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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 advies goedgekeurd:

De mededeling van de Commissie over IPv6

De Europese Commissie heeft op 21 februari 2002 een mededeling aan de Raad en het
Europees Parlement goedgekeurd over internet van de volgende generatie en de
prioriteiten bij het overschakelen op het nieuwe internetprotocol IPv6. Deze mededeling
vindt plaats in de context van de huidige ontwikkeling van netwerkdiensten en
eindapparatuur voor telecommunicatie die op het netwerk kan worden aangesloten.

Het nieuwe internetprotocol werd ontwikkeld om de verbindingsmogelijkheden met het
netwerk te vereenvoudigen en te harmoniseren met behulp van diverse soorten
eindapparatuur, zoals draagbare telefoons, personal computers en personal digital
assistants, met of zonder draad.

Hoewel deze ontwikkelingen alleen maar kunnen worden aangemoedigd, benadrukt de
Groep de behoefte aan een nauwkeurige en grondige studie van de gevolgen van het
nieuwe protocol voor de bescherming van persoonsgegevens.

De Groep verwelkomt het door de Commissie in haar mededeling ingenomen standpunt
dat bij de verdere ontwikkeling van internet rekening moet worden gehouden met
privacykwesties. De Groep benadrukt echter dat de privacykwesties die bij de
ontwikkeling van het nieuwe protocol IPv6 zijn ontstaan, nog niet zijn opgelost.

Vooral de mogelijkheid om een uniek identificatienummer in het volgens het nieuwe
protocol ontworpen IP-adres op te nemen, zorgt voor ongerustheid. De Groep betreurt in
dit verband niet vóór de goedkeuring van de mededeling te zijn geraadpleegd en wenst
betrokken te worden bij de komende werkzaamheden in verband met IPv6 op Europees
niveau.

Aspecten van gegevensbescherming in verband met het gebruik van unieke
identificatiecodes in eindapparatuur voor telecommunicatie

De Groep neemt kennis van het feit dat de Internationale werkgroep voor
gegevensbescherming in de telecommunicatiesector onlangs een werkdocument over het

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

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/index.htm.
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gebruik van unieke identificatiecodes in eindapparatuur voor telecommunicatie heeft
gepubliceerd en dankt de werkgroep voor het werk dat terzake werd gerealiseerd.

De Groep bevestigt de conclusies van het op 27 maart 2002 in Auckland goedgekeurde
werkdocument2 en herinnert ter ondersteuning van de daarin beschreven bevindingen in
het bijzonder aan de toepassing van diverse beginselen die uitdrukkelijk worden vermeld
in Richtlijn 95/46 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens,
en in Richtlijn 97/66 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector3.

De Groep benadrukt dat aan internetgebruikers toegekende IP-adressen
persoonsgegevens4 zijn en beschermd worden door de Europese richtlijnen 95/46 en
97/66.

Wat het reeds voltooide werk in verband met de bescherming van persoonsgegevens op
internet5 betreft, wil de Groep vooral de volgende punten benadrukken:

- de unieke identificatiecode van een interface, zoals de code die in IPv6 kan worden
geïntegreerd, zou een algemeen toepasbare identificatiecode vormen en het gebruik
ervan wordt als dusdanig geregeld in de wetgeving van de lidstaten van de EU;

- het beginsel van evenredigheid impliceert dat, terwijl het juiste evenwicht moet worden
gevonden tussen de grondrechten van de betrokkenen en de belangen van de partijen
die bij de overdracht van telecommunicatiegegevens betrokken zijn (zoals

                                               
2 Zie de bijlage bij dit document.

3 Richtlijn 97/66 wordt momenteel aangepast aan de technologische ontwikkelingen. De bepalingen van
de nieuwe richtlijn zijn bedoeld om gebruikers van openbaar toegankelijke elektronische
communicatiediensten te beschermen, ongeacht de gebruikte technologie.

4 Volgens overweging 26 van Richtlijn 95/46 zijn gegevens persoonsgegevens zodra de voor de
verwerking verantwoordelijke of elke andere persoon met behulp van redelijke middelen een verband
kan leggen met de identiteit van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben (in dit geval de
gebruiker van het IP-adres). In het geval van een IP-adres kan de aanbieder van internetdiensten altijd
een verband leggen tussen de identiteit van de gebruiker en het IP-adres en dat kan ook voor andere
partijen gelden, bijvoorbeeld door lijsten van toegewezen IP-adressen te gebruiken of andere bestaande
technische middelen aan te wenden.

