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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 de artikelen 29 en 30, lid 3, van die richtlijn,

gelet op haar reglement van orde, inzonderheid de artikelen 12 en 14,

heeft de volgende aanbeveling goedgekeurd:

De Groep heeft op haar 8e vergadering in Brussel op 3 december 1997 discussiestuk XV/5022
(“Anonimiteit op Internet”) goedgekeurd en kennis genomen van het verslag en de leidraad van
de Internationale werkgroep voor gegevensbescherming in de telecommunicatiesector
("Budapest - Berlin Memorandum on Data Protection and Privacy on the Internet");

beveelt aan dat de Europese Commissie voorstellen ontwikkelt op basis van het bijgevoegde
discussiestuk (“Anonimiteit op Internet”; bijlage 1) en van de aanbevelingen die worden
gedaan in het Boedapest-Berlijn-Memorandum (bijlage 2) teneinde de tenuitvoerlegging ervan
via de geschikte internationale forums te ondersteunen.

                                               

1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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Discussiestuk - Anonimiteit op Internet

Goedgekeurd op de 8e vergadering

Inleiding

In tal van documenten wordt gewezen op de snelle ontwikkeling van Internet en de sterke
toename van de soorten en het aantal diensten die via dit nieuwe medium beschikbaar worden
gesteld. Het is duidelijk dat het Internet-verschijnsel reeds veranderingen teweegbrengt in onze
manier van leven en werken als burgers en werknemers. Er doen zich immers enorme
veranderingen voor in de wijze waarop goederen en diensten worden gekocht en verkocht,
terwijl organisaties zowel in de openbare als de particuliere sector hun manier van werken
aanpassen.

Dergelijke ingrijpende en verreikende veranderingen brengen onvermijdelijk nieuwe problemen
en uitdagingen met zich mee voor degenen die zich bezighouden met de definitie, de
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van overheidsbeleid. Aanvankelijk richtten de
beleidsmakers hun aandacht vooral op de mogelijkheden van Internet als forum voor crimineel
en ongewenst gedrag ‘online’ (zoals de verspreiding van kinderpornografie) en als ‘veilig’
communicatiemiddel om criminele activiteiten ‘offline’ te vergemakkelijken.

Op Europees niveau was deze bezorgdheid de voornaamste reden voor het nemen van een
reeks initiatieven: het Groenboek over de bescherming van minderjarigen en de menselijke
waardigheid in de context van de audiovisuele en informatiediensten (COM(96) 483 def.), de
Mededeling van de Commissie inzake illegale en schadelijke inhoud op het Internet (COM(96)
487), de Resolutie van de Raad van 17 februari 1997 betreffende illegale en schadelijke inhoud
op Internet, en het verslag van de Werkgroep illegale en schadelijke inhoud op Internet, die
tijdens de informele bijeenkomst van de Raad in Bologna is opgericht.

Geleidelijk is echter duidelijk geworden dat nog veel andere thema’s hierbij een rol spelen. Met
de Mededeling van de Commissie “Een Europees initiatief op het gebied van de elektronische
handel” (COM(97) 157) wordt getracht de discussie te verruimen tot een hele reeks andere
belangrijke beleidsterreinen zoals belasting (met name BTW) op online commerciële
activiteiten, en de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot online
verspreide inhoud.2

Op al deze gebieden worden nieuwe ideeën besproken en nieuwe mogelijke oplossingen naar
voren gebracht die tot doel hebben ervoor te zorgen dat de traditionele waarden en
maatschappelijke belangen die in de loop van veel decennia zijn ontwikkeld, in dit nieuwe
technologische tijdperk kunnen worden gehandhaafd. Een probleem dat op veel van deze
gebieden is gerezen, is de moeilijkheid om te ontdekken dat illegale activiteiten hebben
plaatsgevonden en vervolgens de aansprakelijke persoon aan te wijzen. Wie is
verantwoordelijk wanneer een item met kinderpornografie op Internet is gezet? Wie heeft een
                                               

2 Het laatstgenoemde thema was reeds aan bod gekomen in een groenboek en de Mededeling van de
Commissie “Vervolg op het Groenboek inzake het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij”.
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item met auteursrechtelijk beschermd materiaal gedownload? Wie heeft verzuimd de BTW op
online aangeboden diensten aan te geven?

Een begrijpelijke reactie op dit probleem is het voorstel om al degenen die toegang tot Internet
en de daarop aangeboden online-diensten wensen, duidelijk te identificeren en ervoor te zorgen
dat elke online-activiteit naspeurbaar is.

