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Advies 4/2000

over het beschermingsniveau van de "Beginselen voor een veilige haven"

Inleiding

Dit advies heeft betrekking op de "Beginselen voor een veilige haven" en de vaak
gestelde vragen (FAQ's), die de diensten van de Commissie de Groep op 28 april en 2
mei hebben doen toekomen, alsmede op enige aanvullende informatie die tussen 9 en 11
mei is ontvangen.

De Groep is van mening dat twee jaar overleg met het Amerikaanse ministerie van
Handel belangrijke vooruitgang heeft opgeleverd, zodat de bescherming van
persoonsgegevens verbeterd is. Op een klein aantal belangrijke punten konden voorts nog
wat laatste wijzigingen worden aangebracht. Zij wijst er met name op dat in de meest
recente wijzigingen van de beginselen en de daarmee samenhangende documenten
diverse op- en aanmerkingen zijn verwerkt, die de Groep in eerdere adviezen heeft
gemaakt.

Bij de opstelling van haar advies heeft de Groep ook rekening gehouden met de reactie
van het Amerikaanse ministerie van Handel op Advies 7/991, die op 26 april per fax is
ontvangen.

De Groep herinnert eraan dat de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van hun persoonsgegevens deel uitmaakt van de "fundamentele rechten en
vrijheden" en als zodanig verankerd is in het Europese Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens. Dit element, dat ook nog eens in artikel 1 van Richtlijn 95/46 is
neergelegd, wordt bevestigd in de richtsnoeren die zijn uitgewerkt in het kader van de
werkzaamheden van het Forum voor het EU-Handvest van de grondrechten. De Groep
blijft bij haar standpunt dat een passend systeem voor de gegevensbescherming moet
voldoen aan de in werkdocument WP 12 van 24 juli 1998 neergelegde criteria.

Voorts herinnert de Groep eraan dat de VS de privacyrichtsnoeren van de OESO (1980)
hebben ondertekend en tijdens de Ministeriële Conferentie in 1998 in Ottawa hun steun
voor deze richtsnoeren hebben bevestigd.

De Groep wil gaarne wijzen op de internationale gevolgen van Richtlijn 95/46. Zij is zich
bewust van het economische en commerciële belang van de veiligehavenregeling. Zij is
er evenwel van overtuigd dat dergelijke overwegingen niet in de plaats kunnen treden
van de fundamentele rechten van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van
hun persoonsgegevens. Het is bovendien belangrijk in het oog te houden dat uitspraken
over de gepastheid van het beschermingsniveau gevolgen hebben voor toekomstige
onderhandelingen in internationale fora als de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De
Groep staat achter het in de ontwerp-brief van de diensten van de Commissie aan het
ministerie van Handel verwoorde standpunt dat het Amerikaanse rechtssysteem een
aantal zeer specifieke kenmerken heeft en niet als precedent kan worden aangemerkt: de
Groep is het eens met de voorkeur van de diensten van de Commissie voor bindende

                                                
1 Alle in dit advies aangehaalde documenten zijn bij het secretariaat van de werkgroep verkrijgbaar (zie
omslag)
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regels, waarvoor de richtlijn en de richtsnoeren van de OESO de belangrijkste
referentiepunten moeten blijven.

De Groep heeft reeds op- en aanmerkingen gemaakt over alle eerdere versies die in de
diverse stadia van de dialoog zijn gepubliceerd. Met name heeft de Groep de volgende
adviezen gegeven:2

• Advies 1/99 van 26 januari 1999 (WP 15);
• Advies 2/99 van 3 mei 1999 (WP 19);
• Advies 4/99 van 7 juni 1999 (WP 21) aangevuld met het werkdocument van 7 juli

1999 (WP 23);
• Advies 7/99 van 3 december 1999 (WP 27).

Na de op 28 april en 2 mei ontvangen nieuwe versie van de stukken te hebben bestudeerd
handhaaft de Groep haar eerdere adviezen en acht ze het van essentieel belang dat aan de
volgende onderwerpen en aanbevelingen de nodige aandacht wordt geschonken.

