
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/5005/98 def.
WP 9

 Groep voor de bescherming van personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens

Werkdocument
Voorlopig standpunt inzake het gebruik van contractuele bepalingen

in het kader van de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen

 Goedgekeurd door de Groep op 22 april 1998



2

Het gebruik van contractuele bepalingen in het kader van de overdracht van
persoonsgegevens naar derde landen

1. Inleiding

 In het door de Groep op 26 juni 1997 goedgekeurde discussiestuk, getiteld “Eerste
richtsnoeren voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen –
Mogelijkheden ter verbetering van de beoordeling van de adequaatheid”, beloofde de
Groep in het kader van haar verdere werkzaamheden te zullen onderzoeken onder welke
omstandigheden ad hoc contractuele oplossingen een geschikt middel zouden kunnen zijn
om de bescherming van personen te waarborgen wanneer persoonsgegevens worden
overgedragen naar een derde land waar het beschermingsniveau over het geheel genomen
niet afdoende is. Dit document beoogt een basis voor dat onderzoek te bieden.

 De richtlijn gegevensbescherming (95/46/EG) stelt in artikel 25, lid 1, het beginsel dat
persoonsgegevens slechts naar een derde land mogen worden doorgegeven indien dat
derde land een passend beschermingsniveau waarborgt. In artikel 26, lid 1, worden
bepaalde afwijkingen op die regel vermeld. Die afwijkingen worden in dit werkdocument
niet behandeld. Het doel van dit document is de mogelijkheid van bijkomende afwijkingen
van het “passende bescherming”-beginsel van artikel 25 te onderzoeken, welke door
artikel 26, lid 2, wordt geboden. Krachtens deze bepaling kan een lidstaat toestemming
geven voor een doorgifte of een categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een
derde land dat geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt, “indien de
voor de verwerking verantwoordelijke voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de fundamentele rechten en vrijheden van
personen, alsmede ten aanzien van de uitoefening van de daaraan verbonden rechten”. De
bepaling voegt daaraan toe dat “deze waarborgen met name kunnen voortvloeien uit
passende contractuele bepalingen”. Artikel 26, lid 4, verleent de Commissie tevens de
bevoegdheid om volgens de in artikel 31 beschreven procedure te besluiten dat bepaalde
modelcontractbepalingen voldoende waarborgen bieden in de zin van artikel 26, lid 2.

 Het idee om contracten te gebruiken als een middel om de internationale overdracht van
persoonsgegevens te reguleren, is uiteraard geen uitvinding van de richtlijn. Reeds in 1992
hebben de Raad van Europa, de Internationale Kamer van Koophandel en de Europese
Commissie gezamenlijk het initiatief genomen voor een studie over dit onderwerp1.
Recenter heeft een toenemend aantal commentatoren en experts, wellicht geïnspireerd
door de uitdrukkelijke verwijzing in de richtlijn, in studies en artikelen commentaar
geleverd op het gebruik van contracten. Contracten zijn steeds ook gebruikt in de ‘echte
wereld’, als een middel om om te gaan met de problemen inzake gegevensbescherming die
voortvloeien uit de uitvoer van persoonsgegevens uit bepaalde EU-lidstaten. In Frankrijk
wordt er sinds het einde van de jaren 1980 op grote schaal gebruik van gemaakt. In

                                               

 1 “Modelcontract om een gelijkwaardige gegevensbescherming te waarborgen in het kader van
grensoverschrijdende gegevensstromen, met toelichting”, een gezamenlijk door de Raad van Europa,
de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Internationale Kamer van Koophandel
uitgevoerde studie, Straatsburg, 2 november 1992.
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Duitsland heeft het recente voorbeeld van de ‘Bahncard’-zaak, waarbij de Citibank
betrokken was, nogal wat publiciteit gekregen2.

2. Het gebruik van contracten als grondslag voor intracommunautaire gegevensstromen

 Voordat we nagaan aan welke voorwaarden contractuele bepalingen in het kader van
gegevensstromen naar derde landen moeten voldoen, is het belangrijk dat we het verschil
tussen een situatie waarbij derde landen betrokken zijn en een intracommunautaire situatie
duidelijk maken. In het laatstgenoemde geval is een contract een instrument dat wordt
gebruikt om de verdeling van de aansprakelijkheid inzake gegevensbescherming vast te
stellen en te regelen wanneer meer dan één persoon of instantie betrokken is bij de
verwerking van de gegevens in kwestie.  Volgens de richtlijn moet één persoon of
instantie, de “voor de verwerking verantwoordelijke”, de hoofdaansprakelijkheid voor zijn
rekening nemen. De tweede persoon of instantie, de “verwerker”, is alleen
verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens. Een persoon of instantie wordt
geacht de “voor de verwerking verantwoordelijke” te zijn indien hij/zij beslissingsrecht
heeft over doel en wijze van gegevensverwerking, terwijl de “verwerker” gewoon de
persoon of instantie is die de gegevensverwerking materieel uitvoert. De verhouding
tussen beide wordt geregeld door artikel 17, lid 3, van de richtlijn, die bepaalt:

 “De uitvoering van verwerkingen door een verwerker moet worden geregeld in een
overeenkomst of een rechtsakte die de verwerker bindt jegens de voor de
verwerking verantwoordelijke en waarin met name wordt bepaald dat
 - de verwerker slechts handelt in opdracht van de voor de verwerking
verantwoordelijke,
 - de in lid 1 bedoelde verplichtingen (de materiële bepalingen inzake
gegevensbeveiliging), zoals gedefinieerd door de wetgeving van de lidstaat waarin
de verwerker is gevestigd, eveneens op deze persoon rusten”.

 Dit is een uitwerking van het in artikel 16 neergelegde algemene principe dat een ieder die
handelt onder het gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke, met inbegrip van
de verwerker zelf, persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de voor de verwerking
verantwoordelijke mag verwerken (behoudens op grond van wettelijke verplichtingen).

 Wanneer persoonsgegevens naar derde landen worden overgedragen, zal daarbij
normaliter eveneens meer dan één partij betrokken zijn. Hier draait het om de verhouding
tussen de persoon of instantie die de gegevens overdraagt (de “overdrager”) en de
persoon of instantie in het derde land die de gegevens in ontvangst neemt (de
“ontvanger”). Ook in dit kader dient één oogmerk van het contract te blijven dat wordt
geregeld hoe de aansprakelijkheid voor de inachtneming van de gegevensbeveiliging over
de beide partijen wordt verdeeld. Het contract moet echter meer doen: er moeten aan de
geregistreerde persoon bijkomende waarborgen worden geboden, die noodzakelijk zijn
omdat de ontvanger in het derde land niet onderworpen is aan een afdwingbaar geheel van
voorschriften inzake gegevensbescherming die een passend beschermingsniveau bieden.

                                               

 2 Zie de uiteenzetting van Alexander Dix over deze zaak op de International Data Protection and
Privacy Commissioners’ Conference, september 1996, Ottawa.
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3. Het doel van een contractuele oplossing

 In het kader van de overdracht naar derde landen vormt een contract derhalve een middel
aan de hand waarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking passende garanties
kunnen worden geboden wanneer gegevens buiten de Gemeenschap (en dus buiten de
bescherming van de richtlijn en het hele kader van het Gemeenschapsrecht3) worden
overgedragen naar een derde land waar het algemene beschermingsniveau niet voldoende
hoog is. Wil een contractuele bepaling deze functie kunnen vervullen, dan moet zij in
afdoende mate een tegenwicht bieden voor het ontbreken van een algemeen toereikend
beschermingsniveau en moet zij derhalve in elk concreet geval bescherming bieden op de
belangrijkste punten waaraan in dat geval iets schort.

4. De specifieke voorwaarden voor een contractuele oplossing

 Het uitgangspunt voor de interpretatie van de uitdrukking ‘voldoende waarborgen’, zoals
die in artikel 26, lid 2, is gebruikt, is het begrip ‘passende bescherming’, dat reeds in het
discussiedocument “Eerste richtsnoeren ...”4 vrij uitvoerig is toegelicht.  In dat document
wordt gekozen voor een benadering die gebaseerd is op een aantal grondbeginselen inzake
gegevensbescherming, met drie extra voorwaarden: deze beginselen moeten in de praktijk
behoorlijk worden nageleefd, de geregistreerde personen moeten over bijstand kunnen
beschikken bij de uitoefening van hun rechten en er moet de gelaedeerde partij een
passend middel tot rechtherstel ter beschikking staan wanneer de beginselen niet in acht
worden genomen.

 (i) De materiële voorschriften inzake gegevensbescherming

 De eerste voorwaarde voor een contractuele oplossing is derhalve dat deze aan de partijen
bij de overdracht de verplichting moet opleggen om te waarborgen dat de in de “Eerste
richtsnoeren ...” opgesomde basisbeginselen inzake gegevensbescherming in hun geheel
van toepassing zijn op de verwerking van de naar een derde land overgedragen gegevens.
Deze basisbeginselen zijn:

 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 (b.v. de veiligheid van de Staat,
het onderzoeken van strafbare feiten)5.

