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WERKDOCUMENT

BEOORDELING VAN ZELFREGULERING: WANNEER KOMT ZELF-
REGULERING DOOR DE INDUSTRIE HET BESCHERMINGSNIVEAU
VAN GEGEVENS IN GEVAL VAN OVERDRACHT NAAR EEN DERDE
LAND TEN GOEDE?

Inleiding

Artikel 25, lid 2, van de richtlijn betreffende gegevensbescherming (95/46/EG) bepaalt
dat het door een derde land geboden beschermingsniveau moet worden beoordeeld
met inachtneming van alle omstandigheden die op de overdracht van gegevens of op
een categorie gegevensoverdrachten van invloed zijn. Hierbij wordt niet alleen
specifiek naar rechtsregels verwezen, maar ook naar “de beroepscodes en de
veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd”.

Er moet dus ook rekening worden gehouden met andere voorschriften dan rechtsregels
die in het betrokken derde land van kracht kunnen zijn, op voorwaarde dat deze
worden nageleefd. Dit is de context waarin de rol van zelfregulering door de industrie
moet worden onderzocht.

Wat is zelfregulering?

De term “zelfregulering” heeft niet voor iedereen dezelfde betekenis. In dit document
moet onder code voor zelfregulering (of elk ander instrument dat daartoe strekt)
worden verstaan: een verzameling van regels tot bescherming van gegevens, die van
toepassing is op een meerderheid van tot eenzelfde beroepsgroep of sector behorende
houders van een persoonsregistratie en waarvan de inhoud hoofdzakelijk door de leden
van die beroepsgroep of sector is vastgelegd.

Dit is een brede definitie die – in het ene uiterste - een vrijblijvende code voor de
bescherming van gegevens, opgesteld door een kleine brancheorganisatie met slechts
enkele leden, kan omvatten alsook - in het andere uiterste - de gedetailleerde codes
inzake beroepsethiek die gelden voor volledige beroepsgroepen, zoals artsen en
bankiers, en vaak bijna rechtskracht hebben.

Is de organisatie die de code heeft opgesteld, representatief voor de sector?

Zoals ook verder in dit document wordt betoogd, is een belangrijke maatstaf voor de
waarde van een code de afdwingbaarheid van de regels. De vraag naar de
representativiteit van de organisatie die de code heeft opgesteld, is hier waarschijnlijk
ondergeschikt aan het gewicht dat zij in de schaal kan werpen om bijvoorbeeld haar
leden wegens niet-naleving van de code een sanctie op te leggen. Er zijn evenwel
andere redenen waarom codes die voor een volledige sector of beroepsgroep gelden en
in zeer ruime kring toepassing vinden, beter geschikt zijn als instrument voor
gegevensbescherming dan codes van kleine groepen van ondernemingen binnen een
sector. In de eerste plaats komt een versnipperde sector die gekenmerkt wordt door
verschillende rivaliserende organisaties met elk hun eigen code voor gegevens-
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bescherming, verwarrend over op de consument. Door het naast elkaar bestaan van
meerdere, onderling verschillende codes ontstaat een algemeen beeld dat voor de
betrokkene te weinig transparant is. Het tweede punt is dat, met name in sectoren
zoals direct marketing, waar het heel gebruikelijk is dat bedrijven in dezelfde sector
persoonsgegevens uitwisselen, situaties kunnen ontstaan waarbij het bedrijf dat
persoonsgegevens verstrekt aan een andere code voor gegevensbescherming is
onderworpen dan het bedrijf dat ze ontvangt. Dit geeft aanleiding tot grote
onduidelijkheid over de toe te passen regels en kan ook het onderzoek naar en de
regeling van klachten van geregistreerden in verband met hun gegevens in sterke mate
bemoeilijken.

Beoordeling van zelfregulering: de juiste invalshoek

Gezien het grote aantal instrumenten dat onder het begrip zelfregulering valt, is het
duidelijk dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende vormen
van zelfregulering met betrekking tot de reële impact die zij hebben op het niveau van
gegevensbescherming bij overdracht naar een derde land.

Elke verzameling van regels voor de bescherming van gegevens (of zij nu als
zelfregulering dan wel als regulering wordt geclassificeerd) moet in de eerste plaats
worden beoordeeld op basis van de krachtlijnen die zijn uitgetekend in het
discussiestuk “Eerste richtsnoeren voor de overdracht van persoonsgegevens naar
derde landen - Mogelijkheden ter verbetering van de beoordeling van de
adequaatheid”. Fundamenteel bij deze benadering is dat niet alleen de inhoud van het
instrument (dat een aantal basisbeginselen moet omvatten) onder de loep wordt
genomen, maar ook de doeltreffendheid waarmee het:

−  garandeert dat de regels in het algemeen degelijk worden nageleefd;
−  de geregistreerden ondersteuning biedt;
−  passende verhaalmogelijkheden biedt (inclusief zonodig schadeloosstelling).

