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1 Gebaseerd op de resolutie van het Europees Parlement over het onderscheppen door de Amerikaanse geheime 
diensten van bankoverschrijvingsgegevens van het SWIFT-systeem, aangenomen op 6 juli 2006
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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie economische en monetaire zaken

Openbare hoorzitting

HET ONDERSCHEPPEN DOOR DE AMERIKAANSE GEHEIME 
DIENSTEN VAN BANKOVERSCHRIJVINGSGEGEVENS VAN 

HET SWIFT-SYSTEEM1

Woensdag, 4 oktober 2006 van 9:00 tot 12:30 uur

Europees Parlement,
Altiero Spinelli-gebouw, Zaal 3E2

Wiertzstraat 60, Brussel

9.00-9.10 uur - Inleiding door de twee voorzitters van de Commissies ECON en LIBE 
– Mevr. Pervenche Berès en dhr. Jean-Marie Cavada.

9.10-9.25 uur - SWIFT
Mevr. Blanche Couteaux (General Counsel) en
Dhr. Francis Vanbever (Chief Financial Officer)

9.25-9.40 uur - Europese Centrale Bank
Dhr. Jean-Claude Trichet (President)

9.40-9.55 uur - Nationale Bank van België
Dhr. Peter Praet (directeur bij de NBB)
Dhr. Joseph De Wolf (hoofd Juridische Dienst) en
Dhr. Johan Pissens (hoofd Afdeling Supervisie)

9.55-10.45 uur - Vragenuur

10.45-10.55 uur - Werkgroep Artikel 29
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Dhr. Peter Schaar (voorzitter van de werkgroep)

10.55-11.05 uur - Europese Commissie
Dhr. Alain Brun (hoofd unit gegevensbescherming, Europese 
Commissie)

11.05-11.15 uur - Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming
Dhr. Peter Hustinx

11.15-11.25 uur - Belgische Senaat
Mevr. Anne-Marie Lizin (Voorzitter)

11.25-12.25 uur - Vragenuur

12.25-12.30 uur - Afsluiting door de voorzitters

12.30-13.00 uur - Persconferentie
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ACHTERGRONDNOTA

In juni 2006 onthulden de Europese en Amerikaanse media het bestaan van het door de 
regering van de VS opgezette Terrorist Finance Tracking Program, waarmee de Amerikaanse 
autoriteiten toegang kregen tot een beperkt aantal financiële gegevens die waren opgeslagen 
door SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

De SWIFT-gegevens, waarin de Amerikaanse autoriteiten – handelend in naam van de strijd 
tegen het terrorisme – gericht kunnen zoeken, betreffen mogelijkerwijs honderdduizenden EU-
burgers. Naar verluidt kenden sommige centrale banken dit programma en werden zij op de 
hoogte gehouden door SWIFT.

In juli 2006 nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin in het bijzonder de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie economische 
en monetaire zaken werd verzocht een gemeenschappelijke hoorzitting te houden met 
particuliere en openbare partijen die bij deze kwestie betrokken zijn om na te gaan over welke 
informatie zij wellicht beschikten.

DE GLOBALE DOELSTELLINGEN VAN DE HOORZITTING ZIJN BIJGEVOLG:

1. nagaan wat het rechtskader voor het verzamelen van gegevens van SWIFT is volgens 
de wetgeving van respectievelijk de VS, EG en EU en de nationale wetgeving

2. vaststellen over welke informatie de partijen wellicht beschikten om 
een eerste idee te krijgen of de verordeningen betreffende gegevensbescherming zijn •
nageleefd
een eerste idee te krijgen of er wellicht lacunes bestaan in verordeningen betreffende •
gegevensbescherming

* * *

1. Het rechtskader

Zie punt 1 hierboven.

2. Vaststellen over welke informatie de partijen wellicht beschikten

SWIFT, de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, is een 
coöperatie met beperkte aansprakelijkheid die in België gevestigd is. SWIFT verstrekt 
veilige berichtendiensten in meer dan 200 landen en aan meer dan 7500 financiële instellingen 
(banken, effectenmakelaars, investeringsmanagers en marktinfrastructuren). SWIFT is het 
eigendom en staat onder de controle van zijn leden.

Aangezien SWIFT noch een bank is, noch een betalings- of overdrachtsysteem, wordt het niet 
als zodanig gecontroleerd door centrale banken of banktoezichthouders. Toch is een groot en 
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toenemend aantal systematisch belangrijke betalingssystemen afhankelijk geworden van 
SWIFT, dat dus een systemisch karakter heeft gekregen. Daarom hebben de centrale banken 
van de Groep van Tien landen (G10) een systeem opgezet van coöperatieve supervisie over 
SWIFT met de Nationale Bank van België als leidend supervisor, aangezien SWIFT in België
is gevestigd. 

