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toegang van grote IT-bedrijven tot computers en telefoons van burgers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt zich zorgen over de toegang die grote IT-bedrijven zoals Google, Apple, enz. 
hebben tot computers en telefoons van burgers. Indiener noemt als voorbeeld de oplossing 
van een veiligheidsprobleem in Android door Google. Gebruikers van Android waren niet op 
de hoogte van deze ingreep. Hoewel de ingreep door het bedrijf op zichzelf zeer nuttig was, 
betekent het volgens indiener ook dat bedrijven - en eventueel ook criminele organisaties -
toegang kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens van gebruikers. Indiener vindt het vreemd 
dat hackers zwaar worden bestraft voor dergelijke praktijken, terwijl grote bedrijven hiermee 
kennelijk ongestraft wegkomen. Indiener wijst erop dat iedere EU-burger krachtens 
Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens recht heeft op bescherming van zijn persoonlijke gegevens. 
Indiener verzoekt om EU-regelgeving om zogeheten "backdoors" te verbieden of ten minste 
onderhevig te maken aan toestemming van de gebruiker. Ook is hij van mening dat er een 
onafhankelijk orgaan opgericht zou moeten worden om toezicht uit te oefenen op de naleving 
van deze regels.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Indiener verzoekt wijzigingen aan te brengen in de EU-wetgeving om te zorgen voor een 
betere bescherming van computers en mobiele telefoons en om de toegang tot deze apparaten 
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door derde partijen te voorkomen of te controleren. Indiener merkt op dat dergelijke toegang 
gebruikelijk is in de EU, hoewel hij twijfelt aan de rechtmatigheid ervan.
De onbevoegde toegang tot computers en mobiele telefoons van personen kan een schending 
inhouden van de grondrechten van deze personen op de bescherming van hun eigendom, op 
de eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven, van woning en communicatie en op 
de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrechten 
en geregeld in het EU-acquis en in nationale wetgeving. Dergelijke toegang kan uitsluitend 
onder strikte in de wet vastgestelde voorwaarden als rechtmatig worden beschouwd.
Het hangt van het specifieke geval en de concrete omstandigheden af of een poging om 
toegang te krijgen tot een informatiesysteem of een apparaat van strafrechtelijke aard is. In 
een dergelijk geval is het nationale strafrecht van toepassing en zijn de nationale 
rechtshandhavingsautoriteiten bevoegd om een strafbaar feit te onderzoeken en te vervolgen.
Het verzoekschrift gaat over het EU-acquis inzake gegevensbescherming, e-privacy, 
consumentenbescherming en cybercriminaliteit.

* EU-acquis:

De e-privacyrichtlijn
De e-privacyrichtlijn 2002/58/EG is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens 
in de sector elektronische communicatie om te zorgen voor het vrij verkeer van dergelijke 
gegevens en van elektronische-communicatieapparatuur en -diensten in de Gemeenschap. In 
deze richtlijn zijn duidelijke regels opgenomen aangaande de toegang tot op afzonderlijke 
apparaten opgeslagen persoonsgegevens en wordt verduidelijkt dat de toestemming van de 
gebruiker verplicht is. De relevante bepaling van de e-privacyrichtlijn luidt als volgt: "De 
lidstaten dragen ervoor zorg dat de opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot 
informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker, alleen 
is toegestaan op voorwaarde dat de betrokken abonnee of gebruiker toestemming heeft 
verleend, na te zijn voorzien van duidelijke en volledige informatie overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG, onder meer over de doeleinden van de verwerking."

