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1. INLEIDING

Afdeling IX1 van Hoofdstuk II van Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens (‘de richtlijn’) heeft betrekking op de aanmelding van
verwerkingen bij de nationaal toezichthoudende autoriteit (‘de autoriteit’).

De Groep is overeenkomstig de taakomschrijving zoals bepaald in artikel 30, lid 1,
onder a), van de richtlijn, tijdens haar tweede vergadering besprekingen begonnen over de
tenuitvoerlegging van de bepalingen inzake aanmelding van de richtlijn. De Franse,
Nederlandse en Britse delegaties hebben werkdocumenten ingediend over
vereenvoudiging en vrijstelling van de verplichting om verwerking van gegevens bij de
autoriteit aan te melden.

In verband met vereenvoudiging en vrijstelling van de aanmeldingsplicht heeft de Duitse
delegatie een werkdocument ingediend over de rol van de onafhankelijke functionaris
voor de gegevensbescherming binnen de organisatie in Duitsland, waarnaar wordt
verwezen in artikel 18, lid 2, van de richtlijn.2 De besprekingen hierover werden tijdens de
derde vergadering na een presentatie door vertegenwoordigers van Duitse functionarissen
voor de gegevensbescherming voortgezet.

Het werd nuttig geacht dat de Groep richtsnoeren zou verstrekken betreffende de
interpretatie van de desbetreffende bepalingen van de richtlijn. De ervaring van sommige
delegaties met de toepassing van bestaande nationale bepalingen die sterke gelijkenis
vertonen met de bepalingen van de richtlijn zouden aanwijzingen kunnen geven over de
werking van de diverse in de richtlijn genoemde alternatieven.

Uit de discussie is gebleken dat specificatie van de doeleinden meteen bij de aanmelding
voor de toepassing van het principe van specificatie van doeleinden belangrijk is.3 De
betekenis van de doeleinden van de aanmelding in de huidige nationale wetgeving is
volgens de diverse rechtssystemen verschillend en de beschrijving van dergelijke
doeleinden is niet alleen tussen maar ook binnen de lidstaten meer of minder gedetailleerd.

De Groep is overeen gekomen modellen van aanmeldingsformulieren uit te wisselen,
teneinde de specificatie van de soorten doeleinden in de diverse lidstaten te bestuderen.
Dergelijke modellen werden op de derde vergadering rondgedeeld.

Een vroegere versie van dit document werd op de vierde vergadering besproken.

Voorbeelden van beschrijvingen van het doeleinde van verwerkingen die werden
opgesteld door een bank, een dokterspraktijk en een telefoonmaatschappij werden op de
vijfde vergadering uitgewisseld en dienden als gespreksbasis.

                                               

1 In het bijzonder de artikelen 18 tot 20.

2 Werkdocument 1 dat op de tweede vergadering werd besproken.

3 Soms ‘finaliteitsprincipe’ genoemd.
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In het volgende punt wordt de totstandkoming van de desbetreffende bepalingen van de
richtlijn geschetst. In punt 3 worden enkele hoofdkenmerken van de huidige nationale
wetgeving samengevat. In het laatste punt worden een aantal voorlopige conclusies
getrokken en worden de verdere werkzaamheden van de Groep in verband met de
aanmelding besproken.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE DESBETREFFENDE BEPALINGEN VAN DE RICHTLIJN

Het oorspronkelijke Commissievoorstel4 bevatte twee bepalingen over aanmelding:
artikel 7 over bestanden van de openbare sector en artikel 11 over bestanden van de
particuliere sector. Uit de 13e overwegende bleek dat beide bepalingen dezelfde
doelstellingen hadden, namelijk ‘de doorzichtigheid te waarborgen die onontbeerlijk is
voor de uitoefening door de betrokkene van het recht op inzage van de hem betreffende
gegevens’. Aanmelding was alleen verplicht voor bestanden waarvan ‘de gegevens voor
verstrekking zijn bestemd’.

Deze bepalingen werden als gevolg van verscheidene amendementen van het Europees
Parlement aanzienlijk gewijzigd. In het gewijzigd voorstel, waarin de amendementen van
het Parlement waren verwerkt, werd het hele aanmeldingssysteem geherstructureerd.