Het privacy-perspectief

De ontwikkeling van beleid met betrekking tot Internet geschiedt niet in een vacuüm, maar
tegen de achtergrond van gevestigde beginselen en waarden. Degenen die kritisch staan
tegenover pogingen om de activiteit in cyberspace te beperken of te reglementeren, wijzen
vaak op het recht van vrije meningsuiting, een fundamenteel recht dat in Europa bij artikel 10
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (ECHR) wordt
gewaarborgd en bij artikel F, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie als algemeen
beginsel in het Gemeenschapsrecht is geïntegreerd. Het recht op persoonlijke levenssfeer
(artikel 8, ECHR, en eveneens in het Gemeenschapsrecht opgenomen) is even belangrijk bij het
evalueren van elke beleidsmaatregel betreffende Internet.

De afgelopen 25 jaar is duidelijk geworden dat een van de grootste bedreigingen voor dit
fundamentele recht op persoonlijke levenssfeer schuilt in de mogelijkheid waarover
organisaties beschikken om grote hoeveelheden informatie over personen te verzamelen, en dit
in digitale vorm zodat de informatie snel (en nu ook zeer goedkoop) kan worden verwerkt,
gewijzigd en aan anderen medegedeeld. De bezorgdheid over deze ontwikkeling en het
potentiële misbruik van dergelijke persoonsgegevens heeft alle Europese lidstaten (en nu ook
de Gemeenschap met Richtlijn 95/46/EG) ertoe gebracht specifieke wetten inzake
gegevensbeveiliging goed te keuren, waarin een geheel van voorschriften betreffende de
verwerking van persoonsgegevens wordt vastgesteld.

Een grondbeginsel inzake gegevensbeveiliging (zie artikel 6, lid 1, onder c), en artikel 7 van
Richtlijn 95/46/EG) is dat de in welke situatie ook verzamelde persoonsgegevens beperkt
moeten blijven tot wat noodzakelijk en ter zake dienend is. Alle persoonsgegevens vormen een
mogelijke bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer en daarom moet ervoor worden gezorgd
dat, wanneer dergelijke gegevens worden verzameld, dit gebeurt voor rechtmatige doeleinden
en de hoeveelheid verzamelde informatie tot een minimum wordt beperkt.

Een van de kenmerken van telecommunicatienetwerken en in het bijzonder van Internet is de
mogelijkheid om een enorme hoeveelheid transactionele gegevens (gegevens die worden
gegenereerd om ervoor te zorgen dat de juiste verbindingen tot stand worden gebracht) te
genereren. Door de mogelijkheden tot interactief gebruik van de netwerken (een typisch
kenmerk van veel Internetdiensten) wordt de hoeveelheid transactionele gegevens nog groter.
Bij het doorkijken van een online-krant treedt de gebruiker in ‘interactie’ door de pagina’s te
kiezen die hij wil lezen. Deze keuzen brengen een ‘klikstroom’ van transactionele gegevens
teweeg. Meer traditionele nieuws- en informatiediensten daarentegen worden op een veel
passievere wijze geconsumeerd (televisie bijvoorbeeld), terwijl de interactiviteit beperkt blijft
tot de offline-wereld van krantenkiosken en bibliotheken. Hoewel transactionele gegevens in de
jurisprudentie van sommige landen misschien een zekere bescherming genieten op grond van
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regels ter bescherming van de vertrouwelijkheid van correspondentie, is de enorme toename
van deze hoeveelheid gegevens een reden tot bezorgheid.

Naarmate de online-diensten verder worden verfijnd en populairder worden, zal het probleem
van de transactionele gegevens groter worden. Overal waar we gaan op Internet, laten we een
digitaal spoor na. Naarmate steeds meer aspecten van onze dagelijkse activiteiten online
worden uitgevoerd, zullen steeds meer dingen die we doen, onze keuzen, onze voorkeuren,
worden geregistreerd.

Maar de risico’s voor onze persoonlijke levenssfeer liggen niet alleen in de aanwezigheid van
grote hoeveelheden persoonsgegevens op Internet, maar ook in de ontwikkeling van software
waarmee op het netwerk kan worden gezocht en alle beschikbare gegevens over een genoemde
persoon kunnen worden verzameld. In een recent artikel in de Minneapolis Star Tribune werd
uitgelegd hoe met dergelijke software een gedetailleerde biografie van een willekeurig
geselecteerde persoon kon worden samengesteld aan de hand van informatie uit alle
discussiegroepen waaraan die persoon deelnam. Op die manier verzamelde de krant informatie
zoals het adres en het telefoonnummer van die persoon, zijn geboorteplaats, waar hij
gestudeerd had, waar hij werkte, zijn belangstelling voor amateurtoneel, het soort bier dat hij
het liefst dronk, zijn voorkeur qua restaurants en vakantiebestemmingen, en zijn opvattingen
over uiteenlopende thema’s zoals Bill Gates en de ‘sociaal repressieve’ staat Indiana. Er zijn in
de Verenigde Staten reeds een aantal sites die dergelijke “opzoekingsdiensten” op commerciële
basis aanbieden.

