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Samenvatting 
 
 

 
In dit advies wordt diepgaand ingegaan op het begrip “toestemming” zoals het op dit 
moment wordt gebruikt in de Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG. Gebruikmakend van 
de ervaringen van de leden van de Groep gegevensbescherming artikel 29 zijn in dit 
advies tal van voorbeelden opgenomen van rechtsgeldige en niet-rechtsgeldige 
toestemming. Daarbij is met name gekeken naar de kernelementen van “toestemming”, 
zoals “wilsuiting”, “vrij”, “specifiek”, “ondubbelzinnig”, “uitdrukkelijk” en “op 
informatie berustend”. Verder wordt ingegaan op enkele andere aspecten die met 
“toestemming” verband houden, zoals het tijdstip waarop toestemming moet worden 
verkregen en het verschil tussen het “recht van bezwaar” en de “noodzaak van 
toestemming”.  

Toestemming is een van de wettelijke gronden voor het verwerken van 
persoonsgegevens. Maar hoewel het een belangrijke grond is, is zij niet de enige. 
Afhankelijk van de context kunnen andere gronden geschikter zijn, zowel uit het 
oogpunt van degene die voor de verwerking verantwoordelijk is als uit het oogpunt van 
de betrokkene. Mits op de juiste wijze gebruikt is “toestemming” een middel dat de 
betrokkene controle over de gegevensverwerking geeft. Wordt dit middel echter niet op 
de juiste wijze gebruikt, dan is die controle slechts schijn en vormt toestemming geen 
geschikte basis voor gegevensverwerking.  

Dit advies is deels uitgebracht naar aanleiding van een verzoek van de Commissie in het 
kader van de lopende herziening van Richtlijn 95/46/EG. Enkele van de aanbevelingen 
die in dit advies zijn opgenomen, zijn specifiek opgesteld met het oog op die herziening. 
Die aanbevelingen zijn onder meer: 

(i) verduidelijken van de betekenis van “ondubbelzinnige” toestemming en duidelijk 
maken dat alleen een toestemming die is gebaseerd op een verklaring of actie waarmee 
instemming te kennen wordt gegeven, een rechtsgeldige toestemming vormt; 

(ii) degenen die voor gegevensverwerking verantwoordelijk zijn, verplichten tot het 
implementeren van mechanismen die het bewijs leveren dat metterdaad toestemming is 
verleend (als onderdeel van een algemene verantwoordingsplicht); 

(iii) toevoegen van expliciete eisen met betrekking tot de kwaliteit en toegankelijkheid 
van de informatie op basis waarvan toestemming wordt gegeven;  

(iv) een aantal aanbevelingen met betrekking tot minderjarigen en anderen die niet 
handelingsbevoegd zijn. 
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DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE 
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  
 
Ingesteld bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995,  
 
Gezien artikel 29 en artikel 30, lid 1, onder a), en lid 3, van die richtlijn,  
 
Gezien het reglement van orde van de Groep,  
 

HEEFT HET VOLGENDE ADVIES GOEDGEKEURD: 

 
I. Inleiding 
 
Toestemming van de betrokkene is altijd een kernelement geweest bij 
gegevensbescherming. Het is echter niet altijd duidelijk wanneer die toestemming nodig 
is en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan, wil zij rechtsgeldig zijn. Dat kan ertoe 
leiden dat in de lidstaten verschillende benaderingswijzen worden gehanteerd en 
uiteenlopende opvattingen van “good practice” gaan bestaan. Dat kan er op zijn beurt 
weer toe leiden dat de positie van datasubjecten (“betrokkenen”) verzwakt. Nu het 
verwerken van persoonsgegevens steeds belangrijker wordt in de moderne maatschappij 
− zowel in online- als offline-omgevingen en vaak met de betrokkenheid van meerdere 
lidstaten − is de ernst van dit probleem alleen maar toegenomen. Vandaar dat de Groep 
gegevensbescherming artikel 29 (hierna de “Groep”) heeft besloten om hier in het kader 
van haar werkprogramma 2010-2011 zorgvuldig naar te kijken.  
 
“Toestemming” is ook een van de onderwerpen waarover de Commissie in het kader 
van de herziening van Richtlijn 95/46/EG (“richtlijn gegevensbescherming”) om input 
heeft gevraagd. In haar mededeling “Een integrale aanpak van de bescherming van 
persoonsgegevens in de Europese Unie”1 zegt de Commissie dat zij “zal onderzoeken 
hoe de regels inzake het verlenen van toestemming kunnen worden verduidelijkt en 
verbeterd”. Daarbij wordt de volgende toelichting gegeven2:  
 

“Wanneer een geïnformeerde toestemming verlangd wordt, schrijven de huidige 
regels voor dat de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens een “vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting” moet 
zijn waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem/haar betreffende persoonsgegevens 
worden verwerkt. Die voorwaarden worden momenteel in de lidstaten echter 
verschillend geïnterpreteerd, variërend van een algemene eis dat schriftelijk 
toestemming wordt verleend tot de aanvaarding van een stilzwijgende instemming.” 

 
“Daarenboven is het voor individuen in een online omgeving – gelet op het in veel 
gevallen onduidelijke privacybeleid – vaak moeilijker te weten wat hun rechten zijn en 

                                                 
1  COM(2010)609 definitief van 4.11. 2010. 
2  Reeds in haar “Eerste verslag over de toepassing van de Richtlijn gegevensbescherming (95/46/EG)” (COM(2003)265 

definitief) zegt de Commissie op blz. 20 het volgende: “Het begrip “ondubbelzinnige toestemming” (artikel 7, onder a)) 
moet, met name in vergelijking met het begrip “uitdrukkelijke toestemming” in artikel 8, verder worden verduidelijkt en 
op uniformere wijze worden geïnterpreteerd. Het is noodzakelijk dat de marktdeelnemers weten wat een geldige 
toestemming vormt, met name bij onlinescenario’s.” 
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een geïnformeerde toestemming te geven. Het wordt er niet eenvoudiger op doordat in 
sommige gevallen zelfs niet duidelijk is wat als een vrije, specifieke en op informatie 
berustende toestemming tot gegevensverwerking kan worden beschouwd, bijvoorbeeld 
in het geval van “behavioural advertising”, waarbij bepaalde instellingen van de 
internetbrowser door sommigen wel en door anderen niet als toestemming van de 
gebruiker worden aangezien.” 

 
 “Er moet derhalve meer duidelijkheid komen over de voorwaarden waaraan de 
toestemming van de betrokkene moet voldoen om in alle gevallen te garanderen dat 
geïnformeerde toestemming is gegeven en dat de betrokkene zich er ten volle van 
bewust is dat hij een toestemming geeft en voor welke gegevensverwerking hij dat 
doet, overeenkomstig artikel 8 van het EU-Handvest van de grondrechten. 
Duidelijkheid omtrent de kernbegrippen kan ook bevorderlijk zijn voor de 
ontwikkeling van zelfregulerende initiatieven om praktische oplossingen uit te werken 
die stroken met het EU-recht.” 

 
De Groep heeft dit advies opgesteld om te beantwoorden aan het verzoek om input van 
de Commissie en om uitvoering te geven aan het eigen werkprogramma 2010-2011. Het 
advies moet ervoor zorgen dat het bestaande wettelijke kader door iedereen hetzelfde 
wordt geïnterpreteerd, door de onduidelijkheden weg te nemen die op bepaalde punten 
bestaan. Tegelijkertijd vormt dit advies de logische voortzetting van andere adviezen 
over sleutelbepalingen van de richtlijn3. Het zal enige tijd duren voordat eventuele 
veranderingen in het bestaande wettelijke kader worden doorgevoerd. Maar het 
verschaffen van duidelijkheid over de huidige betekenis van “toestemming” en de 
kernelementen van dat begrip, heeft ook zijn eigen merites. Het verduidelijken van de 
vigerende bepalingen laat ook beter zien op welke terreinen verbetering nodig is. Op 
basis van de analyse die in dit advies wordt gegeven, worden beleidsaanbevelingen 
geformuleerd die de Commissie en andere beleidsmakers zullen helpen bij de herziening 
van het wettelijke kader voor gegevensbescherming. 

 
De inhoud van het advies is in het kort als volgt: na een overzicht van de 
wetgevingsgeschiedenis en het belang van het begrip “toestemming” in de wetgeving 
inzake gegevensbescherming, wordt gekeken naar de verschillende elementen van het 
begrip en naar de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, wil een verleende 
toestemming volgens het toepasselijke recht, waaronder Richtlijn 2002/58/EG (de 
“e-privacyrichtlijn”), rechtsgeldig zijn. De analyse wordt geïllustreerd met 
praktijkvoorbeelden uit de lidstaten. De analyse ondersteunt de aanbevelingen die in het 
slothoofdstuk worden gegeven, die er in het kort op neerkomen dat voor het verwerven 
van rechtsgeldige toestemming van de betrokkene bepaalde mechanismen moeten zijn 
geïmplementeerd. Verder worden met het oog op de herziening van de richtlijn 
gegevensbescherming ook beleidsaanbevelingen gedaan.  

 
 

                                                 
3  Zoals advies 8/2010 over toepasselijk recht, goedgekeurd op 16 december 2010 (WP 179), en advies 1/2010 over de 

begrippen “voor de verwerking verantwoordelijke” en “voor de verwerking verantwoordelijke”, goedgekeurd op 16 
februari 2010 (WP 169). 
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II. Algemene opmerkingen en beleidskwesties 
 

II.1. Korte geschiedenis 
 

Terwijl sommige van de nationale wetten inzake de bescherming van 
persoonsgegevens/de persoonlijke levenssfeer die in de jaren zeventig werden 
aangenomen, “toestemming” als een van de gronden voor het verwerken van 
persoonsgegevens noemen4, komt dit niet tot uitdrukking in Verdrag 108 van de Raad 
van Europa,5 dat in die periode werd opgesteld. Er zijn geen aanwijsbare redenen 
waarom in dit verdrag niet meer belang wordt gehecht aan de toestemming van 
betrokkenen6. 

 
Op EU-niveau is meteen vanaf de start van het wetgevingsproces dat eindigde met de 
vaststelling van Richtlijn 95/46/EG (“richtlijn gegevensbescherming”) uitgegaan van 
toestemming als een criterium voor de rechtmatigheid van de verwerking van 
persoonsgegevens. Artikel 12 van het Commissievoorstel7 van 1990 beschreef de 
voorwaarden waaraan toestemming moest voldoen om de gegevensverwerking die op 
basis daarvan plaatsvond, rechtmatig te laten zijn: de toestemming moest “uitdrukkelijk 
[zijn] gegeven” en “specifiek” zijn. Artikel 17, inzake gevoelige gegevens, bepaalde dat 
toestemming “uitdrukkelijk en schriftelijk” moest zijn. De tekst in het gewijzigde 
voorstel van de Commissie8 van 1992 die in de plaats kwam van het oorspronkelijke 
artikel 12, verschilde maar weinig van de definitie van “toestemming van de 
betrokkene” in het huidige artikel 2, onder g): toestemming moest “vrijelijk zijn gegeven 
en specifiek zijn”. Het ging in het gewijzigde voorstel niet langer om een “uitdrukkelijk 
gegeven” toestemming maar om “een uitdrukkelijke wilsuiting” van de betrokkene. In 
de toelichting bij het gewijzigde voorstel van 19929 staat dat toestemming zowel 
mondeling als schriftelijk kan worden gegeven. Voor gevoelige gegevens werd het 
vereiste van “schriftelijke” toestemming echter gehandhaafd. Met haar gewijzigde 
voorstel van 1992 herstructureerde de Commissie het voorstel van 1990 en voegde zij 
een artikel 7 toe over de gronden voor gegevensverwerking. In dit artikel 7, onder a), 
werd bepaald dat persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als “de betrokkene 
toestemming heeft gegeven”. De oorspronkelijke lijst bevatte, net als vandaag, nog vijf 
andere gronden. 

 

                                                 
4  Zie bijvoorbeeld artikel 31 van de Franse Loi no 78-17 van 6 januari 1978 “relative a l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés”.  
5  Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 

(“Verdrag 108”). Het verdrag is op 1 oktober 1985 in werking getreden.  
6  Bij Verdrag 108 zijn de begrippen “rechtmatige verwerking” en “gerechtvaardigde doeleinden” (artikel 5) ingevoerd. 

Maar in tegenstelling tot Richtlijn 95/46/EG bevat dit verdrag geen lijst van criteria voor gerechtvaardigde 
gegevensverwerking. De toestemming van de betrokkene is alleen van belang in de context van wederzijdse bijstand 
(artikel 15). Het toestemmingsvereiste is later echter bij herhaling in verscheidene aanbevelingen van de Raad van 
Ministers genoemd. 

7  Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van personen in verband met de behandeling van 
persoonsgegevens, COM(90)314 definitief, SYN 287 en 288, Brussel, 13 september 1990. 

8  Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de behandeling van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, COM(92)422 definitief – SYN 
287, Brussel, 15 oktober 1992.  

9  Zie bladzijde 11 van het “Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens”, 
COM(92)422 definitief – SYN 287, Brussel, 15 oktober 1992. 
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Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad10 van 1995 bevat de uiteindelijke 
(huidige) definitie van “toestemming”. Toestemming wordt daarin als volgt 
gedefinieerd: “elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de 
betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt”. De 
belangrijkste wijziging ten aanzien van het Commissievoorstel van 1992 is het 
ontbreken van het woord “uitdrukkelijke”, dat in het Commissievoorstel aan het woord 
“wilsuiting” voorafging. Tegelijkertijd werd in artikel 7, onder a), het woord 
“ondubbelzinnig” toegevoegd: “indien de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige 
toestemming heeft verleend”. En voor het verwerken van gevoelige gegevens was niet 
langer “schriftelijke” maar “uitdrukkelijke” toestemming nodig.  

 
In zijn motivering11 gaf de Raad geen specifieke uitleg voor deze wijzigingen. Wel staat 
op pagina 4 dat “[…] vele wijzigingen […] zorgen […] voor flexibiliteit die, met 
handhaving van een gelijkwaardig beschermingsniveau […], niet mogen leiden tot 
verlaging van het beschermingsniveau, aangezien zij een doeltreffende en niet-
bureaucratische toepassing mogelijk maken van de algemene beginselen, met 
inachtneming van de zeer grote verscheidenheid van de specifieke kenmerken van de 
verwerkingen van persoonsgegevens.” 

 
In de bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie die gaan 
over de bescherming van persoonsgegevens, wordt het belang van toestemming 
uitdrukkelijk erkend. Artikel 8, lid 2, bepaalt dat persoonsgegevens mogen worden 
verwerkt “met toestemming van de betrokkene of op basis van een andere 
gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet”. Toestemming wordt bijgevolg 
gezien als een essentieel aspect van het grondrecht van de bescherming van 
persoonsgegevens. Tegelijkertijd is toestemming volgens het Handvest niet de enige 
grond op basis waarvan persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. In het Handvest 
wordt uitdrukkelijk erkend dat de Europese wetgever nog in andere “gerechtvaardigde 
grondslagen” kan voorzien, zoals is gebeurd in Richtlijn 95/46/EG.  

 
Samengevat: De wetgevingsgeschiedenis, zeker die van de EU, laat zien dat het 
toestemmingsvereiste van groot belang is geweest bij de gedachtevorming rond 
gegevensbescherming en persoonlijke levenssfeer. Tegelijkertijd laat zij ook zien dat de 
wetgever van mening was dat er naast toestemming nog andere gronden waren die 
gegevensverwerking rechtvaardigden. Uit de wetgevingsgeschiedenis van Richtlijn 
95/46/EG blijkt de relatieve consensus over de voorwaarden voor rechtsgeldige 
toestemming: vrijelijk gegeven, specifiek en op informatie berustend. Maar er blijkt ook 
uit dat er enige onzekerheid bestond over de wijze waarop die toestemming tot uiting 
moest worden gebracht, of dat uitdrukkelijk, schriftelijk of op een andere manier moest 
gebeuren. Op dit aspect zal hieronder nader worden ingegaan.  

 
 

                                                 
10  Gemeenschappelijk standpunt van de Raad over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (00/287) COD. Goedgekeurd op 15 maart 1995. 

11  Zie bladzijde 4 van het gemeenschappelijk standpunt. 
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II.2.  Belang van toestemming: rechtmatigheidsgrond 
 

Algemene/specifieke grond 
 

Toestemming wordt in de richtlijn gegevensbescherming zowel gebruikt als algemene 
grond voor rechtmatigheid (artikel 7) als als specifieke grond in enkele duidelijk 
omschreven contexten (artikel 8, lid 2, onder a), en artikel 26, lid 1, onder a)). Artikel 7 
noemt “toestemming” als de eerste van zes verschillende gronden die de verwerking van 
persoonsgegevens rechtmatig maken, terwijl artikel 8 voorziet in het gebruik van 
“toestemming” als rechtmatigheidsgrond voor de verwerking van bijzondere categorieën 
van (gevoelige) gegevens waarvan de verwerking anders verboden zou zijn. In het 
laatste geval moet de toestemming aan strengere eisen voldoen: de toestemming moet 
namelijk “uitdrukkelijk” worden verleend. 

 
Verder voorziet overweging 23 van de richtlijn in interactie met andere wetgeving: “de 
lidstaten [waarborgen] de uitvoering van de bescherming van personen […] ofwel door 
een algemene wet betreffende de bescherming van personen tegen de verwerking van 
persoonsgegevens ofwel door wetten voor bepaalde sectoren”. Dit systeem is in de 
praktijk erg ingewikkeld gebleken: elke lidstaat hanteert een eigen aanpak, wat in 
sommige gevallen tot verschillen heeft geleid. 

 
De definitie van “toestemming” is op nationaal niveau niet altijd woordelijk omgezet. 
Enkele voorbeelden: In Frankrijk heeft de wetgever ervoor gekozen om het begrip niet 
nader in de wet te definiëren, maar dat te laten doen door de 
gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL), die in haar jurisprudentie precies en op 
consistente wijze heeft uitgelegd wat, gelet op de definitie van de richtlijn 
gegevensbescherming, onder “toestemming” moet worden verstaan. In het Verenigd 
Koninkrijk is het begrip ontwikkeld via common law (gewoonterecht), onder verwijzing 
naar de definitie van de richtlijn. Daarnaast is het begrip soms uitdrukkelijk gedefinieerd 
voor specifieke sectoren, bijvoorbeeld in de context van e-privacy, e-overheid of 
e-gezondheid. Het begrip “toestemming” zoals dat is ontwikkeld ten behoeve van 
specifieke wetgeving en het begrip dat is ontwikkeld ten behoeve van algemene 
wetgeving inzake gegevensbescherming, treden bijgevolg in wisselwerking met elkaar. 
 