DOELSTELLING VAN DE HOORZITTING
informatie inwinnen over het verzoek van de autoriteiten van de VS (reikwijdte, •
datum, ontwikkelingen), de verwerking van dit verzoek door SWIFT en het exacte 
kader waarin de gegevensoverdracht plaatsvond
weten of de beoordeling van dit verzoek door SWIFT in overeenstemming met de •
wet was
informatie inwinnen over de Europese en niet-Europese autoriteiten die door •
SWIFT op de hoogte waren gebracht van het programma en hun reacties op deze 
informatie 
weten wat de beoordeling door de NBB was van de gepaard gaande risico’s door •
kennis van de overgedragen gegevens

Nationale Bank van België (NBB):
De NBB is de leidende supervisor van SWIFT, aangezien SWIFT in België is gevestigd. Geen 
enkele centrale bank van de G10 heeft thans directe wettige instrumenten om formeel 
beslissingen van SWIFT af te dwingen. Supervisors kunnen echter nog steeds invloed 
uitoefenen (“morele overreding”) via een aantal mechanismen om ervoor te zorgen dat SWIFT 
hun aanbevelingen in aanmerking neemt, zoals gebruikers van SWIFT en hun supervisors 
informeren over supervisiekwesties betreffende SWIFT. De doelstellingen van de supervisie 
over SWIFT concentreren zich op de veiligheid, operationele betrouwbaarheid, voortzetting 
van de onderneming en veerkracht van de infrastructuur van SWIFT.

De supervisie over SWIFT is gebaseerd op een protocolregeling tussen SWIFT en de
NBB:
De NBB sloot ook bilaterale Memoranda van Overeenstemming (MoU’s) met elke centrale 
bank die deel uitmaakt van de supervisie over SWIFT.
De NBB ziet voortdurend toe op ontwikkelingen van SWIFT. Ze stelt relevante kwesties vast 
aan de hand van de analyse van documenten die door SWIFT worden verstrekt en door 
besprekingen met het bestuur. De NBB dient als het registratiepunt van de centrale banken van 
de G10 voor de coöperatieve supervisie over SWIFT. De NBB is voorzitter van de senior 
beleidsgroepen en technische groepen die helpen bij de coöperatieve supervisie, in het 
bijzonder de SWIFT Cooperative Oversight Group, die bestaat uit de centrale banken van de 
G10 en de ECB, en de Executive Group, die bestaat uit de NBB, de ECB, de Bank van Japan, 
de Bank of England en de Federal Reserve Board van de Verenigde Staten. 
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DOELSTELLING VAN DE HOORZITTING:
informatie inwinnen over de informatie die de NBB van SWIFT ontving•
weten of de beoordeling door de NBB van dit verzoek aan SWIFT in •
overeenstemming is met de wet en wat de reacties van de NBB waren
informatie inwinnen over de Europese en niet-Europese autoriteiten die door de •
NBB op de hoogte waren gebracht van het programma en hun reacties op deze 
informatie 
weten wat de beoordeling door de NBB was van de gepaard gaande risico’s door •
kennis van de overgedragen gegevens

ECB:
Het Europese Systeem van Centrale Banken heeft de wettige taak om de soepele werking van 
betalingssystemen te bevorderen. Als zodanig neemt de ECB samen met de centrale banken 
van de G10 deel aan de coöperatieve supervisie over SWIFT, in het bijzonder als lid van de 
SWIFT Cooperative Oversight Group en de Executive Group. 

DOELSTELLING VAN DE HOORZITTING:
informatie inwinnen over de informatie die de ECB van SWIFT ontving •
weten of de beoordeling door de ECB van dit verzoek aan SWIFT in •
overeenstemming is met de wet en wat de reacties van de ECB waren
informatie inwinnen over de Europese en niet-Europese autoriteiten die door de •
ECB op de hoogte waren gebracht van het programma en hun reacties op deze 
informatie
weten wat de beoordeling door de ECB was van de gepaard gaande risico’s door •
kennis van de overgedragen gegevens

Het voorzitterschap van de Raad:
Toen zij in juli voor de Plenaire vergadering sprak, verklaarde Paula LEHTOMÄKI, de Finse 
minister van Europese Zaken, die thans het EU-Voorzitterschap bekleedt, dat de Raad in dat 
stadium niet in staat was geruchten in de media te bevestigen over informatie-uitwisselingen 
tussen SWIFT en de Amerikaanse autoriteiten en zij herinnerde de leden van het Europees 
Parlement eraan dat het aan de nationale autoriteiten is om vast te stellen wat daadwerkelijk is 
gebeurd. De minister voegde echter toe dat de EU bereid zou zijn op te treden “als blijkt dat er 
dingen zijn gebeurd waarvoor wetgeving op Europees niveau vereist is”.
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DOELSTELLING VAN DE HOORZITTING:
volledig uitleggen in welke mate de lidstaten op de hoogte waren van een mogelijke •
geheime overeenkomst tussen SWIFT en de Amerikaanse regering
bestudering van het voorstel voor een kaderbesluit over de bescherming van •
persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken (COM 2005/0475) om te garanderen dat Europese 
burgers een gelijk en hoog niveau van gegevensbescherming over het hele 
grondgebied van de Unie genieten
bestuderen welke maatregelen moeten worden genomen om toekomstige •
herhalingen van inbreuk op de privacy te voorkomen

