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ADVIES 2/99 OVER

HET PASSEND KARAKTER VAN DE « INTERNATIONAL SAFE HARBOUR PRINCIPLES »

DIE OP 19 APRIL 1999 DOOR HET AMERIKAANSE MINISTERIE VAN HANDEL ZIJN

GEPUBLICEERD

Sedert de Groep in januari 1999 zijn advies over het niveau van gegevensbescherming
in de Verenigde Staten1 heeft uitgebracht, is vooruitgang geboekt in het overleg

tussen de Europese Commissie en de regering van de Verenigde Staten. De
Commissie heeft onlangs bij de Groep een herziene versie van de beginselen van het

ministerie van Handel ingediend met het oog op een advies van de Groep over het
hierin geboden niveau van gegevensbescherming.

De Commissie heeft de Groep ook te kennen gegeven dat zij voornemens is over deze

beginselen een besluit goed te keuren dat gebaseerd is op artikel 25, lid 6, van de
richtlijn2, indien blijkt dat deze voldoende bescherming bieden voor de doorgifte van

gegevens van de EU naar Amerikaanse ondernemingen die de regeling van een
"veilige haven" onderschrijven.

De huidige versie van de beginselen kan echter niet als definitief worden beschouwd,

daar in een aantal voetnoten gebieden worden aangegeven waarop met de VS nog
onvoldoende overeenstemming is bereikt. De Groep beschouwt dit advies dan ook als

voorlopig en onvolledig. Voorlopig, voor zover de documenten nog niet definitief zijn
en de Groep nog niet duidelijk is geïnformeerd over de status van de door het

ministerie van Handel gepubliceerde FAQ's (vaak gestelde vragen) (met de inhoud
hiervan wordt in dit advies dan ook geen rekening gehouden). En onvolledig, omdat

de Groep niet over alle noodzakelijke documenten beschikt om de situatie in de VS in
haar geheel te bestuderen en met name een overzicht op te stellen van de aspecten

inzake de handhaving van de beginselen en een analyse te maken van de bescherming
die sectorale wetten in de VS bieden.

De Groep herhaalt zijn standpunt dat het onzeker is of de huidige wirwar van zeer

specifieke sectorale wetten en zelfreguleringsregels in de Verenigde Staten in alle
gevallen voldoende bescherming kan bieden voor persoonsgegevens die vanuit de

Europese Unie worden doorgegeven. Daarom acht de Groep de "veilige haven" een
nuttige benaderingswijze en moedigt hij de Commissie aan te blijven werken aan de

totstandkoming van een reeks beginselen die door het ministerie van Handel zullen
worden gepubliceerd, en aldus een standaard te bieden voor Amerikaanse

ondernemingen die er zeker van willen zijn dat zij aan het vereiste van een passend
beschermingsniveau van de richtlijn voldoen.

De Groep acht het nuttig de praktische consequenties van deze regeling voor de

werkzaamheden van de nationale toezichthoudende autoriteiten te onderzoeken.

                                               
1
  Advies 1/99 over het niveau van gegevensbescherming in de Verenigde Staten en het lopend

overleg tussen de Europese Commissie en de regering van de Verenigde Staten, goedgekeurd door de

Groep op 26 januari 1999.
2
  Op 30 maart 1999 is in de Groep een ontwerp-besluit van de Commissie verspreid.
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De praktische consequenties van de "veilige haven" voor de werkzaamheden van de

nationale toezichthoudende autoriteiten

1. De Groep acht het buitengewoon belangrijk dat onomstotelijk kan worden
vastgesteld welke in de VS gevestigde ondernemingen zich aan de beginselen voor

een "veilige haven" houden. Daarom wordt de aanbeveling van het ministerie van
Handel dat Amerikaanse ondernemingen die zich bij de regeling willen aansluiten,

hun voornemen daartoe bij het ministerie van Handel zelf moeten aanmelden, zeer
op prijs gesteld. De Groep is echter van mening dat deze aanmelding zo volledig

mogelijk en openbaar toegankelijk moet zijn en dat hierin met name een
contactpersoon van de onderneming moet worden vermeld die vragen kan

behandelen van individuele personen en van het toezichthoudend orgaan dat
verantwoordelijk is voor de handhaving van de beginselen.

2. Er zij opgemerkt dat Amerikaanse organisaties om voor de regeling van een

"veilige haven" in aanmerking te komen "zich bij een in de particuliere sector
ontwikkeld programma ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen

aansluiten" of in aanmerking kunnen komen op grond van Amerikaanse wetgeving
waarin de persoonlijke levenssfeer doeltreffend wordt beschermd en die de

activiteiten van deze organisaties regelt. De Groep probeert meer duidelijkheid te
krijgen over de aard van de privacybeschermingsprogramma's en de operationele

criteria ervan. De Groep verlangt ook meer duidelijkheid over de exacte inhoud
van de Amerikaanse sectorale wetten met betrekking tot privacybescherming.