                                               

 3 De uitoefening door een persoon van zijn rechten op het gebied van gegevensbescherming wordt in
de Gemeenschap vergemakkelijkt door het algemene juridische kader, bij voorbeeld het verdrag van
Straatsburg (1977) inzake het verzenden van verzoeken om rechtsbijstand.

 4 “Eerste richtsnoeren voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen – Mogelijkheden
ter verbetering van de beoordeling van de adequaatheid”, door de Groep op 26 juni 1997 goedgekeurd
discussiestuk.

 5 Op te merken valt dat doelstellingen van statistisch en wetenschappelijk onderzoek in het algemeen
als verenigbaar worden beschouwd, mits passende waarborgen voorhanden zijn.
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 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 artikel 13 van de richtlijn of artikel 11, lid 2, van de
richtlijn, dat vrijstelling van de verplichting mogelijk maakt voor organisaties die de
gegevens niet rechtstreeks van de geregistreerde hebben verkregen, indien verstrekking
van informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

 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 een verwerker,
mag slechts gegevens verwerken als hij van de houder opdracht daartoe krijgt.

 5) het recht van toegang, verbetering en verzet: de geregistreerde moet het recht
hebben op kennisneming van alle over zijn persoon opgenomen gegevens en het recht op
verbetering daarvan als blijkt dat zij onjuist zijn. In bepaalde omstandigheden moet de
geregistreerde ook het recht hebben 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 anderen die geen partij zijn bij het contract:
doorgifte van persoonsgegevens naar een andere derde is slechts toegestaan als een
middel wordt gevonden om de betrokken derde contractueel te verplichten tot het bieden
van dezelfde waarborgen inzake gegevensbescherming aan de geregistreerden.

 Voorts moeten in bepaalde situaties bijkomende beginselen worden toegepast:

 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.

 2) direct marketing: een geregistreerde moet op elk ogenblik het gebruik van zijn
gegevens voor direct marketing-doeleinden 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.

 Het contract moet in detail aangeven op welke wijze de ontvanger van de overgedragen
gegevens deze beginselen dient toe te passen (d.w.z. duur, gegevenscategorieën, duur van
bewaring, beveiligingsmaatregelen enz. moeten worden aangegeven). In andere
omstandigheden, bij voorbeeld wanneer de bescherming in een derde land voortvloeit uit
een algemene gegevensbeschermingswet die vergelijkbaar is met de richtlijn, zullen allicht
andere regelingen gelden die verduidelijken hoe de voorschriften inzake
gegevensbescherming in de praktijk functioneren (gedragscodes, kennisgeving,
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adviesfunctie van de toezichthoudende autoriteit). In een contractuele context is dit niet
het geval. Detailgegevens zijn dan ook absoluut noodzakelijk wanneer de overdracht
geschiedt op basis van een contract.

 In de “Eerste richtsnoeren ...” worden drie criteria vermeld waaraan de doeltreffendheid
van een systeem van gegevensbescherming dient te worden getoetst. Deze criteria zijn de
mate waarin het systeem erin slaagt:

  1) een goede naleving van de voorschriften te verzekeren. (Geen enkel systeem
garandeert een totale naleving, maar sommige zijn beter dan andere). De kwaliteit van een
systeem kan doorgaans worden afgeleid uit de mate waarin de verantwoordelijken voor de
verwerking besef hebben van hun plichten en de geregistreerden van hun rechten en van
de wijze waarop ze die kunnen uitoefenen. Doeltreffende, afschrikkende sancties zijn van
belang om de handhaving van de voorschriften te garanderen, maar even belangrijk is een
directe controle door de autoriteiten, auditors of onafhankelijke
gegevensbeschermingscontroleurs.

 2) bijstand te verlenen aan de geregistreerden bij de uitoefening van hun rechten.
Eenieder moet zijn rechten snel, doeltreffend en zonder hoge kosten kunnen doen gelden.
Dit vooronderstelt een institutioneel mechanisme dat onderzoek van de klachten door een
onafhankelijke instantie mogelijk maakt.

 3) een passende schadeloosstelling te verzekeren aan de ten gevolge van schending van
de voorschriften gelaedeerde partij. Dit is van primordiaal belang en vereist onder meer
een onafhankelijke scheidsrechterlijke instelling die schadevergoedingen mogelijk maakt
en zo nodig sancties kan opleggen.

