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DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE VERWERKING 
VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
Opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 
19951, 
 
Gelet op artikel 29 en artikel 30, lid 1, onder a), en lid 3, van deze richtlijn, 
 
Gelet op haar reglement en met name op de artikelen 12 en 14 daarvan, 
 
 
heeft het volgende werkdocument goedgekeurd: 

 
 
1. Inleiding 
 
De bedoeling  van dit werkdocument is van gedachten te wisselen over het vraagstuk van 
de internationale toepassing van de gegevensbeschermingswetgeving van de EU op het 
verwerken en met name het verzamelen van persoonsgegevens door websites die zich 
buiten de Europese Unie bevinden.2 Dit werkdocument moet een nuttig instrument 
worden en als basis dienen voor degenen die voor gegevensverwerking verantwoordelijk 
zijn en voor hun adviseurs, met name in situaties waarin persoonsgegevens op internet 
worden verwerkt door websites die zich buiten Europa bevinden. Aangezien dit een zeer 
complex gebied is en internet een zeer dynamische omgeving, zullen in dit document 
geen definitieve oplossingen worden geformuleerd voor alle mogelijke problemen in 
verband met dit vraagstuk.  
 
In  haar werkdocument “Privacy op internet”3 heeft de Groep gegevensbescherming 
artikel 29 erop gewezen hoe belangrijk het is de concrete toepassing van de bepaling 
inzake het toepasselijk nationaal recht van de algemene gegevensbeschermingsrichtlijn 
(artikel 4, lid 1, sub c)4, te specificeren, met name m.b.t. de on-lineverwerking van 
persoonsgegevens door een voor de verwerking verantwoordelijke die buiten de 
Gemeenschap is gevestigd. Over dit onderwerp vragen bedrijven en individuele personen 
vaak advies aan de nationale toezichthoudende autoriteiten voor de 
gegevensbescherming.  
 

                                                
1 Publicatieblad L 281 van 23.11.1995, blz. 31, beschikbaar onder: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/index.htm. 
 
2  De gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG is eveneens van toepassing in de Europese Economische 

Ruimte (EER). Als in dit document naar de Europese Unie wordt verwezen, moet dit gezien worden als 
een verwijzing naar de EER. 

 
3 “Privacy op internet – Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming”, 

WP 37, 21 november 2000 
 
4  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 
PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31-50, beschikbaar op: 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1995/en_395L0046.html 
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Vaststellen of nationale wetgeving van toepassing is voor situaties die vertakkingen 
hebben in verschillende landen, is niet alleen noodzakelijk voor gegevensbescherming, 
voor internet of voor de Europese Unie. Het is een algemeen vraagstuk van internationaal 
recht dat in on line en off-linesituaties voorkomt wanneer een of meer elementen meer 
dan een land aangaan. Er moet eerst een besluit genomen worden over welke nationale 
wetgeving van toepassing is voordat een inhoudelijke oplossing kan worden ontwikkeld.  
 
Voor dit soort besluiten moet met een aantal factoren rekening worden gehouden. In de 
eerste plaats streeft een staat ernaar om de rechten en belangen van haar burgers 
inwoners en bedrijven en andere door de nationale wetgeving erkende entiteiten, te 
beschermen. In talrijke landen claimt de strafwetgeving (dit is de tegenhanger van de 
wetten die rechten en vrijheden toekennen) de meest uitgebreide toepassing met 
internationaal effect. Bekende zaken zoals Yahoo!5 of Compuserve6 tonen aan hoe 
rechtbanken de nationale strafwetgeving toepassen om toegang tot pornografische of 
racistische inhoud op buitenlandse internetservers te verbieden. Onlangs heeft het Duitse 
Hooggerechtshof een persoon veroordeeld die de “Auschwitz Lüge” (het ontkennen van 
het bestaan van Auschwitz) op een Australische website had gepubliceerd, ook al was 
niet bewezen dat de site bezocht was vanuit Duitsland7. Volgens het Hof is het in dit 
soort misdrijven voldoende dat de internetinhoud schadelijk “kan” zijn voor de openbare 
orde in Duitsland en is het niet nodig dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd.  
 
Met dergelijke internationaal werkende beschermende regels willen de wetgever of de 
rechter de burgers waar nodig beschermen, ondanks de moeilijkheden voor de 
handhaving in verband met de grensoverschrijdende situatie, en de regelgeving in de 
praktijk toepassen om te garanderen dat dit doel wordt bereikt. 
 
Voorbeelden uit de EU-wetgeving illustreren dit streven naar samenhang. 
 
Op het gebied van de mededingingswetgeving kan de Europese Commissie beslissingen 
nemen die van invloed zijn op bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd maar binnen de 
EU zaken doen. Een mooi voorbeeld hiervan is het recente besluit van de Commissie8 de 
voorgestelde fusie9 tussen General Electric en Honeywell, twee Amerikaanse bedrijven, 
tegen te houden. In de beschikking van juli 2001 staat in artikel 1 dat een fusie tussen de 
twee bedrijven tot een “concentratie zou leiden die onverenigbaar is met de 
gemeenschappelijke markt”. De Commissie stelde vast dat de twee bedrijven in de 
Gemeenschap samen een omzet hadden van meer dan 250 miljoen € en kwam daarom tot 
de conclusie dat de fusie een ‘communautaire dimensie’ had.  
 
De extra-territoriale dimensie van communautaire wetgeving kan ook op 
consumentenwetgeving worden toegepast. In artikel 12 van de richtlijn over op afstand 

                                                
5  TGI Paris, ordonnance du référé van 20 november 2000 

http://legal.edhec.com/DTIC/Decisions/Dec_responsabilite_0.htm 
 
6  AG München, arrest van 28.05.1998 – 8340 Ds 465 Js 173158/95 
 
7  BGH, arrest van 12.12.2000, Az: 1 StR 184/00. 
 
8  Beschikking van 3.7.01 Zaak nr.COMP/M2220 overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de 

Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen. 
 
9  Volgens de aangemelde overeenkomst zou Honeywell een volledige dochtermaatschappij worden van 

General Electric.  
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gesloten overeenkomsten10 staat dat de consument de door deze richtlijn geboden 
bescherming niet wordt ontzegd door de keuze van het recht van een derde land als recht 
dat op de overeenkomst van toepassing is. Dit is het geval wanneer er een ‘nauwe band’ 
bestaat tussen de overeenkomst en een of meer lidstaten11. De uitdrukking ‘nauwe band’ 
komt uit artikel 7 van het Verdrag van Rome van 1980. In dit artikel staat dat de 
"bindende regels" van een land toepasselijk zijn op situaties die onder de wetgeving van 
een andere staat vallen, als die situatie en "nauwe band” heeft met dat land. 
 
