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5VOORWOORD

VOORWOORD

De Wet bescherming persoonsgegevens, die sinds 1 septem-
ber 2001 van kracht is, bevat ook regels over de doorgifte
van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.
Dit is één van de nieuwe elementen in de WBP waarmee
internationaal actieve bedrijven en andere organisaties in de
praktijk te maken kunnen krijgen.

De hoofdregel is dat persoonsgegevens alleen mogen worden
doorgegeven naar derde landen met een passend bescher-
mingsniveau. Buiten die gevallen is doorgifte alleen toegestaan
op basis van een wettelijke uitzondering of met vergunning
van de Minister van Justitie. De afgifte van een vergunning
vindt plaats, nadat het College bescherming persoonsgegevens
daarover advies heeft uitgebracht. Het CBP is tevens belast met
het toezicht op de naleving van de wet en kan zo nodig hand-
havend optreden.

Deze brochure is bedoeld als handreiking aan belanghebbende
organisaties en hun adviseurs en wijst hen op hoofdlijnen de
weg op dit nieuwe terrein. De brochure bevat ook verwijzingen
naar verdere informatie waarmee zij hun voordeel kunnen
doen. Een tijdige en zorgvuldige overweging hiervan kan ertoe
leiden dat persoonsgegevens ook in het internationaal verkeer
de bescherming krijgen die zij verdienen.

mr. P.J. Hustinx
voorzitter
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11  
DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDE
LANDEN

Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering
van de zogenaamde Europese Economische Ruimte (EER) 
landen. EER-landen zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.
Deze drie landen hebben zich verplicht de richtlijn te
implementeren in eigen wetgeving.

Gegevensverkeer binnen de Europese Unie
De WBP is een uitwerking van de Europese Richtlijn 95/46/EG
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 24 oktober 1995 (hierna: richtlijn). Deze richtlijn heeft
twee doelen, namelijk een gelijkwaardige bescherming van 
persoonsgegevens tot stand brengen en vrij verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU) mogelijk
maken. Als alle lidstaten hun wetgeving hebben aangepast aan
de richtlijn, is de EU voor wat de bescherming van persoons-
gegevens betreft één rechtsgebied. Gegevensverkeer van
Nederland naar een ander EU-land hoeft dus alleen te voldoen
aan de algemene vereisten van de WBP.

DERDE LANDEN
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Derde landen
Met de toenemende technische mogelijkheden om gegevens 
massaal uit te wisselen en gezien de internationalisering van
bedrijven, heeft de wetgever het noodzakelijk geacht een apart
hoofdstuk (hoofdstuk 11, artikelen 76-78) in de WBP te wijden
aan gegevensverkeer tussen de EU en derde landen.

De belangrijkste regel die uit hoofdstuk 11 WBP voortvloeit, is
dat persoonsgegevens slechts naar derde landen doorgegeven
mogen worden als voldaan is aan de algemene vereisten van
de WBP én het derde land een passend beschermingsniveau
waarborgt. Eén van die algemene vereisten is bijvoorbeeld de
meldingsplicht bij het College bescherming persoonsgegevens
(CBP). In deze brochure zal alleen ingegaan worden op de
voorwaarden voor het mogen doorgeven van persoons-
gegevens van EU-landen naar derde landen. 

Wat is een doorgifte?
Een doorgifte van persoonsgegevens is het ter beschikking 
stellen van persoonsgegevens aan een persoon die zich
bevindt buiten de rechtsmacht van één van de landen van
de EU. Het is een activiteit die bewust wordt ondernomen
en gericht is op het overbrengen van persoonsgegevens van
het grondgebied van een EU-land naar een derde land.
Voorbeelden van doorgiftes zijn: 
– een bedrijf in een EU-land verstrekt persoonsgegevens via

e-mail in het kader van direct marketing aan een ander
bedrijf buiten de EU;

– een internationaal opererend concern heeft een database
in één van de landen waar een onderdeel van het concern
gevestigd is met gegevens van alle werknemers van het
hele concern. Alle onderdelen van het concern, zowel
binnen als buiten de EU, kunnen gegevens downloaden
en plaatsen in een database; 

– een overname van een bedrijf in een EU-land door een
bedrijf buiten de EU.

