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Hearing – 25.10.2010 – LIBE-Commissie 
 
 
 
Dames en heren, 

 
 
Gegevensbescherming is voor Europa een fundamentele vrijheid die 
wordt gehuldigd in art. 16 van het verdrag. Het Belgische 
voorzitterschap hecht bijzonder veel belang eraan. 
 
Daarom steunt het voorzitterschap ieder initiatief dat ertoe strekt de 
gegevensbescherming in de trans-Atlantische betrekkingen te 
verbeteren en een passend niveau van gegevensbescherming te 
waarborgen. 

 
 

Oorsprong: Adequacy finding 

 
 
Krachtens de wetgeving van de Europese Unie mogen persoonsgegevens 
enkel worden doorgegeven aan landen van buiten de Europese Unie die 
een passend beschermingsniveau bieden.  

 
Deze vereiste van een passend beschermingsniveau vloeit voort uit 
verdrag nr. 108 van de Raad van Europa, uit richtlijn 95/46/EG en uit 
kaderbesluit 2008/977 over de bescherming van persoonsgegevens in de 
derde pijler. 

 
Voornoemde vereiste vormt sinds meer dan 10 jaar een spanningsveld 
tussen de EU en de VS. 
 
De Amerikaanse wet inzake de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer (de Privacy Act van 1974) beschermt immers enkel de 
Amerikaanse burgers en de permanent ingezetenen van de Verenigde 
Staten. 
De aan de Verenigde Staten overgemaakte gegevens van Europese 
burgers worden dan ook niet beschermd door deze wet. 
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Al 10 jaar lang moet er dan ook worden voorzien in specifieke garanties 
voor de gegevensbescherming telkens als de Europese Unie en de 
Verenigde Staten onderhandelen over akkoorden inzake 
gegevensuitwisseling. 
 

 
Noodzaak van een kaderakkoord met de VS waarin wordt voorzien 

in Adequacy finding 
 

 
Sinds een decennium creëren sectorale akkoorden dan ook specifieke 
stelsels inzake gegevensbescherming die voor elke sector anders zijn.  

 
De verscheidenheid van de bepalingen in deze akkoorden zorgt 
bijgevolg voor een echte puzzel en bemoeilijkt de taak van de 
politieambtenaren die de regels inzake gegevensbescherming moeten 
toepassen. Tegelijk compliceert het voor de burgers de uitoefening van 
hun rechten.  

 
De situatie die we nu kennen is er één waarbij we voor verschillende 
types van gegevens, aparte akkoorden moeten onderhandelen, vaak 
onder grote politieke druk om de gegevensuitwisseling mogelijk te 
maken met respect voor de Europese regels betreffende 
gegevensbescherming. Dat was het geval voor Passenger Name Records 
(PNR) en ook voor SWIFT. 

 
Een algemeen kaderakkoord inzake gegevensbescherming waarin een 
aantal algemene beginselen inzake gegevensbescherming worden 
verankerd, kan vermijden dat we in de toekomst telkens aparte, 
specifieke verdragen moeten onderhandelen.  
 
Ik ondersteun van harte het initiatief dat ter zake genomen is door de 
Europese Commissie. 
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Beperkingen van het kaderakkoord  
 

 
 
 

Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn en kan een algemeen 
EU-VS-akkoord inzake gegevensbescherming nooit voor alle gevallen 
een oplossing bieden. Er kunnen zich steeds situaties aanbieden die een 
specifiek, sectoraal akkoord nodig maken. Zo zullen de termijnen 
waarbinnen gegevens mogen bewaard worden wellicht niet voor alle 
gevallen in detail in een kaderakkoord kunnen worden bepaald. 

 
Het feit dat binnenkort, op uitdrukkelijke vraag van het parlement, 
nieuwe onderhandelingen met de VS voor een PNR-akkoord zullen 
worden aangevat, is op zich ook al een illustratie van het feit dat een 
algemeen EU-VS-akkoord op het gebied van gegevensbescherming niet 
uitsluit dat er nog specifieke, sectorale akkoorden worden afgesloten. 

 
Het kaderakkoord moet dan ook worden beschouwd als een 
“koepelbesluit” waarin de grondrechten van personen worden bepaald 
maar dat op zich geen rechtsgrond vormt om gegevens door te geven: 
het zal moeten worden aangevuld met specifieke akkoorden op elk 
deeldomein, waarin telkens de specifieke gegevens, de specifieke 
autoriteiten en de specifieke beveiligingsmaatregelen worden bepaald. 
 