1. WERKINGSSFEER

1.1 Toepasselijk recht

In Advies 7/99 heeft de Groep gewezen op de misverstanden die kunnen voortvloeien uit
het kennisgevingbeginsel. Zij gaf uiting aan haar zorg dat verwerkers van de gegevens de
beginselen voor een veilige haven ten onrechte zo interpreteren als zouden deze in de
plaats treden van de wetgeving van de lidstaten. De Groep stelde daarom voor de kwestie
in een speciale FAQ te verduidelijken. Dit voorstel werd niet overgenomen, en de tweede
alinea van de Beginselen  (versie van 28 april) is weliswaar gewijzigd, maar zonder dat
er duidelijkheid is ontstaan. In haar reactie op Advies 7/99 stelt het Amerikaanse
ministerie van Handel evenwel dat het Europees recht uiteraard van toepassing is op alle
aspecten van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door in Europa
werkzame ondernemingen. De Groep herinnert eraan dat de lidstaten volgens artikel 4,
lid 1, van de richtlijn verplicht zijn hun nationale bepalingen niet alleen op de activiteiten
van de op hun grondgebied werkzame verwerkers van de gegevens (voor de verwerking
verantwoordelijken) toe te passen, maar ook op die van verwerkers die weliswaar niet op
hun grondgebied gevestigd zijn, maar, in het bijzonder voor het verzamelen van
persoonsgegevens, gebruik maken van middelen die zich wel op hun grondgebied
bevinden. De Groep verzoekt de Commissie om in de ontwerp-beschikking of in haar
brief aan het ministerie van Handel duidelijk te stellen dat de veilige haven niet van
invloed is op de toepassing van artikel 4 van de richtlijn.

1.2 Doorgifte van gegevens die niet onder de jurisdictie van de FTC of een
vergelijkbare overheidsinstantie valt.

Overeenkomstig de ontwerp-beschikking die door de diensten van de Europese
Commissie is opgesteld (artikel 1, lid 1, sub b) moet een Amerikaanse organisatie die
voor de voordelen van de veilige haven in aanmerking wil komen, onder meer aan de
voorwaarde voldoen dat zij aan de jurisdictie van de FTC of een vergelijkbare
overheidsinstantie is onderworpen. Aangezien de naleving van de beginselen voor een
veilige haven op zelfcertificering zonder enige vorm van voorafgaande toetsing is

                                                
2 Alle door de Groep goedgekeurde documenten zijn beschikbaar op:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm



4

gebaseerd, is een toezichthoudende publiekrechtelijke instantie voor de
geloofwaardigheid van de regeling van essentieel belang.

In Advies 7/99 heeft de Groep er al eens op gewezen dat, volgens de brieven van de FTC
aan de diensten van de Commissie, de jurisdictie van de FTC alleen geldt voor oneerlijke
of misleidende daden indien deze de handel nadelig beïnvloeden, maar dat sectoren waar
men zich bezighoudt met bijvoorbeeld financiële dienstverlening (banken en
verzekeringen), telecommunicatie, vervoer, arbeidsverhoudingen en non profit-
activiteiten niet binnen haar bevoegdheden vallen. De Groep stemt daarom in met de
nieuwe redactie van de ontwerp-beschikking van de Commissie (artikel 1, lid 1, sub b),
dat in een nieuwe bijlage 3 de overheidsinstanties in de VS worden genoemd die aan de
criteria van artikel 1, lid 1, sub b), beantwoorden, en ook met overweging 9, dat sectoren
en/of gegevensverwerking waarvoor geen van de genoemde instanties rechtsbevoegdheid
heeft, buiten het toepassingsgebied van de beschikking vallen.

Anderzijds merkt de Groep op dat volgens de versie van de Beginselen van 28 april
organisaties waarop de Federal Trade Commission Act niet van toepassing is, toch voor
de voordelen van de veilige haven in aanmerking kunnen komen zonder dat duidelijk is
dat van hen zelfcertificering bij het ministerie van Handel wordt verlangd; haars inziens
is het noodzakelijk dat deze dubbelzinnigheid wordt verwijderd door de geschrapte
woorden weer in de tekst op te nemen.