5

§ Werkdocument: Verwerking van persoonsgegevens op internet, door de Groep goedgekeurd op
23.2.1999, WP 16, 5013/99/NL/definitief;

§ Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op
internet door software en hardware, door de Groep goedgekeurd op 23.2.1999, 5093/98/NL/definitief,
WP 17;

§ Aanbeveling 2/99 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de
interceptie van telecommunicatieverkeer, goedgekeurd op 3.5.1999, 5005/99/definitief, WP 18;

§ Aanbeveling 3/99 over de bewaring van verkeersgegevens door internetdienstenaanbieders voor
wetshandhavingsdoeleinden, goedgekeurd op 7.9.1999, 5085/99/NL/definitief, WP 25;

§ Advies 1/2000 inzake bepaalde aspecten van gegevensbescherming bij elektronische handel,
gepresenteerd door de Internet Task Force, goedgekeurd op 3.2.2000, 5007/00/NL/definitief, WP 28;

§ Advies 2/2000 betreffende de algemene herziening van het juridische kader voor telecommunicatie,
gepresenteerd door de Internet Task Force, goedgekeurd op 3.2.2000, 5009/00/NL/definitief, WP 29;

§ Advies 7/2000 over het door de Europese Commissie ingediende voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie van 12.7.2000, COM (2000)
385, goedgekeurd op 2.11.2000, WP 36.
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ondernemingen en toegangverleners), zo weinig mogelijk persoonsgegevens moeten
worden verwerkt.

Dat beginsel heeft enerzijds gevolgen voor het ontwerp van de nieuwe
communicatieprotocollen en -toestellen en anderzijds voor de inhoud van nationaal
beleid inzake de verwerking van telecommunicatiegegevens: technologie is in se
neutraal, maar de toepassingen en het ontwerp van nieuwe telecommunicatietoestellen
moet standaard aan de privacyregels beantwoorden. Het veralgemenen van maatregelen
om telecommunicatiegegevens systematisch identificeerbaar te maken, moet bovendien
worden vermeden.

In dit opzicht moeten aanbieders van toegang en internetdiensten bij een
telecommunicatieverbinding elke gebruiker de kans bieden het netwerk of de diensten
anoniem of onder een andere naam te gebruiken.

Richtlijn 97/66 verschaft elke gebruiker de mogelijkheid om de identificatie van het
oproepende en opgeroepen adres te beperken. Bij internetcommunicaties kan anonimiteit
worden bereikt door bijvoorbeeld geregeld het IP-adres van een gebruiker te wijzigen6.

- Gezien het risico van manipulatie en frauduleus gebruik van een unieke
identificatiecode herhaalt de Groep dat beschermingsmaatregelen nodig zijn, met name
rekening houdend met het feit dat aanbieders van telecommunicatiediensten
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de diensten die ze aanbieden. Aanbieders
van toegang zijn in het kader van de communautaire wetgeving verplicht om hun
abonnees op de hoogte te brengen van nog aanwezige veiligheidsrisico's.

- De verplichting om de instellingen van communicatietoestellen standaard aan de
privacyregels te doen beantwoorden en om telecommunicatiediensten op de
privacyregels af te stemmen, is op Europees niveau ingevoerd via specifieke
verplichtingen die hoofdzakelijk gelden voor producenten van telecommunicatie-
apparatuur en voor telecommunicatie-exploitanten en dienstenaanbieders7.

                                               
6 Een dergelijke oplossing wordt al gebruikt door enkele aanbieders die het IP-adres van hun ADSL-

klanten ongeveer om de twee dagen wijzigen. Bij de toepassing van sommige eindapparatuur wordt al
rekening gehouden met de informatie van document RFC 3041 van de Internet Engineering Task
Force (IETF) “privacy extensions for stateless address autoconfiguration in Ipv6”, januari 2001: de
eindapparatuur gebruikt twee soorten adressen: één adres wordt aangemaakt op basis van het unieke
MAC-adres en wordt gebruikt voor binnenkomende verbindingen (het eindapparaat is bijvoorbeeld
altijd bereikbaar via dat permanente adres), het tweede adres wordt aangemaakt op
(pseudo)willekeurige basis en wordt op aangeven van het eindapparaat gebruikt voor uitgaande
verbindingen. Als het eindapparaat (en de gebruiker achter het eindapparaat) verantwoordelijk is voor
de verbinding, kan die dus niet worden geïdentificeerd aan de hand van zijn MAC-adres.