Anonieme gegevens - een methode om privacyproblemen aan te pakken

Transactionele gegevens vormen alleen een bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer als de
gegevens op een identificeerbare persoon betrekking hebben. Dit betekent dat
privacyproblemen onder meer kunnen worden verholpen door er zoveel mogelijk voor te
zorgen dat de gegevenssporen die door het gebruik van Internet ontstaan, de identificatie van
de gebruiker niet mogelijk maken. Wanneer de anonimiteit wordt gegarandeerd, kunnen
personen aan de Internetrevolutie deelnemen zonder dat ze bang hoeven te zijn dat elke
beweging wordt geregistreerd en informatie over hen wordt verzameld die later kan worden
gebruikt voor doeleinden waartegen zij bezwaar hebben.

De noodzaak van anonimiteit bij online-communicatie wordt in bepaalde situaties reeds als
volkomen legitiem erkend, bijvoorbeeld wanneer een slachtoffer van een zedendelict of iemand
met een alcohol- of drugverslaving ervaringen met anderen wil uitwisselen, wanneer iemand
met zelfmoordplannen online een specialist wil raadplegen, of wanneer iemand een misdaad wil
aangeven zonder te hoeven vrezen voor vergeldingsmaatregelen. In andere situaties biedt de
garantie van anonimiteit niet alleen bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar ook van
de vrijheid van meningsuiting, zoals in het geval van politieke dissidenten in een totalitair
regime, die uiting willen geven aan hun verzet tegen het politieke bestel waarin zij leven, en de
aandacht op misbruiken van de mensenrechten willen vestigen.

Maar de noodzaak van anonimiteit gaat veel verder dan deze specifieke gevallen.
Identificeerbare transactionele gegevens zullen immers, juist doordat ze bestaan, een middel
vormen om meer toezicht en controle op het individuele gedrag uit te oefenen dan ooit tevoren
mogelijk is geweest.
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Verzoening van de persoonlijke levenssfeer met andere doelstellingen van het
overheidsbeleid

Het is dan ook duidelijk dat de kwestie van de anonimiteit op Internet centraal staat in een
dilemma voor overheden en internationale organisaties. Aan de ene kant is de mogelijkheid om
anoniem te blijven van essentieel belang om de fundamentele rechten op privacy en vrijheid van
meningsuiting in cyberspace te handhaven. Aan de andere kant gaat de mogelijkheid om online
deel te nemen en te communiceren zonder zijn identiteit bekend te maken, in tegen de
bedoeling van initiatieven die worden ontwikkeld ter ondersteuning van andere belangrijke
terreinen van het overheidsbeleid zoals de bestrijding van illegale en schadelijke inhoud,
financiële fraude of schendingen van het auteursrecht.

Een dergelijke aperte strijdigheid van verschillende doelstellingen van het overheidsbeleid is
uiteraard niet nieuw en, zoals in het Groenboek van de Commissie over de bescherming van
minderjarigen en de menselijke waardigheid in de context van de audiovisuele en
informatiediensten wordt onderstreept, voorziet het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens reeds in een kader om dergelijke strijdigheden op te heffen: een stel
fundamentele rechten waaraan om gespecificeerde redenen, inclusief misdaadpreventie,
beperkingen kunnen worden gesteld. Bij het beoordelen van dergelijke beperkingen heeft de
jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens het evenredigheidsbeginsel
ontwikkeld als cruciale conformiteitstest voor beperkende maatregelen die ten aanzien van de
krachtens het Verdrag gegarandeerde fundamentele rechten worden toegepast.

Het feit dat dergelijke jurisprudentie tot stand is gekomen, toont aan dat het altijd al
noodzakelijk is geweest strijdige doelstellingen van het overheidsbeleid met elkaar in evenwicht
te brengen. In de context van de meer traditionele ‘offline’-communicatiemiddelen zoals
brieven- en pakketpost, telefoon, kranten, of radio- en televisieomroep is een evenwicht tussen
deze doelstellingen tot stand gebracht. De uitdaging waarmee beleidsmakers vandaag worden
geconfronteerd, is dat ervoor moet worden gezorgd dat deze evenwichtige aanpak, die
fundamentele rechten garandeert en tegelijkertijd evenredige beperkingen van deze rechten in
beperkte en gespecificeerde omstandigheden mogelijk maakt, in de nieuwe cyberspace-context
wordt gehandhaafd. Van wezenlijk belang voor dit evenwicht is de mate waarin iemand op
anonieme wijze online kan deelnemen en de mate waarin hij daarin wordt beperkt.