Wat FAQ 13 (boekingen van luchtvaartpassagiers) betreft, heeft de Groep de ontwerp-
brief van het ministerie van Vervoer van 9 mei bestudeerd. Zij merkt op dat hierin
melding wordt gemaakt van de mogelijkheid van individuele stappen en van het
voornemen het ministerie van Handel van alle maatregelen in kennis te stellen. De Groep
is daarom bij de huidige stand van zaken niet tegen de opneming van het ministerie van
Vervoer in de in artikel 1, lid 1, sub b), genoemde lijst, vooropgesteld dat wordt voldaan
aan de in artikel 1 van de ontwerp-beschikking gestelde voorwaarden.

Ten aanzien van personeelsgegevens merkt de Groep op dat FAQ 6 in de versie van 28
april luidt: "Als een organisatie wil dat personeelsgegevens (...) eveneens onder de
voordelen van de veilige haven vallen, moet ze in haar zelfcertificering verklaren dat ze
dit wil, dat ze, waar FAQ's 9 en 5 van toepassing zijn, in overeenstemming met deze
FAQ's met de EU-autoriteit(en) zal samenwerken (...). Het antwoord op Vraag 1 in FAQ
9 luidt evenwel: "De beginselen voor een veilige haven zijn alleen van toepassing" voor
de doorgifte van bestanden over geïdentificeerde personen. De Groep herinnert eraan dat
deze beginselen volgens de richtlijn persoonsgegevens definiëren als gegevens over
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen en acht het noodzakelijk dat
FAQ 9 in overeenstemming wordt gebracht met de correcte definitie. De Groep is ook
bezorgd over het feit dat de handhaving voor personeelsgegevens alleen op de
medewerking van de DPA's berust en niet bij de AGA-instanties.

1.3 Fusies, overnames en faillissementen

Normaal gesproken is de wetgeving van een land of staat van toepassing op iedere
organisatie die zich daar heeft gevestigd. Omdat de veiligehavenregels alleen van
toepassing zijn op organisaties die zich vrijwillig hebben aangesloten, rijst een aantal
specifieke vragen die de Groep in Advies 7/99 kort aan de orde heeft gesteld. De Groep
is tevreden met de verbeterde versie van FAQ 6 (in de versie van 28 april is een alinea
toegevoegd). In de "nieuwe economie" zijn fusies, overnames en faillissementen aan de
orde van de dag. In Advies 7/99 (blz. 4) heeft de Groep de Commissie verzocht in
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overweging te nemen de gegevens die aan voormalige deelnemers van de veilige haven
zijn doorgegeven, te schrappen of te wissen. Gelukkig is aan dit voorstel gevolg gegeven.

2.  UITZONDERINGEN

2.1 De Groep betreurt het dat de normen voor een veilige haven zijn afgezwakt door een
aantal in de FAQ's opgenomen uitzonderingen en door de vierde alinea van de beginselen
("De naleving van de beginselen kan worden beperkt ... door wetten, overheidsregulering
of jurisprudentie die tegenstrijdige verplichtingen of uitdrukkelijke machtigingen
creëren").

Wat het laatste punt betreft, herhaalt de Groep haar standpunt3 dat naleving van de
beginselen alleen kan worden beperkt indien men hiermee in strijd zijnde voorschriften
moet nakomen en dat de Commissie ter wille van de transparantie en de rechtszekerheid
door het ministerie van Handel in kennis moet worden gesteld van elke wet of
overheidsregeling die afbreuk kan doen aan de naleving van de beginselen. Expliciete
machtigingen zijn als reden voor uitzonderingen alleen aanvaardbaar voor zover de
hogere wettelijke belangen die eraan ten gronde liggen niet wezenlijk afwijken van de
uitzonderingen en afwijkingen die de lidstaten van de EU in overeenstemming met hun
wetgeving waarmee de richtlijn wordt omgezet, in vergelijkbare omstandigheden
toepassen.