Drie mogelijkheden voor doorgifte
De regeling in de WBP ten aanzien van gegevensverkeer tussen
de EU en derde landen biedt drie mogelijkheden voor recht-
matige doorgifte. In de eerste plaats mogen persoonsgegevens
doorgegeven worden naar landen met een passend bescher-
mingsniveau.
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Als een derde land geen passend beschermingsniveau heeft,
kan doorgifte toch plaatsvinden, mits voldaan wordt aan één
van de uitzonderingsgronden genoemd in de WBP. Indien de
toegestane uitzonderingsgronden ontoereikend zijn, kan de
Minister van Justitie een vergunning voor doorgifte verlenen.  

Op basis van de situatie in het desbetreffende derde land kan
worden beoordeeld welke van bovenstaande mogelijkheden
in aanmerking komen en welke procedures vervolgens moeten
worden doorlopen om een bepaald gegevensverkeer daad-
werkelijk te realiseren. Er bestaat geen rangorde tussen deze
mogelijkheden. 

Het gemeenschappelijk beleid van de Europese Commissie
(EC) en de EU-lidstaten is erop gericht om voor bepaalde derde
landen vast te stellen dat geheel of gedeeltelijk sprake is van
een passend beschermingsniveau.

Deze brochure beoogt belanghebbende organisaties op hoofd-
lijnen handreikingen te bieden. Nadere informatie kunt u 
vinden in de Nota derde landen. De doorgifte van persoonsgegevens
naar derde landen in het kader van de WBP. U kunt deze nota 
vinden op de CBP-internetsite (www.cbpweb.nl).
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22  
DOORGIFTE BIJ  PASSEND BESCHERMINGSNIVEAU

Om te bepalen of een land een passend beschermingsniveau
heeft, moet de verantwoordelijke voor een gegevens-
verwerking eerst nagaan of er sprake is van een besluit van
de Minister van Justitie of van de EC waarin iets wordt
bepaald over het niveau van bescherming in een derde land.
U bent de verantwoordelijke als u degene bent die het doel
en de middelen bepaalt van een gegevensverwerking en
de persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruikt. Met
verwerken wordt bedoeld alle handelingen met die gegevens
vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen van 
persoonsgegevens. Doorgifte is dus een vorm van gegevens-
verwerking.

Is er geen besluit van de minister of de EC dan moet u zelf
aan de hand van een aantal criteria een analyse van de situatie
maken. De criteria die de richtlijn en de WBP aangeven, zijn
de aard van de gegevens, het doel en de duur van de voor-
genomen verwerking, het land van herkomst, het land van
eindbestemming, de wettelijke regels, de beroepscodes en
de handhavingregels die in het betreffende derde land van 
toepassing zijn. 
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De minister van Justitie is in een brief aan de Tweede Kamer
van 9 maart 2000 ingegaan op deze criteria. Een door de richt-
lijn ingestelde werkgroep van vertegenwoordigers van de
nationale toezichthouders (de zogenaamde artikel 29-werk-
groep) heeft de criteria verder uitgewerkt. 

Invulling passend beschermingsniveau
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de richtlijn heeft de
artikel 29-werkgroep uit eigen beweging een advies uitgebracht
over de invulling van het passend beschermingsniveau.
Een van de hoofdelementen van het advies omvat de begin-
selen op basis waarvan beoordeeld kan worden in hoeverre
een land beschikt over een passend beschermingsniveau. In de
praktijk vormen de in dit advies geformuleerde beginselen een
belangrijke leidraad. Om tot een beoordeling te kunnen komen
van het beschermingsniveau adviseert de werkgroep te kijken
naar de inhoud van de toepasselijke voorschriften en de instru-
menten om de handhaving ervan te garanderen. 

Voor de inhoud van de gegevensbescherming dienen volgens
de werkgroep de volgende beginselen te gelden: 
Specificiteit  Gegevens moeten met een specifiek doel worden
verwerkt en mogen enkel worden gebruikt en doorgegeven als
dat verenigbaar is met het doel van de doorgifte.
Kwaliteit en evenredigheid  De gegevens moeten correct en
geactualiseerd zijn. Zij moeten bovendien passend en relevant
zijn met het oog op het doel van de doorgifte.
Transparantie  Aan de burger moet informatie worden 
verstrekt over het doel van de gegevensverwerking en de 
identiteit van degene die in het derde land voor de verwerking
verantwoordelijk is. Ook moet alle informatie worden verstrekt
die nodig is om een eerlijke gegevensverwerking te 
garanderen. 
Beveiliging  Degene die verantwoordelijk is voor de gegevens-
verwerking moet technische en organisatorische beveiligings-
maatregelen treffen die in overeenstemming zijn met de risico's
van de verwerking. Degenen die onder het gezag van de ver-
antwoordelijke staan, mogen alleen op basis van zijn instructies
gegevens verwerken.
Rechten betrokkenen  Burgers hebben het recht op toegang
tot de eigen gegevens. Ook hebben ze recht op correctie indien
de omtrent hem verwerkte gegevens onjuist blijken.
In bepaalde situaties hebben betrokkenen ook het recht om
zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. 