Leren uit het verleden om oplossingen voor de toekomst te vinden

Men is het er duidelijk over eens dat activiteiten op Internet niet kunnen plaatsvinden zonder
inachtneming van de fundamentele rechtsbeginselen die elders worden toegepast. Internet is
geen anarchistisch getto waar de regels van de maatschappij niet van toepassing zijn. Evenzeer
geldt echter dat de mogelijkheid waarover regeringen en overheidsorganen beschikken om de
rechten van individuen te beperken en toezicht op potentieel onwettig gedrag uit te oefenen, op
Internet niet groter mag zijn dan daarbuiten, in de offline-wereld. De eis dat beperkingen van
fundamentele rechten en vrijheden naar behoren moeten worden gerechtvaardigd, noodzakelijk
moeten zijn en evenredig moeten zijn ten opzichte van andere doelstellingen van het
overheidsbeleid, moet ook in cyberspace gelden.
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Dit beginsel dat Internet niet meer of niet minder gunstig mag worden behandeld dan oudere
technologieën, is terug te vinden zowel in de inleiding op de Mededeling van de Commissie
betreffende illegale en schadelijke inhoud op het Internet, waarin staat: “wat off-line illegaal is,
is ook on-line illegaal”, en in het verslag van de Werkgroep illegale en schadelijke inhoud op
Internet, meer bepaald in het tweede voorstel voor verdere actie waar het volgende beginsel
wordt geformuleerd: “informatie op het Internet zou net zo vrij moeten kunnen stromen als
informatie op papier”.

Met betrekking tot het zeer belangrijke vraagstuk van de anonimiteit moet voor dezelfde
aanpak worden gekozen. Zoals terecht wordt gesteld in de “Ministeriële verklaring van
Bonn”3, moet het beginsel zijn dat wanneer de gebruiker offline voor anonimiteit kan opteren,
deze keuze ook online mogelijk moet zijn. De verschillende diensten en activiteiten die via
Internet worden aangeboden, moeten worden bestudeerd en waar mogelijk moet worden
gezocht naar punten van overeenkomst met bestaande diensten waarbij oudere, meer
ingeburgerde communicatie- en afleveringsmiddelen worden gebruikt. Door dergelijke
vergelijkingen zal een waardevol inzicht worden verkregen in de vraag op welke gebieden de
mogelijkheid om anoniem te blijven wenselijk is en op welke gebieden die niet wenselijk is.

E-mail (punt-tot-punt-communicatie via Internet)

De verzender van een e-mailbericht kan in de meeste gevallen worden geïdentificeerd aan de
hand van zijn e-mail- of IP-adres. Deze informatie is doorgaans beschikbaar voor de ontvanger
van het bericht en voor de toegangs- en dienstenaanbieders die bij het aanbod van de
e-maildienst betrokken zijn. Er bestaan echter twee alternatieve constructies die een zekere
graad van anonimiteit bieden:

1) anonieme remaildiensten: hierbij biedt de toegangsverschaffer anonimiteit aan als een optie
of stuurt de gebruiker zijn e-mailberichten naar een specifieke dienst waar deze "anoniem"
worden gemaakt. De anonieme remailer stuurt het bericht vervolgens in anonieme vorm door;

2) anonieme toegang tot het netwerk: de gebruiker kan zich anoniem op Internet begeven,
doordat hij bv. vooraf een bepaalde hoeveelheid online-tijd heeft gekocht en daarbij een
anoniem e-mailadres heeft gekregen of doordat hij via een openbare Internetkiosk op het
netwerk gaat.

Bij anonieme remaildiensten wordt een schakel tussen de verzender van het bericht en het
bericht zelf weggenomen en in een later stadium, bv. in het kader van een politieonderzoek,
kan die worden hersteld. Zij bieden derhalve niet dezelfde anonimiteit als de tweede
mogelijkheid. Bovendien moeten er regels komen waarin wordt vastgelegd hoe een remailer de
identificeerbare gegevens die hij achterhoudt, mag gebruiken. Toch bieden deze beide
mogelijkheden belangrijke voordelen voor de privacy van het individu en moeten zij worden
gehandhaafd en gestimuleerd.

                                               

3 Ministeriële verklaring van de ministerconferentie in Bonn over wereldwijde informatienetwerken, 6-8 juli
1997.
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Dat de mogelijkheid bestaat om elektronische berichten anoniem te verzenden, is met name
belangrijk als wordt vergeleken met andere traditionele punt-tot-punt-communicatie-
technologieën. Zo biedt bv. de klassieke post veel meer privacy, aangezien een gewone brief in
volstrekte anonimiteit kan worden verstuurd. De posterijen kunnen geen identificeerbare
transactionele gegevens over de verzender van het bericht verzamelen (tenzij deze zichzelf op
de buitenkant van de envelop kenbaar wil maken). Ook het meest gangbare betaalmiddel (de
postzegel) is volledig anoniem. Bovendien kan de verzender ook voor de ontvanger van de
brief anoniem blijven.