7 Zie Richtlijn 97/66 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector, en Richtlijn 99/5 betreffende radioapparatuur
en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit, PB L 91 van
7.4.1999.
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Conclusie

Onderzoek naar technische oplossingen om de privacy van
telecommunicatiegegevens te beschermen, wordt door de Groep sterk
aangemoedigd.

De Groep is zich ervan bewust dat diverse werkgroepen al initiatieven hebben
genomen om technische oplossingen voor een aantal privacyrisico's te vinden en
acht het noodzakelijk een dialoog aan te gaan met vertegenwoordigers van deze
groepen, met name de Internet Engineering Task Force en de IPv6 Task Force.

De Groep behoudt zich de mogelijkheid voor verdere stappen te ondernemen, terwijl zij
het nieuwe ontwerp van communicatieprotocollen, -producten en -diensten evalueert en
de dialoog met spelers die bij het ontwerp van deze nieuwe communicatie-instrumenten
betrokken zijn, voortzet.
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Bijlage

Werkdocument betreffende het gebruik van unieke identificatiecodes in
eindapparatuur voor telecommunicatie: het voorbeeld van IPv6

31e vergadering van de Internationale werkgroep voor gegevensbescherming in de
telecommunicatiesector op 26 en 27 maart 2002 in Auckland (Nieuw-Zeeland)

Door een te verwachten tekort in het protocol dat tegenwoordig voor de meeste
internetverbindingen wordt gebruikt (IP versie 4), heeft de internationale Internet
Engineering Task Force (IETF) het ontwerp van het protocol aangepast. Het nieuwe
protocol, IPv6, werkt met een reeks van 128 bits om elk IP-adres op internet te vormen,
tegenover 32 bits in de vorige versie.

Dankzij zijn toegenomen capaciteiten biedt dit nieuwe adres heel wat voordelen en maakt
het nieuwe functies mogelijk, zoals multicasting (snellere overdracht van grote
hoeveelheden gegevens naar meerdere ontvangers, bijvoorbeeld video on line), voice
over IP enz.

Het nieuwe protocol geeft echter ook aanleiding tot ongerustheid, aangezien het zo is
ontworpen dat elk IP-adres deels uit een unieke reeks cijfers kan bestaan, zoals een
mondiale unieke identificatiecode. De introductie van IPv6 kan het risico van profilering
van de activiteiten van de internetgebruiker doen toenemen8.

De volgende overwegingen gaan over de risico's en de privacybeginselen waarmee
rekening moet worden gehouden bij het gebruik van een unieke identificatiecode
om IP-adressen te vormen.

I. Geïdentificeerde risico's

Aan de hand van de kenmerken van IPv6 kunnen een aantal specifieke privacyrisico's
worden geïdentificeerd, die zullen afhangen van de configuratie van het nieuwe protocol.

- Er rijzen problemen inzake profielopbouw als een unieke identificatiecode (de
identificatiecode van de interface, bijvoorbeeld op basis van het unieke MAC-adres
van de ethernetkaart) wordt gebruikt in het IP-adres van elk toestel voor elektronische
communicatie van de gebruiker. In dat geval kan veel makkelijker dan via cookies in
hun huidige vorm een verband worden gelegd tussen alle communicaties van de
gebruiker.

- Er ontstaan ook problemen met de veiligheid en de vertrouwelijkheid. Deze risico's
hebben te maken met de ontwikkeling van netwerkdiensten, die leidt tot een
vermenigvuldiging van de soorten eindapparaten die met hetzelfde
communicatieprotocol op het netwerk zijn aangesloten: draagbare telefoons,
personal computers, elektronische systemen die toestellen in het huis aansturen
(verwarming, verlichting, alarmsystemen enz.).

                                               
8 Als in verschillende netwerken dezelfde eindapparatuur wordt gebruikt, behoort zelfs een totale

profilering van de activiteiten van een internetgebruiker tot de mogelijkheden.
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Met het nieuwe IPv6-protocol zijn stabiele verbindingen mogelijk, met behoud
van hetzelfde adres, zelfs als een eindapparaat op het netwerk beweegt. Hier
staan de veiligheid en de vertrouwelijkheid op het spel, aangezien de kans
bestaat dat locatiegegevens van dit mobiele knooppunt worden geïdentificeerd9.