Voorts is er jurisprudentie waarin ongeveer dezelfde redenering wordt gevolgd met 
betrekking tot de richtlijn betreffende handelsagenten12. Het Hof van Justitie heeft in een 
uitspraak13 erop gewezen dat wanneer een handelsagent die zijn activiteit in de 
Gemeenschap uitoefent, voor een ondernemer werkt die buiten de Gemeenschap is 
gevestigd, deze ondernemer zich niet kan onttrekken aan de regels van de richtlijn door 
in een contract een bepaling op te nemen dat de wetgeving van een derde land op de 
relatie van toepassing is. Het Hof was van oordeel dat de communautaire wetgeving van 
toepassing is in gevallen waarin "de situatie nauw verbonden is met de Gemeenschap". 
 
Een ander praktisch voorbeeld biedt ons de luchtvaartindustrie. De Raad heeft een 
verordening goedgekeurd over gedragsregels voor geautomatiseerde boekingssystemen14. 
Deze verordening (waarin het gebruik van deze systemen wordt geregeld) is van 
toepassing op “alle geautomatiseerde boekingssystemen wanneer die op het grondgebied 
van de Gemeenschap worden aangeboden en/of gebruikt, ongeacht de status of 
nationaliteit van de systeemverkoper of de plaats waar de betrokken centrale 
dataverwerkingseenheid zich bevindt”. Dit betekent dat wanneer een systeem in de EU 
toegankelijk is, zelfs indien de centrale server van het systeem zich buiten de EU bevindt 
(en gegevens worden in dit systeem ingevoerd via terminals in de EU of elders), de EU-
wetgeving automatisch van toepassing is. 
 
Op grond van een analyse van de toepasbaarheid van EU-wetgeving in deze gevallen met 
een extra territoriale dimensie kan derhalve worden geconcludeerd dat gelijksoortige 
criteria in het algemeen worden toegepast. Afgezien van de eis dat de relatie een 
"communautaire dimensie" of  “een nauwe band" met de Gemeenschap moet hebben, 
kunnen het Hof van Justitie, het Europees Parlement en de Raad alsmede de Europese 
Commissie het in sommige situaties nodig vinden EU-wetgeving toe te passen op 
organisaties die niet in de EU zijn gevestigd.  
 
In andere landen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, wordt door de rechtbanken 
ongeveer dezelfde redenering gevolgd met betrekking tot het toepassen van lokale 
voorschriften op buitenlandse websites: de US Children’s Online Privacy Protection Act 
1998 (COPPA) is eveneens van toepassing op buitenlandse websites die persoonlijke 
                                                
10  Richtlijn 97/7/EG 
 
11  Artikel 6, lid 2, van Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en 

artikel 7, lid 2, van Richtlijn 99/44 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties 
voor consumptiegoederen lijken sterk op artikel 12, lid 2. In beide artikelen wordt gewezen op de 
toepassing van EU-wetgeving en is er sprake van een ‘nauwe band’. 

 
12  Richtlijn 86/653/EEG 
 
13  Ingmar GB Ltd. and Eaton Leonard Technologies Zaak C-381/98 
 
14  Gedragsregels voor geautomatiseerde boekingssystemen (gecombineerde versie van de Verordeningen 

van de Raad nr. 2299/89 als gewijzigd bij 3089/93 als gewijzigd bij 323/99) 
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informatie van kinderen op het grondgebied van de VS verzamelen15 .Volgens deze 
federale wet moet de beheerder van een website die gericht is op kinderen onder de 
leeftijd van dertien jaar (of een site bestemd voor een algemeen publiek maar waarvan de 
beheerder weet dat de site informatie over kinderen verzamelt) de bepalingen van de 
COPPA naleven. De wet bepaalt welke informatie een beheerder in zijn privacybeleid 
moet geven, wanneer en hoe een beheerder de controleerbare toestemming van een van 
de ouders moet vragen en wat een beheerder moet doen om de privacy en veiligheid van 
kinderen on line te beschermen. Interessant in dit verband is het feit dat de wet niet alleen 
geldt voor bedrijven in de VS, maar ook voor bedrijven "op internet" en in de zin van de 
wet is het dan ook niet belangrijk waar de website fysiek is gevestigd als er zaken 
worden gedaan in de VS. In dit geval is op de website de relevante wetgeving van de VS 
van toepassing. 
 
Een analyse van internationale recht laat zien dat staten de neiging hebben om aan de 
hand van verschillende alternatieve criteria de reikwijdte van nationale wetgeving zo 
extensief mogelijk vast te stellen, zodat zoveel mogelijk gevallen worden bestreken om 
nationale consumenten en bedrijven een zo ruim mogelijke bescherming te bieden. Deze 
tendens resulteert onvermijdelijk in de toepassing van verschillende nationale 
wetgevingen op een situatie met een grensoverschrijdend aspect. Internationale 
rechtsinstrumenten trachten daarom de relevante criteria op een neutrale en niet 
discriminerende wijze vast te stellen. De meest recente poging om vorderingen te maken 
met een ontwerp-verdrag inzake de toepasselijke wetgeving op overeenkomsten, in het 
kader van de "Conferentie van Den Haag", werd echter een mislukking omdat landen het 
niet eens konden worden over het beslissende criterium.  Dit laat zien wat de kern van 
het probleem is wanneer gepraat wordt over de toepasselijke wetgeving: een eerlijk 
evenwicht vinden tussen de verschillende belangen van de betrokken landen. 
 
Tegen deze achtergrond zij erop gewezen dat de gegevensbeschermingsrichtlijn van de 
EU een duidelijke bepaling bevat over de toepasselijke wetgeving die een criterium 
aangeeft. Ongeacht of deze bepaling nu gemakkelijk te begrijpen of te gebruiken is, is het 
niettemin in het voordeel van personen en bedrijven dat dit essentiële vraagstuk in de 
gegevensbeschermingsrichtlijn wordt  aangepakt. 
 
 
2. Artikel 4 van Richtlijn 95/46/EG over de toepasselijke wetgeving 
 
Artikel 4 van de richtlijn luidt als volgt: Toepasselijk nationaal recht 
 
1. Elke lidstaat past zijn nationale, ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen toe op de verwerking van persoonsgegevens indien: 
 
(a) 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;  
 
(b) de voor de verwerking verantwoordelijke niet gevestigd is op het grondgebied van de 

                                                
15  15 U.S.C. § 6502 (1)(A)(I), volgens Joel R. Reidenberg, zie voetnoot 5. 
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lidstaat, maar in een plaats waar de nationale wet uit hoofde van het internationale 
publiekrecht van toepassing is;  
 
(c) de voor de verwerking verantwoordelijke persoon niet gevestigd is op het 
grondgebied van de Gemeenschap en voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik 
maakt van al dan niet geautomatiseerde middelen die zich op het grondgebied van 
genoemde lidstaat bevinden, behalve indien deze middelen op het grondgebied van de 
Europese Gemeenschap slechts voor doorvoer worden gebruikt. 
 