Het begrip “toestemming” wordt ook op andere terreinen van het recht gebruikt, in het 
bijzonder het verbintenissenrecht. In die context, meer in het bijzonder bij het 
beoordelen van de rechtsgeldigheid van een contract, wordt gekeken naar andere criteria 
dan die welke in de richtlijn worden genoemd, zoals leeftijd, dwang, enz. Het civiel 
recht en de richtlijn zijn qua reikwijdte niet in strijd met elkaar maar overlappen elkaar: 
de richtlijn gaat niet in op de algemene voorwaarden voor “toestemming” in een 
civielrechtelijke context, maar sluit die voorwaarden ook niet uit. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat wanneer wordt beoordeeld of een contract voldoet aan het bepaalde in 
artikel 7, onder b), ook civielrechtelijke eisen in aanmerking moeten worden genomen. 
Behalve dat de in artikel 7, onder a), vereiste toestemming moet voldoen aan de 
algemene voorwaarden die in het civiele recht met betrekking tot “toestemming” gelden, 
moet bij het beoordelen van de rechtsgeldigheid ervan ook rekening worden gehouden 
met artikel 2, onder h), van de richtlijn. 

 
Deze wisselwerking met andere wetgeving is niet alleen zichtbaar op nationaal, maar 
ook op Europees niveau. Een vergelijkbare interpretatie van de elementen van de 
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richtlijn is afgeleid uit andere contexten. Zie bijvoorbeeld een arrest van het Hof van 
Justitie op het terrein van het arbeidsrecht12, waarin toestemming noodzakelijk werd 
geacht in geval van het afstand doen van een sociaal recht. In deze zaak gaf het Hof zijn 
interpretatie van het begrip “toestemming” in de context van Richtlijn 93/104 
betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Het oordeelde dat, 
wil er sprake zijn van instemming van de werknemer, de toestemming nodig is van de 
werknemer zelf (niet van een vakbond die de werknemer vertegenwoordigt) en dat 
“instemmen” betekent dat de werknemer vrijelijk en geïnformeerd moet hebben 
toegestemd. Tevens oordeelde het Hof dat ondertekening door een werknemer van een 
arbeidsovereenkomst waarin wordt verwezen naar een cao die overschrijding van de 
arbeidstijd toestaat, niet voldoet aan het vereiste dat de instemming vrijelijk, 
uitdrukkelijk en met volledige kennis van zaken moet zijn gegeven. Deze uitleg van 
“toestemming” komt heel dicht in de buurt van de formulering van de richtlijn 
gegevensbescherming. 

 
Toestemming is niet de enige rechtmatigheidsgrond 

 
In de richtlijn wordt duidelijk aangegeven dat toestemming een rechtmatigheidsgrond is. 
Maar terwijl sommige lidstaten het als een bevoorrechte grond zien, die soms bijna 
constitutionele status heeft omdat hij verband houdt met het fundamentele recht van 
gegevensbescherming, zien andere lidstaten deze grond als één van zes mogelijke 
gronden, die onderling even belangrijk zijn. Het verduidelijken van de relatie tussen 
“toestemming” en de andere rechtmatigheidsgronden − bijvoorbeeld contractuele 
verplichtingen, taken van algemeen belang en de gerechtvaardigde belangen van de voor 
de verwerking verantwoordelijke − en het recht van bezwaar, zal duidelijk maken wat in 
specifieke gevallen de rol van toestemming is. 

 
De volgorde waarin de gronden in artikel 7 worden genoemd is weliswaar relevant, 
maar betekent niet dat toestemming altijd de meest geschikte grond is om de verwerking 
van persoonsgegevens rechtmatig te maken. Artikel 7 begint met “toestemming” en 
geeft vervolgens een opsomming van andere gronden, waaronder contractuele en 
wettelijke verplichtingen, om te eindigen bij de evenwichtige afweging van belangen. 
Opgemerkt moet worden dat de vijf andere gronden die na “toestemming” worden 
genoemd een “noodzakelijkheidstoets” vereisen, waarbij strikte beperkingen worden 
gesteld aan de context waarin zij kunnen worden toegepast. Maar dat betekent niet dat 
de toestemmingsgrond meer manoeuvreerruimte biedt dan de andere in artikel 7 
genoemde gronden. 
 
Bovendien ontslaat het verkrijgen van toestemming de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet van de in artikel 6 neergelegde verplichtingen met betrekking tot 
eerlijkheid, noodzaak en proportionaliteit en de kwaliteit van gegevens. Ook als het 
verwerken van persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gebeurt, mogen 
bijvoorbeeld niet meer gegevens worden verzameld dan voor een bepaald doeleinde 
noodzakelijk is. 
 
Het verkrijgen van toestemming kan evenmin worden gebruikt om andere bepalingen, 
zoals artikel 8, lid 5, te omzeilen. Alleen in een zeer beperkt aantal gevallen kunnen met 
toestemming van de betrokkene gegevens worden verwerkt waarvoor anders een 

                                                 
12  Arrest van het Hof (grote kamer) van 5 oktober 2004, Pfeiffer, Roith, Süß, Winter, Nestvogel, Zeller, Döbele in 

gevoegde zaken C-397/01 tot en met C-403/01. 
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verwerkingsverbod geldt, wat met name geldt voor bepaalde gevoelige gegevens (artikel 
8), of gegevens die voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor zij 
oorspronkelijk waren verzameld. “Toestemming” moet niet worden gezien als een 
uitzondering op de andere beginselen van gegevensbescherming, maar als een waarborg. 
Het is allereerst een rechtmatigheidsgrond en ontheft de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet van het toepassen van de andere beginselen.  

 
Het is niet altijd duidelijk welke van de in de richtlijn genoemde gronden de meest 
geschikte is. Vooral de keuze tussen artikel 7, onder a), en artikel 7, onder b), kan 
moeilijk zijn. Artikel 7, onder b), mag uitsluitend als wettelijke grondslag voor 
gegevensverwerking worden gebruikt als de verwerking noodzakelijk is voor de 
uitvoering van een overeenkomst of voor het nemen van precontractuele maatregelen 
naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene. Een voor de verwerking 
verantwoordelijke die artikel 7, onder b), als wettelijke grondslag gebruikt in de context 
van het sluiten van een overeenkomst, kan de reikwijdte ervan niet zodanig uitbreiden 
dat daarmee ook een gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd die verder gaat dan 
wat strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van die overeenkomst. Voor verdergaande 
verwerkingen moet hij opnieuw toestemming vragen en daarvoor gelden weer de 
vereisten van artikel 7, onder a). Hieruit blijkt hoe belangrijk gedifferentieerdheid bij 
contractvoorwaarden is. In de praktijk betekent dit dat voor sommige onderdelen van 
een gegevensverwerking toestemming van de betrokkene als aanvullende voorwaarde 
noodzakelijk kan zijn. Wanneer de verwerking dan niet noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van de overeenkomst, is de (vrije) toestemming van de betrokkene nodig. 

 
Bij sommige transacties zouden een aantal wettelijke grondslagen tegelijkertijd kunnen 
gelden. Met andere woorden: elke gegevensverwerking moet steeds in overeenstemming 
zijn met een of meer wettelijke grondslagen. Dat sluit niet uit dat meerdere gronden 
tegelijkertijd worden gebruikt, mits dat in de juiste context gebeurt. Mogelijk moeten 
gegevens worden verzameld en verder verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst 
met de betrokkene – artikel 7, onder b); andere verwerkingen zijn mogelijk noodzakelijk 
om een wettelijke verplichting na te komen – artikel 7, onder c); het verzamelen van 
aanvullende gegevens kan een afzonderlijke toestemming van de betrokkene vereisen – 
artikel 7, onder a); weer andere verwerkingen zijn wellicht toegestaan op grond van de 
evenwichtige afweging van belangen van partijen – artikel 7, onder f).  

 
 
Voorbeeld: kopen van een auto 
De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke kan gerechtigd zijn om 
persoonsgegevens te verwerken voor verschillende doeleinden en op verschillende 
gronden: 
– voor het kopen van de auto: artikel 7, onder b); 
– voor het verwerken van de autopapieren: artikel 7, onder c); 
– voor diensten in verband met klantenbeheer (bijv. om onderhoudsbeurten in een 
filiaal in een andere lidstaat te kunnen laten uitvoeren): artikel 7, onder f);  
– voor het doorgeven van gegevens aan derden die deze gegevens voor eigen 
marketingactiviteiten gebruiken: artikel 7, onder a).  
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II.3. Gerelateerde begrippen 
 

Controle 
 

Het begrip “toestemming” wordt van oudsher gekoppeld aan de idee dat de betrokkene 
controle moet kunnen uitoefenen op de wijze waarop zijn persoonsgegevens worden 
gebruikt. Het uitoefenen van controle door het al dan niet verlenen van toestemming, is 
uit het oogpunt van fundamentele rechten een belangrijk uitgangspunt. Tegelijkertijd, en 
beschouwd vanuit hetzelfde oogpunt, moet de beslissing om in te stemmen met een 
gegevensverwerking aan strenge eisen zijn onderworpen, vooral omdat door instemming 
te verlenen wellicht afstand wordt gedaan van een fundamenteel recht. 
 
Hoewel het toestemmingsvereiste de betrokkene controle over de gegevensverwerking 
geeft, is het niet de enige manier om dat te bereiken. De richtlijn voorziet ook in andere 
controlemiddelen, zoals het recht van bezwaar. Maar het recht van bezwaar is een 
middel dat pas kan worden toegepast nadat al met de verwerking is begonnen en heeft 
een andere wettelijke grondslag. 
 
Het begrip “toestemming” is gerelateerd aan het begrip “informationele 
zelfbeschikking”. De autonomie van de betrokkene is zowel een voorwaarde voor als 
een gevolg van het verlenen van toestemming: het geeft de betrokkene invloed op de 
verwerking van zijn persoonsgegevens. In het volgende hoofdstuk zal echter blijken dat 
het toestemmingsbeginsel beperkingen heeft en dat er gevallen zijn waarin de 
betrokkene niet in een positie verkeert om een werkelijk autonome beslissing te nemen. 
De voor de werking verantwoordelijke zal soms de toestemming van de betrokkene 
willen hebben om hem aansprakelijk te maken. Een voorbeeld: door toestemming te 
geven voor de publicatie van persoonsgegevens op het internet of voor het doorgeven 
van die gegevens aan een dubieuze entiteit in een derde land, kan de betrokkene schade 
lijden en zou de voor de verwerking verantwoordelijke kunnen aanvoeren dat hij niet 
meer heeft gedaan dan waarmee de betrokkene vooraf heeft ingestemd. Vandaar dat het 
belangrijk is om erop te wijzen dat een rechtsgeldige toestemming de voor de 
verwerking verantwoordelijke niet ontheft van zijn verplichtingen en ook geen 
rechtmatigheid kan verlenen aan een gegevensverwerking die oneerlijk is en bijgevolg 
in strijd met artikel 6. 
 
“Controle” betekent ook dat de betrokkene zijn toestemming kan intrekken. Hoewel dit 
niet met terugwerkende kracht kan, moet het in beginsel voorkómen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke doorgaat met het verwerken van de persoonsgegevens 
van de betrokkene. In hoofdstuk III zal worden onderzocht hoe dit in de praktijk werkt.  

 
Transparantie 

 
Het tweede element van “toestemming” is transparantie richting de betrokkene. 
Transparantie is een voorwaarde voor het uitoefenen van controle en een sine qua non 
voor een rechtsgeldige toestemming. Maar hoewel er zonder transparantie geen sprake 
kan zijn van een rechtsgeldige toestemming, is transparantie alleen onvoldoende om een 
verwerking van persoonsgegevens als rechtmatig te kunnen aanmerken. 
 
Wil er sprake zijn van een rechtsgeldige toestemming, dan moet deze zijn gegeven met 
volledige kennis van zaken. Dat betekent dat op het moment dat de toestemming wordt 
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gevraagd alle noodzakelijke informatie moet worden verstrekt, waaronder informatie 
over de essentiële aspecten van de gegevensverwerking waarvoor de toestemming wordt 
gevraagd. Dat zal in de regel de in artikel 10 van de richtlijn genoemde informatie zijn, 
maar welke informatie precies hangt ook af van het tijdstip waarop en de 
omstandigheden waaronder de toestemming wordt gevraagd.  
 
Of nu wel of geen toestemming wordt gegeven, transparantie is een voorwaarde voor 
“eerlijke” gegevensverwerking die een waarde op zichzelf vormt, ook nadat de initiële 
informatie al is verstrekt. 

 
Activiteit/tijdstip: manieren om toestemming kenbaar te maken 

 
Het derde element van “toestemming” betreft de wijze waarop controle wordt 
uitgeoefend: hoe kan de toestemming tot uiting worden gebracht en wanneer moet 
ernaar zijn gevraagd om van werkelijke toestemming te kunnen spreken? Het antwoord 
op deze vraag is bepalend voor de wijze waarop toestemming wordt verleend en 
geïnterpreteerd. 

 
Hoewel in de richtlijn niet expliciet staat vermeld op welk tijdstip om toestemming moet 
worden gevraagd, blijkt duidelijk uit de bepalingen dat toestemming in de regel moet 
worden verleend vóórdat met de verwerking van gegevens wordt begonnen13. Dit is een 
essentiële voorwaarde voor rechtmatige gegevensverwerking. Dit punt wordt hierna 
verder uitgewerkt in de paragraaf over de e-privacyrichtlijn (III.B).  

 
Toestemming, in de zin van een machtiging van de betrokkene om hem betreffende 
persoonsgegevens te verwerken, kan op verschillende manieren tot uiting worden 
gebracht: de richtlijn gegevensbescherming spreekt over een “wilsuiting” (artikel 2, 
onder h)), die “ondubbelzinnig” moet zijn (artikel 7, onder a)) en in het geval van 
gevoelige gegevens “uitdrukkelijk” moet zijn gegeven (artikel 8). Er moet echter met 
nadruk op worden gewezen dat de noodzaak van toestemming niet hetzelfde is als het 
recht van bezwaar waarin artikel 14 voorziet. Terwijl artikel 7, onder a), de voor de 
verwerking verantwoordelijke belet gegevens van de betrokkene te verwerken vóórdat 
hij zijn toestemming heeft verkregen, kan de voor de verwerking verantwoordelijke 
ingevolge artikel 7, onder f), bedoelde gegevens, onder bepaalde voorwaarden en 
waarborgen, ook zonder toestemming van de betrokkene verwerken, zo lang hij geen 
bezwaar heeft gemaakt. In werkdocument (WP) 114 zegt de Groep in dit verband: “Het 
feit dat toestemming actief moet worden gegeven, is belangrijk omdat het de facto elk 
systeem waarbij de betrokkene alleen achteraf bezwaar kan maken tegen de doorgifte 
van gegevens, uitsluit”14.  
 
Om die reden moet het recht van bezwaar ex artikel 14 van de richtlijn niet worden 
verward met de noodzaak van toestemming. Toestemming is een wettelijke grond voor 
het verwerken van persoonsgegevens ex artikel 7, onder a), ex artikel 8, lid 2, onder a), 
ex artikel 26, lid 1, of krachtens verscheidene bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG. 

 
 

                                                 
13  In de Duitse versie van de richtlijn (en de Duitse bondswet inzake gegevensbescherming) wordt bijvoorbeeld het woord 

“Einwilligung” gebruikt, dat in het Duitse burgerlijk wetboek wordt gedefinieerd als “voorafgaande instemming”. 
14  WP 114 – Werkdocument van de Groep gegevensbescherming artikel 29 over een gemeenschappelijke interpretatie van 

artikel 26, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995. 
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II.4. Passend gebruik van toestemming als wettelijke grond 
 

Er moet nadrukkelijk op worden gewezen dat toestemming niet altijd het meest voor de 
hand liggende of meest wenselijke middel is om de verwerking van persoonsgegevens 
rechtmatig te maken. 
 

Toestemming is soms een zwakke rechtmatigheidsgrond en verliest haar waarde 
wanneer de reikwijdte ervan wordt uitgebreid of juist beperkt om er situaties of 
doeleinden onder te laten vallen waarvoor deze rechtmatigheidsgrond nooit was 
bedoeld. Het is dan ook van cruciaal belang dat toestemming als rechtmatigheidsgrond 
“in de juiste context” wordt gebruikt. Wanneer zij in omstandigheden wordt gebruikt 
waarin zulks niet passend is, omdat de elementen van een rechtsgeldige toestemming 
waarschijnlijk niet aanwezig zullen zijn, dan wordt de positie van de betrokkene in de 
praktijk niet versterkt maar verzwakt. 

 

Deze opvatting is door de Groep en de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming al eerder ondersteund, namelijk in hun bijdragen aan de discussie 
over het nieuwe kader voor gegevensbescherming. Zo staat in een advies van 14 januari 
2011 dat het “niet altijd duidelijk [is] wat echte, ondubbelzinnige toestemming betekent. 
Bepaalde voor verwerking verantwoordelijken profiteren van deze onzekerheid om 
methoden te hanteren die niet geschikt zijn om echte, ondubbelzinnige toestemming te 
geven.”15 Dit is in strijd met de voorwaarden van artikel 6 van de richtlijn. In het 
verlengde hiervan heeft de Groep opgemerkt dat de “complexiteit van 
gegevensverzamelingsmethoden, ondernemingsmodellen, verkooprelaties en 
technologische toepassingen in veel gevallen dermate groot is dat de betrokkene niet in 
staat of bereid is tot het nemen van keuzebeslissingen waarmee hij het gebruik en de 
doorgifte van zijn persoonsgegevens actief kan controleren”16.  
 

Vandaar dat het belangrijk is om te verduidelijken waar de grenzen van het gebruik van 
toestemming als rechtmatigheidsgrond liggen en om ervoor te zorgen dat alleen een 
toestemming die voldoet aan de bepalingen van de wet als zodanig wordt gezien17.   
 
II. Analyse van bepalingen 
 
In deze analyse richten wij ons in paragraaf III.A op Richtlijn 95/46/EG. In paragraaf 
III.B worden enkele relevante onderdelen van Richtlijn 2002/58/EG geanalyseerd. 
Opgemerkt moet worden dat deze twee richtlijnen elkaar niet uitsluiten. De algemene 
voorwaarden voor rechtsgeldige toestemming zoals die zijn neergelegd in Richtlijn 
95/46/EG gelden zowel in offline- als onlineomgevingen. De e-privacyrichtlijn geeft 
voor enkele specifieke onlinediensten een nadere invulling van die algemene 
voorwaarden.  
 

                                                 
15  Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van 14 januari 2011 betreffende de mededeling van 

de Commissie getiteld “Een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie”. 
16  “The Future of Privacy: Joint contribution to the Consultation of the European Commission on the legal framework for 

the fundamental right to protection of personal data”, 1 december 2009, WP 168. 
17  Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van 14 januari 2011, op.cit. 
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III.A Richtlijn 95/46/EG  
 
Het begrip “toestemming van de betrokkene” wordt gedefinieerd in artikel 2, onder h), 
en vervolgens gebruikt in de artikelen 7, 8 en 26. Het begrip wordt ook in de 
overwegingen 30 en 45 genoemd. Deze bepalingen en alle relevante bijzonderheden 
komen in deze paragraaf ieder afzonderlijk aan de orde. 
 