 Dezelfde criteria moeten gelden bij de beoordeling van de doeltreffendheid van een
contractuele oplossing. Dit is een zware, maar niet onmogelijke opgave. Het komt er op
aan middelen te vinden die het ontbreken van algemene bekendheid en afdwingbaarheid
kunnen compenseren en die bijstand en uiteindelijk schadeloosstelling kunnen verzekeren
aan een geregistreerde persoon die geen partij is bij het contract.

 Elk van deze vragen moet grondig worden onderzocht. Voor het gemak van de analyse
worden zij in omgekeerde volgorde behandeld.

 Verzekeren van schadeloosstelling aan een geregistreerd persoon

 Aan een geregistreerd persoon een beroepsmogelijkheid bieden (d.w.z. een recht om een
onafhankelijke scheidsrechter uitspraak te laten doen over een klacht en in voorkomend
geval schadeloosstelling te verkrijgen) door middel van een contract tussen een
‘overdrager’ van gegevens en een ‘ontvanger’ is geen eenvoudige zaak. Veel zal afhangen
van de aard van het contractenrecht dat gekozen is als de nationale wet waaronder het
contract valt. Naar verwachting zal de toepasselijke wet over het algemeen die zijn van de
lidstaat waarin de overdragende partij is gevestigd. Het contractenrecht van sommige
lidstaten maakt het mogelijk aan derden rechten te verlenen, maar in andere lidstaten is dit
niet het geval.

 In de regel zal de rechtszekerheid voor de geregistreerde echter toenemen naarmate de
vrijheid van de ontvanger om doel, middelen en voorwaarden waaronder hij de
overgedragen gegevens verwerkt, strenger wordt beperkt. Aangezien het per definitie gaat
om situaties waarin er onvoldoende algemene bescherming voorhanden is, verdient het de
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voorkeur dat de wijze waarop de ontvanger de basisbeginselen inzake
gegevensbescherming moet toepassen, in het contract zo nauwkeurig wordt bepaald dat
de ontvanger ten aanzien van de overgedragen gegevens of de wijze waarop deze
vervolgens worden verwerkt, geen zelfstandige beslissingsvrijheid heeft. De ontvanger
mag uitsluitend volgens de instructies van de overdrager handelen, en ofschoon de
gegevens materieel buiten de EU zijn gebracht, blijft het beslissingsrecht over de gegevens
berusten bij de in de Gemeenschap gevestigde persoon of instantie die de gegevens heeft
overgedragen. De overdrager blijft aldus de “voor de verwerking verantwoordelijke”,
terwijl de ontvanger niet meer dan een in onderaanneming werkende verwerker is.
Aangezien in dergelijke gevallen de zeggenschap over de gegevens wordt uitgeoefend
door een persoon of instantie die in een EU-lidstaat is gevestigd, blijft het recht van de
betrokken lidstaat van toepassing op de verwerking die in het derde land plaatsvindt6, en
blijft de overdrager als “verantwoordelijke” overeenkomstig het recht van die lidstaat
aansprakelijk voor alle eventuele schade die het gevolg zou zijn van een onrechtmatige
verwerking7.

 Dit soort regeling is vergelijkbaar met die welke is toegepast in de “Inter-territoriale
overeenkomst”, waarmee de eerder genoemde Citibank ‘Bahncard’-zaak werd opgelost.
Daarbij werden in de overeenkomst in detail de regels voor gegevensverwerking
vastgelegd, met name die inzake gegevensbeveiliging, en werd elk ander gebruik van de
gegevens door de ontvanger uitgesloten. De Duitse wet werd van toepassing verklaard op
gegevensverwerking in het derde land en aldus werd aan de geregistreerde personen een
beroepsmogelijkheid gegarandeerd8.

 Er zullen zich uiteraard gevallen voordoen waarin dit soort oplossing niet bruikbaar is.
Het is zeer wel mogelijk dat de ontvanger niet zonder meer een
gegevensverwerkingsdienst verleent aan de in de EU gevestigde houder. Zo kan de
ontvanger bij voorbeeld de gegevens hebben gekocht of gehuurd om ze voor eigen
rekening en eigen doeleinden te gebruiken. In die omstandigheden moet de ontvanger een
zekere vrijheid hebben om de gegevens naar eigen inzicht te gebruiken en zo in feite zelf
een ‘voor de verwerking verantwoordelijke’ worden.