Het onderscheid tussen openbare en particuliere sector verviel en de
aanmeldingsvoorschriften golden voor alle verwerkingen. In de toelichting werd er echter
op gewezen dat de mogelijke uitbreiding van de aanmeldingsplicht in samenhang met de
invoering van vrijstellingen en vereenvoudigingen van de aanmelding moest worden
gezien.

Ook het algemene doel van de aanmelding werd veranderd; de aanmelding was nu bedoeld
als basis voor selectief toezicht door de toezichthoudende autoriteit op de wettigheid van
verwerkingen.

Diverse aspecten van het gewijzigd voorstel leiden in de praktijk tot een beperking van
onnodige bureaucratische eisen. Een enkele aanmelding kon betrekking hebben op een
reeks verwerkingen voor een enkel doeleinde. Bovendien hoefden de voor de verwerking
verantwoordelijken niet al te veel details te verstrekken daar in de aanmelding alleen de
categorieën betrokkenen, ontvangers en gegevens dienden te worden vermeld.
Aanmelding was niet vereist voor gegevensverwerking die betrekking had op de leden van
verenigingen zonder winstoogmerk en op de personen die daarmee regelmatig contact
onderhouden, zoals bepaald in artikel 8, lid 2, onder d. Tenslotte werd aanmelding van
niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens facultatief.

Het gewijzigd voorstel had echter niet zonder meer tot doel de verplichtingen tot
aanmelding te beperken of te vereenvoudigen maar was er, overeenkomstig de wensen
van het Parlement, op gericht een systeem met drie niveaus in te voeren waarmee
enerzijds overdreven bureaucratische eisen zouden worden vermeden en anderzijds
verschillende beschermingsniveaus zouden worden geboden in verband met de risico’s van
diverse soorten verwerkingen.

                                               

4 COM(90) 314 def. - SYN 287.
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Een systeem van toestemming vooraf werd ingevoerd voor verwerkingen die ‘bijzondere
risico’s’ inhouden. In de toelichting werden de verwerking van gevoelige gegevens,
zwarte lijsten en bewerkingen voor het informeren van derden over de solvabiliteit van
personen genoemd als voorbeelden van verwerkingen die een voorafgaande controle
zouden kunnen vergen.

In de definitieve bepalingen over aanmelding werd de algemene structuur van het
gewijzigde voorstel behouden. Vereenvoudiging en vrijstellingen van de aanmeldingsplicht
werden echter toegevoegd voor openbare registers en voor gevallen waarin de voor de
verwerking verantwoordelijke overeenkomstig de nationale wetgeving binnen de
organisatie een functionaris voor gegevensbescherming aanstelt.

Uit de 48e overwegende blijkt dat de aanmeldingsprocedures strekken tot de
openbaarmaking van het doeleinde en van de belangrijkste kenmerken van de verwerking,
zodat de naleving van de wetgeving op de gegevensbescherming kan worden getoetst.

In de 52e overwegende 52 staat dat toezicht achteraf door de bevoegde autoriteit in het
algemeen als afdoende moet worden beschouwd. Uit de 53e en 54e overwegende blijkt
dat voorafgaand onderzoek een vrij uitzonderlijke procedure is die alleen in geval van
bijzondere risico’s dient te worden gehanteerd.

3. HUIDIGE NATIONALE WETGEVING

Aanmelding van gegevensverwerking bij de autoriteiten is momenteel overal in de
nationale wetgeving op de gegevensbescherming geregeld. De omvang van de
aanmeldingsplicht is echter verschillend.

In Spanje, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk moeten
ongeveer alle verwerkingen die binnen het toepassingsgebied van de wet op de
gegevensbescherming vallen5 bij de gegevensbeschermingsautoriteit worden aangemeld.

Sommige van deze landen zijn bezig met de vereenvoudiging van de aanmeldingseisen of
met de invoering van vrijstellingen van de aanmeldingsplicht. Gebleken is dat de
gegevensbeschermingsautoriteit in sommige gevallen voor de algemene
aanmeldingssystemen veel middelen moesten aanwenden. Bovendien bleek het moeilijk
om op basis van de aanmeldingen effectief toezicht uit te oefenen.

In België en in Nederland zijn de courantste en minst riskante soorten verwerkingen van
aanmelding vrijgesteld door middel van een regeringsbesluit in het kader van de algemene
wetgeving op de gegevensbescherming. De vrijstellingen omvatten een zeer groot aandeel
van alle gegevensverwerking (naar schatting circa 80%).