III.A.1. Artikel 2, onder h) 
 
Ingevolge artikel 2, onder h), wordt onder “toestemming van de betrokkene” verstaan 
“elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene [te 
kennen geeft dat hij] aanvaardt dat hem/haar betreffende persoonsgegevens worden 
verwerkt”. Deze definitie bevat verschillende belangrijke elementen, die hieronder 
zullen worden besproken. 
 
“… elke … wilsuiting …[aanvaardt] …” 
 
Er gelden in beginsel geen beperkingen ten aanzien van de wijze waarop toestemming 
kan worden verleend. Wil een toestemming in overeenstemming zijn met de richtlijn, 
dan moet het wel gaan om een “[wils]uiting” (indication). Ofschoon volgens de richtlijn 
“elke” vorm van “[wils]uiting” geoorloofd is, is niet precies duidelijk wat hier exact 
onder valt.  

 
In de richtlijn wordt niet ingegaan op de vorm van de wilsuiting (d.w.z. de wijze waarop 
de wil te kennen moet worden gegeven). Om redenen van flexibiliteit is “schriftelijk” als 
bijvoeglijke bepaling bij “toestemming” uit de definitieve tekst gelaten. Benadrukt moet 
worden dat de richtlijn dus “elke” uiting geoorloofd acht. Dit maakt een brede 
interpretatie van “[wils]uiting” mogelijk. Een uiting zou elk signaal kunnen zijn dat 
voldoende duidelijk is om de wil van de betrokkene tot uitdrukking te brengen en voor 
de voor de verwerking verantwoordelijke begrijpelijk te zijn. Het gebruik van de 
woorden “[wils]uiting” en “aanvaarden” wijst erop dat metterdaad een actie van de 
betrokkene nodig is (in tegenstelling tot een situatie waarin het ontbreken van actie − 
passiviteit − wordt geïnterpreteerd als “toestemming”).  
  
“Toestemming” dient een wilsuiting te omvatten waarmee de betrokkene te kennen geeft 
dat hij akkoord gaat. Het kan gaan om een handgeschreven handtekening onderaan een 
papieren formulier, maar ook om een mondelinge akkoordverklaring, of zelfs een 
bepaalde gedraging waaruit de toestemming redelijkerwijs kan worden afgeleid. 
Behalve het klassieke voorbeeld van het plaatsen van een handtekening, zou dus ook het 
afgeven van een naamkaartje onder de definitie kunnen vallen. Hetzelfde geldt wanneer 
iemand een organisatie zijn naam en adres stuurt voor het verkrijgen van informatie. In 
zo’n geval moet het versturen van naam en adres worden gezien als een “toestemming” 
voor het verwerken van die gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het afhandelen 
en beantwoorden van het informatieverzoek.  
 
In haar advies over het gebruik van locatiegegevens voor het verstrekken van diensten 
met toegevoegde waarde (WP 115) gaat de Groep in op de vraag hoe invulling moet 
worden gegeven aan het toestemmingsvereiste met betrekking tot diensten die de 
automatische lokalisatie van personen vereisen (bijv. diensten waarbij door het bellen 
van een bepaald nummer informatie kan worden verkregen over de 
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weersomstandigheden op de plaats waar de beller zich bevindt). In dit geval is erkend 
dat telefoneren naar het desbetreffende nummer betekent dat de beller toestemming 
geeft om gelokaliseerd te worden, mits hij van tevoren volledig is geïnformeerd over de 
manier waarop zijn locatiegegevens worden verwerkt. 

 
 
Voorbeeld: Bluetooth-reclameborden 
Er is een methode voor het maken van reclame waarbij reclameborden aan 
voorbijgangers berichten zenden waarin zij worden gevraagd een Bluetooth-
verbinding te maken voor het ontvangen van reclameboodschappen. De berichten 
worden verzonden naar mensen die op hun mobiele telefoon hun Bluetooth-
toepassingen hebben geactiveerd. Het feit alleen dat de Bluetooth-functie is 
geactiveerd, vormt geen rechtsgeldige toestemming (de Bluetooth-functie kan immers 
ook voor een ander doel zijn geactiveerd). Maar wanneer iemand over de dienst wordt 
geïnformeerd en vervolgens met zijn mobiele telefoon het bord tot op enkele 
centimeters nadert, dan is er normaal gesproken wel sprake van een “wilsuiting”. Een 
dergelijke actie laat zien welke mensen de reclameboodschappen werkelijk willen 
ontvangen. Alleen voor die mensen zou moeten worden aangenomen dat zij hun 
toestemming hebben gegeven en alleen die mensen zouden via hun telefoon de 
berichten moeten ontvangen. 

 
Het is twijfelachtig of ook de afwezigheid van een bepaald gedrag − of beter: passief 
gedrag − in zeer specifieke omstandigheden (d.w.z. in een context die totaal geen ruimte 
laat voor dubbelzinnigheid), als een “[wils]uiting” kan worden geïnterpreteerd. “Uiting” 
is weliswaar een zeer ruim begrip, maar het lijkt toch een zeker element van actie te 
omvatten. Net als het aanvullende vereiste in artikel 7, onder a), dat een toestemming 
“ondubbelzinnig” moet zijn, lijkt ook het vereiste dat de betrokkene zijn toestemming 
“te kennen moet geven” (must signify) erop te duiden dat inactiviteit onvoldoende is en 
enige vorm van actie is vereist om van “toestemming” te kunnen spreken, hoewel die 
actie verschillende vormen kan aannemen, afhankelijk van de context. 
 
In de praktijk zal het bij afwezigheid van actief gedrag voor de voor de verwerking 
verantwoordelijke moeilijk zijn te verifiëren of de betrokkene met zijn stilzwijgen heeft 
willen aangeven dat hij toestemt. In het volgende denkbeeldige voorbeeld heeft de voor 
de verwerking verantwoordelijke onvoldoende zekerheid om van “toestemming” te 
kunnen uitgaan: de voor de verwerking verantwoordelijke stelt klanten er per brief van 
in kennis dat hun persoonsgegevens worden doorgegeven als zij niet binnen twee weken 
bezwaar maken, maar slechts tien procent van de klanten reageert. In dit voorbeeld is het 
twijfelachtig of de negentig procent die niet reageerden toestemden in de doorgifte. In 
zulke gevallen beschikt de voor de verwerking verantwoordelijke niet over een 
duidelijke “wilsuiting” van de betrokkenen. Daarnaast kan hij ook niet aantonen dat hij 
toestemming heeft verkregen, want hij heeft geen bewijs. In de praktijk zal het vanwege 
de dubbelzinnigheid van een passieve reactie moeilijk zijn om daarmee aan de vereisten 
van de richtlijn te voldoen.  
 
“… vrije …” 

 
Een “toestemming” kan alleen rechtsgeldig zijn als de betrokkene een werkelijke keuze 
heeft en er geen sprake is van bedrog, intimidatie of dwang en de betrokkene ook niet 
het risico van aanzienlijke negatieve gevolgen loopt wanneer hij niet toestemt. Wanneer 
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de gevolgen van toestemming de keuzevrijheid van de betrokkene beperken, kan er geen 
sprake zijn “vrije” toestemming. De richtlijn zelf voorziet in artikel 8, lid 2, onder a), dat 
in sommige gevallen, die worden bepaald door de lidstaten, het verbod op de 
verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens niet door toestemming 
van de betrokkene ongedaan kan worden gemaakt. 

 
Het bovenstaande is bijvoorbeeld het geval wanneer de betrokkene onder de invloed van 
de voor de verwerking verantwoordelijke staat, zoals bij een arbeidsrelatie. De 
betrokkene verkeert dan door de aard van de relatie of door andere bijzondere 
omstandigheden in een afhankelijkheidsrelatie met de voor de verwerking 
verantwoordelijke en zou de vrees kunnen koesteren dat hij anders wordt behandeld als 
hij geen toestemming geeft voor de gegevensverwerking. 

 
De Groep heeft in verscheidene adviezen verkenningen uitgevoerd naar de grenzen van 
“toestemming” in situaties waarin die niet in vrijheid kan worden gegeven. Zulke 
verkenningen zijn met name uitgevoerd in de adviezen betreffende respectievelijk 
elektronische medische dossiers (WP 131), de verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de arbeidsverhouding (WP 48) en de verwerking van persoonsgegevens door 
het Wereldantidopingagentschap (WADA) (WP 162). 

 
In WP 131 schrijft de Groep dat “vrij[e toestemming] betekent dat de toestemming een 
wilsuiting moet zijn van een persoon die over al zijn verstandelijke vermogens beschikt, 
geuit zonder enige vorm van dwang, of die nu van maatschappelijke, financiële, 
psychologische of andere aard is. Toestemming die is gegeven onder dreiging van niet-
behandeling of een minder goede behandeling in een medische situatie, kan niet als vrij 
worden beschouwd. […] (W)anneer een zorgverlener als noodzakelijk en onvermijdbaar 
gevolg van de medische situatie persoonsgegevens in een EMD-systeem moet 
verwerken, [is] het misleidend […] indien hij deze verwerking door middel van 
toestemming tracht te wettigen. Zich baseren op toestemming moet worden beperkt tot 
gevallen waarin de betrokkene een echte vrije keuze heeft en nadien de mogelijkheid 
heeft om de toestemming zonder nadelige gevolgen in te trekken.” 18 
 
Indien na de intrekking van een toestemming de gegevensverwerking wordt voortgezet 
op basis van een andere wettelijke grond, kunnen vraagtekens worden gezet bij het 
eerdere gebruik van toestemming als grond: als de verwerking van begin af aan had 
kunnen plaatsvinden op basis van die andere grond, dan is het misleidend of zelfs 
inherent oneerlijk om de betrokkene om toestemming voor de verwerking te vragen. Het 
is anders als de eerste grond niet meer voldoet omdat de omstandigheden zijn veranderd, 
bijvoorbeeld omdat in de loop van de verwerking een nieuwe wet voor de betrokken 
databank van toepassing is geworden. Wanneer de nieuwe grond dan op rechtsgeldige 
wijze op de gegevensverwerking kan worden toegepast, kan de verwerking doorgaan. 
Maar dergelijke omstandigheden doen zich in de praktijk maar zelden voor. In beginsel 
is een toestemming nietig als zij feitelijk niet kan worden ingetrokken. 

 

                                                 
18  In WP 162 komt de Groep tot eenzelfde conclusie: “De sancties en gevolgen die zijn verbonden aan de weigering van 

deelnemers om zich aan de verplichtingen van de antidopingcode te onderwerpen (bijv. het invullen van de 
“whereabouts”), weerhouden de werkgroep ervan om een verleende toestemming als een “vrije” toestemming te 
beschouwen”. 
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De Groep heeft met betrekking tot de interpretatie van “vrije toestemming” in het kader 
van een arbeidsverhouding een overeenkomstig standpunt ingenomen19: “Wanneer 
toestemming van een werknemer is vereist en uit het niet verlenen van toestemming een 
reëel of potentieel relevant nadeel voortvloeit, is de toestemming niet rechtsgeldig, in de 
zin dat niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 7 of 8, omdat de toestemming niet 
in vrijheid is verleend. Als de werknemer niet kan weigeren om toestemming te verlenen, 
is er geen sprake van toestemming. […] Een problematisch gebied is dat waar het 
verlenen van toestemming een voorwaarde is om in dienst te worden genomen. De 
werknemer kan in theorie toestemming weigeren, maar de consequentie daarvan kan 
zijn dat de kans op een dienstverband verloren gaat. In dergelijke omstandigheden 
wordt niet in vrijheid toestemming verleend en is de toestemming derhalve niet geldig. 
De situatie is zelfs nog duidelijker wanneer, zoals zo vaak het geval is, alle werkgevers 
dezelfde of soortgelijke arbeidsvoorwaarden stellen.” 
 

Voorbeeld: Afbeeldingen op een intranet 
Uit het volgende voorbeeld blijkt dat ook een toestemming die in het kader van een 
arbeidsverhouding is verleend, rechtsgeldig kan zijn: Een onderneming besluit tot de 
bouw van een intranet waarop de namen en functies van de werknemers zullen worden 
vermeld. Elke werknemer wordt gevraagd of hij zijn naam vergezeld zou willen zien 
van een afbeelding. Werknemers die dat willen, worden uitgenodigd om een 
afbeelding van zichzelf naar een bepaald adres te sturen. Een werknemer die na 
ontvangst van adequate informatie een afbeelding opstuurt, wordt op grond van die 
actie geacht te hebben toegestemd. Ook wanneer de onderneming van elke werknemer 
een digitale afbeelding heeft en elk van hen om toestemming vraagt om die afbeelding 
voor bovengenoemd doel te uploaden, wordt elke werknemer die vervolgens op de 
betreffende intranetpagina op een knop klikt om daarmee te kennen te geven dat hij 
toestemt, geacht een rechtsgeldige toestemming te hebben gegeven. In beide gevallen 
wordt de keuze van de werknemer om al dan niet zijn toestemming te geven voor het 
plaatsen van zijn afbeelding op het intranet, volledig gerespecteerd.  

 

Toestemming in het kader van een arbeidsverhouding vereist een specifieke discussie, 
De culturele en sociale aspecten van de arbeidsverhouding spelen een belangrijke rol, 
net als de interactie van de beginselen van gegevensbescherming met arbeidswetgeving. 
In het kader van een arbeidsverhouding kunnen persoonsgegevens voor meerdere 
doeleinden worden verwerkt: 

 

o omdat de gegevens nodig zijn voor de taakuitvoering door de werknemer: de 
verwerking vindt dan plaats op grond van artikel 7, onder b): noodzakelijk voor de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst; 

o om te bepalen of de werknemer recht heeft op aandelenopties: hetzij op basis van 
toestemming (artikel 7, onder a)), of omdat het inherent is aan de administratieve 
aspecten van de contractuele arbeidsrelatie (artikel 7, onder b));  

o verwerking van het socialezekerheidsnummer voor de sociale zekerheid: op grond 
van een wettelijke verplichting (artikel 7, onder c)), of mogelijk op grond van 
verplichtingen die voortvloeien uit het arbeidsrecht (artikel 8, onder b)); 

                                                 
19  WP 48 – Advies van de Groep gegevensbescherming artikel 29 betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het 

kader van de arbeidsverhouding. WP 114 – Werkdocument van de Groep gegevensbescherming artikel 29 over een 
gemeenschappelijke interpretatie van artikel 26, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG, van 24 oktober 1995, is in dit verband 
eveneens van belang. 
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o verwerking van etnische gegevens: in sommige landen is dit eveneens een 
arbeidsrechtelijke verplichting (artikel 8, onder b)), terwijl het in andere streng 
verboden is. 

 

Hoewel er misschien een sterke presumptie is dat “toestemming” in het kader van een 
arbeidsverhouding een zwakke rechtmatigheidsgrond is, sluit het bestaan van een 
arbeidsrelatie het gebruik van deze grond niet helemaal uit, mits er voldoende 
waarborgen zijn dat de toestemming werkelijk in vrijheid is gegeven.  

 

Ofschoon een situatie van ondergeschiktheid vaak de belangrijkste reden is waarom een 
toestemming niet kan worden geacht in vrijheid te zijn verleend, kunnen ook andere 
contextuele elementen het besluit van de betrokkene beïnvloeden. Aan een besluit 
kunnen bijvoorbeeld financiële, emotionele of praktische aspecten zijn verbonden. Het 
feit dat het verzamelen van gegevens gebeurt door een overheidsinstantie kan de 
betrokkene eveneens beïnvloeden in zijn besluitvorming. Het is echter moeilijk om 
duidelijk onderscheid te maken tussen een eenvoudige prikkel en iets wat werkelijk de 
keuzevrijheid aantast. Onderstaande voorbeelden geven een beeld van de factoren (met 
name kosten en inspanningen) die de besluitvorming van betrokkenen kunnen 
beïnvloeden. 
 
Voorbeeld: Elektronische patiëntendossiers 

In veel lidstaten is er een ontwikkeling gaande in de richting van elektronische 
patiëntendossiers. Dit biedt zorgverleners toegang tot sleutelinformatie op elke plaats 
waar de patiënt behandeling nodig heeft.  
– In het eerste scenario is het aanleggen van een patiëntendossier volstrekt vrijwillig en 
wordt de patiënt hoe dan ook behandeld, of hij nu wel of niet heeft ingestemd met het 
aanleggen van een patiëntendossier. In dit scenario kan ervan worden uitgegaan dat een 
patiënt die toestemming heeft verleend voor het aanleggen van een patiëntendossier dat 
in vrijheid heeft gedaan, omdat hij geen nadelige gevolgen zou hebben ondervonden als 
hij had geweigerd om toestemming te geven.  
– In het tweede scenario is er een bescheiden financiële prikkel voor mensen die 
toestemming geven voor het aanleggen van een elektronisch patiëntendossier. Patiënten 
die dit weigeren, ondervinden daar geen nadelige gevolgen van, in de zin dat de kosten 
van de zorg gelijk blijven. Ook in dit scenario kan ervan worden uitgegaan dat een 
eventuele toestemming in vrijheid is verleend. 
– In het derde scenario moeten patiënten die weigeren om aan het e-gezondheidssysteem 
deel te nemen, aanzienlijk hogere tarieven betalen en duurt de verwerking van hun 
dossiers aanzienlijk langer. Dat betekent dus dat aan een weigering duidelijke nadelen 
zijn verbonden. (Het doel is natuurlijk om binnen een bepaalde termijn de toestemming 
van alle burgers te verkrijgen om hun medische gegevens in het systeem op te nemen.) 
Een toestemming wordt dan niet in volledige vrijheid gegeven. Vandaar dat ook naar 
andere wettige gronden voor het verwerken van persoonlijke medische gegevens zou 
moeten worden gezocht, en wellicht is artikel 8, lid 3, van Richtlijn 95/46/EG van 
toepassing. 
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Voorbeeld: bodyscanners 

In sommige openbare ruimten, met name op luchthavens bij de gate, wordt steeds meer 
gebruik gemaakt van bodyscanners. Aangezien bij het scannen passagiersgegevens 
worden verwerkt20, moet zijn voldaan aan een van de gronden van artikel 7. Soms wordt 
het voorgesteld alsof passagiers de keuze hebben om door een bodyscanner te lopen en 
dat zij, als zij dat doen, impliciet toestemmen in de gegevensverwerking. Weigering om 
door een bodyscanner te lopen kan echter achterdocht wekken of aanleiding zijn voor 
aanvullende controles, zoals fouillering. Veel passagiers stemmen ermee in dat zij 
worden gescand om mogelijke problemen of vertragingen te voorkomen en op tijd in het 
vliegtuig te zitten, wat hun eerste prioriteit is. Een dergelijke toestemming kan niet 
worden geacht in volledige vrijheid te zijn gegeven. Aangezien bewezen moet worden 
dat de verwerking (om redenen van openbare veiligheid) noodzakelijk is, kan artikel 7, 
onder a), geen rechtsgeldige grondslag bieden. Dat kan alleen een wet die passagiers 
verplicht om hun medewerking te verlenen (artikel 7, onder c) of e)). De grondslag voor 
bodyscans zou dan die wet moeten zijn. De betreffende wet zou passagiers nog steeds de 
keuze kunnen laten tussen scannen en fouilleren, hoewel die keuze alleen 
complementair, als onderdeel van aanvullende maatregelen, zou worden geboden. 