2. In de in lid 1, onder c), bedoelde omstandigheden moet de voor de verwerking 
verantwoordelijke een op het grondgebied van de betrokken lidstaat gevestigde 
vertegenwoordiger aanwijzen, onverminderd rechtsvorderingen die tegen de voor de 
verwerking verantwoordelijke zelf kunnen worden ingesteld. 
 
Dit artikel heeft betrekking op de gevallen waarin de vraag kan worden gesteld welke 
wetgeving van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens: dit zijn gevallen 
waarin minstens één aspect van de verwerking van persoonsgegevens met meer dan een 
lidstaat te maken heeft. Bv.: een direct-marketingbedrijf maakt adreslijsten van 
consumenten in verschillende lidstaten er gebruikt ze in één lidstaat om 
reclameboodschappen aan deze consumenten te sturen. Een website in de VS plaatst een 
cookie op de computer van personen in de EU om de PC voor de website te identificeren 
teneinde deze informatie aan anderen te koppelen.  
 
De richtlijn maakt in het algemeen een onderscheid tussen enerzijds situaties waarbij de 
grensoverschrijdende elementen beperkt blijven tot de lidstaten van de EU of met een 
grondgebied buiten de geografische grenzen van de Europese Unie te maken hebben, 
maar waarbij de wetgeving van een lidstaat van toepassing is op grond van het 
internationaal publiek recht (het "diplomatieke geval")16 en anderzijds situaties waarbij 
bij het verwerken elementen zijn betrokken die verdergaan dan de grenzen van de 
Europese Unie17.  
 
Wat de situaties in de Gemeenschap betreft, is het doel van de richtlijn tweevoudig: gaten 
dichten (hetgeen betekent dat er geen gegevensbeschermingswetgeving van toepassing 
is) en de meervoudige/dubbele toepassing van nationale wetgeving vermijden. Aangezien 
de richtlijn het vraagstuk van de toepasselijke wetgeving behandelt en een criterium 
vaststelt om na te gaan welke relevante wetgeving van toepassing is om een zaak op te 
lossen, vervult de richtlijn zelf de rol van zogenaamde "bemiddelaar" en is het niet nodig 
dat een beroep wordt gedaan op andere bestaande criteria van internationaal privaatrecht. 
 
Om dit probleem oplossen wordt in de richtlijn gebruik gemaakt van het criterium of 
"verbandsfactor" van de "plaats van vestiging van de voor de verwerking 
verantwoordelijke" of, met andere woorden, het op de interne markt gebruikelijke 
beginsel van het land van herkomst. Dit betekent concreet: 
                                                
16  Dit geval is in dit document niet aan de orde. De richtlijn en derhalve ook artikel 4 gelden voor 

verwerking van persoonsgegevens onder communautaire wetgeving in de particuliere en de publieke 
sector. In het werkdocument wordt echter niet ingegaan op de toepassing van artikel 4 op gevallen in de 
publieke sector. 

 
17  Dit onderscheid geldt hoofdzakelijk voor de door de verwerking verantwoordelijke. Er zij op gewezen 

dat aan de toepasbaarheid van de richtlijn geen afbreuk wordt gedaan door het feit dat een voor de 
verwerking verantwoordelijke in de EU een verwerker heeft die buiten de EU werkzaam is. In dat geval 
geldt de richtlijn voor het geheel van verwerkingsoperaties. 
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Wanneer de verwerking wordt uitgevoerd in het kader van de activiteiten van een 
vestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke op het grondgebied van een 
lidstaat,  dan is de gegevensbeschermingswetgeving van deze lidstaat op de verwerking 
van toepassing.  
 
Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke gevestigd is op het grondgebied van 
verschillende lidstaten, moet elke vestiging, bij een verwerking die in het kader van haar 
activiteiten wordt uitgevoerd, de verplichtingen naleven waarin de respectieve wetgeving 
van elke lidstaat voorziet. Dit is geen uitzondering op het beginsel van het land van 
herkomst. Het is alleen maar de strikte toepassing ervan: wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke meer vestigingen heeft, is de naleving van één wetgeving niet 
voldoende voor zijn activiteiten op de gehele interne markt. De verantwoordelijke wordt 
dan geconfronteerd met de gelijktijdige toepassing van de verschillende nationale 
wetgevingen die overeenkomen met de verschillende vestigingen. De Groep zal zich in 
de toekomst misschien met dit vraagstuk bezighouden. 
 
De toepassing van het beginsel van het land van herkomst is gerechtvaardigd op een 
interne markt waar nationale gegevensbeschermingswetten dezelfde bescherming bieden 
dankzij de harmonisatie van de gegevensbeschermingsrechten van personen en de 
verplichtingen van het bedrijfsleven en anderen die met de verwerking van 
persoonsgegevens zijn belast. Op die manier heeft het beginsel van het land van 
herkomst, dat in zekere zin een beperking vormt van het toepassingsgebied van de 
gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, geen averechtse effecten op de rechten en 
belangen van de inwoners of het bedrijfsleven. Zelfs indien de wetgevingen van de 
lidstaten niet van toepassing zijn op alle verwerkingen waarbij een nationale onderdaan is 
betrokken of die plaatsvinden op het nationale grondgebied, dan heeft het feit dat de 
wetgeving van een andere lidstaat alleen van toepassing is een zeer beperkt effect, 
aangezien beide wetgevingen door de richtlijn zijn geanalyseerd en derhalve 
gelijkwaardig. Voorts zorgt samenwerking tussen de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten voor vertrouwen en efficiënte handhaving, welke wet 
ook van toepassing is18.  
 