                                               

5 In sommige van deze landen is de wetgeving op de gegevensbescherming momenteel alleen van
toepassing op gegevens die met geautomatiseerde middelen worden verwerkt. Andere soorten
verwerkingen vallen in sommige landen soms niet onder de wet op de gegevensbescherming. In het
VK zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens die worden bijgehouden voor huishoudelijke of recreatieve
doeleinden, informatie die volgens de wet openbaar moet worden gemaakt, gegevens ten behoeve van
de nationale veiligheid, bezoldigingen, pensioenen en rekeningen, clubs zonder rechtspersoonlijkheid
en verzendlijsten vrijgesteld van de toepassing van de meeste bepalingen van de wet op de
gegevensbescherming.
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In Frankrijk geldt voor de courantste en minst riskante verwerkingen een vereenvoudigde
aanmelding waarbij de voor de verwerking verantwoordelijke eenvoudig verklaart dat hij
gegevens verwerkt in overeenstemming met een zogenoemde ‘norme simplifiée’ zoals
vooraf gedefinieerd door de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Tot
dusver zijn veertig dergelijke ‘normes simplifiées’ gedefinieerd en zij omvatten een groot
deel van de verwerkingen (75% van de aanmeldingen voor 1995 waren vereenvoudigde
aanmeldingen).

In Italië zijn verscheidene vrijstellingen van aanmelding ingevoerd door middel van
decreten die in het kader van de algemene wetgeving op de gegevensbescherming zijn
goedgekeurd. Deze vrijstellingen gelden voor bepaalde categorieën verwerkingen en zijn
onderworpen aan specifieke voorwaarden.

In Denemarken6, Duitsland, Ierland en Finland geldt de aanmeldingsplicht slechts voor
bepaalde soorten verwerkingen.7

De aanmelding gebeurt normaliter door middel van speciale papieren formulieren. In
België is aanmelding ook op computerdiskettes mogelijk.8 In het VK kan de registratie
gedeeltelijk telefonisch gebeuren, maar moet de indiener wel een voorgedrukt formulier
met aanvullende informatie invullen. De aanmeldingsformulieren kunnen normaliter alle
soorten verwerkingen omvatten. In het VK zijn echter specifieke modellen ontworpen. Dit
zijn gewone aanmeldingformulieren waarin de delen beter uitkomen die voor bepaalde
voor de verwerking verantwoordelijken gewoonlijk relevant zijn.

De aanmeldingsformulieren bevatten normaliter bijzonderheden over de voor de
verwerking verantwoordelijke en over de verwerkingen, zoals soort verwerkte gegevens,
doeleinde(n) van de verwerkingen, personen die inzage hebben in de gegevens enz.

Een hoofdelement van de aanmelding is de beschrijving van het doeleinde van de
verwerking. De praktijk in verband met de specificatie van de doeleinden is van lidstaat tot
lidstaat verschillend.

In België en in het VK is een lijst van vooraf gedefinieerde verwerkingsdoeleinden bij het
aanmeldingsformulier gevoegd. De voor de verwerking verantwoordelijken kiezen dan
ook gewoonlijk een van deze vooraf gedefinieerde doeleinden.9 In geen enkel land zijn de
voor de verwerking verantwoordelijken echter verplicht aan een van deze vooraf

                                               

6 In Denemarken heeft de aanmeldingsplicht betrekking op alle verwerkingen in de openbare sector
maar alleen op bepaalde soorten verwerkingen in de privésector.

7 In Duitsland moeten federale overheidsinstellingen verwerkingen aanmelden bij de federale
commissaris voor gegevensbescherming en moeten de instellingen van de deelstaten dit doen bij de
commissarissen van de deelstaten. Dit is echter niet in alle deelstaten vereist. In de privésector zijn
alleen  kredietregistratiekantoren, direct-marketingorganisaties en organisaties die gegevens namens
anderen verwerken tot aanmelding verplicht. In Finland is aanmelding verplicht voor
gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, opinie- of marktonderzoek en het opstellen
van gidsen.

8 Dit soort aanmelding wordt gestimuleerd door de veel lagere kosten die met de aanmelding gepaard
gaan.

9 In België zijn er 54 en in het VK 70 vooraf gedefinieerde doeleinden.
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gedefinieerde doeleinden te refereren. Wel kunnen zij een beschrijving van het doeleinde in
vrije tekst toevoegen.