 
 

Bij de keuze van de wettelijke grond voor het verwerken van persoonsgegevens kan ook 
de aard van de voor de verwerking verantwoordelijke bepalend zijn. Dit geldt met name 
ten aanzien van voor gegevenswerking verantwoordelijken in de publieke sector, waar 
het verwerken van gegevens normaal gesproken gebeurt ten behoeve van de nakoming 
van een wettelijke verplichting als bedoeld in artikel 7, onder c), of ten behoeve van de 
vervulling van een taak van algemeen belang als bedoeld in artikel 7, onder e). In die 
gevallen is toestemming van de betrokkene geen geschikte rechtmatigheidsgrond voor 
de gegevensverwerking. Dit is met name duidelijk bij de verwerking van 
persoonsgegevens door overheidsinstanties met gezagsbevoegdheden, zoals 
rechtshandhavingsautoriteiten bij de uitoefening van hun politiële en justitiële taken. De 
politie kan niet op basis van toestemming van de betrokkene maatregelen nemen waarin 
de wet niet voorziet of die de wet niet toestaat. 
 
Desalniettemin moet worden erkend dat zelfs als staten een wettelijke plicht tot het 
verwerken van persoonsgegevens hebben, de betrokkene niet altijd de plicht heeft om 
mee te werken. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin aan betrokkenen “diensten 
met toegevoegde waarde” worden verleend, waarvan zij wel of niet gebruik kunnen 
maken. Maar in de meeste gevallen is de verwerking verplicht. Het is vaak moeilijk te 
bepalen of de verwerking van persoonsgegevens door een overheidsinstantie rechtens 
afhankelijk is van de toestemming van de betrokkene. Met het verwerken van 
persoonsgegevens in de publieke sector zijn dan ook vaak hybride regelingen gemoeid, 
wat kan leiden tot onzekerheid en misbruik wanneer de toepassing ervan ten onrechte 
wordt gerechtvaardigd door toestemming van de betrokkene. 

 
In de uitzonderlijke gevallen waarin “toestemming” voor staten een rechtsgeldige grond 
voor het verwerken van persoonsgegevens is, moet zorgvuldig worden gecontroleerd of 

                                                 
20  Zie de brief van 11 februari 2009 van de voorzitter van de Groep aan Daniel Calleja Crespo, directeur bij DG TREN, 

betreffende bodyscanners, naar aanleiding van de raadpleging van de Commissie over “the impact of the use of body 
scanners in the field of aviation security on human rights, privacy, personal dignity, health and data protection”. 
Beschikbaar op http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/WP docs/2009-others_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/WP docs/2009-others_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/WP docs/2009-others_en.htm
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het besluit over het al dan niet verlenen van toestemming in volledige vrijheid kan 
worden genomen. Zoals de volgende voorbeelden laten zien, is in gevallen waarin de 
voor de verwerking verantwoordelijke een overheidsinstantie is, in de regel niet 
“toestemming” de rechtmatigheidsgrond voor een gegevensverwerking, maar het 
nakomen van een wettelijke verplichting (ex artikel 7, onder c)) of het vervullen van een 
taak van algemeen belang (ex artikel 7, onder e)). 

 
Voorbeeld: e-overheid 
In de lidstaten worden momenteel identiteitsbewijzen ontwikkeld die beschikken over 
een chip waarin elektronische functies zijn geïntegreerd. Het is mogelijk niet verplicht 
om die elektronische functies te laten activeren. Maar als dat niet gebeurt, heeft de 
gebruiker mogelijk geen of nog slechts moeilijk toegang tot bepaalde administratieve 
diensten (omdat ze bijvoorbeeld alleen nog maar online worden aangeboden, of door 
kortere openingstijden van kantoren). Toestemming kan in dit geval niet als grond voor 
verwerking worden gebruikt. Die grond zou de wet moeten zijn waarin de ontwikkeling 
van e-diensten is geregeld en de noodzakelijke waarborgen zijn vastgelegd. 

 
Voorbeeld: PNR-gegevens 
De vraag of de toestemming van passagiers kan worden gebruikt als 
rechtmatigheidsgrond voor het doorgeven van boekinggegevens (“PNR-gegevens”) door 
Europese luchtvaartmaatschappijen aan de Amerikaanse autoriteiten, is al eerder 
besproken. De Groep is van mening dat passagiers een besluit over het al dan niet 
verlenen van toestemming niet in vrijheid kunnen nemen, omdat de 
luchtvaartmaatschappijen de gegevens nog vóór het vertrek van de vlucht moeten 
versturen en passagiers bijgevolg geen echte keuze hebben als zij willen vliegen21. De 
rechtmatigheidsgrond is in dit geval niet de “toestemming” van de passagier, maar de 
noodzaak om de verplichtingen na te komen die zijn neergelegd in de overeenkomst 
tussen de EU en de VS inzake de verwerking en overdracht van PNR-gegevens (ex 
artikel 7, onder c)). 

 
Voorbeeld: Volkstelling 
Bij een nationale volkstelling worden de bewoners van een land vragen gesteld over hun 
persoonlijke en werksituatie. Het beantwoorden van die vragen is verplicht. Daarnaast 
bevat de vragenlijst ook een vraag waarvoor duidelijk is aangegeven dat het 
beantwoorden daarvan optioneel is, namelijk een vraag over het vervoermiddel dat de 
respondent gebruikt. Ofschoon voor de meeste vragen die tijdens een volkstelling 
worden gesteld, zeker niet kan worden gezegd dat in vrijheid is toegestemd in het 
beantwoorden ervan, is het beantwoorden van de vraag over het vervoermiddel de vrije 
keuze van de respondent. Maar het is duidelijk dat de staat deze vragenlijst verspreidt 
om antwoorden te krijgen. In het algemeen vormt “toestemming” in deze context geen 
rechtsgeldige grond. 

 
“… specifieke …” 

 
Wil een toestemming rechtsgeldig zijn, dan moet ze “specifiek” zijn. Met andere 
woorden: een algemene toestemming zonder dat duidelijk is aangegeven wat precies het 
doel van de verwerking is, is niet aanvaardbaar.  

                                                 
21  Zie advies 6/2002 van de Groep gegevensbescherming artikel 29 over de doorgifte van informatie van de passagierslijst 

en andere gegevens van luchtvaartmaatschappijen aan de Verenigde Staten. 
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Wil een toestemming specifiek zijn, dan moet zij om te beginnen begrijpelijk zijn: uit de 
formulering van de toestemming moet duidelijk zijn dat de betrokkene precies op de 
hoogte is van de reikwijdte en de gevolgen van de gegevensverwerking waarvoor hij 
zijn toestemming geeft. De toestemming kan niet betrekking hebben op een open reeks 
van verwerkingactiviteiten. Met andere woorden: een toestemming is maar in een 
beperkte context geldig. 
 
De verschillende elementen van de verwerking moeten duidelijk worden omschreven en 
voor elk element is toestemming vereist. De toestemming heeft met name betrekking op 
de gegevens die worden verwerkt en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. Het begrip 
hiervan moet zijn gebaseerd op de redelijke verwachtingen van de partijen. Het is dan 
ook inherent aan een “specifieke toestemming” dat deze op informatie berust (informed 
consent). Voor de toestemming die met betrekking tot de verschillende elementen van 
een verwerking wordt verleend, bestaat het vereiste van gedifferentieerdheid: de 
toestemming kan niet worden geacht betrekking te hebben op “alle gerechtvaardigde 
doeleinden” van de voor de verwerking verantwoordelijke. Verder kan zij kan alleen 
betrekking hebben op verwerkingen die gezien het doeleinde ervan redelijk en 
noodzakelijk zijn. 
 
In beginsel zou het mogelijk moeten zijn dat voor gegevensverwerking 
verantwoordelijken voor verschillende verwerkingen slechts éénmaal toestemming 
verkrijgen, als de betrokkene die verwerkingen redelijkerwijs had mogen verwachten. 
 
Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs een prejudiciële beslissing22 inzake artikel 
12, lid 2, van de e-privacyrichtlijn gegeven, betreffende de noodzaak van een nieuwe 
toestemming van abonnees die al hadden ingestemd met de publicatie van hun 
persoonsgegevens in een enkele telefoongids, voor het doorgeven van die gegevens voor 
publicatie door andere telefoongidsdiensten. Het Hof oordeelde dat wanneer de abonnee 
naar behoren is geïnformeerd over de mogelijkheid van doorgifte van zijn 
persoonsgegevens aan derde ondernemingen en hij al heeft ingestemd met de publicatie 
van die gegevens in een openbare telefoongids, geen nieuwe toestemming van de 
abonnee nodig is voor de doorgifte van dezelfde gegevens, “indien wordt gewaarborgd 
dat de betrokken gegevens niet voor andere doeleinden zullen worden gebruikt dan die 
waarvoor zij met het oog op de eerste publicatie ervan zijn verzameld” (punt 65). 

 
Toch kan een afzonderlijke toestemming nodig zijn als de voor de verwerking 
verantwoordelijke voornemens is de gegevens voor verschillende doeleinden te 
verwerken. Toestemming voor het toesturen van informatie over nieuwe producten zou 
ook toestemming voor het toezenden van informatie over specifieke promotieacties 
kunnen omvatten, omdat de betrokkene dit redelijkerwijs had kunnen verwachten. Maar 
voor het doorgeven van gegevens van de betrokkene aan derden zou een afzonderlijke 
toestemming moeten worden verkregen. De noodzaak van gedifferentieerdheid bij het 
verkrijgen van toestemming moet van geval tot geval worden bepaald, afhankelijk van 
het doel/de doeleinden of de ontvangers van de gegevens. 

                                                 
22  Arrest van het Hof van 5 mei 2011, Deutsche Telekom AG (Zaak C-543/09). Deze zaak begon met een prejudiciële 

verwijzing door het Bundesverwaltungsgericht betreffende telefoongidsen en in het bijzonder betreffende de 
interpretatie van artikel 25, lid 2, van de Universeledienstrichtlijn (2002/22/EG) en artikel 12, lid 2, van de 
e-privacyrichtlijn (2002/58/EG). De zaak houdt duidelijk verband met de speciale rol van telefoongidsen in de 
Universeledienstrichtlijn. 
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Wij roepen in herinnering dat voor een gegevensverwerking verschillende wettelijke 
gronden kunnen bestaan. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld verwerkt omdat ze 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract met de betrokkene (bijv. voor 
product fulfilment of service management). Voor verwerkingen die verder gaan dan 
voor de uitvoering van het contract nodig is (bijv. het beoordelen van de 
kredietwaardigheid van de betrokkene (credit scoring)), is mogelijk een afzonderlijke 
toestemming nodig. 

 
De Groep heeft over dit element van toestemming duidelijkheid verschaft in WP 131, 
een advies over elektronische medische dossiers: om “specifiek” te zijn, moet een 
toestemming betrekking hebben op een duidelijk omschreven, concrete situatie waarin 
de verwerking van medische gegevens is voorzien. Vandaar dat een “algemene 
instemming” van de betrokkene − bijv. met de verzameling van zijn medische gegevens 
voor een elektronisch patiëntendossier en een eventuele doorgifte van deze gegevens 
aan zorgverleners − geen toestemming in de zin van artikel 2, onder h), van de richtlijn 
zou vormen. 

 
Dezelfde redenering wordt gevolgd in WP 115, een advies over het gebruik van 
locatiegegevens voor het verstrekken van diensten met toegevoegde waarde: “(De) 
definitie sluit uitdrukkelijk uit dat het geven van toestemming deel zou uitmaken van het 
aanvaarden van de algemene voorwaarden van de aangeboden 
elektronischecommunicatiedienst. […] Afhankelijk van welke dienst wordt aangeboden, 
kan de toestemming op een specifieke verrichting slaan of een akkoord behelzen om 
continu gelokaliseerd te worden.” 
 
In het arrest van het Europees Hof van Justitie waarnaar in hoofdstuk II (onder “Belang 
van toestemming: rechtmatigheidsgrond”) werd verwezen, wordt het woord “specifiek” 
weliswaar niet gebruikt, maar ook het Hof wijst er in zijn motivering met nadruk op dat 
een toestemming specifiek moet zijn, zij het met andere woorden: “[het] volstaat […] 
niet dat de arbeidsovereenkomst van de belanghebbende verwijst naar een collectieve 
arbeidsovereenkomst die een dergelijke overschrijding toestaat”. 

 
Voorbeeld: Sociale netwerken 
Aan de toegang tot sociale netwerken is vaak de voorwaarde verbonden dat de gebruiker 
instemt met verschillende soorten gegevensverwerkingen.  
 
Om zich bij een sociaal netwerk te kunnen inschrijven, moet de gebruiker bijvoorbeeld 
instemmen met het ontvangen van advertenties die op zijn surfgedrag zijn gebaseerd 
(behavioural advertising), zonder nadere omschrijving of alternatieven. Gezien het 
belang dat sommige sociale netwerken bij bepaalde categorieën van gebruikers hebben 
(zoals tieners), zullen gebruikers uit deze categorieën met de ontvangst van die 
advertenties instemmen om niet gedeeltelijk van sociale interacties te worden 
uitgesloten. De gebruiker moet zijn besluit over het al dan niet verlenen van 
toestemming voor de ontvangst van bedoelde advertenties, in vrijheid en gericht kunnen 
nemen, zodat er in voorkomend geval sprake is van een vrije en specifieke toestemming. 
Dat betekent onder meer dat zijn toegang tot het netwerk niet afhankelijk wordt gesteld 
van die toestemming. De mogelijkheid om in te stemmen met de ontvangst van 
advertenties zou via een pop-up kunnen worden geboden. 
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Sociale-netwerkdiensten bieden de mogelijkheid van het gebruik van externe 
applicaties. In de praktijk kan de gebruiker een dergelijke applicatie vaak alleen 
gebruiken als hij ermee instemt dat zijn gegevens worden doorgegeven aan de 
ontwikkelaar van de applicatie, onder meer voor behavioural advertising en verkoop 
aan derden. Aangezien het voor de werking van de applicatie niet nodig is dat de 
ontwikkelaar over de gegevens van de gebruiker beschikt, pleit de Groep voor 
gedifferentieerdheid bij het verkrijgen van toestemming van de gebruiker. Dat wil 
zeggen, dat van de gebruiker een afzonderlijke toestemming wordt verkregen voor de 
doorgifte van zijn gegevens aan de ontwikkelaar voor die uiteenlopende doeleinden. Er 
bestaan verschillende mechanismen, zoals pop-upmenu’s, die de gebruiker de 
mogelijkheid geven om via selectie aan te geven voor welke doeleinden zijn gegevens 
gebruikt mogen worden (doorgifte aan de ontwikkelaar; diensten met toegevoegde 
waarde; behavioural advertising; doorgifte aan derden; enz.). 
 
Het feit dat het moet gaan om een “specifieke toestemming” betekent ook dat als de 
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt op enig moment veranderen, de 
gebruiker daarvan in kennis moet worden gesteld en de gelegenheid moet krijgen om al 
dan niet in te stemmen met die verandering. De betrokkene moet met name worden 
geïnformeerd over de gevolgen van een eventuele weigering. 
 

 
“… op informatie berustende …” 

 
Het laatste element van de definitie van “toestemming” − maar niet het laatste vereiste, 
zoals wij verderop zullen zien − is dat de toestemming op informatie moet berusten. 

 
De artikelen 10 en 11 van de richtlijn bepalen dat betrokkenen van informatie moeten 
worden voorzien. Deze informatieplicht staat feitelijk los van de elementen van 
“toestemming”, maar houdt er in veel gevallen wel verband mee: het verstrekken van 
informatie wordt niet altijd gevolgd door een “toestemming” (een andere van de in 
artikel 7 genoemde gronden kan worden gebruikt), maar aan elke “toestemming” moet 
wel het verstrekken van informatie vooraf gaan. 

 
Dit betekent in de praktijk dat “de betrokkene zijn toestemming geeft op basis van 
beoordeling en begrip van de feiten en implicaties van een wijze van handelen. De 
betrokkene moet op duidelijke en begrijpelijke wijze volledig en nauwkeurig worden 
geïnformeerd over alle relevante aspecten, en met name de aspecten die in de artikelen 
10 en 11 van de richtlijn worden genoemd, zoals de aard van de te verwerken gegevens, 
de doeleinden van de verwerking, de ontvangers van mogelijke doorgifte van gegevens, 
en de rechten van de betrokkene. Dit houdt ook in dat de betrokkene zich bewust moet 
zijn van de gevolgen die het onthouden van zijn toestemming heeft”23.  
 
Toestemming wordt in veel gevallen verkregen op het moment dat de persoonsgegevens 
van de betrokkene worden verzameld en de verwerking begint. De te verstrekken 
informatie valt dan samen met de informatie-elementen van artikel 10 van de richtlijn. 
Maar toestemming kan ook “downstream” worden gevraagd, namelijk als het doel van 
de verwerking verandert. In dat geval is de vraag welke informatie moet worden 

                                                 
23  WP 131 – Werkdocument inzake de verwerking van persoonsgegevens betreffende gezondheid in elektronische 

medische dossiers. 
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verstrekt, afhankelijk van wat de betrokkene in de desbetreffende context en gezien het 
doel van de verwerking aan informatie nodig heeft. 

 
Geïnformeerde toestemming (informed consent) is met name van groot belang bij het 
doorgeven van persoonsgegevens naar derde landen: “[deze houdt in] dat de betrokkene 
naar behoren op de hoogte wordt gebracht van het risico dat zijn gegevens worden 
doorgegeven naar een land dat onvoldoende bescherming biedt” 24. 

 
Er kunnen twee soorten vereisten worden onderscheiden die moeten garanderen dat de 
betrokkene naar behoren wordt geïnformeerd: 
 
• Kwaliteit van de informatie − De wijze waarop de informatie is verstrekt (in heldere 
en begrijpelijke taal, zonder jargon, opvallend) is cruciaal bij het beoordelen van de 
vraag of de toestemming met kennis van zaken (informed) is gegeven. De wijze waarop 
de betrokkene moet worden geïnformeerd, hangt af van de context: een doorsnee-
gebruiker moet het kunnen begrijpen. 
 