DERDE LANDEN
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Daarnaast heeft de werkgroep van toezichthouders maatstaven
geformuleerd voor de handhaving in het derde land:
Adequaat niveau van naleving  De volgende zaken zijn hierbij
van belang. Allereerst de mate waarin zowel betrokkenen als
verantwoordelijken op de hoogte zijn van hun rechten en plich-
ten. Ook is naleving van de beginselen van gegevensbescher-
ming afhankelijk van de mogelijkheid om bij de overtreding
daarvan doeltreffende sancties op te leggen. Tenslotte kan de
mogelijkheid van directe controle door de toezichthoudende
autoriteiten, auditors of andere controleurs van invloed zijn.
Verlening van bijstand  Burgers moeten worden bijgestaan bij
de uitoefening van hun rechten. Zijn dienen hun rechten snel,
doeltreffend en zonder hoge kosten te kunnen uitoefenen. 
Passende schadeloosstelling  Indien schade wordt geleden als
gevolg van overtreding van de beginselen van gegevens-
bescherming, dient deze op passende wijze te worden vergoed.

De maatstaven hoeven niet in elk geval van toepassing te zijn.
In sommige gevallen zullen in verband met de omvang van het
risico van een bepaalde doorgifte aanvullende eisen moeten
gelden, in andere gevallen zal het mogelijk zijn dat u van
bepaalde vereisten kunt afzien. 

Stel dat u medische gegevens wil uitwisselen voor wetenschap-
pelijk onderzoek met een derde land. U moet dan vaststellen of
er in dat land sprake is van een deugdelijke wetgeving inzake
medische gegevens en dat er in ieder geval zorgvuldige
omgang met dergelijke gegevens gewaarborgd kan worden.
In de Nota derde landen. De doorgifte van persoonsgegevens naar
derde landen in het kader van de WBP vindt u een checklist waar-
mee u kunt vaststellen of een land een passend beschermings-
niveau heeft. Het is aan u om de beslissing te nemen over de
mate van beschermingsniveau in een land, het CBP kan
u slechts handvatten bieden. U kunt meer lezen over het advies
van de werkgroep in de genoemde Nota derde landen en op
de website van de EC. 

Beslissingen van de Europese Commissie over passend
beschermingsniveau
De beslissingen van de EC over het al dan niet aanwezig zijn
van een passend beschermingsniveau kunnen gelden voor 
landen of voor een sector. Deze beslissingen hebben bindende
kracht voor de lidstaten van de EU. 
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Als de EC nog geen beslissing heeft genomen over het bescher-
mingsniveau in een bepaald land, wil dat niet altijd zeggen dat
dit land geen passend beschermingsniveau heeft voor doorgifte
van gegevens. De EC heeft tot nu toe een positieve beslissing
genomen over Zwitserland, Hongarije, een deel van Canada en
een aantal bedrijven in de Verenigde Staten die zich verplicht
hebben tot naleving van de zogenaamde "Safe Harbour
Principles".

Als u twijfelt of een land een passend beschermingsniveau
heeft, adviseert het CBP u om geen onnodige risico’s te nemen.
U kunt kijken of een doorgifte van persoonsgegevens is 
toegestaan op grond van één van de uitzonderingsgronden
of door een vergunning van de Minister van Justitie.

DERDE LANDEN
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33  
DOORGIFTE OP GROND VAN DE WETTELIJKE 
UITZONDERINGEN

Als een derde land geen passend beschermingsniveau heeft,
zijn er twee mogelijkheden om toch gegevens naar derde 
landen door te mogen geven. De eerste mogelijkheid zijn
de uitzonderingen die in de WBP worden genoemd. Als aan
één daarvan is voldaan én er is voldaan aan de algemene
vereisten van de WBP, kan de doorgifte toch plaatsvinden. 