De situatie is anders wanneer het gaat om verwerkingen waarbij een verantwoordelijke in 
een derde land is betrokken. De nationale wetgevingen van deze derde landen zijn niet 
geharmoniseerd, de richtlijn is niet van toepassing in deze landen en de bescherming van 
personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens kan daarom 
ontbreken of zwak zijn. Het beginsel van het land van herkomst, dat te maken heeft met 
de vestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke, is niet langer bruikbaar voor 
de vaststelling van de toepasselijke wetgeving. Er moet een andere verbandsfactor 
worden gekozen. Het Europees Parlement en de Raad hebben derhalve besloten terug te 
grijpen naar een van de klassieke verbandsfactoren in internationaal recht, namelijk de 
fysieke band tussen de handeling en een rechtssysteem. De EU-wetgever koos voor het 
land van de plaats waar de gebruikte middelen zich bevinden19. De richtlijn is derhalve 

                                                
18  Zie artikel 28, lid 6, eerste zin van Richtlijn 95/46/EG: “Elke toezichthoudende autoriteit is bevoegd, 

ongeacht welk nationaal recht op de betrokken verwerking van toepassing is, op het grondgebied van 
haar eigen lidstaat de haar overeenkomstig lid 3 verleende bevoegdheden uit te oefenen.” en de laatste 
zin van hetzelfde lid over de de verplichting tot samenwerking. 

 
19  Dit is niet van toepassing indien de middelen alleen gebruikt worden voor doorvoer door het 

grondgebied van de Gemeenschap. 
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van toepassing wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke niet gevestigd is op het 
grondgebied van de Gemeenschap, maar besluit persoonsgegevens te verwerken voor 
specifieke doeleinden en gebruik maakt van middelen, al dan niet geautomatiseerd, die 
zich op het grondgebied van een lidstaat bevinden. 
 
De bedoeling van deze bepaling in art. 4, lid 1, sub c) van Richtlijn 95/46/EG bestaat erin 
dat een persoon niet zonder bescherming mag zijn indien de verwerking in zijn land 
plaatsvindt, alleen omdat de voor de verwerking verantwoordelijke niet op het 
grondgebied van de Gemeenschap is gevestigd. Dit is mogelijk omdat de voor de 
verwerking verantwoordelijke in principe niets te maken heeft met de Gemeenschap. 
Maar het is ook denkbaar dat de voor de verwerking verantwoordelijken zich met opzet 
buiten de EU vestigen om de toepassing van de EU-wetgeving te ontlopen.  
 
Het is namelijk niet noodzakelijk dat de persoon een EU-burger moet zijn, of in de EU 
fysiek aanwezig moet zijn of er verblijven. De richtlijn maakt geen onderscheid op basis 
van nationaliteit of plaats omdat zij de wetgevingen van de lidstaten inzake fundamentele 
rechten die aan alle mensen, ongeacht hun nationaliteit, worden toegekend, harmoniseert. 
In de gevallen die hieronder ter sprake komen kunnen de betrokkenen dan ook onderdaan 
zijn van de VS of van China. Hij of zij valt net zoals elke EU-burger eveneens onder de 
gegevensbeschermingswetgeving van de EU. Wat van belang is, is de plaats van de 
verwerkende middelen. 
 
Het besluit van de communautaire wetgever om op verwerking van persoonsgegevens 
waarbij gebruik wordt gemaakt van middelen die zich op het grondgebied van de 
Gemeenschap bevinden, de gegevensbeschermingswetgeving toe te passen, bewijst dat 
de EU personen op haar eigen grondgebied echt wil beschermen. Op internationaal 
niveau is erkend dat staten deze bescherming mogen verlenen. Volgens artikel 14 van de 
GATS zijn uitzonderingen mogelijk op de regels van vrijhandel om personen te 
beschermen in verband met hun recht op privacy en gegevensbescherming en om dit 
recht te handhaven. 
 
In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op de voorwaarden die van belang 
zijn voor de vaststelling van de toepasselijke wetgeving: 
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2.1 Vestiging 
 
Het begrip vestiging in art. 4, lid 1, onder c) van de richtlijn is van belang, omdat de voor 
de verwerking verantwoordelijke niet op het grondgebied van de Gemeenschap is 
gevestigd. De plaats waar de voor de verwerking verantwoordelijke is gevestigd, 
betekent dat daar de activiteit op een normale duurzame manier wordt uitgeoefend en 
moet in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen worden vastgesteld. Volgens het Hof houdt het begrip vestiging in dat 
via een vaste vestiging voor onbepaalde duur een economische activiteit daadwerkelijk 
wordt uitgeoefend20. Aan deze eis is ook voldaan wanneer een bedrijf voor een bepaalde 
periode is opgericht. 
  
De plaats van vestiging van een bedrijf dat diensten via een internetwebsite aanbiedt, is 
niet de plaats waar de website ondersteunende technologie zich bevindt, noch de plaats 
waarop de website toegankelijk is, maar de plek waar het bedrijf zijn activiteiten 
uitoefent21. Voorbeeld: een bedrijf voor direct marketing is ingeschreven in Londen en 
ontwikkelt vandaaruit zijn activiteiten voor heel Europa. Het feit dat het bedrijf 
webservers in Berlijn en Parijs gebruikt doet niets af aan het feit dat het in Londen is 
gevestigd. 
 
2.2. De voor de verwerking verantwoordelijke 
 
De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of 
te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt (artikel 2 (d) van Richtlijn 95/46/EG). De definitie zegt niets 
over de plaats van vestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke. Zij is 
alomvattend omdat alle verwerkingen aan een of meer verantwoordelijken moeten 
worden toegeschreven. In verband met art. 4, lid 1, onder c) van de richtlijn betekent dit 
dat er ergens een voor de verwerking verantwoordelijke moet zijn in de zin van de 
richtlijn. Ook lijkt het noodzakelijk dat de verwerking plaatsvindt in het kader van een 
activiteit die binnen het toepassingsgebied van de communautaire wetgeving en derhalve 
onder de richtlijn valt. Verwerking door een natuurlijke persoon in het kader van een 
persoonlijke of familiale activiteit valt niet onder de richtlijn. 
 
Om artikel 4, lid 1, onder c) van de richtlijn te laten gelden dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens “gebruik te maken van  
middelen (en niet alleen voor de doorvoer) die zich op het grondgebied van een lidstaat 
bevinden”22. Dit lijkt erop wijzen dat de voor de verwerking verantwoordelijke een 

                                                
20  Zaak C-221/89 Factortame [1991] ECR I-3905 §20. 
 
21  Richtlijn 2000/31/EG, considerans 19. 
 
22  Er is een verschil is tussen het woord dat in de Engelse versie van art. 4, lid 1, onder c) wordt gebruikt, 

‘equipment’, en het woord dat in de andere versies staat en  meer overeenstemt met het Engelse woord 
‘means’. De terminologie die in de andere versies van art. 4, lid 1, onder c) wordt gebruikt, komt 
overeen met de formulering van art. 2, onder d) waarin een definitie van de voor de verwerking 
verantwoordelijke wordt gegeven: de persoon die een beslissing neemt over het doel en de "middelen" 
van de verwerking. In de Engelse tekst van de vorige versies (bv., in het gewijzigd voorstel van 1992) 
wordt eveneens de term “means” gebruikt en dit is in de loop van de onderhandelingen, in een vrij laat 
stadium, gewijzigd in de “equipment”, zoals blijkt uit de tekst van het Gemeenschappelijk standpunt 
van maart 1995.  
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activiteit uitoefent en een bepaald doel nastreeft. Zijn beslissing omtrent het doel en de 
middelen van de verwerking omvat derhalve dit aspect. 
 