 
Inhoud van de Adequacy finding 

 
 
Opdat een land van buiten de Europese Unie zou kunnen worden 
beschouwd als een land dat een passend beschermingsniveau biedt, moet 
het een hoog niveau van gegevensbescherming waarborgen, los van de 
nationaliteit of van de verblijfplaats, en moet het grondrechten in acht 
nemen voor Europeanen in de Verenigde Staten en voor Amerikanen in 
Europa. 
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Deze rechten worden gepreciseerd in verdrag nr. 108 van de Raad van 
Europa, in richtlijn 95/46/EG en in kaderbesluit 2008/977 over de 
bescherming van persoonsgegevens in de derde pijler:  
 

 de gegevens worden verzameld voor een duidelijk omschreven en 
wettige doeleinde, inzonderheid het voorkomen en de vervolging 
van strafbare feiten, met inbegrip van terrorisme, 

 de gegevens mogen niet hergebruikt worden voor een 
onverenigbaar doeleinde, 

 de gegevens moeten terzake dienend, toereikend en niet overmatig 
zijn ten aanzien van de doeleinden, 

 de gegevens mogen niet langer opgeslagen worden dan nodig voor 
dit doeleinde, 

 een burger moet in kennis gesteld kunnen worden van het feit dat 
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben worden verwerkt,   

 een burger moet toegang kunnen hebben tot zijn gegevens, 
 een burger moet de mogelijkheid hebben de verbetering van 

onjuiste gegevens te eisen, 
 een burger heeft recht op bijstand door 

gegevensbeschermingsautoriteiten,    
 een burger moet zich kunnen wenden tot een rechtbank. 

  
In oktober 2009 kwam de gezamenlijke werkgroep voor de Europese 
Unie en de Verenigde Staten van Amerika, de zogeheten High Level 
Data Protection Group, na drie jaar tot een akkoord over die 
gemeenschappelijke principes.        
 
Die principes vormen thans de grondslag voor de besprekingen met de 
Verenigde Staten. 
 
  

Adequacy finding staat niet gelijk met «equivalent niveau»  
 
 
Het begrip ‘passend beschermingsniveau’ moet goed geduid worden :  
een passend beschemingsniveau is geen equivalent beschermingsniveau.   
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Hoewel de rechten van de persoon een passend hoogstaand 
beschermingsniveau moeten genieten, kan de wijze waarop die rechten 
gewaarborgd worden verschillen van land tot land. 

 
Elk rechtssysteem heeft zijn eigenheden en de wijze waarop bepaalde 
rechten kunnen worden afgedwongen kan dan ook verschillen van land 
tot land. Daar is op zich niks mis mee.  

 
Het is echter van belang dat de Europese en de Amerikaanse burger 
bepaalde afdwingbare rechten hebben. Hoe dat in concreto gebeurt, 
zullen de VS en de EU elk voor zich moeten bepalen. Net zoals een 
Europese richtlijn in verschillende lidstaten op verschillende manieren 
kan worden uitgevoerd, kan dat ook voor een EU-VS-verdrag het geval 
zijn.  

 
De wijze waarop deze overheden gestructureerd zijn en functioneren 
verschilt sterk tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Deze 
verschillen mogen zeker geen hinderpaal vormen voor een goede trans-
Atlantische samenwerking tussen deze overheden met het oog op een 
meer effectieve bescherming van de persoonsgegevens van Europese en 
Amerikaanse burgers. 
 

 
Timing 

 
 

Het voorzitterschap stelt alles in het werk opdat het 
onderhandelingsmandaat zo vlug mogelijk zou aangenomen worden.  

 
Het tekstontwerp met alle onderhandelingsrichtlijnen is reeds tweemaal 
bestudeerd binnen de werkgroep DAPIX en tweemaal binnen het 
Coördinatiecomité CATS. Het staat overigens op de agenda van het 
CATS later op deze dag.     

 
Het is onze opzet dat het mandaat uiterlijk op de Raad van december zou 
worden aangenomen. 
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Interinstitutionele betrekkingen   
 

 
Het voorzitterschap wil toch benadrukken dat het mandaat, zodra het is 
aangenomen, louter zal fungeren als onderhandelingsbasis met de 
Verenigde Staten.   Het zal tijdens de onderhandelingen aan een 
continue follow-up onderworpen zijn.  

 
Het voorzitterschap zal er bij het verstrekken van het 
onderhandelingsmandaat aan de Commissie uitdrukkelijk op aandringen 
dat de Commissie de Raad ter zake op geregelde tijdstippen op de 
hoogte houdt van de stand in de onderhandelingen. 

 
Ik twijfel er niet aan de Commissie ook het Parlement gedurende de 
onderhandelingen voortdurend op de hoogte zal houden. Het 
voorzitterschap hecht immers heel veel belang aan de dialoog met het 
Europees Parlement.   

 
Ik ben immers ervan overtuigd dat de fundamentele rechten en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer een doelstelling is die het 
Parlement, de Commissie en de Raad verbindt.   
 
Deze zitting is hiervan het bewijs.  

 
Ik dank u zeer. 

 
 
 
 
 
 

 


	Oorsprong: Adequacy finding
	Noodzaak van een kaderakkoord met de VS waarin wordt voorzien in Adequacy finding

	Beperkingen van het kaderakkoord 
	Inhoud van de Adequacy finding
	Adequacy finding staat niet gelijk met «equivalent niveau» 

	Timing
	Interinstitutionele betrekkingen  