 
 Beoordeling van de inhoud van een instrument voor zelfregulering
 
 Dit is een relatief gemakkelijke opdracht. Zaak is dat het instrument beantwoordt aan
de noodzakelijke ‘inhoudelijke beginselen’ die in het document “Eerste richtsnoeren”
zijn uiteengezet (zie bijgevoegd uittreksel). Het gaat hier om een objectieve
beoordeling van de inhoud van de code en niet van de wijze waarop zij is opgesteld.
Dat een sector of beroepsgroep bij het vaststellen van die inhoud zelf de grootste rol
heeft gespeeld, is als zodanig niet relevant, hoewel de kans uiteraard groter is dat de
vereiste basisbeginselen inzake gegevensbescherming nadrukkelijker in de code
aanwezig zullen zijn als met de standpunten van de geregistreerden en de
consumentenverenigingen rekening is gehouden.
 Een cruciale factor is de transparantie van de code. De voorschriften moeten duidelijk
verwoord zijn en aan de hand van concrete voorbeelden worden geïllustreerd.
Bovendien moet worden verboden dat gegevens worden verstrekt aan bedrijven die
niet onder de code vallen, tenzij er anderszins in een adequate beveiliging is voorzien.
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 Beoordeling van de doeltreffendheid van een instrument voor zelfregulering
 
 Moeilijker wordt het als een bepaalde code of een specifiek instrument voor
zelfregulering op zijn doeltreffendheid moet worden beoordeeld, omdat dit inzicht
vereist in de manier waarop en de middelen waarmee de naleving van de code wordt
gegarandeerd en overtredingen van de code worden aangepakt. Een code voor
zelfregulering moet voldoen aan alle drie de functionele criteria inzake doeltreffende
bescherming, vooraleer zij kan worden gebruikt om de adequaatheid van de geboden
bescherming te evalueren.
 
 Een degelijke naleving
 
 Een code voor een sector of beroepsgroep wordt in de regel opgesteld door een voor
die sector of beroepsgroep representatieve organisatie, op wier leden zij dan van
toepassing wordt. De naleving van een code hangt veelal af van de mate waarin deze
leden weet hebben van het bestaan en de inhoud van de code, van de stappen die
worden ondernomen om haar transparant te maken voor de consument - zodat ook de
marktkrachten effectief kunnen bijdragen tot de naleving ervan -, van het bestaan van
externe controlesystemen (zoals een verplichte audit van de naleving van de code op
gezette tijden) en, misschien wel het belangrijkste, van het soort sancties en de
maatregelen om de naleving van de code af te dwingen.
 Deze overwegingen werpen de volgende belangrijke vragen op:

−  hoe zorgt de representatieve organisatie ervoor dat haar leden weten dat de
code bestaat?

−  verlangt de representatieve organisatie van haar leden het bewijs dat zij de
code toepassen? Hoe vaak?

−  wordt dit bewijs door het lid zelf geleverd of door een externe
persoon/instantie (zoals een erkend controleur)?

−  stelt de representatieve organisatie een onderzoek in als haar een inbreuk op
de code wordt gemeld of het vermoeden daarvan bestaat?

−  is naleving van de code een voorwaarde om lid te worden van de
representatieve organisatie of heeft de code een zuiver “vrijblijvend”
karakter?

−  over welke disciplinaire maatregelen beschikt de representatieve organisatie
om een bewezen inbreuk door een lid te bestraffen (uitsluiting of andere)?

−  kan een persoon of bedrijf in een beroep of sector actief blijven, ook na
uitsluiting uit de desbetreffende representatieve organisatie?

−  is de naleving van de code ook op andere wijze afdwingbaar, bijvoorbeeld
langs juridische weg of via arbitrage? In sommige landen hebben
beroepscodes kracht van wet. In bepaalde omstandigheden zou de naleving
van een code voor een specifieke sector ook op basis van een algemene wet
inzake eerlijke handelspraktijken of zelfs inzake mededinging kunnen
worden afgedwongen.

 Bij de verschillende soorten sancties die worden toegepast, is het belangrijk een
onderscheid te maken tussen “remediërende” sancties, waarbij van een nalatige houder
alleen maar wordt geëist dat hij zich aan de code conformeert, en sancties die de
niet-naleving van de code door de houder daadwerkelijk bestraffen. Het blijkt dat
alleen deze “bestraffende” sancties het toekomstige gedrag van een houder kunnen
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beïnvloeden, omdat zij hem in zekere mate stimuleren om de code steeds opnieuw te
blijven naleven.