De uitzonderingen zijn:
– betrokkene heeft zijn ondubbelzinnige toestemming 

gegeven. Een betrokkene is degene van wie persoons-
gegevens worden verwerkt. De betrokkene moet door
u op de hoogte gesteld worden van het niveau van de 
gegevensbescherming in het land waarnaar de gegevens
zullen worden doorgegeven. Het is niet voldoende als een
betrokkene van een voorgenomen doorgifte in kennis is
gesteld en de betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt;

– doorgifte is noodzakelijk ter uitvoering van een over-
eenkomst tussen u en de betrokkene. Zo kan het voor het
uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat 
persoonsgegevens van de betrokkene worden verstrekt

kk



voor een vliegticketreservering of voor het verrichten van
een internationale betaling via een bank of door middel
van een creditcard;

– doorgifte is noodzakelijk ter uitvoering van een overeen-
komst waarbij de betrokkene geen partij is, maar waarbij
hij wel belang heeft. Zo kan bij herverzekering van een in
Nederland gesloten verzekering het onder omstandigheden
noodzakelijk zijn de persoonsgegevens van de verzekerde
door te geven aan een derde land in het kader van een
overeenkomst tussen een Nederlandse verzekeraar en een
andere verzekeraar die gevestigd is in een derde land. 
Deze uitzondering kan geen basis vormen voor doorgifte
met het oog op direct marketing. Een dergelijke doorgifte
vindt immers niet plaats in het belang van de betrokkene;

– doorgifte is noodzakelijk vanwege een zwaarwegend 
algemeen belang, of voor de vaststelling, de uitvoering of
de verdediging van enig recht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om de doorgifte van persoonsgegevens, voorafgaand aan
een mogelijke gerechtelijke procedure, aan een incasso-
bureau dat gevestigd is in een derde land;

– doorgifte naar een derde land is mogelijk indien een vitaal
belang van de betrokkene in het geding is. Zo is het nood-
zakelijk dat persoonsgegevens van de betrokkene zo snel
mogelijk verstrekt worden aan een ziekenhuis in bijvoor-
beeld Venezuela als de betrokkene daar het slachtoffer
is geworden van een ongeval of ziekte;

– doorgifte geschiedt vanuit een register dat bij wettelijk
voorschrift is ingesteld. Het gaat hier om openbare registers
die bedoeld zijn om te worden geraadpleegd door het
publiek. Voorbeelden zijn het Kadaster en de handels-
registers. 

DERDE LANDEN14



kk

44  
DOORGIFTE MET VERGUNNING VAN DE MINISTER
VAN JUSTITIE

Als een beroep op de uitzonderingsgronden niet mogelijk of
wenselijk is, kan de Minister van Justitie een vergunning voor
doorgifte naar een derde land zonder een passend bescher-
mingsniveau verlenen als in concreto voldoende waarborgen
worden geboden. Aan de vergunning kunnen nadere voor-
schriften worden verbonden als het nodig is ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer of de fundamentele rechten
en vrijheden van personen. Deze voorschriften kunnen
betrekking hebben op contractuele bepalingen die u in een
overeenkomst met degene aan wie de gegevens worden
doorgegeven, opneemt. Het CBP adviseert de Minister van
Justitie bij het verlenen van een vergunning. 

Gebruik modelcontracten levert eerder een vergunning op
Een voorbeeld van een passende waarborg is het gebruik
van modelcontracten die goedgekeurd zijn door de EC. 
De EC heeft modelcontracten goedgekeurd voor doorgiftes 
tussen twee verantwoordelijken waarvan de één gevestigd is
in een EU-land en de ander buiten de EU en voor doorgiftes
naar een bewerker in een derde land. Het gebruik van een
modelcontract bespoedigt het verkrijgen van een vergunning. 

