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Advies over het niveau van gegevensbescherming in de Verenigde Staten en het
lopend overleg tussen de Europese Commissie en de regering van de Verenigde

Staten

De Groep is zich bewust van de besprekingen die momenteel tussen de Europese
Commissie en de regering van de Verenigde Staten worden gevoerd om een hoog
niveau van bescherming voor persoonsgegevens en een vrij verkeer van
persoonsgegevens op transatlantisch niveau tot stand te brengen. De Groep hecht veel
waarde aan deze besprekingen en hoopt dat zij spoedig in een positief resultaat zullen
uitmonden. In het licht van deze besprekingen werd een op 4 november gedateerde
brief met bijlage van de heer Aaron ontvangen waarin een aantal voorstellen worden
gedaan die binnen de VS als basis moeten dienen voor een discussie van het
Amerikaanse ministerie van handel met vertegenwoordigers van het Amerikaanse
bedrijfsleven. In dit verband wil de Groep er bij degenen die aan deze discussies
deelnemen en bij de EU-lidstaten, zoals bijeen in het bij artikel 31 van Richtlijn
95/46/EG1 opgerichte comité, op aandringen met onderstaande opmerkingen rekening
te houden.

Regels op het gebied van de bescherming van gegevens zijn niet alleen bedoeld om
gebruikers van nieuwe technologieën (met name informatica en Internet) te
beschermen en zo het vertrouwen in deze technologieën te vergroten en daarmee de
ontwikkeling ervan en de internationale uitwisseling van gegevens te bevorderen; zij
zijn er ook blijk van dat een aantal fundamentele beginselen en rechten worden
geëerbiedigd die voortvloeien uit een gemeenschappelijke cultuur van respect voor de
persoonlijke levenssfeer en andere menselijke waarden die de lidstaten van de
Europese Unie en de Verenigde Staten met elkaar gemeen hebben.

1. De persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens worden in de Verenigde Staten
beschermd door een ingewikkeld samenstel van sectorale regelgeving, zowel op
federaal als staatsniveau, en zelfregulering door de industrie. In de afgelopen
maanden zijn grote inspanningen geleverd om de geloofwaardigheid en
uitvoerbaarheid van zelfregulering door de industrie te verbeteren, met name in de
context van Internet en de elektronische handel. Volgens de Groep is het evenwel
niet zeker dat de huidige wirwar van zeer specifieke sectorale wetten en vrijwillige
zelfregulering in alle gevallen voldoende bescherming kan bieden voor
persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie worden doorgegeven.

2. Gezien de complexiteit van het Amerikaanse stelsel voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens is de vaststelling van een erkende
"standaardbescherming" in de vorm van een reeks beginselen die een "veilige
haven" ("safe harbor") bieden, waarbij alle economische actoren en Amerikaanse
handelaren zich kunnen aansluiten, een nuttige stap die eventueel in bepaalde
gevallen door contractuele oplossingen moet worden aangevuld. Verdere
verbeteringen zijn echter noodzakelijk om een vrij verkeer van gegevens naar de
Verenigde Staten op basis van deze privacybeginselen mogelijk te maken.

                                               
1 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. Beschikbaar op het
volgende adres: http://www.europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/index.htm.
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Bovendien moet wellicht een methodiek worden opgesteld die duidelijk maakt
welke ondernemingen zich aan de beginselen betreffende een "veilige haven"
houden.

3. Er zij op gewezen dat een onderneming zelf beslist of het zich aan de beginselen
houdt en dat, zolang er geen algemene wet bestaat, het probleem dus niet is
opgelost voor bedrijven die besluiten de beginselen niet toe te passen.

4. In het algemeen gesproken moet de status van deze beginselen worden
verduidelijkt.  Terwijl de beslissing om de beginselen toe te passen in eerste
instantie vrijwillig is, moet als deze beslissing eenmaal is genomen en van de
"veilige haven " wordt geprofiteerd, naleving verplicht zijn.

5. De geloofwaardigheid van het systeem wordt ernstig aangetast doordat geen
verplichting is opgenomen betreffende onafhankelijk toezicht op de naleving en
doordat uitsluitend wordt uitgegaan van fabrikantenverklaringen. Een
onafhankelijke controle zou gedegen moeten zijn, maar kan zelfs voor kleine
ondernemingen haalbaar zijn. De modellen die momenteel in de VS door Better
Business Bureau OnLine en Trust-E worden ontwikkeld, gaan in de goede richting.

6. Er moeten mogelijkheden bestaan voor een praktische en doeltreffende behandeling
van klachten van personen over wie gegevens vanuit de EU worden doorgegeven.
Een onafhankelijk orgaan moet het laatste woord hebben over deze klachten. In dit
verband is het van cruciaal belang dat in de VS een of meer onafhankelijke
overheidsinstanties of organisaties van derden worden aangewezen die bereid en in
staat zijn om als contactpunt voor de gegevensbeschermingsinstanties van de EU te
fungeren en om bij het onderzoek van klachten samen te werken. Er moet goed op
worden gelet dat voor alle relevante sectoren in de VS praktische regelingen zijn
getroffen. Bestaande regelgevende instanties, zoals de Federal Trade Commission
en het Office of the Comptroller of the Currency, kunnen op hun
bevoegdheidsterrein een dergelijke taak op zich nemen.

7. Vanuit inhoudelijk oogpunt is een reeks beginselen voor een "veilige haven"  alleen
aanvaardbaar, als zij ten minste alle beginselen van de privacyrichtsnoeren van de
OESO uit 1980 bevat; deze richtsnoeren werden onder meer door de Verenigde
Staten goedgekeurd en zijn onlangs tijdens de OESO-conferentie over
elektronische handel in Ottawa opnieuw bekrachtigd. Deze beginselen komen ook
tot uiting in Richtlijn 95/46/EG en in de nationale wetgeving van de lidstaten van
de Europese Unie. Er zij in dit verband op gewezen dat bovengenoemde tekst van
4 november 1998 van het Amerikaanse ministerie van handel, waarin een aantal
beginselen ter discussie wordt voorgelegd, met name ten aanzien van de volgende
punten zorgen baart:

a) Het recht van toegang van personen is beperkt tot wat "redelijk" is. De
privacyrichtsnoeren van de OESO beperken het recht zelf niet, maar
bepalen slechts dat het "op redelijke wijze" wordt uitgeoefend.

b) Het specificiteitsbeginsel, zoals dat is opgenomen in de privacy-
richtsnoeren van de OESO, ontbreekt in de Amerikaanse tekst en wordt
slechts ten dele vervangen door een "keuzebeginsel" dat in feite het
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gebruik van gegevens voor een ander doel dan waarvoor zij werden
verzameld mogelijk maakt, op voorwaarde dat de betrokkenen de
mogelijkheid hebben dit uitdrukkelijk te verbieden.

c) Door eigendomsrechten beschermde gegevens en handmatig verwerkte
gegevens vallen buiten de werkingssfeer van de Amerikaanse beginselen;
daarbij biedt het "keuzebeginsel" geen bescherming voor gegevens die bij
derden werden verzameld en is het "toegangsbeginsel" niet van toepassing
op informatie uit openbare bestanden.

d) Volgens de inleiding, derde alinea, zijn op naleving van de beginselen een
aantal uitzonderingen en beperkingen van toepassing, zoals "risicobeheer"
en "informatiebeveiliging". De Groep is van mening dat deze begrippen te
vaag en te weinig afgebakend zijn en wenst dat zij worden verduidelijkt of
geschrapt.

Gedaan te Brussel, 26 januari 1999

Voor de Groep

De vice-voorzitter

Prof. Stefano RODOTA