Ten aanzien van de in de FAQ's genoemde uitzonderingen neemt de Groep het volgende
standpunt in:

• 2.2 Openbaar beschikbare informatie (FAQ 15): de Groep herhaalt haar standpunt dat
het niet met internationale instrumenten met betrekking tot gegevensbescherming en
met name niet met de OESO-richtsnoeren in overeenstemming is om voor gegevens
uit openbare bestanden of openbaar beschikbare gegevens een uitzondering te
maken. 4 Zij wijst erop dat een nieuwe formulering is toegevoegd die wellicht helpt te
voorkomen dat misbruik van de vrijstelling wordt gemaakt, maar betreurt dat geen
poging is gedaan tot een nauwkeuriger afbakening van de soort informatie waarop dit
betrekking heeft. Bovendien herinnert de Groep eraan dat de regeling voor een
veilige haven niet in de plaats kan treden van de bestaande
aansprakelijkheidswetgeving (of het nu gaat om gewoonterecht of om burgerlijk
recht) en dat daarin ook niet kan worden gesteld dat "organisaties niet aansprakelijk
zijn" (zoals in de laatste zin van de tweede alinea van het antwoord op vraag 15, die
dan ook moet worden geschrapt);

• 2.3 Toegang (FAQ 8): de Groep heeft in Advies 7/99 (blz. 9) haar bezwaar tegen de
lange lijst van uitzonderingen in sectie 5 al eens herhaald en doet dit nu weer.
Overigens merkt de Groep op dat de Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD)5

dezelfde bezwaren heeft geuit.

                                                
3 Advies 7/99, blz. 5.
4 De Groep gegevensbeheer artikel 29 heeft in haar op 3 mei 1999 goedgekeurde Advies 3/99  over
overheidsinformatie en de bescherming van persoonsgegevens beginselen ontwikkeld die van toepassing
zijn op openbare gegevens.
5 TACD-document, blz. 4: "De uitzonderingen voor het verlenen van toegang zijn te ruim en beperken de
toegang van natuurlijke personen op oneerlijke wijze ten gunste van zakelijke belangen. Weliswaar moeten
de rechten op toegang worden afgewogen tegen andere overwegingen, maar bij de huidige
toegangsbeginselen krijgen de organisaties waarvan het het minst waarschijnlijk is dat ze rekening houden
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De Groep is van mening dat het gebruik van uitzonderingen nauwkeurig in de gaten moet
worden gehouden, en dat moet worden gestreefd naar samenwerking met de
Amerikaanse autoriteiten om ervoor te zorgen dat de uitzonderingen niet worden gebruikt
op een wijze die de door de beginselen geboden bescherming ondermijnt. Met name is de
Groep van oordeel dat in een adequaat systeem van gegevensbescherming het recht van
toegang niet kan worden beperkt of ontzegd op een wijze die niet met de richtlijn in
overeenstemming is.

3. BEGINSELEN

3.1. Toegang

Dit veiligehavenbeginsel houdt niet het recht in om gegevens "in een gemakkelijk te
begrijpen vorm" te ontvangen, hoewel dit recht in de OESO-richtsnoeren ("Individual
Participation Principle") wordt erkend. De Groep neemt nota van de door het ministerie
van Handel gegeven verzekering (in diens reactie op Advies 7/99) dat dit in het beginsel
besloten ligt.

Het beginsel van toegang houdt in dat het recht om gegevens te laten schrappen alleen
kan worden uitgeoefend indien deze onjuist zijn en niet indien ze zonder toestemming
van de betrokkene of op een manier die niet met de beginselen verenigbaar zijn, zijn
verzameld of verwerkt. De eis om in het laatste geval de gegevens te verwijderen,
hetgeen de Groep in haar Advies van 7/99 had aanbevolen, is nu een van de "mogelijke
sancties" die genoemd worden in het stukje onder de kop "Rechtsmiddelen en sancties"
in FAQ 11. De Groep beveelt aan om de geschillenafhandelingsinstanties niet naar eigen
inzicht over verwijdering van gegevens te laten beslissen (zie de voetnoot hierover in
FAQ 11), maar verwijdering van gegevens als individueel recht of als verplichting van de
veiligehavenorganisatie te erkennen.