DOORGIFTE MET VERGUNNING VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE 15



Er moeten voldoende waarborgen getroffen worden
Het gebruik van de modelcontracten die goedgekeurd zijn
door de EC, kan een manier zijn om een vergunning van de
Minister van Justitie te verkrijgen. Andere middelen, zoals
contractuele bepalingen, die hetzelfde doel bereiken, namelijk
het bieden van voldoende waarborgen voor een passend
beschermingsniveau, worden ook in behandeling genomen
voor de vergunningsprocedure. Het CBP maakt in zijn advies
aan de Minister voor het al dan niet verlenen van een ver-
gunning gebruik van de criteria die door de werkgroep van
de toezichthouders zijn opgesteld (zie hiervoor hoofdstuk 2).
Deze criteria moeten worden ingevuld aan de hand van de
concrete situatie. 

Contractuele bepalingen moeten er in de eerste plaats voor 
zorgen dat vast komt te staan welke verplichtingen de 
ontvanger van de gegevens heeft en hoe hij die naleeft. 
In het contract dienen bepalingen opgenomen te worden over
toezicht en sanctiemogelijkheden om duidelijkheid te scheppen
voor de betrokkene. 

De handelingsvrijheid van de ontvanger van de gegevens in
een derde land bepaalt het risico van de doorgifte. Als de ver-
antwoordelijkheid voor een gegevensverwerking in een derde
land ligt bij een bedrijf dat gevestigd is in een EU-land, is de
privacywetgeving van het betreffende EU-land van toepassing
op de gegevensverwerking. Het risico voor de betrokkene is in
deze situatie dus beperkt, want bij klachten kan een betrokkene
terecht bij de verantwoordelijke en de toezichthoudende
instantie in het EU-land. Het risico is groter in de situatie dat
een verantwoordelijke in een EU-land gegevens doorgeeft aan
een verantwoordelijke in een derde land, omdat het Europees
recht in dat geval niet van toepassing is nadat de doorgifte
heeft plaatsgevonden. In zulke gevallen moeten in de con-
tractuele bepalingen de rechten van betrokkenen opgenomen
worden.

De contractuele bepalingen moeten daarnaast onder meer
regels bevatten over de betrouwbaarheid en de aansprakelijk-
heid van de contractpartijen. In dat kader moet vastgelegd
worden dat een betrokkene schadevergoeding kan vragen
bij de in een EU-land gevestigde verantwoordelijke. 
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Contractuele bepalingen zijn met name zinvol bij gelijksoortige
en veel voorkomende doorgiftes. Grote internationale net-
werken, zoals creditcardtransacties en vliegtickets, zijn hier
voorbeelden van.

Verhouding Europese Commissie en EU-lidstaten
De modelcontracten die goedgekeurd zijn door de EC mogen
niet geweigerd worden door de EU-lidstaten. Is eenmaal op
EU-niveau vastgesteld dat een derde land geheel of voor
bepaalde categorieën van gevallen beschikt over een passend
beschermingsniveau, dan zijn de lidstaten in beginsel niet 
langer bevoegd om op basis van een oordeel over de situatie
in dat derde land het gegevensverkeer te beperken of te blok-
keren. De toezichthouders van de EU-landen houden echter
wel hun volledige bevoegdheid om toe te zien op de naleving
van de bepalingen van de privacywetgeving.

Procedure om vergunning te verkrijgen
Uw aanvraag voor een vergunning moet u direct bij het CBP
indienen. Daarvoor dient u gebruik te maken van het aan-
vraagformulier op de CBP-internetsite. Het CBP onderscheidt
drie situaties: 
1 De aanvrager maakt gebruik van de modelcontracten van

de EC zonder aanvullingen of wijzigingen. Het CBP kijkt
in dit geval alleen of het contract correct, volledig en niet
in tegenspraak met de WBP is ingevuld en stuurt daarna
het geheel naar de minister met zijn advies.

2 De aanvrager maakt gebruik van het modelcontract maar
met aanvullingen. Het CBP geeft slechts een positief advies
als de aanvullende bepalingen niet in tegenspraak zijn met
de standaardbepalingen in het modelcontract en/of met de
rechten van betrokkenen. Als het CBP tot de conclusie komt
dat de aanvullingen bij de aanvraag niet in overeen-
stemming zijn met het modelcontract, krijgt de aanvrager
de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn deze
bepalingen aan te passen. 

3 De aanvrager maakt gebruik van het modelcontract maar
met wijzigingen of heeft zelf een contract opgesteld. In het
modelcontract is een bepaling opgenomen waarin staat dat
contractpartijen niet de tekst van het modelcontract mogen
wijzigen. Partijen kunnen echter nieuwe bepalingen vast-
stellen waarin de specifieke omstandigheden van de door-
gifte worden geregeld. Het CBP zal in dat geval de 
bepalingen grondig moeten beoordelen zonder daarbij
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gebonden te zijn aan de beslissingen van de EC. Het CBP
bericht de aanvrager binnen welke termijn een advies ver-
wacht kan worden.