De gegevensbeschermingsrichtlijn 
De gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG vermeldt de beginselen voor de verwerking van 
gegevens: de verwerking moet eerlijk en rechtmatig zijn, gegevens moeten voor 
gerechtvaardigde, welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doeleinden worden verkregen, 
moeten toereikend, ter zake dienend en nauwkeurig zijn, moeten met de doeleinden stroken en 
regelmatig worden bijgewerkt en mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is 
(artikel 6). Artikel 7 verduidelijkt wanneer de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig 
is. Dit is onder andere het geval wanneer "de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige 
toestemming heeft verleend" en wanneer "de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling 
van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar 
gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke of de derde aan wie de gegevens 
worden verstrekt, drager is opgedragen" mits het belang of de fundamentele rechten en 
vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. De betrokkenen hebben een aantal rechten op 
grond van Richtlijn 95/46/EG en, bijgevolg, op grond van de nationale maatregelen ter 
uitvoering van deze richtlijn. Hiertoe behoren met name het recht op de rectificatie, de 
uitwissing of de afscherming door de voor verwerking verantwoordelijke van de gegevens 
waarvan de verwerking niet overeenstemt met de bepalingen van deze richtlijn (artikel 12, 
onder b)). Voorts heeft een betrokkene, op grond van artikel 14, onder b), het recht "zich te 
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verzetten, op verzoek en kosteloos, tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende 
persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke persoon met het oog op 
direct marketing, of te worden ingelicht voordat persoonsgegevens voor de eerste keer aan 
derden worden verstrekt of voor rekening van derden worden gebruikt voor direct marketing 
en het recht uitdrukkelijk ter kennis gebracht te krijgen dat hij of zij zich kosteloos kan 
verzetten tegen deze verstrekking of dit gebruik van gegevens". In artikel 28 van 
Richtlijn 95/46/EG is vastgesteld dat elke lidstaat bepaalt dat een of meer autoriteiten worden 
belast met het toezicht op de toepassing op zijn grondgebied van de ter uitvoering van deze 
richtlijn door de lidstaten vastgestelde bepalingen. In Duitsland is deze autoriteit de 
Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, die claims inzake de 
rechtmatigheid van gegevensverwerking behandelt. 

Contractenrecht en consumentenrechten
Richtlijn 97/7/EG inzake verkopen op afstand en Richtlijn 2005/29/EG inzake oneerlijke 
handelspraktijken vereisen dat handelaars informatie verstrekken over de belangrijkste 
kenmerken van de goederen of diensten die zij aanbieden. De nieuwe Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten, die momenteel door de lidstaten in hun nationale wetgeving 
ten uitvoer wordt gelegd en die vanaf 13 juni 2014 van toepassing wordt, vereist met name 
informatie over de functionaliteit en interoperabiliteit van digitale inhoud. Voor alle aan de 
consument geleverde updates en aanpassingen van het digitale product, zoals software, 
moeten dezelfde regels en normen voor informatie gelden als voor het hoofdproduct, tenzij de 
consument ervoor heeft gekozen geen informatie te ontvangen over de kenmerken van 
updates door automatische updates te accepteren.
Elke algemene contractvoorwaarde van de aanbieder waardoor de consument wordt verplicht 
de updates te accepteren of die het accepteren van toekomstige updates tot voorwaarde maakt 
voor het gebruik van het product, moet in het licht van Richtlijn 93/13/EEG betreffende 
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten worden beoordeeld. Deze richtlijn 
verbiedt ondernemingen algemene contractvoorwaarden te gebruiken die het evenwicht tussen 
de rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk 
verstoren. Het is bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat contractvoorwaarden die de consument 
verplichten software-updates te accepteren om een vastgesteld veiligheidsrisico aan te pakken, 
als ten nadele van de consument kunnen worden beschouwd. Wanneer een automatische 
update zou leiden tot een nadeel voor de consument, zoals een verminderde functionaliteit of 
incompatibiliteit van het product met de hardware van de consument, kan de 
contractvoorwaarde van de aanbieder die de consument verplicht automatische updates te 
accepteren, echter als oneerlijk worden beschouwd in de zin van Richtlijn 93/13/EEG.
De bovengenoemde bepalingen van het EU-recht zijn opgenomen in de nationale wetgeving 
van de lidstaten en hun autoriteiten en rechtbanken zijn verantwoordelijk voor de toepassing 
ervan in concrete gevallen. Met betrekking tot grensoverschrijdende gevallen zorgt 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 inzake samenwerking op het gebied van 
consumentenbescherming (SCB) voor de samenwerking van de nationale 
handhavingsinstanties in een EU-breed handhavingsnetwerk (het "SCB-netwerk") en voorziet 
deze verordening in een kader en voorwaarden zodat zij grensoverschrijdende oneerlijke 
praktijken kunnen ontdekken, onderzoeken en beëindigen. Consumenten die het slachtoffer 
zijn geworden van oneerlijke praktijken, kunnen dit melden bij de nationale 
handhavingsautoriteit. Het Duitse lid van het SCB-netwerk is het Bondsbureau voor 
consumentenbescherming en voedselveiligheid (BVL); adres: Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Bundesallee 50, Gebäude 247, 38116 