 In dit soort gevallen kan niet worden teruggegrepen op de voortgezette automatische
toepasselijkheid van het recht van een lidstaat en op de voortgezette aansprakelijkheid van
de overdrager van de gegevens voor eventuele schade. Andere, complexere systemen
moeten worden ontwikkeld om de geregistreerde persoon een passende
beroepsmogelijkheid te bieden. Zoals gezegd, bieden sommige rechtsstelsels derden de
mogelijkheid om aan een contract rechten te ontlenen; hiervan zou gebruik kunnen
worden gemaakt om aan geregistreerde personen rechten te verlenen in het kader van een
open, gepubliceerd contract tussen overdrager en ontvanger. De positie van de
geregistreerde zou verder kunnen worden versterkt indien de partijen zich, als een

                                               

 6 Op grond van artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 95/46/EG.

 7 Zie artikel 23 van Richtlijn 95/46/EG.

 8 Dit ondanks het feit dat de wet, omdat deze zaak onder een wet viel die aan de richtlijn voorafging,
niet automatisch van toepassing was op elke verwerking die onder de verantwoordelijkheid van een
in Duitsland gevestigde houder viel. De beroepsmogelijkheid van de geregistreerde was in dit geval
dan ook gebaseerd op de mogelijkheid die het Duitse contractenrecht biedt om rechten voor derden in
het leven te roepen.
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onderdeel van het contract, zouden verbinden tot een soort van bindende arbitrage in
gevallen waarin een geregistreerd persoon betwist dat het contract wordt nageleefd.
Sommige sectorale zelfreguleringscodes bevatten dergelijke arbitrageclausules en het
gebruik van contracten in combinatie met dergelijke codes zou een bruikbare mogelijkheid
kunnen zijn.

 Een andere mogelijkheid is dat de overdrager, wellicht op het ogenblik waarop hij de
gegevens in eerste instantie van de geregistreerde persoon verkrijgt, met de geregistreerde
een afzonderlijke overeenkomst aangaat waarin wordt bepaald dat hij (de overdrager)
aansprakelijk blijft voor elke schade en elk nadeel dat het gevolg zou zijn van het feit dat
de ontvanger na een gegevensoverdracht de overeengekomen basisbeginselen inzake
gegevensbescherming niet in acht neemt. Op die manier beschikt de geregistreerde over
een beroepsmogelijkheid tegen de overdrager voor overtredingen die door de ontvanger
worden begaan. Het staat dan aan de overdrager om een eventuele schade die hij aan de
geregistreerde persoon heeft moeten betalen, te recupereren door middel van een actie
wegens contractbreuk tegen de ontvanger.

 Een dergelijke ingewikkelde “drietraps”-oplossing is wellicht gemakkelijker toe te passen
dan het op het eerste gezicht lijkt. Het contract met de geregistreerde persoon zou een
onderdeel kunnen worden van de standaardvoorwaarden die bij voorbeeld een bank of
reisbureau in het kader van de dienstverlening aan hun klanten hanteren. Dit heeft het
voordeel van transparantie: de geregistreerde weet precies wat zijn rechten zijn.

 Ten slotte zou, als een alternatief voor een contract met de geregistreerde persoon, de
mogelijkheid kunnen worden overwogen dat een lidstaat bij wet aan houders van
gegevens die deze naar landen buiten de Gemeenschap overdragen, een voortgezette
aansprakelijkheid oplegt voor schade die voortvloeit uit gedragingen van de ontvanger
van de overgedragen gegevens.
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 Verlenen van bijstand aan geregistreerde personen

 Een van de belangrijkste moeilijkheden voor geregistreerde personen wier gegevens naar
een derde land met een ander rechtsstelsel worden overgedragen, bestaat erin dat zij er
niet in slagen de eigenlijke oorzaak te ontdekken van het specifieke probleem dat zij
ondervinden, en dat zij derhalve niet kunnen beoordelen of de voorschriften inzake
gegevensbescherming naar behoren in acht zijn genomen dan wel of er sprake is van
juridisch aanvechtbare handelingen9. Een adequaat beschermingsniveau veronderstelt dan
ook dat er enig institutioneel mechanisme voorhanden is aan de hand waarvan een
onafhankelijk onderzoek van klachten mogelijk is.

 De controlerende en onderzoeksbevoegdheid van de toezichthoudende autoriteit van een
lidstaat is beperkt tot gegevensverwerking die plaatsvindt op het grondgebied van de
lidstaat10. Wanneer gegevens worden overgedragen naar een andere lidstaat, zorgt een
systeem van wederzijdse bijstand tussen de toezichthoudende autoriteiten ervoor dat een
klacht van een geregistreerd persoon in de eerste lidstaat naar behoren wordt onderzocht.
Wanneer de overdracht plaatsvindt naar eend derde land, zal een dergelijke waarborg in
de meeste gevallen niet voorhanden zijn. De vraag is dan ook wat voor compenserende
regeling mogelijk is in het kader van een gegevensoverdracht op basis van een contract.