2.3. Middelen (Equipment) 
 
De richtlijn bevat geen definitie van deze term. Volgens het Engelse woordenboek 
Collins wordt "equipment" gedefinieerd als een set  hulpmiddelen of apparaten die voor 
een speciaal doel zijn samengebracht. 
Voorbeelden hiervan zijn pc's, terminals en servers die voor vrijwel alle soorten 
verwerkingen kunnen worden gebruikt. 
 
In de richtlijn staat dat de middelen al dan niet kunnen geautomatiseerd zijn, als ze maar 
niet uitsluitend voor de doorvoer of informatie via het grondgebied van de Gemeenschap 
worden gebruikt.  
 
Een typisch voorbeeld waarbij middelen alleen voor doorvoer worden gebruikt zijn de 
telecommunicatienetwerken (backbones, kabels, enzovoorts) die onderdeel vormen van 
internet en waarover de internetcommunicaties plaatsvinden vanaf het punt van vertrek 
tot de bestemming. 
 
2.4. Gebruikmaken van de middelen 
 
De vaststelling wanneer “de voor de verwerking verantwoordelijke voor de verwerking 
van persoonsgegevens gebruik maakt van middelen” in artikel 4, lid, onder c) van de 
richtlijn is een doorslaggevend element voor de toepassing van de 
gegevensbeschermingswetgeving in de EU.  
 
De Groep bepleit een voorzichtige benadering in het toepassen van deze regel van de 
gegevensbeschermingsrichtlijn op concrete gevallen. De Groep streeft ernaar dat 
personen een beroep kunnen doen op de bescherming van nationale 
gegevensbeschermingswetten en op het toezicht op gegevensverwerking door nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten in die gevallen waarin dit noodzakelijk en zinvol is en 
waarin redelijke handhavingsmogelijkheden zijn m.b.t. de grensoverschrijdende situatie.  
 
Met dit voor ogen is de Groep van mening dat niet elke interactie tussen een 
internetgebruiker in de EU en een website van buiten de EU noodzakelijkerwijze tot de 
toepassing van de gegevensbeschermingswetgeving van de EU leidt. Volgens de Groep 
moeten de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens ter beschikking staan van 
de voor de verwerking verantwoordelijke.  
 
Tegelijkertijd is het niet noodzakelijk dat de verantwoordelijke volledige controle 
uitoefent over deze middelen. De mate waarin de middelen de verantwoordelijke ter 
beschikking staan kan variëren. De noodzakelijke mate van beschikbaarheid wordt 
bereikt wanneer de verantwoordelijke bepaalt op welke manier de middelen worden 
gebruikt en zodoende de relevante beslissingen neemt over de inhoud van de gegevens en 
de methode van verwerking. Met andere woorden de verantwoordelijke bepaalt welke 
gegevens op welke wijze en voor welke doel worden verzameld, opgeslagen, 
doorgegeven, gewijzigd, enzovoorts. 
 
De Groep is van mening dat het begrip "gebruikmaken" twee elementen impliceert: een 
vorm van activiteit die door de verantwoordelijke wordt uitgeoefend en het voornemen 
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persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat niet elk “gebruik” van “middelen” in de 
Europese Unie tot toepassing van de richtlijn leidt. 
 
Het vraagstuk van de beschikbaarheid mag zowel in het geval van de verantwoordelijke 
als van de betrokkene niet verward worden met de vraag wie de middelen bezit of er 
eigenaar van is. De richtlijn hecht dan ook helemaal geen belang aan het vraagstuk van 
de eigendom van de middelen.  
 
De interpretatie van de Groep sluit  aan op de motivering die de EU-wetgever aan de 
bepaling in artikel 4, lid 1, onder c) van de richtlijn heeft gegeven. In considerans 20 
staat “Overwegende dat 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”. Dit is een noodzakelijke 
voorwaarde om het ruimere doel van de richtlijn te verwezenlijken, nl. “voorkomen dat 
een persoon wordt uitgesloten van de bescherming waarop hij krachtens deze richtlijn 
recht heeft”.  
 
3. Praktische voorbeelden 
 
In dit hoofdstuk wordt getracht de richtsnoeren uit artikel 4 in concrete voorbeelden voor 
typische gevallen om te zetten. Een element dat voor alle gevallen die hieronder worden 
besproken geldt, is dat de internetgebruiker niet altijd weet of de website die hij wil 
bezoeken en waaraan hij gegevens afstaat (al dan niet bewust) zich in de EU of elders 
bevindt. Domeinnamen zonder geografische elementen kunnen zonder extra informatie 
niet fysiek worden ingedeeld en zelfs voor degenen die wel geografische elementen 
bevatten is er geen garantie dat de website zich werkelijk op een server in het aangegeven 
land bevindt.  
 
 
Geval A:  Cookies  
 
De voor de verwerking verantwoordelijk besluit om persoonsgegevens te verzamelen met 
behulp van een tekstbestand (cookie) dat op de harde schijf van de PC van de gebruiker 
wordt geplaatst terwijl een kopie door de website of een derde partij kan worden 
bewaard23. Als er opnieuw communicatie plaatsvindt gaat de website naar de informatie 
die in het cookie is opgeslagen (en dus ook op de PC van de gebruiker) om de PC voor 
de verantwoordelijke te identificeren. De voor de verwerking verantwoordelijke kan op 

                                                
23  Cookies zijn stukjes gegevens die door een Webserver worden aangemaakt en in tekstbestanden kunnen 

worden opgeslagen die op de harde schijf van de Internetgebruiker kunnen worden geplaatst terwijl een 
kopie door de website kan worden bewaard. Zij vormen een standaard onderdeel van HTTP verkeer en 
kunnen als zodanig ongehinderd met het IP-verkeer worden vervoerd. Een cookie kan een uniek 
nummer bevatten (GUI, Global Unique Identifier) waardoor een beter persoonlijke identificatie 
mogelijk is dan met dynamische IP-adressen. De website kan op die manier de voorkeuren en het 
surfgedrag van een gebruiker bijhouden. 