PE508.098v02-00 4/6 CM\931949NL.doc

NL

Braunschweig; URL: www.bvl.bund.de.
Consumenten kunnen ook het netwerk van Europese consumentencentra (ECC-net) 
gebruiken, dat consumenten helpt om aan de juiste informatie te komen bij een schending van 
hun rechten bij grensoverschrijdende transacties en hen bijstaat bij het contact met de 
exploitant. Het adres van het Duitse ECC is: Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland, 
Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl; URL: http://www.eu-verbraucher.de/de/startseite/.

* Lopende en toekomstige initiatieven en voorstellen van de Commissie:

De hervorming van de gegevensbescherming
Het voorstel van de Commissie voor een hervorming van de gegevensbescherming1 is gericht 
op de versterking van de regels inzake toestemming, die niet alleen uit vrije wil gegeven, 
specifiek en geïnformeerd moet zijn, maar ook uitdrukkelijk dient te worden gegeven. De 
hervorming van de gegevensbescherming is erop gericht te waarborgen dat de 
gegevensbeschermingsautoriteiten meer bevoegdheden krijgen om onderzoek te verrichten en 
sancties op te leggen, zodat in de gehele Europese Unie passende straffen kunnen worden 
opgelegd voor de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.
Dit voorstel wordt momenteel onderzocht door de medewetgevers (het Europees Parlement en 
de Raad van ministers).

Contractenrecht en consumentenrechten
De nieuwe richtlijn betreffende consumentenbescherming, die vanaf juni 2014 van toepassing 
wordt, versterkt de consumentenrechten bij internetaankopen en in verband met de levering 
van digitale inhoud. De richtlijn versterkt met name de bepalingen betreffende de informatie 
die aan consumenten moet worden verstrekt door van handelaren te vereisen informatie te 
verstrekken over de functionaliteit en interoperabiliteit van digitale inhoud. Voorts heeft de 
Commissie in de recentelijk (mei 2012) aangenomen Europese consumentenagenda 
aangekondigd dat zij tegen 2014 richtsnoeren betreffende de toepassing van de eisen met 
betrekking tot consumentenvoorlichting in de digitale omgeving zal ontwikkelen voor de 
handhavingsautoriteiten van de lidstaten.

De cloudstrategie
De op 27 september 2012 aangenomen mededeling "Het aanboren van het potentieel van 
cloud computing in Europa" heeft betrekking op een aantal aspecten van 
gegevensbescherming voor zover deze verband houden met cloud computing-diensten. In de 
mededeling wordt met name onderstreept dat het voorstel van de Commissie voor een 
gegevensbeschermingsrichtlijn een gelegenheid biedt om de wetgeving beter aan te passen 
aan de modellen voor de bepalingen voor specifieke cloud-diensten. Bovendien wordt in de 
mededeling opgemerkt dat zodra de voorgestelde verordening is aangenomen, de Commissie 
zal gebruikmaken van de in die verordening vastgestelde nieuwe mechanismen om, in nauwe 
samenwerking met de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten, alle nodige aanvullende 
begeleiding te verstrekken met betrekking tot de toepassing van de EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming op cloud-diensten. In de mededeling wordt tevens benadrukt dat er 
richtsnoeren nodig zijn voor de toepassing van de bestaande EU-richtlijn inzake 
gegevensbescherming op cloud computing-diensten (bijvoorbeeld om de 

                                               
1 Hervormingspakket gegevensbescherming van 25 januari 2012, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm.
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gegevensbeschermingsrechten en -plichten van voor de verwerking verantwoordelijken en 
gegevensverwerkers voor cloud-serviceproviders vast te stellen en van elkaar te 
onderscheiden, of aangaande de toepasselijke wetgeving in het geval de vestigingsplaats van 
een cloud-provider moeilijk kan worden bepaald).