3. De Groep merkt tevens op dat de beginselen van een "veilige haven" alleen

betrekking hebben op de wettigheid van het internationale aspect van
gegevensdoorgifte, zoals die voortvloeit uit de artikelen 25 en 26 van de richtlijn.

In Europa gevestigde exporteurs van gegevens moeten (ongeacht of zij wel of
geen filiaal zijn van een in de VS gevestigde onderneming die de "veilige haven"

heeft onderschreven) aan de andere bepalingen van de richtlijn voldoen, bv. inzake
aanmelding van verwerking bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

4. Bovendien zou de taak van de toezichthoudende autoriteiten worden

vergemakkelijkt door een uitgebreide beschrijving van de bevoegdheden van de
verschillende regelgevende autoriteiten op te stellen. De Groep is ervan in kennis

gesteld dat dit document bij de Amerikaanse autoriteiten in voorbereiding is.

5. Gezien de rol van nationale toezichthoudende autoriteiten bij het verlenen van
toestemming voor internationale doorgifte op basis van een contract wil de Groep

uitleg over de betekenis van de laatste zin van de vierde alinea van de inleiding,
die als volgt luidt: "Organisaties kunnen ook de door de EU noodzakelijk geachte

waarborgen voor de doorgifte van persoonsgegevens van de EU naar de VS
bieden door in overeenkomsten met partijen die vanuit de EU persoonsgegevens

doorgeven, de relevante beginselen voor een "veilige haven" op te nemen".

6. In verband met de mogelijkheid dat organisaties die de beginselen van het
ministerie van Handel naleven, voor de handhaving hiervan een beroep doen op de

nationale toezichthoudende autoriteit, merkt de Groep tot slot op dat deze
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autoriteiten in derde landen geen justitiële bevoegdheden hebben en derhalve niet

over enig uitvoerend gezag beschikken dat hen in staat stelt doeltreffend toezicht
te houden op de handhaving van de beginselen door Amerikaanse organisaties.

Wat de inhoud van de beginselen betreft, erkent de Groep dat er in vergelijking met

de versie van 4 november op vele gebieden vooruitgang is geboekt, al zijn zij op
sommige aspecten afgezwakt. Het gaat met name om vorderingen op de volgende

punten:

- de definitie van persoonsgegevens heeft nu betrekking op een duidelijk
geïdentificeerde of te identificeren persoon;

- de uitzonderingen op de beginselen lijken meer samenhang te vertonen en komen
deels overeen met de in de richtlijn geformuleerde uitzonderingen. Dit geldt met

name voor het schrappen van uitdrukkingen als "risicobeheer",
"informatiebeveiliging" en "door eigendomsrechten beschermde gegevens";

- in "kennisgeving" moet de betrokkene op de hoogte worden gebracht van
verandering van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt;

- in beginsel 2, "keuze", wordt het begrip gevoelige informatie nu volledig
omschreven;

- bij verdere doorgifte wordt nu onderscheid gemaakt tussen doorgifte aan
organisaties die de beginselen naleven en derden die niet aan de regeling voor een

"veilige haven" deelnemen.

De Groep is van mening dat niet kan worden afgezien van de norm van de
OESO-richtsnoeren uit 1980, aangezien deze een minimum vormt voor een passend

beschermingsniveau in derde landen. Op grond van eerdere werkzaamheden van de
Groep op het gebied van gegevensdoorgifte naar derde landen3 geven de beginselen

van een "veilige haven" van 19 april van het ministerie van Handel aanleiding tot de
volgende punten van zorg:

1. In de inleiding wordt verwezen naar de uitzonderingsmogelijkheden die de

wetgeving van de lidstaten biedt. De Groep vindt dit niet gepast, aangezien het
kan leiden tot de interpretatie van nationale uitvoeringsmaatregelen door

organisaties die aan een zelfreguleringsregeling van een derde land deelnemen.
Bovendien is de Groep van mening dat, wanneer de toepassing van de beginselen

van een "veilige haven" beperkt blijft tot hetgeen noodzakelijk is om aan de
Amerikaanse bestuursrechtelijke bepalingen te voldoen, een te ruime vrijstelling

wordt gegeven waarvan de grenzen niet kunnen worden overzien.

2. Wat handmatig verwerkte gegevens betreft, is de Groep van mening dat
automatisch en handmatig verwerkte gegevens die in archiveringssystemen zijn

opgeslagen, gelijk moeten worden behandeld. De Groep sluit zich dan ook aan bij
de in de voetnoten vermelde bedenkingen van de Commissie, maar meent tevens

dat organisaties die de beginselen van een "veilige haven" naleven en deze op
handmatig verwerkte gegevens toepassen, als zij dat wensen, voor dergelijke in

Europa verzamelde gegevens van de voordelen van de "veilige haven" moeten
kunnen profiteren.

