Terugkoppeling aangenomen motie AOM 102.03
Indiener: Thema-afdeling Digitaal 66
Onderwerp: Bescherming persoonsgegevens
Het D66 congres op zaterdag 31 oktober 2015 bijeen te Amsterdam,
Constaterende dat:
 D66 momenteel persoonsgegevens van leden verwerkt via aanbieders die gegevens opslaan
in de Verenigde Staten;
 Het opslaan van gegevens in de Verenigde Staten in het algemeen verboden is vanwege het
tekortschietende privacyregime aldaar;
 Dit nu nog wel toegestaan is als de aanbieder zich committeert aan de principes van het euvsSafe Harbor-raamwerk;
Overwegende dat:
 Al in 2002, 2004 en 2008 in onderzoeken is vastgesteld dat het Safe Harbor-raamwerk in de
praktijk nauwelijks bescherming biedt;
 De ep-fractie van D66 zich herhaaldelijk scherp kritisch heeft uitgelaten over het Safe
Harborraamwerk;
 De ict-bedrijfsvoering van D66 aan hoort te sluiten bij de politieke standpunten over
digitalisering van de partij;
 Het Europees Hof van Justitie op 6 oktober jl. heeft besloten dat het Safe Harbor-raamwerk
onafhankelijk getoetst moet worden op effectiviteit, wat waarschijnlijk zal leiden tot opheffing
van de regeling;
 De onthullingen van Edward Snowden over nsa-programma’s als prism een duidelijk
voorbeeld zijn van de tekortschietende bescherming van Europese persoonsgegevens in de
Verenigde Staten;
Roept het Landelijk Bestuur op om:
 Nieuwe ict-faciliteiten voor het verwerken van ledenbestanden en overige persoonsgegevens
niet in te kopen bij partijen die de gegevens in de Verenigde Staten opslaan;
 Bestaande ict-faciliteiten waarbij ledenbestanden en overige persoonsgegevens in de
Verenigde Staten opgeslagen worden, te migreren naar aanbieders die de gegevens niet in
de Verenigde Staten opslaan;
 Bij deze migratie goed op het financiële aspect te letten, maar te accepteren dat het bieden
van een voldoende beschermingsniveau enige kosten met zich mee kan brengen; En gaat
over tot de orde van de dag.
Oorspronkelijke Terugkoppeling op congres 103
Het Landelijk Bestuur meldt, dat bij alle nieuwe en doorontwikkeling waarbij met ledendata gewerkt
wordt, het nu een vereiste is dat de data verwerking & opslag onder Europese wetgeving valt. We zijn
goed op weg om eind dit jaar alle applicaties die nog wel onder Amerikaanse wetgeving vallen te
vervangen of deze naar nieuwe hosting gemigreerd te hebben. Helaas pakt dit in een enkel geval
negatief (hogere kosten) uit, in andere gevallen praktisch kostenneutraal of is het door aangepaste
functionaliteit niet direct vergelijkbaar. De eis dat leveranciers onder Europese wetgeving vallen wordt
losgelaten in gevallen waar de data voor de leverancier onleesbaar verwerkt en opgeslagen wordt.
Nieuwe terugkoppeling congres 110
De verwerking en opslag van persoonsgegevens door D66 gebeurt op dit moment zoveel mogelijk op
Europees grondgebied en binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). In de afgelopen periode is echter gebleken dat de uitvoering van de motie op enkele systemen
tot ernstige knelpunten leidt. Op het gebied van functionaliteit, kosten en benodigde inzet versus
aanwezige personele capaciteit zijn passende maatregelen niet meer evenredig met het onverkort
uitvoeren van de motie. Het Landelijk Bestuur besluit in dit soort situaties om af te wijken van de
oorspronkelijke motie. Vanzelfsprekend wordt er in deze gevallen altijd gekeken of de verwerking door
een leverancier gebeurt die voldoet aan de kaders van de AVG.