3.2. Keuze

Bij veranderingen in het gebruik van de gegevens hebben personen wier gegevens
worden geregistreerd op het ogenblik alleen de mogelijkheid van een opt-outkeuze indien
hun persoonsgegevens voor een doel worden gebruikt dat onverenigbaar is met dat
waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld. Dit beginsel zou moeten
worden uitgebreid tot ieder afwijkend gebruik van persoonsgegevens.
Bovendien moet de door het keuzebeginsel geboden opt-outmogelijkheid worden
uitgebreid naar gevallen waarin gegevens naar andere verwerkers worden doorgegeven,
ook al verandert het gebruik of het doel niet. De Groep is tevreden met de huidige
opt-inregeling voor gevoelige gegevens, maar acht het noodzakelijk de categorie
gevoelige gegevens duidelijk en zonder voorbehoud in de beginselen te definiëren. De
laatste zin van het keuzebeginsel moet worden verduidelijkt: de woorden "in ieder geval"
moeten worden vervangen door "bovendien". De Groep beveelt voorts aan het
doelbeginsel en het begrip keuze nader te verduidelijken.

3.3. Verdere doorgifte

                                                                                                                                                
met de rechten van de betrokkene (de organisatie dat de gegevens verzamelt), de mogelijkheid dat besluit
te nemen." (… ).
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In de huidige versie van de veiligehavenbeginselen is doorgifte aan een derde die deze
beginselen niet onderschrijft, mogelijk indien deze een overeenkomst tekent waarin hij
zich verplicht de gegevens te beschermen. Deze aanpak is niet in overeenstemming met
de algemene regels die de handhaving van de beginselen en de aansprakelijkheid van
organisaties in het kader van de veilige haven moeten waarborgen. De Groep is van
mening dat gegevens in dit geval alleen mogen worden doorgegeven indien de
betrokkene hiermee instemt.

4. HANDHAVING

De richtlijn (artikel 1) en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens herinneren eraan dat het recht op privacy een fundamenteel recht is en dat iedereen
recht heeft op behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke instantie. Door de
veilige haven zouden persoonsgegevens die momenteel in de EU worden verwerkt,
kunnen worden doorgegeven naar een land dat bovengenoemde garanties misschien niet
biedt. Waar het dus om gaat, is de vraag hoe het grondrecht op bescherming van de
persoonlijke levenssfeer met betrekking tot gegevens die naar de VS worden
doorgegeven, kan worden geëerbiedigd indien de veiligehavenbeginselen niet worden
nageleefd.

Volgens de meest recente versie van de VS-documenten kunnen de beginselen op twee
niveaus worden gehandhaafd:

1. door middel van alternatieve geschillenafhandeling (AGA) (hoewel de door de VS
genoemde bestaande organen alleen voor on-lineactiviteiten bevoegd zijn: BBB
online, Webtrust and Trust-e);

2. door de bevoegdheden van de Federal Trade Commission om dwangmaatregelen uit
te vaardigen; deze bevoegdheden zijn nader toegelicht in drie brieven van het bestuur
van de FTC.

De koppeling tussen deze twee niveaus is zeer onzeker: volgens FAQ 11 behoren AGA-
instanties gevallen waarin een organisatie de beginselen niet naleeft, aan de FTC te
melden, maar zijn ze daartoe niet verplicht. Hoewel de betrokkenen rechtstreeks bij de
FTC een klacht kunnen indienen, is er geen garantie dat de FTC hun zaak ook zal
behandelen (de FTC heeft discretionaire bevoegdheden). Natuurlijke personen hebben
dus niet het recht door de FTC te worden gehoord, noch om naleving van uitspraken van
AGA-instanties af te dwingen, noch om deze (of juist het ontbreken ervan) aan te
vechten. Natuurlijke personen volgens wie de beginselen worden geschonden, zouden
dus niet zeker zijn van het recht zich tot een onafhankelijke instantie te wenden. 6

Het ontwerp-memorandum van het ministerie van Handel verwijst naar de mogelijkheid
van individuele toegang tot de Amerikaanse rechter en naar de mogelijkheid om onder
bepaalde voorwaarden schadevergoeding op grond van geleden immateriële schade te
krijgen; de ervaring toont namelijk aan dat deze schade kenmerkend is voor gevallen
waarin het recht op een particuliere levenssfeer wordt geschonden. Deze twee aspecten
moeten worden herzien in het licht van de opgedane ervaringen, teneinde zich te
                                                
