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Vanmiddag werd bekend dat de Europese Commissie het Privacy Shield aangenomen heeft. Het

verdrag treedt onmiddellijk in werking en vanaf augustus kunnen bedrijven gecertificeerd worden

zodat duidelijk is dat zij aan de eisen van het nieuwe verdrag voldoen. Hiermee is een voor

datacenters welkom einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid over de uitwisseling

van privacy gevoelige data tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, aldus de Dutch

Datacenter Association (DDA).

Amsterdam, 12 juli 2016 - Vanmiddag werd bekend dat de Europese Commissie het Privacy
Shield aangenomen heeft. Het verdrag treedt onmiddellijk in werking en vanaf augustus
kunnen bedrijven gecertificeerd worden zodat duidelijk is dat zij aan de eisen van het nieuwe
verdrag voldoen. Hiermee is een voor datacenters welkom einde gekomen aan een lange
periode van onzekerheid over de uitwisseling van data tussen de Europese Unie en de
Verenigde Staten, aldus de Dutch Datacenter Association (DDA).

"Het is goed voor de internationale positie van de Nederlandse datacenters dat er nu eindelijk een
einde gekomen is aan de lange periode van onzekerheid die ontstond met de verwerping van Safe
Harbor", aldus Stijn Grove, directeur van de DDA. "We zijn dan ook blij dat de EU de handschoen
opgepakt heeft en dat er nu een definitieve goedkeuring is. Nederland is met zijn digitale mainport,
de Digital Gateway to Europe, bovengemiddeld afhankelijk van een goede borging van privacy via
verdragen."

Veel bedrijven uit de V.S. hebben voor Nederland gekozen om hun data voor Europa te distribueren
en van Europese gebruikers afkomstige data op te slaan. Deze privacygevoelige informatie wordt
vaak ook weer naar de V.S. gestuurd. Het uitblijven van een goed verdrag over het verzenden van
privacygevoelige data tussen de EU en de V.S. was dan ook een lastige aangelegenheid. Toch moest
er de tijd genomen worden om een beter verdrag dan Safe Harbor te ontwerpen zodat niet weer
dezelfde problemen en onzekerheid zouden ontstaan.

Niels Dutij, expert online privacy bij DDA-partner ICTRecht daarover: "Het Privacy Shield maakt het
mogelijk voor Europese organisaties om op een eenvoudige manier gegevens door te geven aan
gecertificeerde Amerikaanse bedrijven. De bescherming van Europese persoonsgegevens is beter
gewaarborgd onder dit verdrag dan onder het vernietigde Safe Harbor-verdrag. Zo wordt



massasurveillance door de Amerikaanse overheid aan banden gelegd en krijgen betrokkenen meer
mogelijkheden om klachten in te dienen over de gegevensverwerking, bijvoorbeeld bij een
ombudsman."

Met Privacy Shield zal, zo is de verwachting, het vertrouwen in de (digitale) economie weer op het
oude niveau komen. Grove: "Vertrouwen en in het bijzonder het goed omgaan met
persoonsgegevens zijn de basis voor de economie. Met deze beslissing wordt dit vertrouwen
verstevigd en weer op hoog niveau gegarandeerd."

Over Dutch Datacenter Association
Dutch Datacenter Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland. DDA
verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de
economische groei en het profileren van de datacentersector naar de overheid, media en
samenleving.

DDA verwoordt standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties. Het
toont leiderschap door leden te faciliteren en te stimuleren tot operationele verbetering in de vorm
van ‘best practices’. DDA bevordert onderwijs en levert een bijdrage aan technische normen
waarmee de datacenterindustrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden.

De Dutch Datacenter Association is één van de oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur
Nederland, DINL. Samen met AMS-IX, DHPA, ISPConnect, SIDN, NLnet, SURFnet, VvR, Nederland
ICT en partner Rabobank verenigt het de organisaties die het internet mogelijk maken in Nederland.
DDA werkt daarnaast actief samen met marktpartijen, overheid en andere belangenorganisaties.

Over ICTRecht
ICTRecht levert deskundig en praktisch juridisch advies over ICT tegen een gunstig tarief. Onze
adviezen zijn begrijpelijk en geven blijk van technische kennis. Wij denken pro-actief mee met de
klant. Onze mensen zijn dan ook juridisch en technisch thuis in onze niche.

ICT, internet en telecommunicatie zijn technisch complexe gebieden waar de wet vaak achter de snel
veranderende feiten aanloopt. Juridisch advies op dit gebied is dan ook geen eenvoudige zaak.
ICTRecht kiest voor deze niche omdat zij ervan overtuigd is met haar technische én juridische kennis
een unieke dienst te kunnen leveren.
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Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.
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