Ook de traditionele telefonie biedt de gebruiker meer anonimiteit dan e-mail. Via openbare
telefooncellen, die nagenoeg overal beschikbaar zijn, kan hij anoniem toegang tot het netwerk
krijgen en de diensten kunnen contant of met een vooraf betaalde kaart worden betaald. Bij
dergelijke telefoongesprekken worden geen identificeerbare transactionele gegevens gecreëerd.
Dat is echter wel het geval wanneer een abonnee vanaf zijn eigen toestel belt. Het was derhalve
nodig regels in te voeren voor de bescherming van gegevens (die nu trouwens met de ISDN-
richtlijn4 op Gemeenschapsniveau worden geharmoniseerd) om de periode waarin deze mogen
worden bewaard en de doeleinden waarvoor zij mogen worden gebruikt, te beperken. Toch
weet de opgeroepene niet wie hem belt tot hij de hoorn van de haak neemt, tenzij hij over een
CLI-systeem (calling line identification) beschikt waarbij het nummer van de oproeper vooraf
wordt weergegeven. Dit systeem heeft echter zodanige gevolgen voor de privacy van de
oproeper en de opgeroepene dat het nodig werd geacht in de bovengenoemde richtlijn een
apart artikel op te nemen dat iedereen de mogelijkheid garandeert om de identificatie van zijn
nummer te blokkeren wanneer hij dat wil. Deze bepaling creëert een precedent dat ook bij
online-punt-tot-punt-communicatie het overwegen waard is.

In sommige omstandigheden kan het gerechtvaardigd zijn om de anonimiteit van
e-mailcommunicatie te beperken, bv. als het vermoeden bestaat dat een bepaald bericht
verband houdt met de organisatie van een terroristische of andere zware criminele activiteit. Zo
zou van een anonieme remailer kunnen worden verlangd dat hij de ware identiteit van de
verzender(s) en de ontvanger(s) van een bericht aan de politie bekendmaakt. Dergelijke
beperkingen moeten echter aan het evenredigheidsbeginsel worden getoetst en strikt geval per
geval worden toegepast.

Nieuwsgroepen, bulletinboards en andere publieke discussieforums

Communicatie via Internet gebeurt niet altijd in de vorm van een rechtstreekse uitwisseling van
berichten tussen individuele partijen. Er bestaan ook talrijke, zeer populaire ‘nieuwsgroepen’
en ‘chat rooms’, waar specifieke thema's of gemeenschappelijke interesses op de agenda staan.
Wie hier materiaal plaatst, doet dat in de wetenschap dat het voor een ruimer publiek bedoeld
is, waaronder eventueel ook kinderen of andere kwetsbare personen. In dit opzicht zijn er
gegronde redenen tot bezordheid over de inhoud van de bijdrage en er moet absoluut worden
voorkomen dat ongepaste inhoud op zulke publieke forums wordt geplaatst. Bovendien moet

                                               

4 Richtlijn 97/../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens
en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector; goedgekeurd maar nog
niet gepubliceerd.
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er iemand aansprakelijk kunnen worden gesteld als de inhoud van bepaalde bijdragen illegaal
blijkt te zijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een zekere controle uit te oefenen op zulke
‘nieuwsgroepen’. Zo luidt een voorstel dat al wie een bijdrage levert, identificeerbaar moet zijn
en dat van elke bijdrage een gegevensspoor moet worden bewaard. De vraag is echter of zo'n
aanpak in verhouding staat tot het probleem en ook realiseerbaar is. In de niet-virtuele wereld
hangen er immers ontelbare prikborden in bedrijven, scholen en universiteiten waar mensen hun
bijdragen kwijt kunnen. Het is ondenkbaar dat de toegang tot deze prikborden aan een
dergelijke nauwgezette controle zou worden onderworpen.

Er zijn echter ook andere mogelijkheden. Zo kan het sluiten van een overeenkomst, die een
zeker “kwaliteitsniveau” van de inhoud moet garanderen, uitkomst bieden. Of de aanbieder van
de nieuwsgroep kan ervoor zorgen dat er steeds een ‘gespreksleider’ aanwezig is, die moet
nagaan of de bijdragen geen schadelijke of illegale inhoud bevatten. Deze kan ongepaste
inhoud snel verwijderen en personen die dergelijk materiaal leveren, de toegang tot de groep
ontzeggen. In de telefonie is zulke gespreksleiding een van de klassieke middelen om het
gedrag van de deelnemers bij ‘babbellijnen’ en ‘party lines’ te sturen. De dienstenleverancier
kan zelfs tot op zekere hoogte wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor het materiaal dat
beschikbaar wordt gemaakt, zodat hij er rechtstreeks belang bij heeft alle binnenkomende
materiaal te screenen en alleen te publiceren wat hij wettelijk en algemeen acceptabel acht. In
dit scenario kan de anonimiteit van de deelnemers worden gehandhaafd, terwijl de
dienstenleverancier optreedt als de uitgever van de lezersbrieven in een krant.