• Toegankelijkheid en zichtbaarheid van de informatie − De informatie moet 
rechtstreeks aan de betrokkene worden verstrekt. Het volstaat niet om de informatie 
ergens “beschikbaar” te maken. In zijn arrest25 van 2004 is het Hof van Justitie heel 
stellig op dit punt in verband met een arbeidsovereenkomst waarin voor sommige 
arbeidsvoorwaarden naar een collectieve arbeidsovereenkomst was verwezen in plaats 
van dat die voorwaarden duidelijk in de individuele arbeidsovereenkomst waren 
beschreven. De informatie moet duidelijk zichtbaar (type en grootte van de letters), 
opvallend en volledig zijn. Dialoogframes kunnen worden gebruikt om op het moment 
dat de toestemming wordt gevraagd, specifieke informatie te geven. Zoals hierboven al 
is opgemerkt in verband met “specifieke toestemming”, zijn online-informatie-
instrumenten vooral nuttig in verband met sociale-netwerkdiensten, om te zorgen voor 
voldoende gedifferentieerdheid en duidelijkheid met betrekking tot privacy-instellingen. 
Ook het gebruik van gelaagde berichten kan zinvol zijn, omdat de noodzakelijke 
informatie zo op een gemakkelijk toegankelijke manier kan worden verstrekt. 

 
Na verloop van tijd kunnen twijfels ontstaan over de vraag of een toestemming die 
oorspronkelijk was gegeven op basis van voldoende informatie, nog steeds rechtsgeldig 
is. Mensen kunnen van mening veranderen over een eerder genomen beslissing. Daar 
kunnen tal van redenen voor zijn: een eerder gemaakte keuze was gewoon niet goed of 
de omstandigheden zijn veranderd, zoals een kind dat inmiddels een hogere leeftijd 
heeft bereikt26. Vandaar dat het “good practice” is dat voor de verwerking 
verantwoordelijken na een bepaalde tijd nagaan of mensen nog steeds achter hun keuze 
staan door hen te informeren over hun huidige keuzes en de mogelijkheid te bieden die 
keuzes te bevestigen dan wel ongedaan te maken27. De tijdsspanne waarna dit gebeurt, 
hangt natuurlijk af van de context en omstandigheden.  

 

                                                 
24  WP 12 – Werkdocument – Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen: toepassing van de artikelen 25 en 26 van 

de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming. Zie tevens WP 114 – Werkdocument van de Groep 
gegevensbescherming artikel 29 over een gemeenschappelijke interpretatie van artikel 26, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG 
van 24 oktober 1995. 

25  Zie voetnoot 12 (paragraaf II.2). 
26  Werkdocument 1/2008 over de bescherming van persoonsgegevens van kinderen, WP 147, 18 februari 2008. 
27  De Groep heeft soortgelijke aanbevelingen gedaan in advies 2/2010 over online reclame op basis van surfgedrag 

('behavioural advertising'). WP 171, goedgekeurd op 22 juni 2010.  

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp147_en.pdf
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Voorbeeld: Misdaadkaarten 
Sommige politiediensten publiceren kaarten of andere gegevens die laten zien waar 
bepaalde categorieën van misdrijven plaatsvonden. In de regel voorkomen de 
ingebouwde waarborgen dat de persoonsgegevens van slachtoffers worden 
gepubliceerd, omdat de plaats delict slechts vrij algemeen wordt aangegeven. Sommige 
politiediensten wijzen de plaats delict echter zeer nauwkeurig aan als het slachtoffer 
daarmee instemt. In zulke gevallen kan een meer precieze link worden gelegd tussen het 
slachtoffer en de plaats van het misdrijf. Het slachtoffer wordt echter niet expliciet 
verteld dat op het internet informatie zal worden gepubliceerd waaruit zijn identiteit kan 
worden afgeleid en hoe die informatie op andere wijze nog kan worden misbruikt. 
Vandaar dat een gegeven toestemming in een dergelijk geval niet rechtsgeldig is, omdat 
het slachtoffer mogelijk geen volledig zicht heeft op de hoeveelheid informatie die over 
hem wordt gepubliceerd.  

 
Hoe complexer een gegevensverwerking, hoe meer mag worden geëist van de voor de 
verwerking verantwoordelijke. Hoe moeilijker het voor de gemiddelde burger wordt om 
alle elementen van een gegevensverwerking te overzien en begrijpen, hoe groter de 
inspanningsverplichting voor de voor de verwerking verantwoordelijke zou moeten zijn 
om aan te tonen dat de toestemming is verkregen op basis van specifieke en 
begrijpelijke informatie. 
 
Wanneer wordt gesproken over “toestemming”, als gedefinieerd in artikel 2, onder h), 
zijn steeds ook de andere vereisten van toepassing die later in de richtlijn worden 
genoemd. Artikel 7 voegt “ondubbelzinnig” toe aan de elementen van “toestemming”, 
en wanneer de verwerking betrekking heeft op specifieke categorieën van gegevens, 
voegt artikel 8 nog het element “uitdrukkelijk” toe.  

 
III.A.2. Artikel 7, onder a) 

 
Ingevolge artikel 7, onder a), van de richtlijn vormt de ondubbelzinnige toestemming 
van de betrokkene een grond voor het verwerken van persoonsgegevens. Dus om 
rechtsgeldig te zijn, moet een toestemming niet alleen voldoen aan de criteria van artikel 
2, onder h), maar ook ondubbelzinnig zijn.  
 
Wil er sprake zijn van een ondubbelzinnige toestemming, dan mag de procedure voor 
het verkrijgen en verlenen van toestemming er geen twijfel over laten bestaan dat de 
betrokkene metterdaad wilde toestemmen. Met andere woorden: de wilsuiting waarmee 
de betrokkene te kennen geeft dat hij instemt, mag wat betreft zijn “wil” niet voor 
tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Als daar redelijke twijfel over bestaat, is er sprake van 
dubbelzinnigheid. 

 
Zoals hieronder verder wordt beschreven, zijn voor gegevensverwerking 
verantwoordelijken op basis van dit vereiste verplicht krachtige procedures te 
implementeren voor het verkrijgen van toestemming, waarbij hetzij wordt getracht om 
van de betrokkene een duidelijke en uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen, hetzij 
gebruik wordt gemaakt van bepaalde soorten procedures die resulteren in een duidelijke 
stilzwijgende toestemming. De voor de verwerking verantwoordelijke moet er ook 
voldoende zeker van zijn dat de persoon die toestemming geeft, de betrokkene is. Dat is 



 

 25

met name van belang wanneer de toestemming telefonisch of via het internet wordt 
gegeven. 
 
Een kwestie die hiermee verband houdt, is het bewijs van toestemming. Voor 
gegevensverwerking verantwoordelijken die zich baseren op toestemming zullen 
moeten aantonen dat die toestemming ook inderdaad is verleend, bijvoorbeeld bij een 
geschil met de betrokkene. Ook kan het voorkomen dat om dergelijk bewijs wordt 
gevraagd in het kader van een handhavingsactie. Bijgevolg dienen voor de verwerking 
verantwoordelijken ervoor te zorgen dat zij in voorkomend geval beschikken over 
bewijs dat een toestemming inderdaad is gegeven. Zij moeten er met andere woorden 
voor zorgen dat een toestemming verifieerbaar is. 

 
Wij zullen nu een aantal methoden voor het verlenen van toestemming analyseren en 
daarbij vooral ingaan op de vraag of de resulterende toestemming ondubbelzinnig is.  

 
Procedures of mechanismen waarbij een uitdrukkelijke verklaring van toestemming 
wordt gegeven − bijvoorbeeld een ondertekende overeenkomst of schriftelijke 
akkoordverklaring − zijn erg geschikt als middel om een ondubbelzinnige toestemming 
te verlenen. Tegelijkertijd verschaffen zij de voor de verwerking verantwoordelijken 
ook het bewijs dat de toestemming is gegeven.  

 
Voorbeeld: Toestemming voor het toesturen van reclame via de reguliere post 
Een hotel vraagt gasten om op een papieren formulier hun postadres in te vullen als 
zij via de reguliere post reclamemateriaal willen ontvangen. Indien een gast na het 
verstrekken van zijn postadres het formulier voor akkoord ondertekent, vormt dit een 
ondubbelzinnige toestemming. In dit geval is de toestemming zowel uitdrukkelijk als 
schriftelijk. Deze procedure verschaft de voor de verwerking verantwoordelijke 
afdoende bewijs dat een klant toestemming heeft gegeven, op voorwaarde natuurlijk 
dat hij het ondertekende formulier bewaart.  

 
Maar niet alle vormen van toestemming die uitdrukkelijk lijken, leveren ook metterdaad 
toestemming op. Deze kwestie kwam onlangs bij het Hof van Justitie aan de orde in de 
zaak Volker und Markus Schecke v. Land Hessen, waarbij het ging om de publicatie van 
de namen van begunstigden van EU-subsidies en van het subsidiebedrag dat elk van hen 
had ontvangen28. De advocaat-generaal analyseerde of de begunstigden in kwestie een 
ondubbelzinnige toestemming hadden gegeven toen zij de volgende verklaring 
ondertekenden: “Mij is bekend dat artikel 44 bis van verordening […] nr. 1290/2005 de 
bekendmaking van informatie over de begunstigden van [financiële middelen uit] het 
ELGF en het ELFPO en de per begunstigde ontvangen bedragen voorschrijft”. De 
advocaat-generaal concludeerde als volgt: “De kennisneming door een voorafgaande 
mededeling dat een bekendmaking van enigerlei aard zal volgen, kan niet worden 
gelijkgesteld met het verlenen van “ondubbelzinnige” toestemming voor een bepaald 
soort gedetailleerde bekendmaking. Evenmin kan zij strikt genomen worden aangemerkt 
als een “vrije, specifieke uiting” van de wil van verzoekers overeenkomstig de definitie 
van de toestemming van de betrokkene van artikel 2, sub h).” Zij concludeerde derhalve 
dat de verzoekers geen toestemming hadden gegeven voor de verwerking (i.c. 

                                                 
28  Uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 

(ELFPO).  
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bekendmaking) van hun persoonsgegevens in de zin van artikel 7, onder a), van 
Richtlijn 95/46/EG.29 
Een uitdrukkelijke toestemming kan ook in een onlineomgeving worden gegeven. Net 
als in een offlineomgeving bestaan er in een onlineomgeving zeer geschikte manieren 
voor het verlenen van ondubbelzinnige toestemming, zoals blijkt uit het volgende 
voorbeeld.  

 
Voorbeeld: Onlinetoestemming voor inschrijving in een loyaliteitsprogramma 
Op de website van een hotel staat een reserveringsformulier waarmee online een 
kamer kan worden gereserveerd. Het onlineformulier, waarop de gevraagde 
(betaal)gegevens moeten worden ingevuld, bevat ook een hokje dat de klant moet 
aanvinken als hij wil dat zijn gegevens worden gebruikt om hem in te schrijven in een 
loyaliteitsprogramma. Het aanvinken van dit hokje nadat de noodzakelijke informatie 
is ontvangen, vormt een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige toestemming, omdat deze 
handeling geen twijfel laat over de wens van die persoon om in het 
loyaliteitsprogramma te worden ingeschreven.  

 
Een uitdrukkelijke toestemming kan ook mondeling worden gegeven, via een 
verklaring die is bedoeld om toestemming te kennen te geven. Hieronder volgt een 
voorbeeld van een situatie waarin een uitdrukkelijke mondelinge toestemming wordt 
verleend.  

 
Voorbeeld: Mondelinge toestemming voor het toesturen van reclame 

Bij het betalen van de hotelrekening aan de balie wordt klanten gevraagd of zij hun 
postadres willen geven, zodat het hotel hun promotiemateriaal kan toesturen. Klanten 
die hierop reageren met het verstrekken van hun postadres, nadat zij van de 
baliemedewerker de betreffende vraag hebben gehoord en de noodzakelijke informatie 
hebben ontvangen, worden geacht hun uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven. 
De handeling van het verstrekken van het postadres vormt een ondubbelzinnige 
wilsuiting. Dat neemt niet weg dat de voor de verwerking verantwoordelijke extra 
mechanismen kan implementeren om nog overtuigender te kunnen bewijzen dat 
toestemming is gegeven. 

 
In sommige omstandigheden kan ondubbelzinnige toestemming worden afgeleid uit 
bepaalde handelingen. Dat zal met name het geval zijn wanneer uit die handelingen 
onmiskenbaar kan worden geconcludeerd dat toestemming is gegeven. Maar of 
daadwerkelijk een rechtsgeldige toestemming is verleend, hangt af van de vraag of de 
betrokkene voldoende informatie over de gegevensverwerking heeft ontvangen om een 
geïnformeerd besluit te kunnen nemen (wie is de voor de verwerking verantwoordelijke, 
wat is het doel van de verwerking, enz.).  
 
Voorbeeld: Toestemming om te worden gefotografeerd  
Bij het inchecken aan de hotelbalie worden gasten er door de receptioniste van in 
kennis gesteld dat in de namiddag in een van de cafetaria’s een fotosessie wordt 

                                                 
29  Conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 17 juni 2010, Volker und Markus Schecke GbR, in de gevoegde zaken 

C-92/09 en C-93/09. Opgemerkt moet worden dat het Hof van Justitie in zijn arrest van 9 november 2010 oordeelde dat 
de gegevensverwerking/bekendmaking in kwestie niet op toestemming was gebaseerd: “63. De aan de orde zijnde 
Unieregelgeving, die slechts bepaalt dat de begunstigden van steun vooraf wordt meegedeeld dat de hen betreffende 
gegevens zullen worden bekendgemaakt, beoogt dus niet de bij die regelgeving ingevoerde verwerking van 
persoonsgegevens te baseren op de toestemming van de betrokken begunstigden.” 
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gehouden. Enkele van de foto’s zullen voor marketingdoeleinden worden gebruikt en 
in een brochure van het hotel worden geplaatst. Als hotelgasten graag gefotografeerd 
willen worden, dienen zij op de aangegeven uren in de cafetaria te zijn. Voor gasten die 
dat niet willen, is een andere cafetaria beschikbaar.  
 
Hotelgasten die na het ontvangen van deze informatie besluiten om tijdens de uren 
waarop de fotoshoot wordt gehouden naar de betreffende cafetaria te gaan, worden 
geacht toestemming te hebben gegeven om te worden gefotografeerd. Hun 
toestemming wordt in dit geval afgeleid uit hun actie: op het tijdstip dat de fotoshoot 
wordt gehouden naar de cafetaria gaan waar dat gebeurt. Naar de cafetaria gaan vormt 
dan een “wilsuiting”, die in beginsel ondubbelzinnig wordt geacht, aangezien er weinig 
twijfel over bestaat dat een gast die op het desbetreffende tijdstip naar de cafetaria gaat, 
gefotografeerd wil worden. Toch vindt de hoteldirectie het wellicht verstandig om 
schriftelijk bewijs van de verkregen toestemming te hebben, voor het geval dat de 
rechtsgeldigheid van die toestemming in de nabije toekomst wordt aangevochten. 
 

 
Zoals reeds is opgemerkt, gelden voor “toestemmingen” in een offline-omgeving 
dezelfde eisen als voor “toestemmingen” in een onlineomgeving. Dat geldt dus ook voor 
het vereiste van ondubbelzinnigheid. Het risico van een dubbelzinnige toestemming is 
echter groter in een onlineomgeving. Hier moet nader bij worden stilgestaan. Het 
volgende voorbeeld toont een geval waarin een “toestemming” die wordt afgeleid uit 
een bepaalde handeling, in casu het spelen van een onlinespel, niet aan de vereisten van 
een rechtsgeldige toestemming voldoet.  

 
Voorbeeld: Onlinespel 
Een aanbieder van een onlinespel vraagt van personen die het spel willen spelen hun 
leeftijd, naam en adres (spreiding van spelers naar leeftijd en woonplaats). Op de 
website staat een link naar een bericht waarin wordt aangegeven dat spelers door het 
gebruik van de website (en dus door het verstrekken van hun persoonsgegevens) erin 
toestemmen dat de aanbieder en derden hun persoonsgegevens gebruiken om hun 
reclamemateriaal toe te sturen. (Het lezen van dit bericht is overigens niet 
noodzakelijk om het spel te kunnen spelen.) 
 
Het betreden van de website en spelen van het spel kan niet gelijk worden gesteld aan 
het geven van een ondubbelzinnige toestemming voor de verdere verwerking van 
persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het spelen van het spel. Uit het spelen 
van het spel kan niet worden afgeleid dat de speler toestemming wil geven voor 
andere verwerkingen dan die welke nodig zijn voor het spelen van dat spel. Dit type 
gedrag vormt dus geen ondubbelzinnige uiting van de wil van de betrokkene om zijn 
gegevens voor marketingdoeleinden te laten gebruiken.  

 
 

Voorbeeld: Standaardprivacyinstellingen  
De standaardinstellingen van een sociaal netwerk, die gebruikers niet hoeven te 
controleren alvorens zij het netwerk gebruiken, stellen iedereen van de gebruikersgroep 
“vrienden van vrienden” in staat om alle persoonlijke informatie van elke gebruiker 
zichtbaar te maken voor alle “vrienden van vrienden”. Gebruikers die niet willen dat 
hun informatie door “vrienden van vrienden” wordt bekeken, moeten op een knop 
klikken. Als zij dat niet doen, gaat de voor de verwerking verantwoordelijke er 
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automatisch van uit dat zij hebben toegestemd in het zichtbaar maken van hun 
gegevens. Het is echter zeer twijfelachtig of het feit dat een gebruiker niet op de knop 
klikt, in alle gevallen betekent dat hij toestemt in het zichtbaar maken van zijn 
gegevens voor alle “vrienden van vrienden”. Vanwege de onzekerheid over de vraag of 
een gebruiker met zijn “niet-handelen” tot uiting heeft willen brengen dat hij toestemt, 
kan “niet klikken” niet worden geacht een ondubbelzinnige toestemming te zijn.  

 
Het bovenstaande voorbeeld toont een geval waarin de betrokkene passief blijft (door 
niet te handelen of niets van zich te laten horen). Het vereiste van “ondubbelzinnige 
toestemming” verhoudt zich slecht tot procedures voor het verkrijgen van toestemming 
op basis van de inactiviteit of het stilzwijgen van personen: de inactiviteit of het 
stilzwijgen van een partij houdt per definitie een zekere dubbelzinnigheid in (de 
betrokkene wilde misschien toestemmen, maar het is even goed mogelijk dat hij de actie 
(i.c. het klikken op de knop) gewoon niet wilde uitvoeren). Het volgende voorbeeld 
maakt dit nog duidelijker. 
 
Er is sprake van een inherente dubbelzinnigheid in een situatie waarin personen worden 
geacht te hebben toegestemd wanneer zij niet hebben gereageerd op een brief waarin 
staat dat niet reageren gelijk staat aan toestemmen. In dit soort situaties is het zeer de 
vraag of de betrokkene met zijn passiviteit uiting wilde geven aan een toestemming. Uit 
het feit dat de betrokkene geen positieve actie ondernam, kan niet zonder meer worden 
geconcludeerd dat hij toestemming gaf. Een dergelijke “toestemming” voldoet dus niet 
aan het vereiste van ondubbelzinnigheid. Daarnaast zal het voor de voor de verwerking 
verantwoordelijke bijzonder moeilijk zijn om een bewijs van toestemming te 
overleggen, hetgeen hieronder verder zal worden verduidelijkt. 
 