Als de Minister, na advies ingewonnen te hebben van het CBP,
besluit een vergunning af te geven, moet hij daarvan zowel de
EC als de andere EU-landen op de hoogte stellen. 

In het geval dat reeds is aangevangen met een doorgifte terwijl
er nog geen vergunning is afgegeven, is geen sprake van terug-
werkende kracht van een vergunning. Dit betekent dus dat de
doorgifte onrechtmatig was in de periode voordat de vergun-
ning afgegeven werd tenzij er een andere grond bestond voor
doorgifte.

Een verantwoordelijke kan tegen een negatieve beslissing
bezwaar en beroep aantekenen. 

Meldingsplicht
Het feit dat sprake is van een doorgifte naar een derde land
met een passend beschermingsniveau, naar een bedrijf dat aan-
gesloten is bij de Safe Harbour Principles of van een afgegeven
vergunning, doet overigens niets af aan de meldingsplicht bij
het CBP. 
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55
TOEZICHT DOOR HET CBP

Als een land geen passend beschermingsniveau heeft
en er geen beroep kan worden gedaan op een wettelijke
uitzondering of een afgegeven vergunning, is doorgifte
naar dat land onrechtmatig en dus niet toegestaan. 
Als een doorgifte onrechtmatig is, moet de doorgifte 
beëindigd worden en moeten de gevolgen, als dat mogelijk
is, ongedaan worden gemaakt.  

Bij zijn toezicht hierop zal het CBP zich met name richten
op categorieën van doorgiftes die bijzondere risico’s kunnen
opleveren. Voorbeelden van dergelijke doorgiftes zijn:
– doorgiftes waarbij bijzondere gegevens in de zin van

de WBP zijn betrokken;
– doorgiftes die een financieel risico inhouden, bijvoorbeeld

creditcardbetalingen via het internet;
– doorgiftes die een gevaar voor de veiligheid van personen

met zich meebrengen;
– doorgiftes die verband houden met beslissingen die voor

de betrokkene van groot belang zijn, bijvoorbeeld werving
en selectie, promotie en kredietverlening;

TOEZICHT DOOR HET CBP 19

kk



– doorgiftes die schade kunnen toebrengen aan de eer
en goede naam van betrokkene;

– herhaalde doorgifte van grote hoeveelheden gegevens, 
bijvoorbeeld via het internet verwerkte elektronische 
gegevens;

– doorgiftes die betrekking hebben op versleutelde of ge-
heime verzamelingen van gegevens, zoals de zogenaamde
internet-cookies of de elektronische visitekaartjes.

Het CBP kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht
gebruik maken van bestuursdwang of een last onder dwang-
som ter handhaving van de wet met betrekking tot de ver-
werkingen van persoonsgegevens. Het CBP licht de Minister
van Justitie in als na nader onderzoek blijkt dat een derde land
geen passend beschermingsniveau heeft. De Minister kan 
vervolgens de EC hierover informeren. Een eerder verleende
vergunning kan ingetrokken of gewijzigd worden. Dit kan als
de EC, op grond van nieuwe feiten, van mening is dat er in het
betreffende land geen adequaat beschermingsniveau (meer) is.   

Het CBP houdt toezicht op de naleving van de bepalingen van
de WBP door in Nederland gevestigde verantwoordelijken die
gegevens verstrekken aan derde landen. Dit zal het CBP onder
meer doen naar aanleiding van klachten van burgers. 
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BIJLAGE:  DE VRAGEN VAN HET
AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING

Voor het aanvragen van een vergunning dient gebruik
te worden gemaakt van het verplichte aanvraagformulier
van het CBP. Dit formulier is te vinden op de website van
het CBP: www.cbpweb.nl. 

De vragen die op het formulier gesteld worden, 
zijn de volgende:

Gegevens van de bij de doorgifte betrokken partijen

Gegevensexporteur
Gegevensexporteur is (omschrijf kort de activiteiten die 
betrekking hebben op de doorgifte), gevestigd in (land).