 Eén mogelijkheid zou zijn om gewoon voor te schrijven dat in het contract verplicht een
bepaling moet worden opgenomen die aan de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat
waar de overdrager van de gegevens gevestigd is het recht verleent om controle uit te
oefenen op de verwerking die door de verwerker in het derde land wordt uitgevoerd.
Deze controle zou in de praktijk kunnen worden uitgeoefend door een door de
toezichthoudende autoriteit aangestelde tussenpersoon (bij voorbeeld een gespecialiseerd
auditbureau), indien dit als een geschikte werkwijze wordt beschouwd. Een moeilijkheid
met deze aanpak is evenwel dat de toezichthoudende autoriteit over het algemeen11 geen
partij is bij het contract en zich er dus in sommige rechtsstelsels wellicht niet op zal
kunnen beroepen om toegang te krijgen. Een andere mogelijkheid zou zijn dat de
ontvanger in het derde land rechtstreeks tegenover de toezichthoudende autoriteit van de
betrokken lidstaat de verplichting moet aangaan, aan deze autoriteit of een door haar
aangestelde tussenpersoon toegang te verlenen indien wordt vermoed dat de beginselen
inzake gegevensbescherming niet zijn nageleefd. De aangegane verbintenis zou tevens de
verplichting kunnen omvatten dat de partijen bij de gegevensoverdracht de
toezichthoudende autoriteit in kennis stellen van elke klacht die zij van een geregistreerd
persoon ontvangen. In het kader van een dergelijke regeling zou de betrokken verbintenis
moeten worden aangegaan voordat toestemming wordt verleend voor de overdracht van
gegevens.

 Voor welke oplossing ook wordt gekozen, het blijft hoe dan ook twijfelachtig of het voor
een toezichthoudende autoriteit van een EU-lidstaat uit een oogpunt van middelen

                                               

 9 Zelfs indien de geregistreerde persoon aan een contract rechten ontleent, zal hij/zij vaak niet kunnen
beoordelen of er sprake is van contractbreuk, en zo ja, door wie. Een onderzoekprocedure buiten een
formeel proces voor de civiele rechter is derhalve noodzakelijk.

 10 Zie artikel 28, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG.

 11 De Franse delegatie kon zich situaties voorstellen waarin de toezichthoudende autoriteit partij was bij
het contract.
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wenselijk, praktisch of zelfs haalbaar is de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor
onderzoek naar en controle op gegevensverwerking die in een derde land plaatsvindt.

 Verzekeren van een goede naleving van de voorschriften

 Zelfs zonder dat een geregistreerd persoon met een specifieke klacht of moeilijkheid
wordt geconfronteerd, moet er vertrouwen in kunnen zijn dat de partijen bij de
overeenkomst zich daadwerkelijk aan de bepalingen ervan houden. Het probleem met de
contractuele oplossing is dat het moeilijk is aan inbreuken sancties te verbinden die een
voldoende ontradend effect om dit vertrouwen te waarborgen. Zelfs wanneer de
daadwerkelijke controle op de gegevens nog steeds binnen de Gemeenschap wordt
uitgeoefend, is het wellicht niet mogelijk de ontvanger van de overgedragen gegevens
rechtstreeks te bestraffen indien hij gegevens in strijd met het contract zou verwerken. De
aansprakelijkheid zou in dat geval berusten bij de in de Gemeenschap gevestigde
overdrager van de gegevens, die op zijn beurt een eventueel verlies zou moeten zien te
recupereren door middel van een afzonderlijk rechtsgeding tegen de ontvanger. Die
indirecte aansprakelijkheid is wellicht niet voldoende om de ontvanger aan te moedigen
om zich tot in de details aan het contract te houden.

 Bijgevolg zal een contractuele oplossing waarschijnlijk in de meeste gevallen op zijn minst
moeten worden aangevuld met de mogelijkheid van enige vorm van externe controle op
de verwerkingsactiviteiten van de ontvanger, bij voorbeeld een audit door een
normalisatie-instelling of door een gespecialiseerd auditbureau.