De Groep heeft zich eerder − in de context van direct marketing via e-mail − 
uitgesproken over de ongeschiktheid van een “toestemming” die op het stilzwijgen van 
de betrokkene is gebaseerd. “Impliciete instemming met het ontvangen van dergelijke e-
mail is niet verenigbaar met de definitie van toestemming van Richtlijn 95/46/EG […] 
Ook al aangeklikte/aangekruiste vakjes op bijvoorbeeld websites zijn niet verenigbaar 
met de definitie van de Richtlijn”30. Het volgende voorbeeld bevestigt deze opvatting:  

 
Voorbeeld: Ongeldige toestemming voor doorgeven klantgegevens 
Een internetboekhandel stuurt klanten die deelnemen aan een loyaliteitsprogramma een 
e-mail met de mededeling dat hun gegevens worden doorgegeven aan een 
reclamebureau, dat die gegevens voor marketingdoeleinden gaat gebruiken. Verder 
staat in de e-mail dat klanten twee weken de tijd hebben om te reageren en dat als zij 
dat niet doen, zij geacht worden in te stemmen met de doorgifte. Dit soort 
mechanismen, waarbij “toestemming” wordt afgeleid uit het niet reageren van de 
betrokkene, levert geen ondubbelzinnige toestemming op. Omdat het niet mogelijk is 
om uit het uitblijven van een reactie met zekerheid af te leiden dat de betrokkene 
toestemt, is een dergelijke “toestemming” niet rechtsgeldig.  

 
Uit het bovenstaande volgt dat het vereiste van ondubbelzinnigheid voor de 
gegevensverwerking verantwoordelijken feitelijk dwingt tot het implementeren van 
procedures en mechanismen die een ondubbelzinnige toestemming opleveren, hetzij 
omdat het geven van toestemming vraagt om een expliciete actie van de betrokkene, 

                                                 
30  Advies 5/2004 van de Groep gegevensbescherming artikel 29 betreffende ongewenste communicatie voor 

marketingdoeleinden in de context van artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG (WP 90). Goedgekeurd op 27 februari 2004.  
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hetzij omdat de toestemming duidelijk uit de handeling van de betrokkene kan worden 
afgeleid.  
 
Zoals hierboven is opgemerkt, is het “good practice” dat voor de verwerking 
verantwoordelijken maatregelen en procedures implementeren die bewijs van 
toestemming opleveren. Hoe complexer de omgeving, hoe meer maatregelen nodig zijn 
om een “toestemming” verifieerbaar te maken. De informatie over deze 
maatregelen/procedures moet op verzoek aan de gegevensbeschermingsautoriteit 
worden verstrekt. 
 
III.A.3. Artikel 8, lid 2, onder a) 

 
Artikel 8 van de richtlijn voorziet in speciale bescherming voor “bijzondere categorieën 
gegevens”, die door hun aard zeer gevoelig worden geacht. Het verwerken van 
dergelijke gegevens is verboden, tenzij ten minste een van de verschillende duidelijk 
omschreven uitzonderingen geldt. Zo bepaalt artikel 8, lid 2, onder a), dat bedoeld 
verbod niet van toepassing is wanneer de betrokkene uitdrukkelijk heeft toegestemd in 
de verwerking. 

 
Juridisch gesproken hebben uitdrukkelijke toestemming en expliciete toestemming 
dezelfde betekenis. Het begrip bestrijkt alle situaties waarin iemand wordt gevraagd of 
hij een bepaald gebruik of de bekendmaking van zijn persoonsgegevens wel of niet 
goedkeurt en hij vervolgens actief, in mondelinge of schriftelijke vorm, en in positieve 
zin op de vraag reageert. Doorgaans wordt een uitdrukkelijke toestemming gegeven met 
een handgeschreven handtekening. Van uitdrukkelijke toestemming is bijvoorbeeld 
sprake wanneer de betrokkene een toestemmingsformulier ondertekent waarin duidelijk 
is aangegeven waarom de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens 
van de betrokkene wil verzamelen en verwerken.  

 
Hoewel het de gewoonte is om een uitdrukkelijke toestemming schriftelijk te geven, op 
papier of in elektronische vorm (zie de voorbeelden in paragraaf III.A.2), kan een 
uitdrukkelijke toestemming ook mondeling worden gegeven. Dit wordt bevestigd door 
het feit dat het oorspronkelijke vereiste in artikel 8 van het Commissievoorstel dat een 
toestemming schriftelijk moet worden gegeven, in de definitieve versie van de richtlijn 
is geschrapt. Maar zoals de voorbeelden in paragraaf III.A.2 laten zien, is een 
mondelinge toestemming soms moeilijk te bewijzen. Vandaar dat voor de verwerking 
verantwoordelijken wordt aangeraden omwille van het verkrijgen van bewijs te kiezen 
voor een schriftelijke toestemming.  

 
Het vereiste van uitdrukkelijkheid betekent dat een toestemming die is afgeleid uit het 
gedrag van de betrokkene, normaal gesproken niet aan het vereiste van artikel 8, lid 2, 
voldoet. Zie in dit verband ook de volgende opmerking in het advies van de Groep 
inzake elektronische medische dossiers31: “Anders dan in artikel 7 van de richtlijn 
wordt bepaald, moet in het geval van gevoelige persoonsgegevens en dus wanneer het 
om een [elektronisch patiëntendossier]gaat, de toestemming uitdrukkelijk worden 
verleend. Opt-outformules voldoen niet aan de eis dat de betrokkene “uitdrukkelijk” 
moet toestemmen.” 
 

                                                 
31  WP 131 – Werkdocument inzake de verwerking van persoonsgegevens betreffende gezondheid in elektronische 

medische dossiers (EMD). 
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Voorbeeld: Medische gegevens voor onderzoeksdoeleinden 
Een ziekenhuis dat een patiënt ervan in kennis stelt dat zijn medisch dossier aan een 
onderzoeker zal worden doorgegeven als hij geen bezwaar maakt (door het bellen van 
een bepaald nummer), voldoet niet aan het vereiste dat de toestemming uitdrukkelijk 
moet zijn. 

 
 

Zoals vermeld in paragraaf II.A.2 kunnen betrokkenen hun uitdrukkelijke toestemming 
geven, in mondelinge of schriftelijke vorm, door middel van een positieve actie 
waarmee zij uiting geven aan hun instemming met een bepaalde gegevensverwerking. In 
een onlineomgeving kan uitdrukkelijke toestemming worden gegeven met een 
elektronische of digitale handtekening. Maar daarnaast kan zij ook worden gegeven 
door, afhankelijk van de context, op een knop of icoon te klikken, een bevestigingsmail 
te sturen, enz.32 De geschiktheid van procedures die een positieve actie van de 
betrokkene behelzen, wordt uitdrukkelijk erkend in overweging 17 van de 
e-privacyrichtlijn: “Toestemming kan worden gegeven op elke wijze die de gebruiker in 
staat stelt vrijelijk een specifieke en geïnformeerde indicatie te geven omtrent zijn 
wensen, onder andere door bij een bezoek aan een internetwebsite op een vakje te 
klikken”. 
 
Een toestemming hoeft niet geregistreerd te zijn om rechtsgeldig te zijn. Het is echter in 
het belang van de voor de verwerking verantwoordelijke om bewijs van een 
toestemming te hebben. Het spreekt vanzelf dat niet elk mechanisme een even krachtig 
bewijs oplevert. Toestemming die is verkregen via een klik op een knop waarbij het 
enige bewijs van de identiteit van de betrokkene een e-mailadres is, heeft veel minder 
bewijskracht dan een vergelijkbare procedure waarbij de toestemming wordt 
geregistreerd33. De noodzaak van krachtig bewijs hangt ook af van het soort gegevens 
dat wordt verzameld en het doel waarvoor dat gebeurt. Zo zal een elektronische 
handtekening niet nodig zijn als de betrokkene alleen maar toestemming geeft voor het 
toesturen van reclame. Maar als toestemming wordt gegeven voor het verwerken van 
bepaalde soorten financiële gegevens, is een elektronische handtekening mogelijk wel 
nodig als bewijs. Een uitdrukkelijke toestemming die in een onlineomgeving wordt 
verleend, moet geregistreerd kunnen worden, om in voorkomend geval als 
bewijsmateriaal te kunnen worden gebruikt.34 

 
In het licht van het bovenstaande wordt het invullen van identificatiegegevens op een 
online registratieformulier, in combinatie met de toestemming van de betrokkene voor 
de verwerking van die gegevens, geacht aan de vereisten van een uitdrukkelijke 

                                                 
32  Deze interpretatie is in overeenstemming met EU-wetgeving, in het bijzonder die inzake elektronische handel en het 

bredere gebruik van digitale handtekeningen, ingevolge waarvan de lidstaten nationale wetgeving die bepaalt dat 
documenten “schriftelijk” en “handgeschreven” moeten zijn, zodanig hebben moeten wijzigen dat de elektronische 
tegenhangers daarvan, onder bepaalde voorwaarden, aan schriftelijke en handgeschreven documenten zijn gelijkgesteld. 

33  Zie bijvoorbeeld de Griekse en Duitse wetgeving betreffende de vereisten voor toestemming via elektronische middelen: 
de toestemming moet op veilige wijze worden geregistreerd, de gebruiker of abonnee moet steeds toegang hebben tot de 
geregistreerde gegevens en hij/zij moet een verleende toestemming op elk moment kunnen intrekken (artikel 5, lid 3, 
van de Griekse wet nr. 3471/2006 betreffende de bescherming van persoonsgegevens in de sector elektronische 
communicatie, en artikel 13, lid 2, van de Duitse wet inzake telediensten, artikel 94 van de Duitse telecomwet, en artikel 
28, lid 3, onder a), van de Duitse bondswet inzake gegevensbescherming).  

34  Het ligt buiten de reikwijdte van dit advies om in te gaan op de technische voorwaarden waaraan elektronische 
documenten en digitale handtekeningen moeten voldoen om dezelfde bewijskracht te hebben als hun handgeschreven 
tegenhangers. Dit is een kwestie die buiten het bestek van wetgeving inzake gegevensbescherming valt en op EU-niveau 
is geregeld.  
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toestemming te voldoen, mits ook alle overige vereisten zijn vervuld. Voor het 
aanleggen van een (persoonlijk) patiëntendossier, bijvoorbeeld, zouden patiënten hun 
toestemming kunnen geven door het verstrekken van hun contactgegevens en het 
aanvinken van een akkoordvakje. Het gebruik van krachtigere authenticatiemethoden, 
zoals digitale handtekeningen, levert natuurlijk hetzelfde resultaat op, maar biedt wel 
krachtiger bewijs35.  

 
Lidstaten kunnen besluiten dat voor bepaalde gegevensverwerkingshandelingen 
toestemming is vereist en de vorm van die toestemming nader omschrijven. 
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een gezondheidskaart die toegang geeft tot 
iemands medische geschiedenis, kunnen lidstaten voorschrijven dat personen die zich 
online inschrijven een digitale handtekening moeten plaatsen. Dit garandeert dat de 
toestemming uitdrukkelijk is gegeven. Het geeft de voor de verwerking 
verantwoordelijke ook meer zekerheid dat hij in voorkomend geval kan bewijzen dat hij 
toestemming van de betrokkene heeft.  

 
 
III.A.4. Artikel 26, lid 1  

 
Artikel 26, lid 1, onder a), noemt “ondubbelzinnige toestemming” als een van de 
uitzonderingsgronden voor het verbod op de doorgifte van persoonsgegevens naar derde 
landen die geen passend beschermingsniveau bieden. De opmerkingen die hierboven 
zijn gemaakt met betrekking tot artikel 7, onder a), zijn ook op deze bepaling van 
toepassing. Dat betekent dat behalve de vereisten voor een rechtsgeldige toestemming 
ex artikel 2, onder g), een toestemming ook ondubbelzinnig moet zijn.  
 
De Groep heeft zich veel inspanningen getroost om richtsnoeren te verschaffen voor de 
toepassing van de artikelen 25 en 26 van de richtlijn en in het bijzonder van voornoemde 
uitzonderingsbepaling. In dit verband is het nuttig om te wijzen op de volgende 
opmerking in werkdocument WP 1236 over de betekenis van ondubbelzinnige 
toestemming: “Aangezien de toestemming ondubbelzinnig moet zijn, is bij elke twijfel 
omtrent het feit of toestemming is gegeven, de afwijking niet van toepassing. Dit komt er 
meestal op neer dat deze afwijking niet geldt voor vele situaties waarin toestemming 
geacht wordt impliciet te zijn gegeven (bijvoorbeeld wanneer iemand van een doorgifte 
op de hoogte is gebracht en geen bezwaar heeft gemaakt).”  

 
In het licht van het bovenstaande is er eerder sprake van een “ondubbelzinnige 
toestemming” wanneer de betrokkene zijn instemming door middel van een positieve 
actie te kennen heeft gegeven, bijvoorbeeld door het ondertekenen van een 
toestemmingsformulier of het ondernemen van andere acties op basis waarvan 
onmiskenbaar kan worden geconcludeerd dat toestemming is gegeven.  
 
In WP 11437 zegt de Groep over het gebruik van toestemming als rechtmatigheidsgrond 
voor de doorgifte van persoonsgegevens, het volgende: “Gezien de ervaringen is 

                                                 
35  De reden hiervoor is dat bepaalde soorten digitale handtekeningen (geavanceerde elektronische handtekeningen die zijn 

gebaseerd op een erkend certificaat en die worden gecreëerd door een apparaat voor het maken van veilige 
handtekeningen) worden geacht dezelfde juridische bewijskracht te hebben als handgeschreven handtekeningen.  

36  WP 12 – Werkdocument over de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen: toepassing van de artikelen 25 en 
26 van de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming. Goedgekeurd op 24 juli 1998.  

37  Werkdocument over een gemeenschappelijke interpretatie van artikel 26, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 
1995. Goedgekeurd op 25 november 2005.  
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toestemming in gevallen van herhaalde of zelfs structurele doorgifte voor de voor de 
verwerking verantwoordelijken geen goede langetermijnbasis voor de verwerking van 
de betrokken gegevens. Met name wanneer de doorgifte zelf deel uitmaakt van de 
verwerking (bv. bij centralisatie van een wereldwijde gegevensbank over 
arbeidskrachten, die door middel van continue en systematische gegevensdoorgifte 
operationeel moet worden gehouden), kunnen voor de verwerking verantwoordelijken 
voor onoverkomelijke problemen komen te staan indien één van de betrokkenen zijn 
toestemming zou intrekken. Strikt genomen zouden de gegevens over degene die zijn 
toestemming heeft ingetrokken, dan niet meer worden doorgegeven, anders zou de 
doorgifte gedeeltelijk met toestemming van de betrokkenen plaatsvinden, maar er zou 
een andere oplossing (contract, BCR’s) moeten worden gezocht voor de gegevens 
betreffende degenen die hun toestemming hebben ingetrokken. Vertrouwen op de 
toestemming van de betrokkenen kan dus een “slechte goede oplossing” blijken te zijn: 
op het eerste gezicht eenvoudig, maar in werkelijkheid ingewikkeld en omslachtig.” 

 
 

III.A.5. Toestemming van personen die niet volledig handelingsbekwaam zijn 
 
Richtlijn 95/46/EG bevat geen bijzondere voorschriften voor het verkrijgen van 
toestemming van personen die niet volledig handelingsbekwaam zijn, zoals kinderen. 
Het is belangrijk om hier bij de herziening van de richtlijn rekening mee te houden. Het 
verkrijgen van toestemming van deze personen kent zijn eigen, specifieke problemen. 
 
Wat kinderen betreft zijn de voorwaarden voor rechtsgeldige toestemming in elke 
lidstaat anders. De Groep is herhaaldelijk ingegaan op de kwestie van de toestemming 
van kinderen en heeft diverse malen onderzoek gedaan naar de nationale praktijken in 
dit verband38.  

 
Voor het verkrijgen van de toestemming van een kind schrijft de wet in sommige 
lidstaten voor dat zowel de toestemming van het kind als die van zijn vertegenwoordiger 
nodig is, behalve als het kind al in staat wordt geacht om een weloverwogen beslissing 
te nemen, in welk geval alleen de toestemming van het kind nodig is. De leeftijd waarop 
een kind volwassen genoeg wordt geacht, verschilt per lidstaat. Er zijn geen 
geharmoniseerde procedures voor het verifiëren van de leeftijd van een kind.  

 
Het ontbreken van algemene regels hiervoor leidt tot een versnipperde aanpak en getuigt 
van een miskenning van het feit dat de kwetsbaarheid van kinderen vraagt om een 
specifieke bescherming in specifieke omstandigheden. Verder leidt het ontbreken van 
algemene regels − met name voor de wijze waarop de toestemming van kinderen kan 
worden verkregen − tot rechtsonzekerheid.  
 
De Groep meent dat het gebrek aan harmonisatie gevolgen heeft voor de 
rechtszekerheid. Het harmoniseren van de voorwaarden waaronder 
handelingsonbekwame personen hun rechten kunnen uitoefenen − vooral de 
leeftijdsdrempel − zou zeker aanvullende waarborgen bieden. Maar zij is zich ervan 
bewust dat dit verder gaat dan gegevensbescherming en raakt aan civielrechtelijke 

                                                 
38  WP 147 – Werkdocument 1/2008 over de bescherming van persoonsgegevens van kinderen (Algemene richtlijnen en 

het bijzondere geval van scholen); WP 160 – Advies 2/2009 over de bescherming van persoonsgegevens van kinderen 
(Algemene richtlijnen en het bijzondere geval van scholen).  
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kwesties in het algemeen. Wel meent dat de Groep dat zij de Commissie moet wijzen op 
de uitdagingen op dit terrein. 

 
Voorts meent de Groep dat de belangen van kinderen en andere personen die niet 
volledig handelingsbekwaam zijn, beter beschermd zouden zijn wanneer de richtlijn 
aanvullende bepalingen zou bevatten, met name inzake de verzameling en verdere 
verwerking van hun persoonsgegevens. Deze bepalingen zouden kunnen voorschrijven 
onder welke omstandigheden naast de toestemming van de handelingsonbekwame 
persoon ook de toestemming van zijn vertegenwoordiger nodig is, dan wel de 
vertegenwoordiger namens de handelingsonbekwame persoon kan toestemmen, en 
wanneer toestemming als rechtmatigheidsgrond voor het verwerken van 
persoonsgegevens is uitgesloten. Ook zou het gebruik van onlinemechanismen voor 
leeftijdsverificatie moeten worden voorgeschreven. Er bestaan nu verschillende 
verificatiemechanismen en er gelden verschillende leeftijdsdrempels. In plaats van dat 
leeftijdsverificatie aan een enkele algemene regel wordt onderworpen, zou het beter zijn 
om een aanpak op basis van een glijdende schaal te volgen waarbij het 
verificatiemechanisme dat moet worden gebruikt, afhankelijk wordt gesteld van de 
omstandigheden, zoals het soort verwerking (de doeleinden) en het soort gegevens dat 
wordt verzameld, het gebruik dat van de gegevens wordt gemaakt (zijn ze bedoeld voor 
publicatie?) en de risico’s.  

