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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
internationaal gevolgd zal worden

regelgeving zal een norm stellen die

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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