5. Het probleem van dwingende rechtsbepalingen

 Een specifieke moeilijkheid met de contractuele aanpak is de mogelijkheid dat de
wetgeving van het derde land bepalingen kan behelzen die de ontvanger van overgedragen
gegevens er in bepaalde omstandigheden toe verplichten persoonsgegevens vrij te geven
aan de staat (bij voorbeeld de politie, het gerecht of de belastingautoriteiten), en dat
dergelijke wettelijke voorschriften voorrang kunnen hebben op elk contract waarbij de
ontvanger partij is12. Voor verwerkers in de Gemeenschap wordt deze mogelijkheid
aangehaald in artikel 16 van de richtlijn, dat de verwerkers voorschrijft gegevens slechts in
opdracht van de voor de verwerking verantwoordelijke te verwerken, behoudens op
grond van wettelijke verplichtingen. Onder de vigeur van de richtlijn moet een dergelijk
vrijgeven (dat per definitie voor een ander doel is dan dat waarvoor de gegevens werden
verzameld) worden beperkt tot hetgeen in democratische samenlevingen noodzakelijk is
om een van de in artikel 13, lid 1, van de richtlijn genoemde redenen van openbare orde.
Artikel 6 van het Verdrag van Amsterdam waarborgt eveneens de inachtneming van de
grondrechten die in het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden zijn neergelegd. In derde landen zijn dergelijke beperkingen van
de mogelijkheid van de staat om van ondernemingen en andere organisaties die op hun
grondgebied werkzaam zijn te verlangen dat zij persoonsgegevens verstrekken, niet altijd
voorhanden.

 Er is geen eenvoudige manier om deze moeilijkheid op te lossen. Het is een gegevenheid
die gewoon de beperkingen van de contractuele aanpak aantoont. In sommige gevallen is
                                               

 12 De omvang van de bevoegdheid van de staat om het vrijgeven van informatie te verlangen is ook een
element dat in aanmerking wordt genomen bij de algemene beoordeling van de toereikendheid van de
bescherming in een derde land.
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een contract een te broos instrument om passende waarborgen inzake
gegevensbescherming te bieden. Overdrachten naar bepaalde landen mogen niet worden
toegestaan.

6. Praktische overwegingen in verband met het gebruik van contracten

De voorgaande analyse heeft aangetoond dat elke contractuele oplossing in detail moet
worden uitgewerkt en nauwkeurig moet worden afgestemd op de betrokken
gegevensoverdracht. Deze noodzaak van maatwerk inzake het precieze doel en de
voorwaarden waaronder de overgedragen gegevens dienen te worden verwerkt, sluit de
mogelijkheid niet uit om een standaardcontract te ontwikkelen, maar brengt wel mee dat
elk contract dat op dit standaardcontract gebaseerd is, verder aangevuld wordt op een
manier die beantwoordt aan de specifieke omstandigheden van het geval.

Uit de analyse is tevens gebleken dat er zich bij het onderzoek naar inbreuken op het
contract bepaalde praktische moeilijkheden voordoen wanneer de verwerking buiten de
EU plaatsvindt en wanneer er in het betrokken derde land niet een of andere
toezichthoudende autoriteit bestaat. Tezamen genomen kan uit deze beide overwegingen
worden afgeleid dat een contractuele aanpak in sommige gevallen een geschikte oplossing
zal zijn, en dat het in andere gevallen onmogelijk zal zijn om langs contractuele weg de
vereiste ‘adequate bescherming’ te waarborgen.

De noodzaak om een contract nauwkeurig af te stemmen op de specifieke kenmerken van
de betrokken overdracht betekent dat een contract in het bijzonder geschikt is voor
situaties waarin gegevensoverdrachten gelijksoortig en repetitief van aard zijn. De
moeilijkheden in verband met toezicht brengen mee dat een contractuele oplossing
wellicht het meest doeltreffend is wanneer de partijen bij het contract grote
ondernemingen of organisaties zijn die reeds onderworpen zijn aan controle en regulering
door de overheid13. Grote internationale netwerken, zoals die welke worden gebruikt voor
kredietkaarttransacties en vliegtuigreservaties, vertonen deze beide kenmerken en lenen
zich dus bij uitstek voor het gebruik van contracten. In deze gevallen zouden zij zelfs
kunnen worden aangevuld met multilaterale verdragen, die een grotere rechtszekerheid
bieden.
Ook wanneer de partijen bij de overeenkomst dochterondernemingen of afdelingen van
hetzelfde concern zijn zal de mogelijkheid om inbreuken op het contract te onderzoeken
waarschijnlijk veel groter zijn, gezien de sterke band tussen de ontvanger in het derde land
en de in de Gemeenschap gevestigde overdrager. Overdrachten binnen dezelfde
bedrijvengroep zijn derhalve een ander terrein waarop er duidelijk mogelijkheden zijn om
doeltreffende contractuele oplossingen te ontwikkelen.