II. Beginselen van gegevensbescherming die van toepassing zijn op IPv6

De werkgroep acht het noodzakelijk al wie bij het ontwerp en de toepassing van het
nieuwe protocol betrokken is, te wijzen op de nationale en internationale wettelijke
voorschriften inzake privacy en beveiliging van telecommunicatie.

Tegenwoordig wordt wijd en zijd erkend dat IP-adressen, en zeker een uniek
identificatienummer in het adres, kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens in de
juridische zin van het woord10.

In de lijn van haar vroegere werkzaamheden en de gemeenschappelijke standpunten die
over het onderwerp werden ingenomen11, herinnert de werkgroep aan de volgende
beginselen, die bij de toepassing van het nieuwe internetprotocol in aanmerking moeten
worden genomen .

Telecommunicatie-infrastructuur en technische apparaten moeten zo worden ontworpen
dat in netwerken en diensten helemaal geen persoonsgegevens worden gebruikt of zo
weinig persoonsgegevens als technisch mogelijk is. De unieke identificatiecode van een
interface zoals die in IPv6 zit, zou een algemeen toepasselijke identificatiecode vormen.

§ In tegenstelling tot het noodzakelijkheidsbeginsel ontstaat bij een dergelijk gebruik
van een unieke identificatiecode het risico dat alle netwerkgerelateerde activiteiten
van een individu in kaart worden gebracht.

§ Bij de analyse van de diverse aspecten van het nieuwe protocol, zoals het
beheersgemak ervan, moet de bescherming van het fundamentele recht om van een
dergelijke profielopbouw gevrijwaard te blijven, prevaleren.

                                               
9 Zie bijvoorbeeld A. Escudero Pascual, “Anonymous and untraceable communications: location

privacy in mobile internetworking”, 16 mei 2001; “Location privacy in Ipv6 – Tracking the binding
updates”, 31 augustus 2001; http://www.it.kth.se/~aep/

10 Zie bijvoorbeeld op Europees niveau de Mededeling van de Commissie betreffende de organisatie en
het beheer van het internet-domeinnaamsysteem van april 2000, en de documenten die door de Groep
Gegevensbescherming artikel 29 zijn goedgekeurd, met name “Privacy op internet - Een geïntegreerde
EU-aanpak van on-linegegevensbescherming”, WP 37, 21 november 2000.

11 Gemeenschappelijk standpunt inzake on-lineprofielopbouw op internet, goedgekeurd tijdens de 27e
vergadering van de werkgroep op 4 en 5 mei 2000;

§ Gemeenschappelijk standpunt inzake privacy en locatiegegevens in mobiele communicatiediensten,
goedgekeurd tijdens de 29e vergadering van de werkgroep op 15 en 16 februari 2001;

§ Tien geboden om de privacy te beschermen in de wereld van internet
Gemeenschappelijk standpunt inzake de Integratie van telecommunicatie-specifieke beginselen in
multilaterale privacy-overeenkomsten, goedgekeurd tijdens de 28e vergadering van de werkgroep op
13 en 14 september 2000.
http://www.datenschutz-berlin.de/doc/int/iwgdpt/inter_en.htm
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§ Verkeersgegevens, en in het bijzonder locatiegegevens, verdienen door hun gevoelige
karakter specifieke bescherming12.
Als locatiegegevens moeten worden gegenereerd in het kader van het gebruik van
mobiele toestellen en andere voorwerpen die via IP verbonden zijn, dan moeten
dergelijke gegevens worden beveiligd tegen onwettige onderschepping en misbruik.
Ook moet worden vermeden dat de locatiegegevens (en de wijziging van deze
locatiegegevens als de mobiele gebruiker zich verplaatst) ongecodeerd naar de
ontvanger van de informatie worden gestuurd via de kop van het gebruikte IP-adres.

Protocollen, producten en diensten moeten zo worden ontworpen dat ze de keuze
tussen permanente en niet-permanente adressen bieden. De standaardinstellingen
moeten een hoge mate van privacybescherming garanderen.

Aangezien deze protocollen, producten en diensten voortdurend evolueren, zal de
Groep de ontwikkelingen op de voet moeten volgen en indien om specifieke
regelgeving verzoeken.

Gedaan te Brussel, 30 mei 2002

Voor de Groep

De Voorzitter

Stefano RODOTA

                                               
12 Zie het gemeenschappelijk standpunt inzake privacy en locatiegegevens in mobiele

communicatiediensten, goedgekeurd tijdens de 29e vergadering van de werkgroep op 15 en 16 februari
2001.