De Europese Commissie:
Commissaris van justitie, vrijheid en veiligheid, Franco Frattini, merkte in zijn toespraak voor 
de Plenaire vergadering in juli op dat de Europese Commissie – die slechts over gedeeltelijke 
informatie over deze kwestie beschikt – aanvullende verslagen heeft aangevraagd over hoe de 
Amerikaanse autoriteiten toegang verkregen tot gegevens over financiële transacties die door 
SWIFT worden beheerd.
Aangezien de nationale autoriteiten primair verantwoordelijk zijn voor de juiste toepassing van 
regels inzake gegevensbescherming is het belangrijk dat zij alle noodzakelijke actie 
ondernemen om te garanderen dat hun nationale wetgeving inzake gegevensbescherming 
correct wordt toegepast en streng wordt gehandhaafd. Mochten ontwikkelingen in de SWIFT-
affaire bevestigen dat de toepasselijke regels op dit gebied onvoldoende in acht zijn genomen, 
dan zou van de Commissie worden verwacht dat zij volledig gebruik maakt van haar krachtens 
de verdragen toegekende bevoegdheden.

DOELSTELLING VAN DE HOORZITTING IS OM VAST TE STELLEN:
of de Commissie op de hoogte was van de overdracht van informatie? Indien niet, •
wanneer en hoe raakte de Commissie op de hoogte van het bestaan ervan?
welke maatregelen de Commissie voorstelt indien de thans plaatsvindende •
onderzoeken bevestigen dat de autoriteiten niet in overeenstemming met de 
bestaande regels hebben gehandeld?
of er een evaluatie nodig is van de betreffende Europese wetgeving inzake •
bestrijding van terrorisme die is aangenomen met het oog op efficiëntie, noodzaak, 
proportionaliteit en respect voor de grondrechten.

De instanties inzake gegevensbescherming
De Europese Unie is gebaseerd op de rechtsstaat en daarom vallen alle overdrachten van 
persoonsgegevens aan derde landen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming op 
nationaal en Europees niveau. Dit houdt in dat elke overdracht voor veiligheidsdoeleinden in 
beginsel moet worden toegestaan door een gerechtelijke instantie en dat elke afwijking van dit 
beginsel proportioneel moet zijn en gefundeerd op een wet of internationale overeenkomst.

De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming:
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De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming dient na te gaan of de ECB, in 
overeenstemming met bestaande EU-regels, “verplicht was te reageren” op de mogelijke 
schending van gegevensbescherming waarvan zij in kennis was gesteld.

DOELSTELLING VAN DE HOORZITTING IS OM VAST TE STELLEN:
of de ECB, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001, verplicht was •
te reageren op de mogelijke schending van gegevensbescherming waarvan zij in 
kennis was gesteld

Werkgroep van Artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens
Daarom werd de Werkgroep van Artikel 29 opgericht betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

DOELSTELLING VAN DE HOORZITTING IS OM VAST TE STELLEN:
wanneer de WG 29 voor het eerst op de hoogte werd gesteld van de verwerking van •
gegevens door SWIFT op verzoek van de Amerikaanse overheid
als de WG 29 niet wist van de verwerking van gegevens, of zij van mening is dat •
deze informatie had moeten worden uitgewisseld tussen de ECB en de Commissie, 
gezien haar rol in de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van gegevens
of er een lacune in de wetgeving op nationaal niveau bestaat en ook centrale •
banken onder Communautaire wetgeving inzake gegevensbescherming vallen
welke stappen verder moeten worden genomen•
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BIJLAGE

Secretariaat van de hoorzitting:

Leiding Telefoon Adres E-mailadres
Martina SUDOVA
(Administrateur)

(32.2) 283 1476 Europees Parlement
Wiertzstraat 60
RMD 01J040
B-1047 Brussel

ip-libe
@europarl.europa.eu

ip-econ
@europarl.europa.euPhilippe TROUSSARD 

(Administrateur)
(32.2) 283 2558 Europees Parlement

Wiertzstraat 60
ATR 00K029
B-1047 Brussel

Ryszard DE GROOT
(Assistent)

(32.2) 284 0795 Europees Parlement
Wiertzstraat 60
RMD 01J036
B-1047 Brussel

Maria LAZAROVA
(Secretaris)

(32.2) 283 2389 Europees Parlement
Wiertzstraat 60
RMD 01J044
B-1047 Brussel

Belangrijke opmerking voor wie de Hoorzitting wenst bij te wonen

Deze zitting is open voor het publiek. Om veiligheidsredenen echter dienen deelnemers die niet 
in het bezit zijn van een toegangspas voor het Europees Parlement vooraf een pas te 
verkrijgen. Degenen die een pas voor het Europees Parlement wensen te verkrijgen worden 
verzocht voor 28 september 2006 contact op te nemen met het secretariaat van de zitting.

Er zal simultane vertolking zijn in 12 talen (EN, FR, DE, IT, ES, NL, EL, HU, DA, SV, FI, 
PL)