Bij deze problematiek kan ook de techniek oplossingen aanreiken. Als een volledig anonieme
toegang bij bepaalde publieke forums moeilijk ligt, kan eventueel met een ‘pseudoniem’
worden gewerkt dat wordt toegekend door een gespecialiseerde dienstenleverancier die met de
bovengenoemde anonieme remailers kan worden vergeleken. Op deze manier blijft de
anonimiteit van de individuele gebruiker normaliter gehandhaafd, maar de band met zijn ware
identiteit kan altijd worden hersteld als het vermoeden bestaat dat hij bij criminele activiteiten
betrokken is.

Het is duidelijk dat volledig anonieme bijdragen aan publieke discussieforums voor problemen
zorgen die zich bij eenvoudige punt-tot-punt-communicatie niet voordoen, en dat passende
mechanismen moeten worden ontwikkeld om misbruiken te voorkomen. De fundamentele
rechten op privacy en vrije meningsuiting mogen niet op onevenredige wijze aan banden
worden gelegd door systemen van verplichte identificatie, met name wanneer er andere,
evenrediger middelen bestaan om inhoud te controleren en richting te geven.

Passief browsen op Internet

De meeste World Wide Web-sites zijn in de eerste plaats bedoeld om het grote publiek
informatie te verschaffen en miljoenen onder ons browsen lukraak van de ene site naar de
andere.

In de niet-virtuele wereld kan dit het best worden vergeleken met rondneuzen in een
boekenwinkel of een openbare bibliotheek of etalages kijken in een winkelstraat. Zoals bij
online browsen heeft de persoon in kwestie vaak geen intentie om te kopen, maar handelt hij
alleen uit nieuwsgierigheid naar wat er zoal te koop is. Eén groot verschil is echter dat
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rondneuzen in een bibliotheek of etalages kijken nagenoeg volledig anoniem kan gebeuren,
terwijl browsen op het Web steevast een blijvend en identificeerbaar digitaal spoor achterlaat.

Er is geen enkele beleidsdoelstelling of doelstelling van algemeen belang die kan
rechtvaardigen dat zulke sporen identificeerbaar moeten zijn als de gebruiker dat niet wil.
Uiteraard vormen de namen en de e-mailadressen van de bezoekers van een commerciële
website vaak een bron van waardevolle informatie voor de eigenaar van de site, die ze voor
marketingdoeleinden kan gebruiken. Een dergelijke verzameling van gegevens van lukraak
browsende bezoekers moet volledig transparant gebeuren en mag alleen met de geïnformeerde
toestemming van de gebruiker. Wie anoniem door het World Wide Web wil browsen, moet dat
zonder enig probleem kunnen en mogen doen.

Het kopen van goederen en diensten via Internet

Met de geleidelijke ontwikkeling van veilige betaalmiddelen en mechanismen die de integriteit
van gegevens en de authentisering van transacties (bv. digitale handtekeningen) moeten
garanderen, zal Internet een steeds belangrijkere markt worden waar niet alleen naar informatie
wordt gezocht, maar ook goederen en diensten worden gekocht. Hierbij rijst de vraag of
iemand die via Internet wil kopen, identificeerbaar moet zijn dan wel of hij de mogelijkheid
moet hebben om anoniem te blijven.

In de niet-virtuele wereld is anonieme betaling met contant geld gebruikelijk en wordt dit zelfs
beschouwd als de gemakkelijkste en efficiëntste manier om goederen en diensten te betalen,
met name als het om relatief kleine bedragen gaat. De winkelier op de hoek is niet
geïnteresseerd in de identiteit van zijn klant - het enige wat voor hem telt, is dat het geld dat hij
ontvangt, wettig betaalmiddel is.

Bij grotere aankopen is contant geld vaak onhandig, zowel voor de koper als voor de
verkoper. Bankbriefjes vullen al snel een portemonnee of een kassa. Bovendien is te veel
contant geld niet echt veilig. Daarom wordt bij grote aankopen vaak de voorkeur gegeven aan
niet-anonieme betaalmiddelen zoals cheques of debitkaarten.

Bij creditbetalingen kan er uiteraard geen sprake zijn van anonimiteit, omdat de koper een
schuld aangaat waarvoor hij aansprakelijk is. Er moet derhalve een record worden gecreëerd
dat de koper aan de schuld koppelt. Bij een conventionele creditcard geldt de aansprakelijkheid
van de koper niet zozeer ten aanzien van de verkoper als wel van de uitgever van de kaart,
maar toch moet de transactie achteraf geïdentificeerd kunnen worden.