Uit de besprekingen tijdens de tweede vergadering en uit de op de derde vergadering
uitgewisselde aanmeldingsformulieren is gebleken dat de voor de verwerking
verantwoordelijken het doeleinde van hun verwerking gewoonlijk zeer kort en algemeen
beschrijven.

In de meeste lidstaten wordt bij de analyse van de verenigbaarheid van de concrete
verwerking met het doeleinde van de verwerking om na te gaan of de wet is toegepast,
geen rekening gehouden met de korte beschrijving van de verwerking maar met het
daadwerkelijke doel van de concrete verwerking.

Het vermelden van al te algemene doeleinden bij de aanmelding doet het nut van de
aanmelding vrijwel teniet. Een algemene beschrijving van het doeleinde stelt de
gegevensbeschermingsautoriteit niet in staat zich ervan te vergewissen of een verwerking
in overeenstemming is met de wet en heeft zeer weinig nut voor het publiek dat het
openbare register van verwerkingen raadpleegt.

4. CONCLUSIES

Aanmelding draagt bij tot de naleving van de beginselen van de richtlijn, aangezien de
voor de verwerking verantwoordelijken met het oog op de aanmelding hun verwerkingen
moeten beoordelen en beschrijven, vooraf bepalen welke gegevens moeten worden
gebruikt en voor welk doel. Om deze functies naar behoren te kunnen uitvoeren en tot de
doorzichtigheid van de gegevensverwerking bij te dragen, moet de desbetreffende
informatie niet algemeen maar specifiek zijn.

Het is vooral van belang dat de doeleinden van de verwerkingen naar behoren worden
gespecificeerd. Te algemene definities van het doeleinde van de verwerkingen doen het
nut van het aanmeldingssysteem vrijwel teniet. Noch de betrokkenen noch de
toezichthoudende autoriteit zullen in staat zijn de aangemelde verwerking te beoordelen of
te beoordelen of de door de voor de verwerking verantwoordelijken voorgenomen of
uitgevoerde verwerkingen verenigbaar zijn met het doeleinde waarvoor de gegevens
oorspronkelijk werden verzameld of bewerkt.

Beoordeling van de verenigbaarheid van een verwerking met het doeleinde waarvoor de
gegevens oorspronkelijk werden verzameld en dat eventueel had moeten worden
aangemeld bij de gegevensbeschermingsautoriteit is een van de moeilijkste en belangrijkste
taken bij het toezicht op de naleving van de wetgeving op de gegevensbescherming. De
Groep is vastbesloten gemeenschappelijke methoden te ontwikkelen voor de beoordeling
van de verenigbaarheid tussen het doeleinde van verwerkingen.

Aanzienlijke verschillen in de beschrijving van het doeleinde van de verwerkingen in de
diverse lidstaten zou niet alleen een belasting voor de voor de verwerking
verantwoordelijken meebrengen, maar kan ook de gelijkwaardigheid van het
beschermingsniveau binnen de Gemeenschap op het spel zetten. De analyse van de
bestaande nationale aanmeldingsregelingen maakt duidelijk dat er geen fundamentele
verschillen qua aanpak zijn wat de beschrijving van het doeleinde in de lidstaten betreft.
Het soort en de hoeveelheid verstrekte details verschillen echter volgens de nationale
procedures en volgens de structuur van de aanmeldingsformulieren.
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Uit de ervaring van de lidstaten die dergelijke regelingen hebben, blijkt dat vooraf
gedefinieerde lijsten van de meest voorkomende doeleinden door de voor de verwerking
verantwoordelijken op prijs worden gesteld en de verwerking van aanmeldingen door de
autoriteit vergemakkelijken. De Groep zal nagaan of het mogelijk is een
gestandaardiseerde beschrijving van het doeleinde van gebruikelijke verwerkingen als
richtsnoer voor de voor de verwerking verantwoordelijken te definiëren.