                                               
3
 Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen: toepassing van de artikelen 25 en 26 van

de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming, goedgekeurd door de Groep op 24 juli 1998.
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3. Beginselen 1 en 2: kennisgeving en keuze:

Aangezien de door de beginselen van een "veilige haven" geboden bescherming
afhankelijk is van "kennisgeving en keuze" is het van het grootste belang dat deze

een allesomvattende privacybescherming bieden, zowel wat het gebruik als wat de
verstrekking van de gegevens betreft.

Het "kennisgevingsbeginsel": Wil dit in overeenstemming zijn met het

"beveiligingsbeginsel", dan moet de betrokkene worden meegedeeld dat slechts
gegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om aan het doel van de

verzameling te kunnen beantwoorden.

Bovendien moet de zinsnede "welk type informatie" opnieuw worden toegevoegd,
omdat het belangrijk is dat de betrokkene op de hoogte is van het type

persoonlijke informatie dat over hem/haar wordt verzameld.

Ook moet expliciet worden vermeld dat de betrokkene in kennis moet worden
gesteld van verwerking door een Amerikaanse organisatie, wanneer de gegevens

niet rechtstreeks door hem/haar zijn verstrekt, maar door een derde zijn
verzameld. Dit is van belang om te kunnen "kiezen".

De Groep wenst ook duidelijkheid over de exacte betekenis van de zinsnede "of

zo spoedig als hierna uitvoerbaar is", omdat hij vindt dat de betrokkene op het
moment van de verzameling moet worden geïnformeerd en niet naar goeddunken

van elke voor de verwerking verantwoordelijke.

Het "keuzebeginsel": Zoals opgemerkt in het voorgaande advies van de Groep
over de beginselen voor een "veilige haven", ontbreekt het specificiteitsbeginsel

uit de OESO-richtsnoeren en wordt dit slechts ten dele vervangen door een
"keuzebeginsel" dat het in feite mogelijk maakt gegevens voor een ander doel te

gebruiken dan waarvoor zij werden verzameld.

Bovendien kunnen betrokkenen dit alleen uitdrukkelijk verbieden, als het nieuwe
doel onverenigbaar wordt geacht met het in de "kennisgeving" vermelde doel. De

Groep is van mening dat de betrokkene ten minste in alle gevallen waarin
zijn/haar gegevens voor niet-verwante doeleinden en voor direct marketing

worden gebruikt, dit moet kunnen verbieden. Het niveau van toestemming ligt
bijvoorbeeld hoger, wanneer gegevens worden verzameld op basis van een

contractuele relatie en hierbij uitdrukkelijke of impliciete contractvoorwaarden
gelden.

Dit is bijzonder belangrijk, omdat er, zoals bij een zelfreguleringssysteem

onvermijdelijk is, niet onafhankelijk kan worden vastgesteld wanneer een doel
onverenigbaar is of wat de criteria zijn om te kunnen vaststellen dat een doel

onverenigbaar is met het in de "kennisgeving" vermelde doel.

De Groep is ook van mening dat wanneer toestemming vereist is, deze goed
geïnformeerd, vrij en ondubbelzinnig verleend moet kunnen worden en dat het
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uitblijven van een reactie van de betrokkene niet mag worden geïnterpreteerd als

het verlenen van toestemming.

Tot slot wil de Groep in verband met de laatste zin van het "keuzebeginsel" weten
of de exacte betekenis van het woord "of" in de zinsnede "duidelijke of expliciete

keuze (toestemming)" moet worden opgevat als "duidelijke, dat wil zeggen
expliciete keuze".

4. Beginsel 3: Verdere doorgifte – Hoewel het niet in de OESO-richtsnoeren is

opgenomen, is dit beginsel noodzakelijk om ervoor te zorgen dat gegevens niet
door een Amerikaanse onderneming die zich aan de beginselen van een "veilige

haven" houdt, worden doorgegeven aan een andere voor de verwerking
verantwoordelijke in de VS of zelfs elders die niet voldoende bescherming biedt.

Zoals de tekst nu is opgesteld, is niet duidelijk welke regel van toepassing is. Wij
verstaan eronder dat de betrokkene de mogelijkheid moet hebben doorgifte aan

derden te weigeren. Te dien einde moet hij ten minste over de informatie
beschikken dat er gegevens zullen worden doorgegeven en of deze derde partij

wel of niet de beginselen van een "veilige haven" naleeft of hoe anderszins een
voldoende bescherming wordt geboden. Daarom ondersteunt de Groep de eis van

de Commissie in voetnoot 5 dat een expliciete kennisgeving noodzakelijk is en
een keuze mogelijk moet zijn wanneer persoonsgegevens aan derden worden

doorgegeven die zich niet aan de beginselen van een "veilige haven" houden.