Voor elektronische betalingen via Internet zouden in wezen dezelfde principes moeten gelden
als voor offline-betalingen. De klant moet de keuze hebben uit een reeks veilige
betaalmiddelen, waaronder ook een waarbij hij anoniem kan blijven. Anoniem elektronisch geld
moet ook een aantal belangrijke voordelen hebben ten opzichte van traditioneel geld, waardoor
het gebruik ervan nog aantrekkelijker wordt. Zo moet het handig te bewaren zijn, zonder enige
beperking wat het bedrag betreft, bv. op een kleine kaart. Deze kan dan op verschillende
manieren worden beveiligd zonder dat de anonimiteit van de eigenaar daarbij in het gedrang
komt, bv. met een persoonlijke toegangscode die alleen hij kent, wat het risico bij verlies
aanzienlijk zou beperken. Met dergelijke beveiligingen zou anoniem elektronisch geld zelfs
voor grote online-aankopen een interessant alternatief worden.
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Een fundamentele voorwaarde hiervoor is dat de ‘echtheid’ van elektronisch geld kan worden
geverifieerd. Dit vereist een aantal technische anti-fraudevoorzieningen die de authenticiteit
van het elektronische geld garanderen zonder de anonieme betalingsmogelijkheden in te
perken.

Bij de beoordeling van de wenselijkheid van anonieme online-betaalmethoden moet echter ook
met andere beleidsoverwegingen rekening worden gehouden. De belangrijkste hiervan is de
strijd tegen witwaspraktijken. Het witwassen van grote sommen geld - anoniem of met behulp
van een fictieve identiteit - die bij criminele activiteiten zoals drughandel zijn verdiend, vormt
een groot probleem. Ter bestrijding hiervan is in 1991 een richtlijn (91/308/EEG) goedgekeurd
die moet voorkomen dat het financiële stelsel voor het witwassen van geld wordt gebruikt. De
belangrijkste bepalingen luiden dat kredietinstellingen en financiële instellingen legitimatie van
hun cliënten moeten verlangen voordat zij een zakelijke relatie aangaan en dat zij gedurende
ten minste vijf jaar gegevens van de transacties moeten bewaren.

In wezen is deze richtlijn echter niet onverenigbaar met anonieme betalingen. Zij beoogt in de
eerste plaats transacties met banken en andere financiële en kredietinstellingen5, terwijl
anoniem elektronisch geld hoofdzakelijk zou worden gebruikt voor transacties tussen
particulieren en handelaren die geen deel uitmaken van het financiële stelsel. Dat een particulier
zich moet identificeren voordat hij bij de bank elektronisch geld kan opnemen en misschien ook
wanneer hij grote sommen elektronisch geld stort, zou niet abnormaal zijn. Maar zodra hij dit
geld in zijn bezit heeft, is er geen enkele reden waarom het niet even anoniem zou zijn als
traditioneel geld. Er moet derhalve een zorgvuldige afweging gebeuren tussen enerzijds de
behoeften van politie en justitie in hun strijd tegen witwaspraktijken en anderzijds de voordelen
van anonieme betalingen voor de privacy. Als er grenzen moeten worden gesteld aan de
mogelijkheden om anoniem te betalen, dan alleen in die gevallen waar het heel duidelijk is dat
de anonimiteit van een transactie de opsporing van witwaspraktijken daadwerkelijk belemmert.
In dit opzicht lijken transacties met kleine bedragen geen probleem te vormen en zelfs grotere
transacties (bv. het online kopen van dure software) lijken niet echt een middel om geld wit te
wassen.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES

• Wil men het individu online dezelfde bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer
garanderen als die welke hij nu offline geniet, dan is het van essentieel belang dat hij voor
anonimiteit kan kiezen als hij dat wenst.

• Anonimiteit is niet in alle omstandigheden op zijn plaats. Om te bepalen wanneer de
‘anonimiteitsoptie’ wel of niet is aangewezen, moeten de fundamentele rechten op privacy
en op vrije meningsuiting zorgvuldig worden afgewogen met andere belangrijke
beleidsdoelstellingen zoals misdaadpreventie. Als de overheid wettelijke beperkingen oplegt
ten aanzien van het recht op anonimiteit of de technische middelen om dit te vrijwaren (bv.
de beschikbaarheid van encryptieproducten), moet zij er steeds over waken dat haar

                                               

5 Artikel 12 voorziet in de mogelijkheid om de bepalingen van deze richtlijn uit te breiden tot onder andere
casino's en handelaren in waardevolle voorwerpen (kunst, antiek, onroerend goed, edele metalen).
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maatregelen evenredig zijn en niet restrictiever dan nodig voor de bescherming van een
specifiek algemeen belang in een democratische maatschappij.