Overdreven bureaucratische eisen in verband met de aanmelding vormen niet alleen een
belasting voor het bedrijfsleven maar ontnemen de aanmelding haar grondslag doordat de
belasting voor de gegevensbeschermingsautoriteit te groot wordt. Diverse landen hebben
vereenvoudigde aanmelding of vrijstellingen van aanmelding ingevoerd of daarvoor
belangstelling getoond. Krachtens de richtlijn kunnen vereenvoudigde aanmelding of
vrijstellingen van de aanmeldingsplicht worden toegestaan voor verwerkingen waarbij
inbreuk op de rechten en vrijheden van de betrokkenen onwaarschijnlijk is. Voor
dergelijke verwerkingen moeten diverse elementen worden gespecificeerd.10

Vereenvoudigde aanmelding of uitzonderingen kunnen ook worden toegestaan wanneer
de voor de verwerking verantwoordelijke, in overeenstemming met de nationale
wetgeving, binnen de organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aanstelt.
Een dergelijke functionaris moet verzekeren dat inbreuk op de rechten en vrijheden van de
betrokkenen als gevolg van de verwerkingen onwaarschijnlijk is. Te dien einde moet  hij
overeenkomstig de richtlijn ten minste op onafhankelijke wijze de toepassing van de
krachtens de richtlijn ingevoerde nationale bepalingen verzekeren en het register van
verwerkingen bijhouden met de informatie-elementen die normaliter in het openbaar
register van verwerkingen zouden moeten voorkomen.²

De aanstelling binnen de organisatie van een functionaris voor de gegevensbescherming
beperkt de behoefte aan centraal toezicht. De Groep ondersteunt de verplichte dan wel
vrijwillige aanstelling van dergelijke functionarissen. Dergelijke functionarissen moeten
echter wel de middelen krijgen om hun taak op doeltreffende wijze uit te oefenen. Indien
dergelijke functionarissen onvoldoende bevoegdheden of middelen krijgen om te
verzekeren dat inbreuk op de rechten en vrijheden van de  betrokkene onwaarschijnlijk is,
zijn afwijkingen van de gebruikelijke aanmeldingseisen niet langer gerechtvaardigd.

De daadwerkelijke onafhankelijkheid van dergelijke functionarissen die op de toepassing
van de wetgeving op de gegevensbescherming moeten toezien, is essentieel om de rechten
van de betrokkenen en naleving van de wetgeving op de gegevensbescherming te
garanderen. De nodige garanties moeten worden geboden om te verzekeren dat de
functionarissen voor de gegevensbescherming hun functie onafhankelijk, vooral van de
directie, kunnen uitoefenen.

Er bestaat enige overeenstemming over de categorieën verwerkingen waarbij inbreuk op
de rechten en vrijheden van de betrokkenen onwaarschijnlijk is. Deze omvatten
gegevensverwerking in verband met loonadministratie, boekhouding, partners en
aandeelhouders, klanten en leveranciers enz.

                                               

10 ‘[..] de doeleinden van de verwerking, de verwerkte gegevens of categorieën verwerkte gegevens, de
categorie(ën) betrokkenen, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden
verstrekt, en de periode gedurende welke de gegevens worden bewaard’ (artikel 18, lid 2).
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De Groep is vastbesloten verder te werken aan de definitie van een lijst verwerkingen die,
los van de procedures die door de lidstaten voor de omzetting van de desbetreffende
bepalingen van de richtlijn zijn aangenomen, als referentie zou kunnen worden gebruikt
om te bepalen bij welke verwerkingen inbreuk op de rechten en vrijheden van de
betrokkenen het minst waarschijnlijk is.

Aanmelding op andere wijze dan met papieren formulieren maakt de aanmelding zowel
voor de voor de verwerking verantwoordelijken als voor de autoriteit efficiënter. De
Groep ondersteunt het gebruik van dergelijke wijzen van aanmelding als een middel om de
kosten voor de naleving van de wetgeving door de economische subjecten te reduceren en
een minder duur en efficiënter toezicht door de autoriteit mogelijk te maken.

Een van de functies van aanmelding is het publiek over bestaande verwerkingen te
informeren door middel van een openbaar register van verwerkingen. De Groep acht het
zeer belangrijk dat het register voor het publiek gemakkelijk toegankelijk wordt gemaakt.
Zij kijkt belangstellend uit naar de projecten om de openbare registers via het World Wide
Web toegankelijk te maken. Zij constateert dat passende maatregelen vereist zijn om te
voorkomen dat de persoonsgegevens in de registers van verwerkingen voor oneigenlijke
doeleinden worden gebruikt.