 
De cookies bevatten een aantal URL’s (adressen) waarvoor zij geldig zijn. Wanneer de browser deze 
adressen opnieuw tegenkomt zendt hij de specifieke cookies naar de webserver. 
Er zijn verschillende cookies : zij kunnen blijvend zijn, maar ook een beperkte duur hebben, de 
zogenaamde sessiecookies.  
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die manier alle informatie die hij tijdens vorige sessies heeft verzameld koppelen aan 
informatie die hij gedurende volgende sessies verzamelt. Op die manier is hij staat om 
vrij gedetailleerde gebruikersprofielen te maken.  
 
Cookies vormen een standaard onderdeel van HTTP verkeer en kunnen als zodanig 
ongehinderd met het IP-verkeer worden vervoerd. Zij bevatten informatie over de 
betrokkene die door de website die het cookie heeft geplaatst, kan worden gelezen. Een 
cookie kan alle informatie bevatten die de website daarin opgenomen wil zien: bekeken 
pagina's, aangeklikte reclame, gebruikersidentificatienummer, enzovoorts24.  
De SET-COOKIE wordt in de HTTP antwoordheader25 geplaatst, in onzichtbare 
hyperlinks. Cookies met een bepaalde levensduur26 worden voor die duur op de harde 
schijf van de Internetgebruiker geplaatst en teruggestuurd naar de website die het cookie 
heeft aangemaakt (of naar andere websites van hetzelfde subdomein). Het terugsturen 
gebeurt zonder toedoen van de gebruiker in de vorm van een cookie-veld bij de 
hierboven beschreven „Chattering“ op HTTP-niveau.  
 
Zoals hierboven is uiteengezet kan de PC van de gebruiker beschouwd worden als een 
middel in de zin van artikel 4, lid 1, onder c) van Richtlijn 95/46/EG. Het middel bevindt 
zich op het grondgebied van de lidstaat. De voor de verwerking verantwoordelijke heeft 
besloten dit middel te gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens en, zoals in 
de vorige alinea 's is uiteengezet, kunnen verschillende technische operaties plaatsvinden 
zonder het toezicht van de betrokkene. De verantwoordelijke beschikt over het middel 
van de gebruiker en dit middel wordt niet alleen gebruikt voor de doorvoer door het 
grondgebied van de Gemeenschap. 
 
De Groep is daarom van mening dat de nationale wetgeving van de lidstaat waar de PC 
van de gebruiker zich bevindt, van toepassing is op de vraag onder welke voorwaarden 
de persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden verzameld door cookies op zijn 
harde schijf te plaatsen.  
 
Zoals in een vorige aanbeveling van de Groep27 reeds is aangegeven dient de gebruiker te 
worden geïnformeerd wanneer een cookie door internetsoftware zal worden ontvangen, 
opgeslagen of gestuurd. In het bericht dat aan de gebruiker wordt gestuurd moet in 
duidelijke termen worden aangegeven welke informatie men van plan is in het cookie op 
te slaan, voor welk doel en hoe lang het cookie zal blijven bestaan.  De gebruiker zou de 
mogelijkheid moeten geboden worden het sturen of opslaan van een cookie in zijn geheel 
te accepteren of af te wijzen en zelf vaststellen welke informatie in een cookie mag 
worden bewaard of moet worden verwijderd, afhankelijk van, bijvoorbeeld, de 
levensduur van het cookie, of de versturende en ontvangende websites28. 
                                                
24  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. 
 
25  Technisch gezien kunnen cookies ook in JavaScrript of in de  <META-HTTP EQUIV> velden in de 

HTML code worden gerealiseerd.  
 
26  Cookies met geen vaste levensduur zijn zogenaamde “sessiecookies”; zij verdwijnen wanneer de 

browser buiten gebruik wordt gesteld of de socket wordt gesloten. 
 
27  Aanbeveling 1/99 WP 17 “Onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op internet 

door software en hardware”. 
 
28  Meer informatie over cookies en de manier om er mee om te gaan staat in “Privacy op internet - Een 

geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming “ Werkdocument, WP 37 5063/00. Op 
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Geval B :  JavaScript, banners en andere soortgelijke toepassingen  
 
JavaScripts zijn softwaretoepassingen die door een website naar de computer van een 
gebruiker kunnen worden gezonden en servers op afstand de mogelijkheid geven om 
toepassingen op een PC van een gebruiker uit te voeren. Afhankelijk van de inhoud van 
de software kunnen JavaScripts worden gebruikt om informatie op een webpagina weer 
te geven, maar ook om virussen in de computer te brengen (de zogenaamde kwaadwillige 
Java) en/of om persoonlijke gegevens die in de computer zijn opgeslagen, te verzamelen 
en te verwerken. Als de voor de verwerking verantwoordelijke besluit om van deze tools 
gebruik te maken om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, maakt hij 
gebruik van middelen in de zin van de richtlijn en dient hij de bepalingen van de EU-
wetgeving na te leven. 
 
Een reclamebedrijf kan via een overeenkomst met eigenaren van een site (bijvoorbeeld 
een zoeksite) de browser van een betrokkene (meestal de computer) opdracht geven niet 
alleen een verbinding te maken met de zoekmachine die hij of zij wil raadplegen, maar 
ook met de server van het reclamebedrijf. Op die manier kan het reclamebedrijf niet 
alleen banners29 sturen naar het scherm van de betrokkene, maar ook, met behulp van de 
browser van de gebruiker, adres- en inhoudgegevens die de betrokkene naar de 
zoekmachine heeft gestuurd, verzamelen. De banner  wordt op de opgevraagde website 
geplaatst via een onzichtbare hyperlink met het reclamebedrijf30. De voor de verwerking 
verantwoordelijke heeft vanop de plek waar hij zich bevindt, controle over het 
functioneren van de browser, die hij kan verbinden met en waarmee hij informatie kan 
doorgeven naar een derde partij. 
 
Om de klant een reclamebanner te sturen die het meest voor hem “geschikt” is creëren de 
netwerkadverteerders profielen door gebruikmaking van cookies die via de onzichtbare 
hyperlinks worden geplaatst. Afhankelijk van de configuratie van de browser kan de 
gebruiker op de hoogte zijn van het feit dat het cookie wordt geplaatst en kan hij al dan 
niet zijn toestemming geven. Het profiel van de klant is verbonden met het 
identificatienummer van het cookie van het reclamebedrijf zodat het kan worden 
aangepast telkens als de klant een website bezoekt die een contract heeft met het 
reclamebedrijf. Op die manier worden, telkens als de gebruiker de website met de banner 
bezoekt, via de computer van de gebruiker en zonder dat deze daarbij ingrijpt, steeds 
opnieuw persoonsgegevens verzameld. 
 
