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Geachte heer Opstelten,

Graag vraag ik uw aandacht In verband met de komende vergadering van de lBZ-Raad (justltie en
binnenlandse zaken) inzake hervorming regels gegevensbescherming in Europa. De berichten dat de
Lidstaten onder druk worden gezet om zich te verbinden aan een tijdsschema voor akkoord over de
voorgestelde Aigemene Verordening Gegevensbescherming baren ons zorgen. Wij zijn van mening
dat de besprekingen op een aantal belangrijke punten nlet ver genoeg gevorderd zljn om een
dergelijke overeenkomst op dit moment te rechtvaardlgen.

•
De hervorming van het kader voor gegevensbeschermlng blnnen de EU heeft de potentie een van de
belangrijkste beleldsreallsaties van het digitale tljdperk te zijn. Een geharmonlseerde set van regels
over gegevensbeschermlng door de 28 Europese Jidstaten heen zou een echte dlgltale, tot eenheld
gemaakte markt creeren voor Nederlandse bedrijven. Dit zou het voor bedrljven makkelijker maken
over de landsgrenzen heen te opereren, terwljl het Europese bedrijven ook toegang zou bieden tot
snel groeiende markten buiten de EU. Dit zou klelne en mlddelgrote ondememlngen In staat stellen
te profiteren van de omvang en de kostenefficlentle, die Internet-gedreven technologieen bieden, en
een grotere rechtszekerheld creeren voor Nederlandse burgers die weten dat er een wet van
toepassing Is op aile Europese markten.

Aileen een solide, evenwichtige en toekomstbestendige regelgeving zal een norm stellen die
internationaal gevolgd zal worden

Wi! zi!n van menlng dat de huldlge voorstellen helaas nog nlet aan een dergelljke norm voldoen. dat
ze een beroep doen OR onwerkbare oplossingen die het dlgltale ecosysteem In gevaar brengen. en
dat ze geen betekenjsyolle rechten of bescherming bjeden aan Nederlandse burgers. Veel bepalingen
zouden meer adminlstratleve rompslomp met zlch meebrengen en het concurrentievermogen van
Europese bedrijven In gevaar brengen. De regels moeten een betere balans hebben tussen
prlvacybescherming en het mogelijk maken van dlgltale technologleeni anders bestaat het rlslco dat
de innovatleve fundamenten van de Europese digitale economle erdoor ondermljnd worden.
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•
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Enig politiek engagement voor een deadline met betrekking tot dit akkoord zou de discussie over
cruciale inhoudelijke punten van de Reglementering uitsluiten. In het bijzonder vinden we dat er
meer tijd nodig is om werkbare benaderingen in de Reglementering te ontwikkelen die het volgende
doen:

• Een risico gebaseerde benadering toepassen, inclusief de erkennlng van context en risico's bij
de definitie van persoonlijke gegevens

• Een betekenisvol "one-stop-shop" principe implementeren en de bepalingen inzake de
hoofdvestiglng vereenvoudigen, om de daadwerkelijke toepassing van nieuwe regels inzake
gegevensbeschermlng te vergemakkelijken voor zowel bedrijven als consumenten

• De vereiste voor expliciete toestemming beperken tot daadwerkelijk risicovolle situaties
• Een vrije doorstroming van gegevens over internationale grenzen heen garanderen, om

ervoor te zorgen dat de bedrijven van Nederland toegang hebben tot snel groeiende markten
buiten de EU

Een constructieve dialoog vraagt tijd, in het bijzonder waar het een complexe Reglementering
betreft, die per definitie onmiddellijk zal moeten worden ge'implementeerd in een enorme
verscheidenheid aan ondernemingsmodellen, verspreid over 28 landen. De benadering van de Raad
tot nu toe is de juiste geweest: doordachte en weloverwogen bespreklngen waarblj "rekenlng
gehouden wordt met de belangen van zowel de burgers als de bedrijven, met name MKB-bedrijvenlll•

Daarom vragen wlj u de huidige voorstellen eerst goed te overwegen alvorens een overhaast besluit
te nemen.

Wij vertrouwen op uw zorgvuldige overwegingen en zijn uiteraard gaarne bereid tot nadere
toelichting en overleg.

Met vriendelijke groet,
Nederland ICT

1 http://www .consillum.europa ,eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/137407 .pdf
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