Gegevensimporteur
Gegevensimporteur is (omschrijf kort de activiteiten die 
betrekking hebben op de doorgifte), gevestigd in (land).

Betrokkenen
De door te geven persoonsgegevens hebben betrekking op
de volgende categorieën van betrokkenen (noem categorieën).
Indien van toepassing dient onderscheid te worden gemaakt
op basis van de aard van de gegevens.

Doel van de doorgifte
De doorgifte is om de volgende redenen noodzakelijk (noem
redenen). Indien van toepassing dient onderscheid te worden
gemaakt op basis van de aard van de gegevens. 

Gegevenscategorieën
De door te geven persoonsgegevens vallen in de volgende
gegevenscategorieën (noem categorieën).

Bijzondere gegevens (indien van toepassing)
De door te geven persoonsgegevens vallen in de volgende cate-
gorieën voor bijzondere persoonsgegevens (noem categorieën).

Ontvangers
De door te geven persoonsgegevens mogen uitsluitend worden
verstrekt aan de volgende ontvangers (categorieën) 
(noem ontvangers(categorieën)). 
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Indien van toepassing dient onderscheid te worden gemaakt
op basis van de aard van de gegevens.

Bewaartermijn
De door te geven persoonsgegevens mogen niet langer dan
(noem termijn) worden bewaard. Indien van toepassing dient
onderscheid te worden gemaakt op basis van de aard van de
gegevens.

Contactpersoon
Vul voor de exporteur en de importeur de naam en contact-
gevens in van een contactpersoon ten behoeve van verdere
communicatie met het CBP.

Basis voor de vergunning
Welk instrument is door de partijen gebruikt om ‘passende
waarborgen’ voor de voorgenomen doorgifte te garanderen?
(Noem instrument. Een kopie van de relevante onderdelen van
het instrument dient als bijlage bij dit formulier te worden
gevoegd.)
Hebt u de door de Europese Commissie goedgekeurde model-
contracten gebruikt? Ja of nee aankruisen. Zo ja, beantwoord
dan ook de volgende vragen:
– Vul de volledige referentie in van het door u gebruikte

modelcontract van de Europese Commissie. 
– Zijn er bepalingen aan het bestaande modelcontract 

toegevoegd?
Ja of nee aankruisen. Zo ja, geef dan aan welke.

– Zijn er bepalingen van het modelcontract gewijzigd?
Ja of nee aankruisen. Zo ja, geef dan aan welke.

– Hebt u nog andere bestaande contracten gebruikt die
niet door de Europese Commissie zijn goedgekeurd,
zoals contracten van ICC, CBI, Raad van Europa 1992? 
Ja of nee aankruisen. Zo ja, geef dan aan welke.

– Heeft u of een partnerorganisatie een vergunning aan-
gevraagd in andere lidstaten van de EU voor een vergelijk-
bare doorgifte, op basis van hetzelfde of een vergelijkbaar
instrument? Ja of nee aankruisen. Zo ja, geef aan in welke
lidstaat/lidstaten.'
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Ruimte voor overige informatie die betrekking heeft op deze
doorgifte.

Handtekening
Het volledig ingevulde formulier dient ondertekend te worden
door de gegevensexporteur (naam en bevoegde handtekening).
Deze verklaart daarbij tevens dat alle relevante documentatie
voor de beoordeling van de toereikendheid van de geboden
waarborgen als bijlage bij dit formulier is toegezonden aan het
CBP.
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BIJLAGE:  HOOFDSTUK 11 WET BESCHERMING 
PERSOONSGEGEVENS

Hoofdstuk 11 
Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie

Artikel 76 
1 Persoonsgegevens die aan een verwerking worden onder-

worpen of die bestemd zijn om na hun doorgifte te worden
verwerkt, worden slechts naar een land buiten de Europese
Unie doorgegeven indien, onverminderd de naleving van
de wet, dat land een passend beschermingsniveau waar-
borgt. 

2 Het passend karakter van het beschermingsniveau wordt
beoordeeld gelet op de omstandigheden die op de doorgifte
van gegevens of op een categorie gegevensdoorgiftes van
invloed zijn. In het bijzonder wordt rekening gehouden met
de aard van de gegevens, met het doeleinde of de doel-
einden en met de duur van de voorgenomen verwerking of
verwerkingen, het land van herkomst en het land van eind-
bestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die
in het betrokken derde land gelden, alsmede de regels van
het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die
landen worden nageleefd. 