De richtlijn zou ook van toepassing zijn op informatie die wordt verzameld via spyware, 
stukjes software die in het geheim op de computer van een persoon worden geïnstalleerd, 
bv. bij het downloaden van grotere programma's (bv. MP-software), zodat persoonlijke 
informatie over de betrokkene kan worden teruggestuurd (bv. de voorkeurtitels van de 
                                                                                                                                            

blz.16 staat een algemene beschrijving  “Cookies zijn tekstbestanden met gegevens die op de harde 
schijf van de gebruiker worden geplaatst, terwijl de website er een kopie van kan achterhouden.” 
Op blz. 79 worden de ‘Cookie Killers’ behandeld en de reacties van het bedrijfsleven om de 
privacyproblemen met cookies op te lossen - cookieswerende mechanismen, en die van de privacy-
activisten - zelfstandige programma’s zoals cookie washer, cookie cutter en cookie master. 

 
29  Banners zijn kleine grafische boxen die verschijnen of in de inhoud van de website zijn geïntegreerd. 
 
30  Meer informatie vindt u in hoofdstuk 8, Cybermarketing, van WP 37, Privacy op internet. 
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betrokkene). Dit soort software staat bekend onder de benaming E.T.-toepassingen “want 
zodra zij in de computer van de gebruiker zijn geïnstalleerd en hebben geleerd wat zij 
willen weten, doen zij wat het buitenaardse wezentje van Steven Spielberg deed: naar 
huis bellen”31 
De nieuwe toezichthoudende softwaretoepassingen maken vaak gebruik van JavaScripts 
en andere soortgelijke technieken en van de apparatuur van de betrokkene (computer, 
browser, harde schijf, enzovoorts) om gegevens te verzamelen en naar een andere plaats 
te sturen. Aangezien deze technologieën per definitie worden gebruikt zonder dat de 
gebruiker op de hoogte wordt gebracht (de naam spyware spreekt wat dat betreft 
boekdelen) zijn zij een vorm van onzichtbare en onrechtmatige verwerking.  
 
 

***** 
 
De Groep artikel 29 is zich ervan bewust dat er naast de twee hierboven vermelde 
voorbeelden nog andere praktische gevallen bestaan die verband houden met internet en 
interpretatieproblemen zouden  kunnen veroorzaken die deels te wijten zijn aan de 
technische complexiteit van sommige gebruikte systemen. 
 
De Groep zal hier verder aandacht aan besteden en misschien andere praktische gevallen 
behandelen in het licht van de nationale ervaringen en de technische ontwikkelingen die 
in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen.  
 
Zij wil erop wijzen dat zelfs in de gevallen waarin de toepassing van de richtlijn niet 
helemaal duidelijk is, de Groep zal blijven praten met bedrijven en organisaties uit derde 
landen die persoonsgegevens in de Europese Unie verzamelen, teneinde passende 
gegevensbeschermingsnormen voor de betrokkenen te creëren.  
 
 
4. Wat betekent dit in de praktijk?   
 
a) Toepassing van de beginselen voor de verzameling van persoonsgegevens 
 
In al deze gevallen betekent de toepassing van de gegevensbeschermingswetgeving van 
de EU onder meer het volgende: 
 
-  om het verzamelen van persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig te laten verlopen dient 

de voor de verwerking verantwoordelijke duidelijk het doel van de verwerking vast te 
stellen;  

 
-  de voor de verwerking verantwoordelijke dient ervoor te zorgen dat de 

persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn voor de 
doeleinden waarvoor zij worden verzameld;  

 
-  het verzamelen mag alleen om gegronde redenen plaatsvinden (duidelijke 

toestemming, uitvoering van een overeenkomst, nakoming van een wettelijke 
verplichting, behartiging van rechtmatige belangen van de voor de verwerking 

                                                
31  Zie het coverartikel van Time magazine door COHEN, Adam van 31 juli 2000: 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. 
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verantwoordelijke, enzovoorts) en de betrokkene moet toegang tot zijn 
persoonsgegevens kunnen krijgen en ze desgewenst kunnen wijzigen of wissen;  

 
-  de betrokkene moet minstens op de hoogte wordt gebracht van de identiteit van de 

voor de verwerking verantwoordelijke en van zijn eventuele vertegenwoordigers, en 
van het doel van het verzamelen, de ontvangers en zijn rechten;32  

 
-  een ander belangrijk aspect is de veiligheid van de verwerking waarvoor van de 

verantwoordelijke kan worden geëist dat hij, meteen vanaf het verzamelen, passende 
technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen 
tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, 
niet toegestane verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking 
doorzending van gegevens in een netwerk omvat. Dergelijke maatregelen moeten een 
passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico's die de verwerking en de 
aard van te beschermen gegevens met zich brengen;  

 
-  voor het verzamelen van gevoelige gegevens moeten speciale maatregelen worden 

genomen om aan de veiligheidseisen te voldoen33. 
 
 
Meer informatie over de manier waarop gegevensbeschermingsrichtlijnen van toepassing 
zijn op gegevensverwerking door websites staat in Aanbeveling 2/2001 van de Groep  
inzake bepaalde minimumeisen voor het on line verzamelen van persoonsgegevens in de 
Europese Unie34. 
 
b) Procedurele aspecten  
 
Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG moet de voor de verwerking 
verantwoordelijke een  vertegenwoordiger aanwijzen die is gevestigd op het grondgebied 
van de betrokken lidstaat waar de middelen zich bevinden.  
 
Informatie over de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke en over de 
identiteit van de vertegenwoordiger kan gemakkelijk in het privacybeleid van de website 
worden opgenomen, of in de algemene identificatie-informatie van de verantwoordelijke 
van de website, zodat de voor de verwerking verantwoordelijke van de website 
gemakkelijk kan worden geïdentificeerd en met hem contact kan worden opgenomen. 
 
Het verdient aanbeveling zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om een 
vertegenwoordiger te laten optreden namens verschillende verantwoordelijken of andere 
praktische oplossingen in overweging te nemen. 
                                                
32  In artikel 10 van de richtlijn staat dat zonodig extra informatie moet worden verstrekt om een eerlijke 

verwerking te garanderen. 
In het geval van cookies moet aan de betrokkene de mogelijkheid worden geboden om het plaatsen van 
een cookie te accepteren of af te wijzen en moet hijzelf kunnen vaststellen welke gegevens door het 
cookie mogen worden verwerkt en welke niet. 

 
33  Sommige lidstaten willen vóór het begin van de verwerking van gevoelige gegevens eerst een controle 

uitvoeren. 
 