De richtlijn betreffende cybercriminaliteit en de strategie inzake cyberbeveiliging van de 
Europese Unie
Bedreigingen op het gebied van de cyberbeveiliging, zij het toevallig of met kwade 
bedoelingen, kunnen aanzienlijke problemen voor de welvaart van onze economie en 
samenleving opleveren.
Om dit probleem op allesomvattende en geïntegreerde wijze aan te pakken, hebben de 
Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid op 7 februari 2013 een gezamenlijke strategie inzake cyberbeveiliging van 
de Europese Unie1 aangenomen. In de strategie wordt een visie geschetst en zijn 
beleidsmaatregelen opgenomen om te zorgen voor een veilige en veerkrachtige digitale 
omgeving, terwijl de grondrechten (met inbegrip van het recht op privacy- en 
gegevensbescherming) en de kernwaarden van de EU zowel in de EU als daarbuiten worden 
geëerbiedigd en bevorderd.
Een van de belangrijkste maatregelen van de strategie is het wetgevingsvoorstel aangaande 
een hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de gehele Unie om te zorgen voor 
een soepele werking van de interne markt. Het voorstel2 is bedoeld om te waarborgen dat: 
elke lidstaat over een minimale nationale capaciteit beschikt; de lidstaten op EU-niveau 
samenwerken door informatie-uitwisseling en gecoördineerde reactie wanneer dit nodig is; 
particuliere exploitanten die essentiële diensten verlenen en overheden passende 
risicobeheermaatregelen nemen en aan de relevante nationale autoriteiten verslag uitbrengen 
over ernstige beveiligingsincidenten.

De richtlijn betreffende aanvallen op informatiesystemen
De ontwerprichtlijn over aanvallen op informatiesystemen heeft met name ten doel de strijd 
tegen grootschalige aanvallen op informatiesystemen te versterken door de onderlinge 
aanpassing van strafbare feiten en sancties. De ontwerprichtlijn is gebaseerd op het bestaande 
kaderbesluit over aanvallen op informatiesystemen (2005/222/JBZ) en handhaaft de huidige 
bepalingen van het kaderbesluit - het strafbaar stellen van onrechtmatige toegang, 
onrechtmatige systeemverstoring en onrechtmatige gegevensverstoring - en omvat nieuwe 
strafbare feiten zoals onrechtmatige onderschepping en het gebruik van instrumenten voor het 
plegen van grootschalige aanvallen. In het voorstel wordt tevens het niveau van de 
strafrechtelijke sancties voor de strafbare feiten verhoogd en worden de verzwarende 
omstandigheden uitgebreid door het gebruik van een instrument waarmee grootschalige 
aanvallen kunnen worden gepleegd en het stelen van de persoonlijke identiteit om 
cyberaanvallen te plegen als verzwarende factor op te nemen. In het voorstel wordt het niveau 
van de straffen onder verzwarende omstandigheden in dezelfde mate verhoogd. Het omvat 
ook bepalingen ter verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen 
wetshandhavingsdiensten en ter vaststelling van doeltreffende controlesystemen en 
gegevensverzameling. De ontwerprichtlijn was afhankelijk van een politieke overeenkomst 
tussen de Raad van ministers en het Europees Parlement en wordt binnen afzienbare tijd 

                                               
1 JOIN(2013) 1 def.
2 COM(2013) 48 def.
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definitief vastgesteld. 

Conclusie
Volgens de Europese Commissie moet indiener worden meegedeeld dat er specifieke 
voorwaarden van toepassing zijn om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen. 
Bovendien worden deze regels dankzij verschillende Commissievoorstellen momenteel verder 
versterkt en geharmoniseerd.
Met name de onlangs gepresenteerde ontwerprichtlijn inzake gegevensbescherming zal ervoor 
zorgen dat ondernemingen die de rechten van personen schenden en bijvoorbeeld 
onrechtmatig toegang hebben tot hun apparaten, de strafrechtelijke relevantie buiten 
beschouwing gelaten, zwaar kunnen worden bestraft door de 
gegevensbeschermingsautoriteiten.