Artikel 77 
1 In afwijking van artikel 76 kan een doorgifte of een 

categorie van doorgiften van persoonsgegevens naar een
derde land dat geen waarborgen biedt voor een passend
beschermingsniveau, plaatsvinden indien: 
a de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige 

toestemming heeft gegeven; 
b de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van

een overeenkomst tussen de betrokkene en de verant-
woordelijke, of voor het nemen van precontractuele
maatregelen naar aanleiding van een verzoek van
de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het
sluiten zvan een overeenkomst; 

c de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of uit-
voering van een in het belang van de betrokkene tussen
de verantwoordelijke en een derde gesloten of te sluiten
overeenkomst; 
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d de doorgifte noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend
algemeen belang, of voor de vaststelling, de uitvoering
of de verdediging in rechte van enig recht; 

e de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van een
vitaal belang van de betrokkene, of 

f de doorgifte geschiedt vanuit een register dat bij wet-
telijk voorschrift is ingesteld en dat door een ieder dan
wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaar-
digd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd,
voor zover in het betrokken geval is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor raadpleging. 

2. In afwijking van het eerste lid, kan Onze Minister, gehoord
het College, een vergunning geven voor een doorgifte of
een categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een
derde land dat geen waarborgen voor een passend 
beschermingsniveau biedt. Aan de vergunning worden
de nadere voorschriften verbonden die nodig zijn om
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de 
fundamentele rechten en vrijheden van personen, alsmede
de uitoefening van de daarmee verband houdende rechten
te waarborgen. 

Artikel 78 

1 Onze Minister stelt de Commissie van de Europese
Gemeenschappen in kennis van: 
a de gevallen waarin, naar zijn oordeel, een derde land

geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau
biedt in de zin van artikel 76, eerste lid, en 

b van een vergunning als bedoeld in artikel 77, 
tweede lid. 

2. Indien zulks voortvloeit uit een besluit van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de
Europese Unie, bepaalt Onze Minister bij ministeriële 
regeling of bij beschikking dat: 
a de doorgifte naar een land buiten de Europese Unie

is verboden; 
b een land buiten de unie geacht wordt een passend

beschermingsniveau te waarborgen, of 
c een op grond van artikel 77, tweede lid, verleende 

vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd. 
3 De in het eerste lid, onder a en b, bedoelde kennisgevingen

worden gepubliceerd in de Staatscourant. 
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BIJLAGE:  INTERNETADRESSEN

– Nota derde landen. De doorgifte van persoonsgegevens naar derde
landen in het kader van de WBP, D. Alonso-Blas, (College
bescherming persoonsgegevens 2002), te vinden op:
www.cbpweb.nl

– De brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer
van 9 maart 2000 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000,
27 043, nr. 1) kunt u vinden op:  www.overheid.nl

– Het advies van artikel 29-werkgroep over de invulling van
het passend beschermingsniveau (Transfers of personal
data to third countries: Applying Articles 25 and 26 of
the EU data protection directive. WP 12.) kunt u vinden op:
www.europa.eu.int/comm/privacy

– Op dezelfde website kunt u ook informatie vinden over
de modelcontracten en de beslissing van de Europese
Commissie betreffende het beschermingsniveau in een
derde land.
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COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 27

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt – onder de Wet
bescherming persoonsgegevens (WBP) – toezicht op de naleving van wetten
die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik
van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Advies, bemiddeling, onderzoek en interventie
Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van 
persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst
gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van 
persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende
kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een
bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan
zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een
boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde 
regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom 
opleggen.

Over zijn werkzaamheden en bevindingen brengt het CBP jaarlijks een open-
baar verslag uit. Het CBP is bij de uitvoering van zijn bevoegdheden gehouden
aan de normen die worden gesteld in de Algemene wet bestuursrecht.
Beslissingen van het CBP zijn vatbaar voor bezwaar en beroep. Het gedrag
van het CBP kan onderzocht worden door de Nationale ombudsman.

Informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.cbpweb.nl. 
Alle publicaties kunt u via de website bestellen of elektronisch binnen halen;
telefonisch bestellen is ook mogelijk. Voor eerste advies kunt u gebruik maken
van het telefonisch spreekuur, op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur, 
telefoon 070 381 13 00.

Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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