  
 

III.B. Richtlijn 2002/58/EG  
 

De onlangs gewijzigde Richtlijn 2002/58/EG39 (e-privacyrichtlijn) is een lex specialis 
ten opzichte van Richtlijn 95/46/EG, voor zover eerstgenoemde richtlijn voorziet in een 
sectorspecifieke regeling met betrekking tot privacy en elektronische communicatie. De 
meeste bepalingen van de e-privacyrichtlijn gelden uitsluitend voor aanbieders van 
openbare elektronischecommunicatiediensten (bijv. aanbieders van telefoondiensten en 
internetproviders).  

 
Sommige bepalingen van de e-privacyrichtlijn gaan uit van “toestemming” als de 
wettelijke grond op basis waarvan aanbieders van openbare 
elektronischecommunicatiediensten gegevens kunnen verwerken40. Dit is bijvoorbeeld 
het geval voor het gebruik van verkeers- of locatiegegevens.  
 
Hieronder wordt ingegaan op enkele aspecten van het gebruik van “toestemming” als 
rechtmatigheidsgrond ingevolge de e-privacyrichtlijn die door de Groep van bijzonder 
belang worden geacht, te weten:  
 

                                                 
39  Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 

2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken 
en -diensten, Richtlĳn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 
persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende 
samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake 
consumentenbescherming, 18.12.2009.  

40  Onder “verkeersgegevens” wordt verstaan gegevens die worden verwerkt voor het overbrengen van communicatie over 
een elektronisch-communicatienetwerk of voor de facturering hiervan, waaronder begrepen gegevens over de routering, 
de duur of het tijdstip van een communicatie. 
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a) De relatie tussen Richtlijn 95/46/EG en de e-privacyrichtlijn voor wat betreft de 
definitie en algemene betekenis van “toestemming”, op basis van artikel 2, onder f), van 
de e-privacyrichtlijn.  
 
b) De vraag of voor een inbreuk op het vertrouwelijke karakter van een communicatie 
(bijv. het afluisteren van een telefoongesprek) de toestemming nodig is van één van de 
communicerende partijen of van beide. Dit is geregeld in artikel 6, lid 3, en artikel 5, lid 
1, van de e-privacyrichtlijn. 
 
c) De kwestie van het tijdstip waarop toestemming moet worden verkregen. Dit komt in 
meerdere bepalingen van de e-privacyrichtlijn aan de orde, onder meer in artikel 5, lid 3, 
artikel 6 en artikel 13. 
 
d) De reikwijdte van het recht van bezwaar en het verschil met “toestemming”. Het 
onderscheid tussen “recht van bezwaar” en “toestemming” kan worden geanalyseerd aan 
de hand van artikel 13 van de e-privacyrichtlijn. 
 
e) De mogelijkheid van het intrekken van toestemming, waarin uitdrukkelijk is voorzien 
in artikel 6, lid 3, en artikel 9, leden 3 en 4, van de e-privacyrichtlijn.  

 
III.B.1.  Artikel 2, onder f) − Toestemming en de relatie met Richtlijn 95/46/EG  
 
“toestemming van een gebruiker of abonnee”  

 
Artikel 2 van de e-privacyrichtlijn stelt uitdrukkelijk dat de definities van Richtlijn 
95/46/EG van toepassing zijn. Artikel 2, onder f), geeft de volgende definitie van 
“toestemming van een gebruiker of abonnee”: “toestemming van de betrokkene in de zin 
van Richtlijn 95/46/EG”.  
 
Dit betekent dat steeds wanneer ingevolge de e-privacyrichtlijn toestemming is vereist, 
de criteria voor het bepalen van de rechtsgeldigheid van een gegeven toestemming 
dezelfde zijn als die welke in Richtlijn 95/46/EG worden genoemd, meer in het 
bijzonder de criteria van de definitie van artikel 2, onder g), en het specificiteitscriterium 
in artikel 7, onder a). De opvatting dat voor de betekenis van “toestemming” als 
gebruikt in de e-privacyrichtlijn zowel naar artikel 2, onder g), als naar artikel 7, onder 
a), moet worden gekeken, wordt bevestigd in overweging 1741.  
 
 
III.B.2. Artikel 5, lid 1 − Toestemming van één van de communicerende partijen 

of van beide? 
 

“[…] indien de betrokken gebruikers daarin niet hebben toegestemd […]” 
 

Artikel 5, lid 1, van de e-privacyrichtlijn beschermt het vertrouwelijke karakter van 
communicaties door het verbieden van elke vorm van onderschepping van of controle 
op een communicatie zonder de toestemming van alle betrokken gebruikers.  

 

                                                 
41  Overweging 17 luidt als volgt: “In deze richtlijn dient “toestemming […]” […] dezelfde betekenis te hebben als 

“toestemming van de betrokkene” zoals gedefinieerd en nader bepaald in Richtlijn 95/46/EG.” 
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In dit geval schrijft artikel 5, lid 1, de toestemming voor van “de betrokken gebruikers”, 
met andere woorden: de twee partijen bij een communicatie. De toestemming van 
slechts één van hen volstaat niet.  

 
Voor advies 2/200642 heeft de Groep gekeken naar verscheidene diensten waarbij de 
inhoud van e-mails wordt gescreend en in sommige gevallen wordt nagegaan of een e-
mail is geopend. In dit advies uit de Groep zijn bezorgdheid over het feit dat bij 
dergelijke diensten een van de communicerende partijen niet op de hoogte wordt 
gesteld. Willen deze diensten in overeenstemming zijn met artikel 5, lid 1, dan is 
toestemming nodig van beide partijen.  
 

 
III.B.3 Artikel 6, lid 3, artikel 9, artikel 13 en artikel 5, lid 3 − Tijdstip waarop de 

toestemming moet worden verkregen 
 

“[…] na te zijn voorzien van duidelijke en volledige informatie […]” 
 
In verscheidene bepalingen van de e-privacyrichtlijn is expliciet dan wel impliciet 
aangegeven dat toestemming moet worden verkregen vóórdat de desbetreffende 
gegevens worden verwerkt. Dit is in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG.  
 
Artikel 6, lid 3, van de e-privacyrichtlijn spreekt uitdrukkelijk over de “voorafgaande 
toestemming” van de betrokken abonnee of gebruiker en legt de voor de verwerking 
verantwoordelijke zodoende de verplichting op om informatie te verstrekken en 
toestemming te verkrijgen vóórdat de verkeersgegevens ten behoeve van de marketing 
van elektronischecommunicatiediensten of de levering van diensten met toegevoegde 
waarde worden verwerkt. Voor bepaalde soorten diensten kan van de abonnee 
toestemming worden verkregen op het moment dat hij het abonnement op de dienst 
neemt. In andere gevallen is het wellicht mogelijk om de toestemming rechtstreeks van 
de gebruiker te verkrijgen. Een vergelijkbare benadering wordt in artikel 9 gevolgd met 
betrekking tot de verwerking van andere locatiegegevens dan verkeersgegevens. “De 
dienstenaanbieder moet de gebruikers of abonnees, voorafgaand aan het verkrijgen van 
hun toestemming, in kennis stellen van de soort locatiegegevens anders dan 
verkeersgegevens, die zullen worden verwerkt […].” Artikel 13 bevat het vereiste dat 
voor het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, fax 
of e-mail met het oog op direct marketing de voorafgaande toestemming van de abonnee 
of gebruiker moet worden verkregen. 

 
Artikel 5, lid 3, bevat een specifiek voorschrift voor de opslag van informatie of het 
verkrijgen van toegang tot informatie die is opgeslagen in de eindapparatuur van een 
gebruiker, onder andere voor het nagaan van zijn online-activiteiten. Hoewel in deze 
bepaling niet het woord “voorafgaand” wordt gebruikt, kan uit de formulering van de 
bepaling duidelijk worden afgeleid dat het gaat om een “voorafgaande toestemming”.  
 
Het is verstandig om toestemming te verkrijgen voordat met de gegevensverwerking 
wordt begonnen. Als dat niet gebeurt, is het gedeelte van de verwerking dat heeft 
plaatsgevonden tussen de start van de verwerking en het moment dat de toestemming 
wordt verkregen onrechtmatig, omdat er geen wettelijke grond voor bestaat. Daar komt 

                                                 
42  Advies 2/2006 van de Groep gegevensbescherming artikel 29 over de privacyaspecten van e-mailscreeningdiensten (WP 

118). Goedgekeurd op 21 februari 2006.  
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nog bij dat als de betrokkene zijn toestemming niet geeft, ook eventuele verwerkingen 
die al hebben plaatsgevonden om die reden onrechtmatig zullen zijn. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat steeds wanneer toestemming is vereist, deze moet 
worden verkregen voordat met de gegevensverwerking wordt begonnen. De 
mogelijkheid om eerder te beginnen, dus nog voordat toestemming is verkregen, is 
alleen rechtmatig voor gevallen waarin de richtlijn gegevensbescherming of de 
e-privacyrichtlijn behalve toestemming nog een andere rechtmatigheidsgrond biedt en 
daarenboven voorziet in het recht van bezwaar of het recht van weigering. Deze rechten 
verschillen duidelijk van “toestemming”. In de gevallen waarin de betrokkene deze 
rechten kan uitoefenen, kan nog vóór het verkrijgen van toestemming met de 
verwerking worden begonnen.  
 
Een voorbeeld is te vinden in artikel 5, lid 3, van de vorige versie van de 
e-privacyrichtlijn (de onderstreping is van de auteur): “[…] het gebruik van 
elektronischecommunicatienetwerken voor de opslag van informatie of voor het 
verkrijgen van toegang tot informatie die is opgeslagen in de eindapparatuur van een 
abonnee of gebruiker, [is] alleen […] toegestaan op voorwaarde dat de betrokken 
gebruiker voorzien wordt van duidelijke en volledige informatie onder andere over de 
doeleinden van de verwerking, overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, en het recht krijgt 
aangeboden door de voor de verwerking verantwoordelijke om een dergelijke 
verwerking te weigeren.” Deze oude formulering dient te worden vergeleken met de 
nieuwe formulering van hetzelfde artikel en lid van de e-privacyrichtlijn als gewijzigd 
bij Richtlijn 2009/136/EG43: “[…] de opslag van informatie of het verkrijgen van 
toegang tot informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of 
gebruiker, [is] alleen […] toegestaan op voorwaarde dat de betrokken abonnee of 
gebruiker toestemming heeft verleend […]”. De gevolgen van deze wijziging in de 
formulering van artikel 5, lid 3, zijn door de Groep uitgelegd in advies 2/2010 over 
online reclame op basis van surfgedrag44. Het verschil tussen “weigering” en 
“toestemming” wordt verder uitgewerkt in de volgende paragraaf. 

 
In veel gevallen waarin de e-privacyrichtlijn of de richtlijn gegevensbescherming 
voorziet in de mogelijkheid van het weigeren van de verwerking van persoonsgegevens, 
is de reden hiervoor dat de initiële gegevensverwerking op een andere wettelijke grond 
dan toestemming is gebaseerd, zoals een bestaand contract. Dit wordt verder toegelicht 
in de volgende paragraaf, waarin wordt ingegaan op artikel 13 van de e-privacyrichtlijn.  
 
 

                                                 
43  Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 

2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken 
en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 
persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende 
samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake 
consumentenbescherming (Voor de EER relevante tekst). PB L 337 van 18.12.2009, blz. 11-36. 

44  Advies van 22 juni 2010, WP 171: De vraag of toestemming tot uitdrukking mag worden gebracht via “de 
desbetreffende instellingen van een browser of een andere toepassing” (overweging 66 van Richtlijn 2009/136/EG) 
komt expliciet aan de orde in punt 4.1.1 van WP 171. 
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III.B.4. Artikel 13, leden 2 en 3 − Recht van bezwaar en het verschil met 
“toestemming” 

 
“[…] klanten duidelijk en expliciet de gelegenheid wordt geboden […] bezwaar te 
maken […]” 
 
Artikel 13 van de e-privacyrichtlijn voorziet in het gebruik van toestemming als 
rechtmatigheidsgrond voor het versturen van elektronische post voor 
directmarketingdoeleinden. Dit gebeurt op basis van een standaardregel en een 
specifieke bepaling.  

 
Wat het gebruik van automatische oproepapparaten, faxmachines en e-mail betreft, 
vereist dit artikel de voorafgaande toestemming van de betrokkene.  

 
Wanneer de geadresseerde van de commerciële mededeling een bestaande klant is en de 
mededeling is bedoeld voor het promoten van eigen gelijkaardige producten of diensten 
van de dienstaanbieder, dan is het vereiste niet dat de betrokkene zijn toestemming moet 
geven, maar dat “de gelegenheid wordt geboden […] bezwaar te maken” (artikel 13, lid 
2). In overweging 41 legt de wetgever uit waarom in dit geval wordt afgezien van het 
toestemmingsvereiste: “Binnen de context van een bestaande klantrelatie is het redelijk 
toe te staan dat elektronische gegevens worden gebruikt voor het aanbieden van 
soortgelijke producten of diensten […]”. Bijgevolg is in beginsel de contractuele relatie 
tussen de betrokkene en de dienstaanbieder de wettelijke grond voor het eerste e-
mailcontact. De betrokkene zou echter in de gelegenheid moeten worden gesteld om 
bezwaar te maken tegen verdere contacten. De Groep heeft dit al eerder aangegeven: 
“Die gelegenheid moet de klant kosteloos, uitgezonderd de eventuele kosten om zijn 
verbod mee te delen, bij elk volgend directmarketingbericht worden blijven geboden”.45 
 
De noodzaak van toestemming moet worden onderscheiden van het recht van bezwaar. 
Zoals toegelicht in paragraaf III.A.2 voldoet een “toestemming” die is gebaseerd op het 
niet handelen van de betrokkene (wat bijvoorbeeld gebeurt bij een vooraf aangevinkt 
vakje) niet aan de vereisten van Richtlijn 95/46/EG voor een rechtsgeldige toestemming. 
Dezelfde conclusie geldt voor browsers die standaard zo zijn ingesteld dat cookies 
worden geaccepteerd. Dit blijkt duidelijk uit de nieuwe formulering van artikel 5, lid 3, 
die in paragraaf III.B.3 is aangehaald. Deze twee voorbeelden voldoen met name niet 
aan het vereiste van een ondubbelzinnige wilsuiting. Het is essentieel dat de betrokkene 
de gelegenheid wordt geboden een besluit te nemen en dat besluit tot uitdrukking te 
brengen, bijvoorbeeld door zelf het desbetreffende vakje aan te vinken, met het oog op 
het doel van de gegevensverwerking. 
 
In haar advies over online reclame op basis van surfgedrag concludeert de Groep dat 
“het van het grootste belang [lijkt] dat browsers zo worden geleverd dat ze zijn 
ingesteld op het beschermen van de persoonlijke levenssfeer. Met andere woorden: dat 
ze worden geleverd met de instelling “weigert cookies en geeft geen cookies van derden 
door”. Om dit aan te vullen en doeltreffender te maken, zouden browsers gebruikers 
moeten vragen een privacywizard te doorlopen wanneer zij de browser voor het eerst 

                                                 
45  Advies 5/2004 betreffende ongewenste communicatie voor marketingdoeleinden in de context van artikel 13 van 

Richtlijn 2002/58/EG. Goedgekeurd op 27 februari 2004.  
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installeren of aanpassen en te zorgen voor een makkelijke manier om keuzes te maken 
tijdens gebruik.”46 

 
III.B.5. Artikel 6, lid 3, en artikel 9, leden 3 en 4 − Mogelijkheid van het intrekken 

van toestemming 
 

“[…] kunnen hun toestemming […] te allen tijde intrekken.” 
 

Terwijl de mogelijkheid van het intrekken van toestemming in Richtlijn 95/46/EG wel 
impliciet maar nog niet expliciet was voorzien, is zij in de e-privacyrichtlijn in 
verscheidene bepalingen opgenomen. In het advies van de Groep over het gebruik van 
locatiegegevens voor het verstrekken van diensten met toegevoegde waarde staat 
hierover het volgende47: 

 
“Krachtens artikel 9 van Richtlijn 2002/58/EG kunnen personen hun toestemming voor 
de verwerking van andere locatiegegevens dan verkeersgegevens te allen tijde weer 
intrekken en moeten zij de mogelijkheid hebben om op eenvoudige en kosteloze wijze de 
verwerking van die gegevens tijdelijk te weigeren. 
 
De Groep beschouwt die rechten – die als implementatie van het recht [van bezwaar 
tegen de verwerking van locatiegegevens] kunnen worden beschouwd – als essentieel 
vanwege het delicate karakter van de betrokken gegevens. 
 
De Groep vindt het informeren van personen, niet alleen wanneer zij inschrijven op een 
dienst, maar ook wanneer zij die gebruiken, een eerste vereiste voor het uitoefenen van 
die rechten. Met betrekking tot diensten waarvoor continue verwerking van 
locatiegegevens vereist is, vindt de Groep dat de dienstenaanbieder de betrokkene op 
geregelde tijdstippen eraan moet herinneren dat haar/zijn eindapparatuur wordt of kan 
worden gelokaliseerd. Daardoor wordt de betrokkene in staat gesteld om desgewenst 
het bij artikel 9 van Richtlijn 2002/58/EG voorziene recht uit te oefenen.” 
 
Zoals hierboven reeds is opgemerkt, betekent dit dat het recht op intrekking van een 
toestemming alleen kan worden uitgeoefend voor verwerkingen die nog moeten 
plaatsvinden en niet voor verwerkingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, in 
de periode dat de gegevens rechtmatig werden verzameld. Besluiten die zijn genomen of 
verwerkingsprocessen die hebben plaatsgevonden voordat het genoemde recht werd 
uitgeoefend en die bijgevolg zijn genomen/uitgevoerd op basis van rechtmatig 
verzamelde gegevens, kunnen dus niet zomaar worden geannuleerd. Dat neemt niet weg 
dat de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens zou moeten vernietigen als er 
geen andere wettelijke grond is om ze nog langer te bewaren. 

 
IV. Conclusies  

 
In dit advies wordt gekeken naar het wettelijk kader voor het gebruik van 
“toestemming” als grond voor gegevensverwerking. Daarbij wordt in het bijzonder 
gekeken naar de Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG. Het doel van deze exercitie is 
tweeledig: ten eerste, duidelijkheid verschaffen over de bestaande wettelijke vereisten 

                                                 
46  Advies van 22 juni 2010 (WP 171), op.cit. 
47  Advies 5/2005 over het gebruik van locatiegegevens voor het verstrekken van diensten met toegevoegde waarde (WP 

115). Goedgekeurd op 25 november 2005. 
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en laten zien hoe ze in de praktijk werken, en ten tweede, een beschouwing geven over 
de vraag of het bestaande wettelijke kader gezien de nieuwe methoden voor het 
verwerken van persoonsgegevens nog steeds passend is of dat wellicht veranderingen 
noodzakelijk zijn.  
 
