
inzamelt bij de betrokkenen in de Gemeenschap.


