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DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober
19951,

Gelet op artikel 29 en artikel 30, lid 1, onder a), en lid 3, van die richtlijn,

Gelet op haar reglement en met name op de artikelen 12 en 14 daarvan,

heeft het volgende werkdocument goedgekeurd:

                                               
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31, beschikbaar op:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm.



-3-

Aangezien binnenkort de eerste periode van twee jaar wordt afgesloten waarin de
beschikking van de Commissie van 26 juli 2000 betreffende de
veiligehavenovereenkomst ten uitvoer werd gelegd, acht deze Groep het nodig een
onderzoek naar de stand van de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst in te stellen.2

De Groep heeft eerst kennis genomen van het onlangs uitgebrachte werkdocument van de
diensten van de Commissie3 waarin informatie werd verstrekt over de vraag of in alle
elementen van de veilige haven was voorzien, en over de eerste bekende ervaring met de
transparantievoorschriften, de werking van de geschillenafhandelingsmechanismen en de
bescherming van rechten.

Daarna heeft de Groep op 13 en 14 maart 2002 een bezoek aan Washington gebracht,
waar een delegatie een eerste grondige analyse verrichtte in samenwerking met diverse
bevoegde autoriteiten, niet-gouvernementele organisaties en
geschillenafhandelingsinstanties.

De informatie die in het kader van deze eerste initiatieven werd verzameld, is zeer nuttig
om aan te tonen dat de samenwerking van alle betrokken autoriteiten noodzakelijk is om
de volledige tenuitvoerlegging van de overeenkomst te verwezenlijken.

De Groep zal binnenkort bijdragen aan de analyse van deze kwestie in de uitoefening van
haar taken die bestaan in het toezicht op de toepassing van de nationale wetten
betreffende grensoverschrijdende gegevensstromen en het beschermingsniveau in derde
landen, alsmede in het verstrekken van advies betreffende de geschikte maatregelen die
moeten worden genomen om de rechten en vrijheden van natuurlijke personen te
beschermen4, naast de richtsnoeren die werden gegeven in de zes adviezen die vóór de
goedkeuring van de beschikking van de Commissie van 26 juli 2000 werden verstrekt5.

Met name zou de Groep op constructieve wijze willen nagaan of eventuele verschillen in
de adviezen betreffende de tenuitvoerlegging van sommige veiligehavenvoorschriften
kunnen worden opgeheven, en hoe de eventuele kloof tussen de in de overeenkomst
vastgestelde beginselen en de tenuitvoerlegging ervan in de praktijk kan worden
overbrugd. Zij zal ook bijzondere aandacht schenken aan de transparantievereisten
waaraan de organisaties moeten voldoen, zowel wat betreft hun toetreding op eigen
verklaring tot de veiligehavenovereenkomst als hun privacybeleid.

Daarom vindt de Groep het wenselijk dat haar actuele informatie wordt verstrekt, met
name over enkele punten betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst. De
Groep behoudt zich het recht voor om op basis van die informatie een oproep te richten

                                               
2 Beschikking 2000/520/EG van de Commissie van 26 juli 2000 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van

het Europees Parlement en de Raad, betreffende de gepastheid van de bescherming geboden door de
Veiligehavenbeginselen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de daarmee verband
houdende vaak gestelde vragen, die door het ministerie van Handel van de Verenigde Staten zijn
gepubliceerd, PB L 215 van 25.8.2000, blz.7).

3 Werkdocument SEC(2002) 196 van 13.2.2002.

4 Artikel 30, lid 1, Richtlijn 95/46/EG.

5 Advies nr. 4/2000, advies nr. 3/2000, advies nr. 7/1999, advies nr. 4/1999, advies nr. 2/1999, advies nr.
1/1999.
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aan alle betrokken autoriteiten, organisaties en ondernemingen om hernieuwde
inspanningen te leveren teneinde beter te voldoen aan de beginselen en de vereisten van
een overeenkomst waarvan de aanloopperiode, die op 1 november 2000 met de
inwerkingtreding van het veiligehavenkader is begonnen, binnenkort ten einde loopt. Dit
is ook wenselijk gezien de mogelijkheid dat deze specifieke overeenkomst, die nauw
aansluit op de bijzondere Amerikaanse ervaring, wordt toegepast op andere verwerkingen
betreffende persoonsgegevens in de VS.

Rekening houdend met het voorgaande vindt de Groep het nodig snel de regelingen te
analyseren die moeten worden getroffen om in Europa beter op de hoogte te zijn van
eventuele schendingen van de desbetreffende beginselen.

Bovendien acht de Groep het wenselijk na te gaan in hoever de betrokkenen zich bewust
zijn van het gebruik van hun persoonsgegevens voor verdere doeleinden.

Overeenkomstig het verzoek dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 5 juli 20006

heeft gedaan, roept de Groep alle betrokken autoriteiten, organisaties en verenigingen op
om samen te werken teneinde - met name via de nationale
gegevensbeschermingsautoriteiten en de Europese Commissie - actuele, specifieke
informatie te verzamelen betreffende:

- regelingen om de transparantie met betrekking tot de ondertekenende
organisaties te vergroten, vooral indien een verklaring van toetreding tot de veilige haven
niet vergezeld gaat van een passend privacybeleid;

- de mogelijkheid om te voorzien in extra controlemechanismen met betrekking
tot de procedure om zich bij de overeenkomst aan te sluiten, de overeenstemming van het
gedrag van veiligehavendeelnemers met hun privacybeleid en het eventuele verlies van
de voordelen van de veilige haven;

- de te nemen initiatieven met het oog op een betere kennis van de voorwaarden
voor toetreding tot de veilige haven, ook door middel van korte, gemakkelijk te begrijpen
documenten en de eventuele integratie van het Safe Harbor Workbook;

- de te nemen maatregelen om geschillenafhandelingsmechanismen te verfijnen,
de uniformiteit en de bekendheid van de relevante criteria te vergroten, de transparantie
van het resultaat van deze geschillen te vergroten en de mechanismen voor de
bekendmaking ervan te stroomlijnen;

- de moeilijkheden die kunnen ontstaan doordat dezelfde organisatie verschillende
vormen van privacybeleid heeft aangemeld;

- de prioriteitscriteria en eventuele door de bevoegde Amerikaanse instanties
genomen aanvullende initiatieven en de regelingen voor hernieuwde samenwerking
tussen het Europese gegevensbeschermingspanel, instanties voor geschillenafhandeling
en de Federal Trade Commission.

De Groep acht het wenselijk dat de bovengenoemde informatie vóór 31 oktober 2002
wordt verzameld en behoudt zich het recht voor een advies over dit thema uit te brengen
zodra zij over de nodige actuele informatie beschikt.

                                               
6 Resolutie van het Europees Parlement over de ontwerpbeschikking van de Commissie betreffende de

gepastheid van de bescherming ..., PB C 121 van 24.4.2001, blz. 152.
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Gedaan te Brussel op 2 juli 2002

Voor de Groep

De voorzitter

Stefano RODOTA