34  Zie WP 43 Aanbeveling 2/2001 inzake bepaalde  minimumeisen voor het on line verzamelen van 

persoonsgegevens in de Europese Unie.  Er moet nog van gedachten gewisseld worden over de vraag of 
alle elementen in WP 43 ook gelden voor het on line verzamelen van gegevens in de EU door 
verantwoordelijken die niet in de EU zijn gevestigd. 
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Voor het melden van een geplande verwerking (namelijk het verzamelen) aan de 
nationale gegevensbeschermingsautoriteiten voorziet de richtlijn in meer mogelijkheden. 
Overeenkomstig artikel 18, lid 1, dienen de voor de verwerking verantwoordelijke of 
diens vertegenwoordiger aan de toezichthoudende autoriteit aanmelding te doen, voordat 
wordt overgegaan tot een of meer verwerkingen van gegevens. Volgens artikel 19, lid 1, 
onder a) moeten in de aanmelding onder meer de naam en het adres van de voor 
verwerking verantwoordelijke of van diens vertegenwoordiger worden opgenomen.  
 
Volgens artikel 18, lid 2, tweede streepje kunnen de lidstaten alleen in de volgende 
gevallen voorzien in vereenvoudigde aanmelding of vrijstelling van deze verplichting tot 
aanmelding: voor categorieën verwerkingen waarbij inbreuk op de rechten en vrijheden 
van de betrokkenen onwaarschijnlijk is of wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een functionaris voor de gegevensbescherming aanwijst die op 
onafhankelijke wijze toezicht uitoefent op de toepassing binnen de organisatie van de 
gegevensbeschermingswetgeving35.  
De Groep is zich ervan bewust dat de toepassing van deze bepalingen voor praktische 
problemen kan zorgen en houdt er rekening mee dat zij in een later stadium opnieuw 
aandacht aan deze vraagstukken moet besteden. 
 
 
c) Handhaving 
 
Het spreekt vanzelf dat handhaving van regels in een internationale context niet zo 
gemakkelijk is als in een bepaald land. De burger moet hiervan bewust worden gemaakt. 
Er zijn en kunnen echter verschillende mogelijkheden worden ontwikkeld om tot een 
redelijke mate van handhaving te komen. 
 
Voor een behoorlijke nakoming moet er in de eerste plaats voor worden gezorgd dat 
zowel de Europese als de internationale organisaties zich bewust zijn van de eisen van de 
richtlijn m.b.t. het verzamelen van gegevens in de Europese Unie. De zo ruim mogelijke 
verspreiding van deze aanbeveling kan alleen maar de eerste stap zijn. Noodzakelijk zijn 
eveneens technische oplossingen die voorzien in een van tevoren gedefinieerde structuur 
voor de verzameling van persoonsgegevens en de hier beschreven vereisten in de voor de 
verzameling van persoonsgegevens gebruikte software-instrumenten opnemen. De Groep 
heeft reeds gewezen op de mogelijkheid vergunningsprocedures voor de producten te 
ontwerpen waarin de nakoming van de wettelijke vereisten voor de bescherming van 
persoonsgegevens kan worden gecontroleerd. Een Europees systeem van 
labels/webzegels dat ook voor websites van buiten de EU openstaat, zou de hoeksteen 
van een dergelijke maatregel kunnen zijn.  
 
Voorts zou, als voorbeeld voor een concreet geval, een persoon in de Europese Unie die 
problemen heeft met een website van buiten de EU zijn geval aan de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming kunnen voorleggen. De autoriteit 
kan dan nagaan of de richtlijn respectievelijk de nationale 
gegevensbeschermingswetgeving van toepassing is. Indien dit het geval is kan de 
autoriteit in contact treden met de buitenlandse website om het probleem op te lossen. 
Indien de zaak voor een rechtbank wordt gebracht in de lidstaat waar de betrokkene is 
gevestigd, moet het hof beslissen of het in deze zaak bevoegd is (hetgeen volgens 
                                                
35  De bepalingen van de nationale wetgeving die dit artikel van de richtlijn implementeren staan op:  

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/law/impl.htm 
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internationale procedureel recht mogelijk is omdat de meeste betrokken partij de persoon 
is die op hetzelfde grondgebied is gevestigd als het hof). Als het hof bevoegd is, past het 
artikel 4 van Richtlijn 95/46/EG respectievelijk van de relevante nationale wetgeving die 
de richtlijn omzet, toe, en kan het tot de conclusie komen dat de buitenlandse website de 
persoonsgegevens van de betrokkene onrechtmatig en oneerlijk heeft verwerkt. Talrijke 
derde landen bieden al de mogelijkheid om het arrest te erkennen en te handhaven, maar 
zelfs indien dit nog niet het geval is bestaan er voorbeelden dat de buitenlandse website 
het arrest toch opvolgt en zijn gegevensverwerking aanpast om een goede 
ondernemerspraktijk te ontwikkelen en zijn goede commerciële reputatie niet aan te 
tasten. 
 
In derde landen die over een gegevensbeschermingsregelgeving en over 
toezichthoudende autoriteiten beschikken, levert handhaving duidelijk veel minder 
problemen op. 
 
 
5. Conclusies 
 
• De Groep gegevensbescherming artikel 29 is van oordeel dat een uitlegging van de 

nationale wetgevingen, zoals in dit werkdocument tot uitdrukking is gebracht, zeer 
nuttig zou zijn om tot rechtszekerheid te komen voor websites die niet in de Europese 
Unie zijn gevestigd. De Groep is ervan overtuigd dat een hoog niveau van 
bescherming van personen alleen kan worden bereikt indien websites van buiten de 
EU die, zoals in dit werkdocument is uiteengezet, middelen gebruiken die zich in de 
EU bevinden, de garanties voor de verwerking van persoonsgegevens naleven, met 
name het verzamelen, en de rechten eerbiedigen van personen die op Europees niveau 
zijn erkend en in ieder geval van toepassing zijn op alle websites in de EU. 

 
• De Groep is eveneens van oordeel dat de praktijkgerichte ontwikkeling van een 

programma voor de bevordering van Europese gegevensbeschermingregels, degenen 
die in derde landen verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens 
zal helpen om de regels beter te begrijpen, uit te voeren en na te leven. Een Europees 
systeem van labels/webzegels dat ook voor websites van buiten de EU open staat, zou 
de hoeksteen van een dergelijke maatregel kunnen zijn.  

 
• De Groep gegevensbescherming artikel 29 doet een beroep op de Commissie om bij 

haar verdere werkzaamheden met dit werkdocument rekening gehouden. 
 
 
  Gedaan te Brussel, 30 mei 2002 

 
Voor de Groep 
 
De voorzitter 
 
Stefano RODOTA 
 

 
 
 

 