5. Beginsel 6: Toegang – Er is geen overeenstemming over de tekst van beginsel 6.
Volgens de Groep moet hierin duidelijk worden vermeld dat de algemene regel is

dat toegang wordt verleend, ook al zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Deze
uitzonderingen moeten duidelijk in de tekst van beginsel 6 worden opgesomd. In

de richtlijn zijn in artikel 13 een aantal van dergelijke uitzonderingen vermeld. Dit
zouden bijvoorbeeld "handelsgeheimen" kunnen zijn, hoewel deelnemers erop

wijzen dat dit probleem er op het niveau van de lidstaten nooit toe kan leiden dat
degene op wie de gegevens betrekking hebben iedere informatie wordt geweigerd.

In haar contacten met het ministerie van Handel zou de Commissie zich op dit
punt moeten laten leiden door de OESO-richtsnoeren. De Groep stelt de volgende

tekst als uitgangspunt voor:

“Betrokkenen moeten toegang hebben tot informatie die een organisatie over hen
in bezit heeft, en deze informatie, voor zover deze onjuist is, kunnen corrigeren en

wijzigen, tenzij het verlenen van toegang de organisatie schade berokkent doordat
handelsgeheimen worden onthuld of intellectuele-eigendomsrechten worden

geschonden, of tenzij de belasting of de kosten voor de organisatie om de
informatie terug te vinden dan wel andere gevolgen duidelijk niet in verhouding

staan tot de specifieke gevaren voor de  bescherming van de privacy van
betrokkene die het niet-verstrekken van inzage tot gevolg hebben."

Bovendien moet in het beginsel duidelijk worden vermeld dat de betrokkene het

recht heeft gegevens te laten verwijderen, als de gegevensverwerking illegaal is.
De Groep heeft de tekst van de vaak gestelde vragen over toegang niet bestudeerd

om de in de inleiding vermelde redenen.
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6. Beginsel 7: Handhaving – Uit de tekst van het beginsel zelf en die van de noot

blijkt niet voldoende duidelijk welke norm van de ondernemingen wordt verlangd.
Volgens de Groep dragen regels voor gegevensbescherming slechts bij aan de

bescherming van de betrokkenen voor zover zij in de praktijk worden nageleefd.
Bij een volledig vrijwillige regeling als deze moet naleving van de regels ten

minste worden gegarandeerd door onafhankelijke onderzoeksmechanismen voor
klachten en sancties die enerzijds afschrikkend moeten werken en anderzijds

betrokkenen, waar passend, schadevergoeding moeten bieden. De huidige tekst
van beginsel 7 houdt in dat slechts schadevergoeding wordt gegeven ingeval de

"geldende wetgeving en initiatieven van de particuliere sector hierin voorzien".
Daarnaast staat de Groep volledig achter de eis van de Commissie dat aan alle in

beginsel 7 opgesomde voorwaarden moet zijn voldaan, voordat een bedrijf kan
worden geacht de beginselen van een "veilige haven" na te leven.

Bovendien worden in beginsel 7 geen regels vastgelegd voor controle op de

naleving en wordt ook niet aangegeven welke autoriteiten de beginselen kunnen
handhaven. Evenzo zou moeten worden vermeld welk type sancties wordt

overwogen, wie deze vaststelt en volgens welke procedure dit gebeurt.

Zoals vermeld in de inleiding met betrekking tot de samenwerking tussen
nationale toezichthoudende autoriteiten en in de VS gevestigde organisaties die

willen deelnemen aan de "veilige haven", acht de Groep het niet haalbaar voor de
handhaving van de beginselen een beroep te doen op de nationale

toezichthoudende autoriteiten. Als in de VS echter onafhankelijke
toezichthoudende organen zorgen voor handhaving, dan kan samenwerking tussen

deze organen en de nationale toezichthoudende autoriteiten per geval worden
overwogen.

Conclusies

Op grond van het bovenstaande moedigt de Groep de Commissie aan haar
inspanningen in de dialoog met het ministerie van Handel voort te zetten met het oog

op versterking van de bescherming die in de "International Safe Harbor Principles"
wordt geboden.

De Groep verzoekt de Commissie met name rekening te houden met de hier

besproken punten en de Groep op de hoogte te houden van haar contacten met het
Amerikaanse ministerie van handel.

Gedaan te Brussel, 3 mei 1999

Voor de Groep

De voorzitter

P.J. HUSTINX