6 Volgens het reeds eerder genoemde voorstel van de Trans Atlantic Consumer Dialogue heeft ondanks
eerdere gevallen waarin de particuliere levenssfeer van natuurlijke personen in het geding was, nog nooit
een zelfreguleringsgroep een zaak waarbij een tot haar leden behorende onderneming betrokken was, voor
onderzoek naar een andere instantie doorverwezen. In zijn conclusie doet de TACD de onderhandelaars
over de veiligehavenbeginselen de aanbeveling de toekenning van een individueel beroepsrecht als
prioriteit aan te merken.
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vergewissen van de doeltreffendheid van de in bovengenoemd memorandum aangegeven
remedies.

In het algemeen is de Groep van mening dat deze handhavingsregeling zwak is ten
aanzien van twee van de drie voorwaarden die in haar werkdocument van 24 juli 1998
(bladzijde 8) worden genoemd: de noodzaak om "bijstand [te] verlenen aan de
betrokkenen" (sub b) en "een passende schadeloosstelling [te] verzekeren aan de ten
gevolge van schending van de voorschriften gelaedeerde partij" (sub c).

Conclusies

De werkgroep merkt op dat het bij de voorgestelde vaststelling van de gepastheid gaat
om een systeem dat nog niet operationeel is. Daarom is de Groep tevreden met de
herzieningsbepaling in de ontwerp-beschikking van de Commissie, zodat een vaststelling
van de gepastheid ten aanzien van de veilige haven in het licht van de opgedane
ervaringen kan worden herzien; bovendien acht de Groep het noodzakelijk haar in
Advies 7/99 neergelegde standpunt ten aanzien van de zogenaamde "periode van uitstel"
te bevestigen en opnieuw een voorbehoud te maken bij dit gedeelte van de ontwerp-
briefwisseling. (De Groep stelt vast dat de ontwerp-brief van de diensten van de
Commissie naar de "bijgevoegde uittreksels van de notulen van de vergadering van het
artikel 31-comité" verwijzen, die tot nu toe nog niet beschikbaar zijn; zij zou dit
document graag ontvangen.)

Gezien al het voorgaande en ook omdat het ministerie van Handel in haar reactie op
Advies 7/99 heeft toegezegd dat de VS de persoonlijke levenssfeer zullen beschermen, is
de Groep van oordeel dat voor een aantal aspecten een beter niveau van
gegevensbescherming mogelijk is. Met name ziet de Groep graag verbeteringen om de
volgende doelen te bereiken:

• absolute duidelijkheid over het toepassingsgebied van de veilige haven, zowel wat
het toepasselijk recht als wat de jurisdictie van de FTC betreft (deel 1 van dit advies);

• een striktere afbakening van de uitzonderingen en vrijstellingen overeenkomstig deel
2 van dit advies;

• verdere verbetering van de beginselen, zoals aangegeven in deel 3;
• passende garanties voor de schadeloosstelling van natuurlijke personen, zoals

aangegeven in deel 4.

Mocht het besluit vallen verder te gaan, dan zou de Groep willen dat bijzondere nadruk
wordt gelegd op de waarde van mechanismes voor de herziening van de beschikking en
op andere waarborgen.

Ongeacht welk besluit er over de veilige haven wordt genomen, dringt de Groep er bij de
diensten van de Commissie op aan hun werkzaamheden af te ronden en een besluit over
modelcontractbepalingen (artikel 26, lid 4, van de richtlijn) te nemen, teneinde een
eenduidig, veilig en niet-discriminerend kader voor internationale gegevensdoorgiften te
creëren dat niet tot een enkel derde land beperkt blijft. Bovendien verzoekt de Groep de
Commissie om een urgente behandeling van de invoering van een EU-kwaliteitszegel
voor internet-sites, dat is gebaseerd op gemeenschappelijke
gegevensbeschermingscriteria die op communautair niveau zouden kunnen worden
vastgesteld.
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Gedaan te Brussel, 16 mei 2000

                                                             Voor de Groep,

                                                                De Voorzitter

                                                              Stefano RODOTA