IV.1. Verduidelijken van de kernelementen van het bestaande wettelijke kader  

Artikel 2, onder h), van Richtlijn 95/46/EG definieert “toestemming” als “elke vrije, 
specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat 
hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt”. Artikel 7 van deze richtlijn, 
waarin de wettelijke gronden voor het verwerken van persoonsgegevens zijn neergelegd, 
noemt ondubbelzinnige toestemming als een van die gronden. Artikel 8 vereist voor de 
verwerking van gevoelige gegevens een uitdrukkelijke toestemming. Artikel 26, lid 1, 
van genoemde richtlijn en verscheidene bepalingen van de e-privacyrichtlijn vereisen 
voor het uitvoeren van specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten die onder hun 
toepassingsgebied vallen, toestemming van de betrokkene. De punten die in dit advies 
worden uitgewerkt beogen de verschillende elementen van dit wettelijk kader te 
verduidelijken, zodat het gemakkelijker toegepast kan worden door belanghebbenden in 
het algemeen.  

Algemene opmerkingen 

• “Toestemming” is een van de zes wettelijke gronden voor het verwerken van 
persoonsgegevens (en een van de vijf voor het verwerken van gevoelige gegevens). 
“toestemming” is een belangrijke grond, omdat het de betrokkene een zekere 
controle geeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Of het een belangrijk 
instrument is voor het verschaffen van autonomie en zelfbeschikking aan de 
betrokkene, hangt ervan af of het in de juiste context en met de noodzakelijke 
elementen wordt gebruikt.  

• In het algemeen is Richtlijn 95/46/EG steeds van toepassing wanneer een voor de 
verwerking verantwoordelijke toestemming tracht te verkrijgen van een betrokkene, 
ongeacht of de voor de verwerking verantwoordelijke dat in een offline- of een 
onlineomgeving probeert. Zo gelden bijvoorbeeld dezelfde voorschriften wanneer 
een verkoper die niet aan e-handel doet klanten via een papieren formulier wil laten 
inschrijven voor een klantenkaart als wanneer hij dit via een website zou doen. 
Daarnaast omschrijft de e-privacyrichtlijn een aantal specifieke 
gegevensverwerkingshandelingen die toestemmingsplichtig zijn. Die handelingen 
hebben vooral betrekking op het verwerken van gegevens in verband met het 
aanbieden van openbare elektronischecommunicatiediensten. De e-privacyrichtlijn 
(Richtlijn 2002/58/EG) stelt dezelfde eisen aan een rechtsgeldige toestemming als 
Richtlijn 95/46/EG. 

• Situaties waarin voor de verwerking verantwoordelijken “toestemming” als 
wettelijke grond voor het verwerken van persoonsgegevens gebruiken, moeten niet 
worden verward met situaties waarin de voor de verwerking verantwoordelijke de 
gegevensverwerking baseert op wettelijke gronden waarbij de betrokkene het recht 
van bezwaar heeft. Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de 
verwerking is gebaseerd op de “rechtmatige belangen” van de voor de verwerking 
verantwoordelijke (artikel 7, onder f), van Richtlijn 95/46/EG)). De betrokkene hoeft 
dan niet om toestemming te worden gevraagd, maar hij heeft wel het recht van 
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bezwaar ex artikel 14, onder a), van Richtlijn 95/46/EG. Een ander voorbeeld 
waarbij geen toestemmingsvereiste geldt maar de betrokkene wel het recht van 
bezwaar kan uitoefenen, is het versturen van e-mails naar bestaande klanten voor het 
promoten van eigen gelijkaardige producten of diensten. De betrokkene heeft dan 
het recht van bezwaar ex artikel 13, lid 2, van de e-privacyrichtlijn. Het recht van 
bezwaar dat de betrokkene in beide gevallen heeft, is dus niet hetzelfde als het 
vereiste om zijn toestemming te vragen.  

• Het feit dat voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming is verkregen, 
ontheft de voor de verwerking verantwoordelijke niet van de verplichting om te 
voldoen aan de andere vereisten van het wettelijk kader voor gegevensbescherming, 
zoals naleving van het proportionaliteitsbeginsel, ingevolge artikel 6, lid 1, onder c), 
van Richtlijn 95/46/EG, en beveiliging van de verwerking, ingevolge artikel 17 van 
dezelfde richtlijn. 

• Rechtsgeldige toestemming veronderstelt dat de betrokkene bekwaam is tot het 
verlenen van toestemming. De voorschriften dienaangaande zijn niet 
geharmoniseerd en kunnen derhalve per lidstaat verschillen. 

• Iemand die heeft toegestemd, moet die toestemming ook weer kunnen intrekken 
teneinde verdere verwerking van zijn gegevens te voorkomen. De e-privacyrichtlijn 
bevestigt dit voor specifieke gegevensverwerkingactiviteiten die op toestemming 
zijn gebaseerd, zoals de verwerking van andere locatiegegevens dan 
verkeersgegevens. 

• Toestemming moet worden verkregen vóórdat met de gegevensverwerking wordt 
begonnen. Maar het kan ook nodig zijn om in de loop van een verwerking om 
toestemming te vragen, namelijk als de verwerking een ander doel krijgt. Dit wordt 
in verscheidene bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG benadrukt, hetzij door de 
toevoeging van “voorafgaande” (bijv. artikel 6, lid 3), hetzij door de formulering 
(bijv. artikel 5, lid 3).  

Specifieke elementen van het wettelijk kader betreffende “toestemming” 

• Wil er sprake zijn van een rechtsgeldige toestemming, dan moet de toestemming in 
vrijheid zijn gegeven. Dat betekent dat de betrokkene niet mag worden bedrogen of 
geïntimideerd en dat aan niet toestemmen niet het risico van aanzienlijke negatieve 
gevolgen mag zijn verbonden. Bij gegevensverwerkingsactiviteiten in een 
werknemer-werkgeverrelatie, die een element van ondergeschiktheid bevat, alsook 
in de context van overheidsdiensten, zoals gezondheidszorg, moet zorgvuldig 
worden beoordeeld of de betrokkene in vrijheid kan besluiten om al dan niet toe te 
stemmen. 

• Een toestemming moet specifiek zijn. Een algemene toestemming zonder dat precies 
is aangegeven wat het doel is van de verwerking waarmee de betrokkene instemt, 
voldoet niet aan dit vereiste. Dat betekent dat de informatie over het doel van de 
verwerking niet in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen, maar in een 
aparte toestemmingsclausule.  

• Een toestemming moet op informatie berusten. De artikelen 10 en 11 van Richtlijn 
95/46/EG geven een opsomming van de gegevens die ten minste aan de betrokkene 
moeten worden verstrekt. De verstrekte informatie moet in ieder geval toereikend 
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zijn om de betrokkene in staat te stellen een goed geïnformeerde beslissing te nemen 
over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Uit het vereiste dat een toestemming 
op informatie moet berusten, vloeien twee aanvullende vereisten voort. Ten eerste 
moet de informatie in een voor de betrokkene begrijpelijke taal worden verstrekt, 
zodat hij begrijpt waarin hij toestemt. Dit is contextueel. Het verstrekken van 
informatie waarin te gecompliceerd juridisch of technisch jargon wordt gebruikt, 
voldoet niet aan de wettelijke vereisten. Ten tweede moet de verstrekte informatie 
duidelijk en voldoende opvallend zijn, zodat zij niet over het hoofd wordt gezien. De 
informatie moet rechtstreeks aan de betrokkene worden verstrekt. Het volstaat niet 
om de informatie ergens “beschikbaar” te maken. 

• Wat betreft de wijze waarop toestemming moet worden verleend, vereist artikel 8, 
lid 2, onder a), een uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van gevoelige 
gegevens, wat betekent dat het moet gaan om een actieve reactie, mondeling of 
schriftelijk, waarmee de betrokkene uiting geeft aan de wil dat zijn gegevens voor 
bepaalde doeleinden worden verwerkt. Een uitdrukkelijke toestemming kan 
bijgevolg niet worden verkregen met een vooraf aangevinkt vakje. De betrokkene 
moet zijn instemming kenbaar maken geven met een positieve actie en moet de 
vrijheid hebben om niet in te stemmen. 

• Voor andere dan gevoelige gegevens moet de toestemming ingevolge artikel 7, 
onder a), ondubbelzinnig zijn. “Ondubbelzinnig” vraagt om het gebruik van 
mechanismen voor het verkrijgen van toestemming die er geen twijfel over laten 
bestaan dat de betrokkene metterdaad zijn toestemming wilde geven. In de praktijk 
stelt dit vereiste voor de verwerking verantwoordelijken in staat om voor het 
verkrijgen van toestemming verschillende soorten mechanismen te gebruiken, 
variërend van akkoordverklaringen (uitdrukkelijke toestemming) tot mechanismen 
waarbij de voor de verwerking verantwoordelijke de “toestemming” baseert op een 
actie van de betrokkene waarmee hij zijn instemming te kennen geeft.  

• Een “toestemming” die wordt geacht voort te vloeien uit het uitblijven van actie of 
het stilzwijgen van de betrokkene is normaal gesproken niet rechtsgeldig, zeker niet 
in een onlineomgeving. Dit speelt met name wanneer “toestemming” wordt gegeven 
via standaardconfiguratie-instellingen die de betrokkene moet wijzigen als hij niet 
wil dat zijn gegevens worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vooraf 
aangevinkte vakjes of bij browsers die standaard zo zijn ingesteld dat ze cookies 
accepteren.  

 
IV.2 Beoordeling van het huidige wettelijke kader en eventueel noodzakelijke 

veranderingen 

Algemene beoordeling  
De Groep is van mening dat in het huidige wettelijke kader voor gegevensbescherming 
een reeks weldoordachte voorschriften zijn opgenomen die de voorwaarden bevatten 
waaronder een toestemming rechtsgeldig is en een rechtvaardigingsgrond voor 
gegevensverwerking vormt. Deze voorschriften gelden zowel in offline- als 
onlineomgevingen. 
Dit wettelijk kader biedt een evenwichtige oplossing voor een aantal aandachtspunten. 
Aan de ene kant wordt alleen werkelijke − “op informatie berustende” − toestemming 
als zodanig beschouwd. In dit opzicht is het uitdrukkelijke vereiste in artikel 2, onder h), 
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van Richtlijn 95/46/EG dat een toestemming in vrijheid moet zijn gegeven, specifiek 
moet zijn en op informatie moet berusten, relevant en bevredigend. Aan de andere kant 
is dit vereiste geen dwangbuis en biedt het voldoende flexibiliteit, omdat de wetgever 
zich heeft onthouden van specifieke technische voorschriften. Zo wordt in dezelfde 
bepaling in de definitie van “toestemming” gesproken over “elke […] wilsuiting”. Dit 
biedt voldoende speelruimte voor de wijze waarop een toestemming kenbaar kan 
worden gemaakt. De artikelen 7 en 8, waarin wordt vereist dat een toestemming 
respectievelijk ondubbelzinnig en uitdrukkelijk moet zijn, voorzien goed in de behoefte 
aan een evenwicht tussen de twee aandachtspunten: ze zorgen voor flexibiliteit en 
voorkomen overdreven starre structuren, maar garanderen tegelijkertijd de bescherming 
van persoonsgegevens.  

Het resultaat is een wettelijk kader dat, indien het op de juiste wijze wordt 
geïmplementeerd en toegepast, gelijke tred kan houden met de ontwikkelingen in 
gegevensverwerking, die vaak het gevolg zijn van technologische ontwikkelingen.  

Door het gebrek aan uniformiteit tussen de lidstaten is het in de praktijk echter niet altijd 
gemakkelijk om vast te stellen wanneer toestemming nodig is en aan welke vereisten 
toestemming moet voldoen om rechtsgeldig te zijn (bijv. hoe moeten deze vereisten in 
de praktijk worden toegepast). De implementatie op nationaal niveau heeft geresulteerd 
in verschillende benaderingswijzen. Tijdens de besprekingen in de Groep ter 
voorbereiding van dit advies werden nog meer specifieke tekortkomingen geconstateerd, 
die hieronder worden beschreven.  

Mogelijke veranderingen 

•  Het begrip “ondubbelzinnige toestemming” is nuttig voor het opzetten van een 
systeem dat niet overdreven star is, maar toch een krachtige bescherming biedt. 
Hoewel een systeem op basis van “ondubbelzinnige toestemming” in aanleg redelijk 
kan functioneren, wordt het begrip vaak verkeerd begrepen of het vereiste van 
ondubbelzinnige toestemming gewoonweg genegeerd. Hoewel de bovengenoemde 
aanbevelingen en voorbeelden zouden moeten bijdragen aan meer rechtszekerheid 
en een grotere bescherming van de rechten van burgers wanneer toestemming wordt 
gebruikt als wettelijke grond, vraagt de bovengenoemde situatie om enkele 
wijzigingen in de wetgeving. 

•  Meer in het bijzonder is de Groep van mening dat als onderdeel van de herziening 
van het wettelijk kader voor gegevensbescherming de term zelf (“ondubbelzinnig”) 
zou moeten worden verduidelijkt. Daarbij zou benadrukt moeten worden dat het 
vereiste van ondubbelzinnige toestemming vraagt om het gebruik van mechanismen 
die er geen twijfel over laten bestaan dat de betrokkene metterdaad wilde 
toestemmen. Tegelijkertijd moet duidelijk worden gemaakt dat mechanismen 
waarbij “toestemming” wordt verkregen via standaardinstellingen die de betrokkene 
moet wijzigen als hij niet wil dat zijn gegevens worden verwerkt (“wie zwijgt, stemt 
toe”) op zichzelf geen ondubbelzinnige toestemming opleveren. Dit geldt met name 
in een onlineomgeving.  

•  Verder doet de Groep ook de volgende aanbevelingen: 

i. Neem in de definitie van “toestemming” van artikel 2, onder h), het 
woord “ondubbelzinnig” of een daaraan gelijkgestelde term op, 
teneinde nog duidelijker te maken dat alleen een toestemming die is 
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gebaseerd op verklaringen of acties waarmee instemming te kennen 
wordt gegeven, een rechtsgeldige toestemming vormt. Behalve dat 
hiermee extra duidelijkheid wordt verschaft, wordt het 
toestemmingsbegrip van artikel 2, onder h), hiermee in 
overeenstemming gebracht met de vereisten voor een rechtsgeldige 
toestemming die in artikel 7 zijn neergelegd. Bovendien zou de 
betekenis van de term “ondubbelzinnig” nader kunnen worden 
toegelicht in een van de overwegingen van het toekomstige wettelijke 
kader. 

ii. Voor de verwerking verantwoordelijken dienen als onderdeel van een 
algemene verantwoordingsplicht te kunnen aantonen dat toestemming 
is verkregen. Wanneer de bewijslast ten aanzien van voor de 
verwerking verantwoordelijken zodanig wordt verzwaard dat zij 
moeten bewijzen dat zij de toestemming van de betrokkene metterdaad 
hebben verkregen, zullen zij gedwongen zijn om methoden en 
mechanismen te implementeren die niet alleen ondubbelzinnige 
toestemming, maar ook het bewijs daarvan opleveren. Het type 
methode en mechanisme dat wordt gebruikt hangt af van de context, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de feiten en 
omstandigheden en meer in het bijzonder de risico’s van de 
verwerking.  

•  De Groep is er niet van overtuigd dat “uitdrukkelijke toestemming” als algemeen 
vereiste moet gaan gelden voor alle soorten verwerkingsactiviteiten, met inbegrip 
van die welke op dit moment onder het toepassingsgebied van artikel 7 van de 
richtlijn vallen. Zij is van mening dat “ondubbelzinnige toestemming” − waaronder 
niet alleen uitdrukkelijke toestemmingen vallen, maar ook toestemmingen die zijn 
verleend middels een ondubbelzinnige actie − de verplichte norm moet blijven. Dit 
geeft voor de verwerking verantwoordelijken een grotere flexibiliteit bij het 
verkrijgen van toestemming en de algemene procedure is mogelijk sneller en 
gebruiksvriendelijker.  

•   Verscheidene elementen van het wettelijk kader voor het gebruik van “toestemming” 
zijn afgeleid uit de formulering of de wetgevingsgeschiedenis of zijn ontwikkeld via 
jurisprudentie en adviezen van de Groep. De rechtszekerheid zou vergroot worden 
als die elementen uitdrukkelijk in het nieuwe wettelijke kader voor 
gegevensbescherming zouden worden opgenomen. Daarbij wordt met name gedacht 
aan het volgende: 

i. Het opnemen van een clausule die voorziet in het recht van 
betrokkenen om een verleende toestemming weer in te trekken.  

ii. Het versterken van de idee dat toestemming moeten worden gegeven 
vóórdat met de verwerking wordt begonnen en vóórdat de gegevens 
worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor in eerste instantie 
toestemming is gegeven, wanneer de wet niet in een andere grond voor 
verwerking voorziet.  

iii. Het opnemen van uitdrukkelijke vereisten met betrekking tot de 
kwaliteit van informatie over de gegevensverwerking (gemakkelijk te 
begrijpen en in heldere en gewone taal) en de toegankelijkheid van die 
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informatie (opvallend en rechtstreeks toegankelijk). Dit is van 
essentieel belang om betrokkenen in staat te stellen een “op informatie 
berustende” beslissing te nemen.  

•  Tot slot zou personen die niet volledig handelingsbekwaam zijn een grotere 
bescherming moeten worden geboden: 

i. Verduidelijken van de omstandigheden waarin toestemming is vereist 
van de ouders of de vertegenwoordiger van een handelingsonbekwame 
persoon, zoals de leeftijdsdrempel waaronder de toestemming van 
ouders of vertegenwoordiger verplicht is. 

ii. Verplicht stellen van het gebruik van een 
leeftijdsverificatiemechanisme, dat kan variëren naargelang de 
omstandigheden, zoals de leeftijd van kinderen, het soort verwerking, 
de grootte van het risico dat eraan is verbonden en of de gegevens 
worden doorgegeven aan derden. 

iii. Voorschrijven dat de informatie wordt aangepast aan het niveau van 
kinderen, zodat kinderen begrijpen wat het betekent als hun 
persoonsgegevens worden verzameld en wat de gevolgen zijn van het 
geven van toestemming.  

iv. Vaststellen van gegevensverwerkingactiviteiten waarvoor 
“toestemming” geen rechtmatigheidsgrond mag zijn, zoals 
gegevensverwerking ten behoeve van behavioural advertising. 

De Groep zal op een later tijdstip terugkomen op het toestemmingsvraagstuk. Meer in 
het bijzonder kunnen de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten, alsook de Groep 
zelf, in een later stadium besluiten tot het opstellen van richtsnoeren voor een nadere 
uitwerking van dit advies, met aanvullende praktijkvoorbeelden.  

Brussel, 13 juli 2011 
 
Namens de Groep, 
 
Jacob KOHNSTAMM 
Voorzitter 
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