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen

• Contracten worden binnen de Gemeenschap gebruikt als een middel om de verdeling
van de aansprakelijkheid inzake inachtneming van de gegevensbescherming tussen de
houder van de gegevens en een in opdracht werkende verwerker nauwkeurig te
bepalen. Wanneer een contract wordt gebruikt met betrekking tot gegevensstromen
naar derde landen, moet het veel meer doen: het moet de geregistreerde persoon

                                               

13 In de zaak Citibank ‘Bahncard’ werkte de Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming samen
met de Amerikaanse autoriteiten op het gebied van banktoezicht.
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aanvullende garanties bieden, die noodzakelijk zijn ten gevolge van het feit dat de
ontvanger in het derde land niet onderworpen is aan een afdwingbaar geheel van
voorschriften inzake gegevensbescherming die een passende mate van bescherming
bieden.

• De toereikendheid van de bescherming die door een contractuele oplossing wordt
geboden wordt beoordeeld op dezelfde grondslag als die waarop het algemene
beschermingsniveau in een derde land wordt beoordeeld. Een contractuele oplossing
moet alle basisbeginselen inzake gegevensbescherming omvatten en voorzien in
middelen aan de hand waarvan deze beginselen kunnen worden afgedwongen.

• In het contract moeten een gedetailleerde beschrijving geven van het doel, de middelen
en de voorwaarden waaronder de overgedragen gegevens dienen te worden verwerkt,
alsmede van de wijze waarop de basisbeginselen inzake gegevensbescherming in de
praktijk moeten worden gebracht. Een grotere rechtszekerheid wordt geboden door
contracten die de mogelijkheid van de ontvanger beperken om de gegevens zelfstandig
voor eigen rekening te verwerken. Het contract dient derhalve zoveel mogelijk te
worden gebruikt als een middel waarmee de overdrager van de gegevens zich het
beslissingsrecht over de in het derde land uitgevoerde gegevensverwerking
voorbehoudt.

• Wanneer de ontvanger enige autonomie heeft met betrekking tot de verwerking van de
overgedragen gegevens, is de situatie niet eenduidig en zal een enkel contract tussen de
partijen bij de overdracht voor individuele geregistreerde personen wellicht niet altijd
een voldoende grondslag opleveren om hun rechten te kunnen uitoefenen. Mogelijk zal
een regeling noodzakelijk zijn, op grond waarvan de overdrager in de Gemeenschap
aansprakelijk blijft voor elke schade die zou kunnen voortvloeien uit de verwerking in
het derde land.

• Doorgifte naar instanties of organisaties die niet gebonden zijn door het contract dient
door het contract specifiek te worden uitgesloten, tenzij het mogelijk is dergelijke
derden er contractueel toe te verplichten dezelfde beginselen inzake
gegevensbescherming in acht te nemen.

• Het vertrouwen dat de beschermingsbeginselen na de gegevensoverdracht in acht
zullen worden genomen, zou worden versterkt indien de naleving van de regels inzake
gegevensbescherming door de ontvanger van de overgedragen gegevens onderworpen
zou zijn aan externe controle door bij voorbeeld een gespecialiseerd auditbureau of een
normalisatie- of certificeringsinstelling.

• Indien een geregistreerd persoon een moeilijkheid ondervindt, die mogelijk het gevolg
is van een inbreuk op de door het contract gewaarborgde regels inzake
gegevensbescherming, bestaat er een algemeen probleem om te waarborgen dat de
klacht van de betrokkene naar behoren wordt onderzocht. De toezichthoudende
autoriteiten van de EU-lidstaten zullen het in de praktijk moeilijk hebben om een
dergelijk onderzoek uit te voeren.

• Contractuele oplossingen zijn wellicht het meest geschikt voor grote internationale
netwerken (kredietkaarten, boekingen van vliegreizen), die worden gekenmerkt door
grote hoeveelheden repetitieve gegevensoverdrachten van vergelijkbare aard en door
een klein aantal grote ondernemingen of organisaties zijn die reeds onderworpen zijn
aan ruime controle en regulering door de overheid. Overdrachten binnen dezelfde
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bedrijvengroep zijn een ander terrein waarop er duidelijk mogelijkheden zijn voor het
gebruik van contracten.

• Landen waar de bevoegdheden van de overheid om toegang te krijgen tot informatie
verder gaan dan volgens de internationale normen inzake bescherming van de
mensenrechten geoorloofd is, zijn geen veilige bestemmingen voor de overdracht van
gegevens op basis van contractuele bedingen.

Gedaan te Brussel, 28 april 1998

Voor de Groep,

De Voorzitter

P.J. HUSTINX