 Daarom vormt het onbreken van krachtige ontradende en bestraffende sancties een
grote handicap voor een code. Het is immers niet duidelijk hoe zonder dergelijke
sancties kan worden gegarandeerd dat de regels in het algemeen degelijk worden
nageleefd, tenzij er een rigoureus extern controlesysteem wordt opgezet (zoals een
openbare of particuliere instantie die bij niet-naleving van de code de bevoegdheid
heeft om op te treden, of een verplichte externe audit op gezette tijden).
 
 Ondersteuning van de geregistreerden
 
 Een basisvoorwaarde voor een adequaat en doeltreffend gegevensbeschermings-
systeem is dat een geregistreerde die een probleem heeft in verband met zijn
persoonsgegevens, niet aan zijn lot wordt overgelaten, maar op een of andere vorm
van geïnstitutionaliseerde ondersteuning kan rekenen. Deze ondersteunende instantie
moet idealiter onpartijdig en onafhankelijk zijn en over de nodige bevoegdheden
beschikken om alle mogelijke klachten van geregistreerde personen te onderzoeken.
Wat zelfregulering betreft, rijzen hier de volgende vragen:

−  bestaat er een systeem om klachten van geregistreerden te onderzoeken?
−  hoe worden geregistreerden op de hoogte gebracht van het bestaan van een

dergelijk systeem en van de uitspraken met betrekking tot individuele
klachten?

−  zijn er kosten voor de geregistreerde?
−  wie voert het onderzoek uit? Beschikt deze instantie over de nodige

bevoegdheden?
−  wie oordeelt over vermeende inbreuken op de code? Is deze instantie

onafhankelijk en onpartijdig?
 
 De onpartijdigheid van de arbiter of scheidsrechter bij een vermeende inbreuk op een
code is een cruciaal element. Het is vanzelfsprekend dat deze onafhankelijk moet zijn
van de houder. Onafhankelijkheid op zich volstaat echter niet om onpartijdigheid te
garanderen. In het ideale geval behoort de arbiter ook tot een andere beroepsgroep of
sector dan de houder die van inbreuk op de code wordt beschuldigd, om alle
belangenverstrengeling te vermijden. Is dit niet mogelijk, dan kan de neutraliteit
worden verzekerd door in het arbitragecollege niet alleen vertegenwoordigers van de
sector maar ook (een gelijk aantal) vertegenwoordigers van de consument op te
nemen.
 
 Passende verhaalmogelijkheden
 
 Als blijkt dat de regels voor zelfregulering niet zijn gerespecteerd, moet de benadeelde
verhaal kunnen zoeken. Op die manier moet het probleem worden verholpen (bv.
verbetering of verwijdering van onjuiste gegevens of stopzetting van onrechtmatige
verwerking van gegevens) en ervoor worden gezorgd dat de betrokkene, als hij schade
heeft geleden, op passende wijze wordt vergoed. Er zij op gewezen dat “schade” in de
zin van de richtlijn betreffende gegevensbescherming niet alleen lichamelijke en
financiële schade omvat, maar ook alle psychologische of morele schade die de
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betrokkene heeft geleden (in het Amerikaanse en Britse recht omschreven als
“distress” of leed).
 
 Vele van de hierboven (“Een degelijke naleving”) vermelde vragen over sancties zijn
ook hier relevant. Er werd al betoogd dat sancties een dubbele functie hebben, namelijk
een bestraffende (om zo de nalatige houder én ook anderen te stimuleren de regels te
respecteren) en een remediërende (die een inbreuk ongedaan maakt). Hier gaat het in
eerste instantie om de tweede functie, waarbij de volgende bijkomende vragen rijzen:

−  kan worden nagegaan of een lid dat handelt in strijd met de code, zich heeft
geconformeerd en de misstand heeft rechtgezet?

−  kunnen individuele personen zich beroepen op de code om te worden
vergoed, en zo ja, hoe?

−  staat inbreuk op de code gelijk met niet-naleving van een overeenkomst, is
de code onder het publiekrecht afdwingbaar (bv. op basis van de regels voor
de bescherming van de consument of de regels inzake oneerlijke
mededinging) en kan de bevoegde (scheids)rechter op basis hiervan
schadevergoeding toekennen?

 
 
 Conclusies
 
• Zelfregulering moet worden beoordeeld aan de hand van de objectieve en

functionele criteria die in het document  “Eerste richtsnoeren” zijn vastgesteld.
• Een instrument voor zelfregulering kan pas als een volwaardige component van een

systeem voor “adequate gegevensbescherming” worden beschouwd, als het bindend
is voor alle leden aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, en voorziet in
adequate beveiliging bij verstrekking van gegevens aan niet-leden.