• Waar mogelijk moet het evenwicht dat voor eerdere technologieën is gevonden, ook voor
via Internet aangeboden diensten worden gehandhaafd.

• De verzending van e-mail, passief browsen door het World Wide Web en de aankoop van
de meeste goederen en diensten via Internet moeten anoniem kunnen gebeuren.

• Er moet een zekere controle kunnen worden uitgeoefend op de inhoud die individuele
gebruikers op online publieke forums (nieuwsgroepen enz.) plaatsen, maar een
identificatieplicht is veelal onevenredig en ondoenlijk. Andere oplossingen moeten hier de
voorkeur krijgen.

• Anonieme toegangsmogelijkheden tot Internet (bv. openbare Internetkiosken, vooraf
betaalde toegangskaarten) en anonieme betaalmiddelen zijn twee pijlers waarop echte
online-anonimiteit berust.

 

 De conclusies in daden omzetten - Praktische aanbevelingen

 De bovenstaande conclusies, die hoofdzakelijk de omvang aangeven van het recht op
anonimiteit waarop elk individu in het kader van Internet aanspraak heeft, beschrijven de
omstandigheden die moeten worden gecreëerd om te voorkomen dat het individuele recht op
privacy wordt uitgehold. De realiteit ziet er echter heel anders uit. Het gebeurt uiterst zelden
dat een gebruiker zich anoniem op Internet kan begeven en bewegen. Pogingen om semi-
anonieme diensten aan te bieden (bv. anonieme remailers) zijn op problemen met regelgeving
vastgelopen, de technische configuratie van Internetprotocols leent zich niet gemakkelijk voor
echte anonimiteit en het meest gangbare online-betaalmiddel blijft nog steeds de creditcard,
terwijl experimenten met anoniem elektronisch geld de weg naar de grote elektronische markt
nog niet hebben gevonden.

 Om hierin verandering te brengen, moeten de conclusies in daden worden omgezet. Er moet
actie worden ondernomen op verschillende niveaus:
 
 
 1) Regelgeving

• Het principe dat de verzameling van identificeerbare persoonsgegevens tot het
noodzakelijke minimum moet worden beperkt, dient in de evoluerende nationale en
internationale Internetregelgeving te worden erkend. Het moet ook worden opgenomen in
gedragscodes, richtsnoeren en andere “zachte” voorschriften die worden ontwikkeld. In
voorkomend geval moet worden gespecificeerd dat de individuele gebruiker voor
anonimiteit moet kunnen opteren.

 2) Technologie
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• Binnen het World Wide Web Consortium moet intensiever worden nagedacht over de
ontwikkeling van Internetinfrastructuur en -protocols die bevorderlijk zijn voor de
anonimiteit van de gebruiker die zich op Internet beweegt.

• De financiering van onderzoek en ontwikkeling (bv. via het vijfde communautaire
kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling) moet specifiek worden
gericht op projecten voor de ontwikkeling van anonieme toegangsmogelijkheden (bv.
openbare Internetterminals) en middelen voor anonieme betaling via Internet.

 3) Economie

• De overheid moet onderzoeken met welke economische stimuli zij de markt ertoe kan
bewegen technologieën te aanvaarden die de privacy versterken en individuele personen de
mogelijkheid geven anoniem te blijven. Zo kan zij bv. in haar hoedanigheid van grote
afnemer van IT-producten en -diensten haar invloedrijke marktpositie aanwenden om bij de
opdrachten die zij zelf uitschrijft de criteria ‘privacy’ en ‘anonimiteit’ in de voorwaarden op
te nemen. Zij kan ook overwegen om ‘privacyvriendelijke’ producten en diensten met
subsidies of belastingvoordelen te stimuleren, zoals ze dat ook met milieuvriendelijke
producten (bv. loodvrije benzine) doet.

 4) Internetgebruikers, toegangs- en dienstenleveranciers en de IT-industrie bewuster
maken van het probleem

• De meeste Internetgebruikers zijn zich niet bewust van de privacyrisico's die hun online-
activiteiten met zich meebrengen. Er is dringend behoefte aan advies en begeleiding terzake.
Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor alle met de bescherming van gegevens belaste
instanties uit de hele wereld. Met de richtsnoeren van de Spaanse commissie voor de
bescherming van gegevens zijn de bakens gezet. Nu is het zaak deze adviezen zo ruim
mogelijk onder de Internetgemeenschap te verspreiden.

• Ook zij die via Internet gegevens verzamelen en verwerken (toegangsverschaffers,
dienstenleveranciers, houders van websites), moeten bewust worden gemaakt van het feit
dat de reeds bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming op hen van toepassing is.
Deze vereist onder andere transparantie en openheid bij de verzameling van gegevens en
beperkt de doeleinden waarvoor persoonlijke gegevens mogen worden gebruikt en
openbaar gemaakt.


