
V origeweekwasAmsterdam
deprivacyhoofdstad vande
wereld.Metdrie toonaan-
gevende congressen trokde

AmsterdamPrivacyWeekhonderden
topwetenschappers, bedrijven, advoca-
ten, ambtenaren enactivisten vanuit de
helewereldnaarNederland.Ondanks
tientallen fascinerendeonderwerpen
branddeéénkwestie op ieders lippen:
debaanbrekendeSafeHarbor-uitspraak
vanhetEuropeseHof inLuxemburg vo-
rigemaand.

Geziendegigantische economische,
geopolitieke engrondrechtelijke impli-
caties, snakte iedereenongeachtnatio-
naliteit, expertise eneerderefittiesnaar
eenborrel en eengoedgesprek.

Wantde verwachteuitspraakkwam
voor velen tochals eenmokerslag.Het
EuropeseHof verpulverdede ‘SafeHar-
bor’-overeenkomst, debelangrijkste
juridische grondslag voordatatransport
tussendeEUendeVerenigdeStaten.De
rechters oordeelden fel over de Snow-
den-onthullingen enhet gebrek aan
rechtsmiddelen voorEuropeanen in
Amerika. Zo fel, dat de essentie vande
Europese grondrechtenopdataprotectie
en zelfs eeneerlijk proces is geschonden.
Het gebruik vanessentie in relatie tot
niet één,maar twee grondrechten is het
juridische equivalent van een vulkaan-

uitbarsting tijdens eenaardbeving.De
uitspraak trekt dushet juridische tafella-
kenwegonder internationale datahan-
del. Proost.

Ophet derde congres, van ’swerelds
toezichthouders, beloofdeEurocommis-
saris Vìra Jourovábeterschap. Inhaar
allerbesteEngels.DeEuropeseCommis-
sie doet al vijftien jaarniets anders; een
belangrijke reden voorhet EuropeseHof
omer als eenwelbespraakte Johnnyde
Wolfmet gestrekt been in te gaan. Even
goedbeloofde Jourová eennieuwedata-
deal, SafeHarbor 2.0, die eind januari
gereedmoet zijn.

Tijdensde congressen viel opdatnie-
manddurfde te voorspellenwat ernu zal
gebeuren. Toch is het vrij simpel.Drie
scenario’s tekenen zich af: impasse, real-
politik of utopia. Lopenwededrie scena-
rio’s kort na, dan zienwewaaromSafe
Harbor 2.0 gedoemd is temislukken, en
waarombedrijven enburgers ookweer
dedupe zullen zijn.

Het scenario ‘impasse’ continueert
de staandepraktijk: deEuropeseCom-

missie zegt druk inoverleg te zijnmetde
VS, dieBrussel publiekelijk roemenals
bondgenootmaar achter de schermen
vakkundig iedere toenadering vertragen.
Tot eenmaandgeleden zeerwaarschijn-
lijk, doordeuitspraakonmogelijk.Ook
al heeft deCommissie eenabonnement
opgezichtsverlies, beveelt hetHof ver-
betering en eist de industrie een stabiel
juridischklimaat.

Tijd voor ‘realpolitik’? Beleidsmakers
zoeken inderdaadnaar ‘pragmatische’
oplossingenomde verschillen aan
weerszijden vandeoceaan te overbrug-
gen. Ziedaarhet themavanhet toezicht-
houderscongres, ‘PrivacyBridges’, en
depoging tot eenSafeHarbor 2.0.Maar
inweerwil vandeuitspraak, is de trend
omgekeerd:

IndeVerenigde Statenwerd cyberse-
curitywetCISAnet doorde Senaat gejast,
zonderwaarborgen. EnEngelse, Franse
enarmzalig onderbouwdeNederlandse
wetjesmoetenmassaspionagebij ie-
dereen juistmogelijkmaken.Minister
Plasterkwon inAmsterdameen terechte
BigBrotherAward, eenuiterst pijnlijk
gezichtsverlieswaarhet ‘vrije’Nederland
zich inAmsterdam internationaalwilde
profileren als eenbetrouwbaar internet-
knooppunt.

Enter scenario ‘utopia’.HetEU-hof
eistmeerprivacy voorburgers,minder

massaspionagebij onschuldigeburgers
enbedrijven indeEUendeVS, onafhan-
kelijk toezicht en eenopen rechtsgang
om jebeklag tedoen.Maarde rechters
zeggenniet expliciet hoehetwélmoet.
Zobiedt deuitspraak teweinighouvast
voordeonderhandelingendoor traditio-
neel zwakkeEuropesepoliticimetdeVS.

Kortom,de impasse lijkt doorbroken,
maar realpolitik zonderprincipes vol-
staat niet en voorhet juridischutopia
vande rechters zijndeEuropesepolitici
te zwak.

De toekomst is dus vrij simpel: deEu-
ropeseCommissie belooft schijnoplos-
singen, deVS lachen zich suf, spionnen
blijven spionerenen techbedrijven frum-
melenwat inhunprivacy policy.Het
bedrijfsleven enburgers zienhunprivacy
en rechtsgangnog steeds structureel
ondermijnd.Ondertussendanst ieder-
eenopdekolkende vulkaan, totdat het
EuropeseHof over een jaar of drie Safe
Harbor 2.0 opnieuwvan tafel veegt.

Enonderhet genot vaneennog ster-
kereborrel vragenalle experts opde
AmsterdamPrivacyWeek van2018 zich
allemaal afwat de zin vanhet bestaan is.

AxelArnbak is onderzoeker cyberse-
curity en informatierecht aanhet IVIR
(UvA) enhetBerkmanCenter (Har-
vard). Reacties@axelarnbak.
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