• Het instrument moet transparant zijn en de basisbeginselen voor
gegevensbescherming in acht nemen.

• Het instrument moet dusdanig zijn opgezet dat het in het algemeen een degelijke
naleving van de regels garandeert. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via een systeem van
ontradende en bestraffende sancties of met verplichte externe audits.

• Het instrument moet ondersteuning bieden aan geregistreerden die een probleem
hebben in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens. Daarom moet een
laagdrempelig, onpartijdig en onafhankelijk orgaan worden gecreëerd waar
geregistreerden klacht kunnen indienen en waar uitspraak wordt gedaan over
inbreuken op de code.

• Het instrument moet bij niet-naleving van de code in passende
verhaalmogelijkheden voorzien, zodat de misstand kan worden rechtgezet en
zonodig schadevergoeding kan worden toegekend.



7

EUROPESE COMMISSIE
DIRECTORAAT-GENERAAL XV
Interne markt en financiële diensten
Vrij verkeer van informatie, vennootschapsrecht en financiële informatie
Vrij verkeer van informatie, gegevensbescherming en internationale aspecten daarvan

XV D/5020/97-NL def.
WP4

BIJLAGE

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

Eerste richtsnoeren voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen
Mogelijkheden ter verbetering van de beoordeling van de adequaatheid

Discussiestuk goedgekeurd door de groep op 26 juni 1997



8

(i) Inhoudelijke beginselen

Voorgesteld wordt om met de volgende basisbeginselen rekening te houden:

1) het specificiteitsbeginsel: gegevens mogen alleen met een specifiek doel verwerkt
en nadien gebruikt of aan derden verstrekt worden in zoverre dit niet onverenigbaar is
met het oorspronkelijke doel waarvoor zij werden verstrekt. De enige uitzonderingen
op dit beginsel zijn die welke in een democratische maatschappij noodzakelijk zijn op
grond van een van de in artikel 13 van de richtlijn vermelde punten.

2) het kwaliteits- en evenredigheidsbeginsel: gegevens moeten nauwkeurig zijn en
zo nodig worden bijgewerkt. Zij moeten toereikend, terzake dienend en niet
bovenmatig zijn in verhouding tot het doel van de verstrekking of de verdere
verwerking.

3) het transparantiebeginsel: aan de geregistreerde moeten het doel van de
verwerking, de identiteit van de houder in het derde land en alle andere informatie die
hem een correcte behandeling van zijn gegevens garandeert, worden meegedeeld.
Uitzonderingen zijn alleen mogelijk op grond van de artikelen 11, lid 2, en 13 van de
richtlijn.

4) het beveiligingsbeginsel: de houder moet de nodige technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen nemen ten aanzien van de risico's die de verwerking met zich
meebrengt. Eenieder die handelt onder het gezag van een houder, inclusief alle
bewerkers, mag slechts gegevens verwerken als hij van de houder opdracht daartoe
krijgt.

5) het recht van toegang, verbetering en verzet: de geregistreerde heeft het recht op
kennisneming van alle over zijn persoon opgenomen gegevens en het recht op
verbetering daarvan als blijkt dat zij onjuist zijn. In bepaalde omstandigheden heeft de
geregistreerde ook het recht zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens die
op zijn persoon betrekking hebben. Uitzonderingen op deze rechten zijn alleen
mogelijk op basis van artikel 13 van de richtlijn.

6) beperking van doorgifte naar andere derde landen: doorgifte van
persoonsgegevens naar een ander derde land is slechts toegestaan als dit land ook
waarborgen voor een adequaat beschermingsniveau biedt. Afwijkingen van deze regel
zijn alleen mogelijk overeenkomstig de bepalingen van artikel 26 van de richtlijn.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van beginselen die aan de bovenstaande moeten
worden toegevoegd als het om specifieke vormen van gegevensverwerking gaat, zoals
bij:

1) gevoelige gegevens: bij de verwerking van ‘gevoelige’ gegevens (zie artikel 8 voor
een opsomming van de verschillende categorieën) moet in extra beveiliging worden
voorzien, zoals de vereiste dat de geregistreerde zijn uitdrukkelijke toestemming voor
de verwerking moet hebben verleend.
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2) direct marketing: een geregistreerde moet op elk ogenblik het gebruik van zijn
gegevens voor direct-marketingdoeleinden kunnen verbieden.

3) geautomatiseerde individuele besluiten: dient de gegevensverstrekking tot het
nemen van een geautomatiseerd besluit in de zin van artikel 15 van de richtlijn, dan
moet de geregistreerde het recht hebben te worden geïnformeerd over de bij dit besluit
gevolgde redenering en moeten andere maatregelen ter vrijwaring van zijn legitieme
belangen worden genomen.


