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Sent: vrijdag 11 oktober 2013 14:56
To: Kaai, Geran
Subject: brief IBM inzake Dataprotectie en Europese Raad

Beste Geran,

Ter info brief IBM zoals die vandaag verzonden wordt:

Hartelijke groet/Best regards,

:==~G~o~v~e~rn~mental Programs IBM Benelux, Nordics and European Market Support

Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam
telephone: mobile .•••••••

Assistant:
Netherlands Admin Hub
email: adminnl@nl.ibm.com
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Ministerie van Aigemene Zaken
T.a.v. de Minister-President, drs. M. Rutte
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Amsterdam, 11 oktober 2013

Zeer geachte Minister-President Rutte,

In aanvulling op een eerdere brief van branche-organisatie NL ICT(dd 27 september jl.) schrijf
ik u namens IBM Nederland over de lopende discussiesin EUverband over het hervormen van
de regelgeving m.b.t. gegevensbescherming ("Data protection"). Ik heb begrepen dat er tijdens
de Europese Raad eind deze maand gesproken zal worden over het al dan niet vastleggen van
een deadline voor het afsluiten van de onderhandelingen over dit dossier. Ais IBM Nederland,
maar oak vanuit mijn rol als Chairman IBM Europe, maken wij ons hier zeer grote zorgen over.

IBM verwelkomt de ambitie van de Europese Commissie am te komen tot een
geharmoniseerd regelgevend kader m.b.t. gegevensbescherming. Een evenwichtige EU
wetgving voor gegevensbescherming kan bijdragen aan het scheppen van de juiste
randvoorwaarden waarbinnen zowel privacy gewaarborgd kan worden als waarin
innovatiekracht kan floreren. Op die manier kan de economische groei in Nederland en in
Europa een positieve impuls gegeven worden. Wij zijn er van overtuigd dat bescherming van
privacy en het stimuleren van concurrentie- en innovatiekracht geen tegengestelde doe len
hoeven te zijn. Europa heeft op dit moment een historische kans am aan de wereld te tonen
hoe regelgeving kan worden gemoderniseerd en kan zorgen v~~r goede privacy-bescherming
terwijl het tegelijkertijd innovatie - in dit data-tijdperk - omarmt.

De door de Europese Commissie ingediende voorstellen hebben we zeer grondig bestudeerd
en wij zijn van mening dat deze niet voldoen aan de bovengenoemde uitgangspunten. De
voorstellen voorzien in uitermate complexe voorschriften die tot zeer aanzienlijke additionele
administratieve lasten en uitvoeringskosten wilen leiden. Recent onderzoek (uitgevoerd in
opdracht van de Nederlandse overheid) laat zien dat de verwachte jaarlijkse directe
uitvoeringskosten voor het Nederlandse bedrijfsleven minimaal 1,1 mrd euro zullen bedragen.
Tegelijkertijd kunnen er grote vraagtekens geplaatst worden bi) de vraag of de voorliggende

concept-wetgeving zinvolle rechten en bescherming biedt aan de Eu_~r;o;p;e;se~b;U~rg;e~r::==;==:~

In de huidige informatiesamenleving zullen data een essentiele 1~_.iIiL.gil ••
economische groei: wat stoomkracht was voor de 18" eeuw, electriciteit voor M#'t!iWw; .•.
fossiele brandstoffen voor de 20" eeuw, eenzelfde factor van belang zullen data gaan vormen
voor deze 21" eeuw. De motor voor economische groei en vooruitgang. Onvoldoende goed
doordachte wetgeving vanuit EU niveau zal, nog los van de eerder genoemde directe
uitvoeringskosten, Europa op een achterstand in de wereld plaatsen. Nieuwe
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ondernemingskansen, nieuwe banen, verdere efficiency-slagen zullen gemist worden wanneer
de voorstellen in de huidige vorm zouden worden aangenomen.

Vanuit IBM Europa maken wij ons niet aileen als ICT-bedrijf in directe zin zorgen over deze
wetgeving. We zijn veel bezorgder over onze klanten: Europese bedrijven, groot en klein, die
sterk in handelen en innovaties belemmerd wilen gaan worden door deze wetgeving. Vandaag
de dag is iedere sector, van financiele sector tot logistiek tot media tot retail en moderne
industrie, zeer afhankelijk van moderne technologie en een slim gebruik van data om
concurrend te blijven in een geglobaliseerde economie.

Vanuit vele hoeken, o.a. blijkend uit brieven van werkgeversorganisaties (zoals VNO NCW-MKB
in Nederland) en branche-organisaties zijn het afgelopen jaar grote zorgen geuit over de
voorliggende Commissie-voorstellen. De tekortkomingen daarvan zijn talrijk en zijn ook via de
daarvoor geeigende kanalen aan de Nederlandse onderhandelaars overgebracht. Ik hecht
eraan te benadrukken dat de actieve dialoog tussen de Nederlandse overheid en het
bedrijfsleven op dit dossier zeer constructief en derhalve zeer gewaardeerd is.

Vanuit onze bedrijfsleven-optiek zijn we er van overtuigd dat het verbeteren van de nu
voorliggende concept-teksten nog behoorlijk wat tijd en moeite zal gaan kosten. Een extreem
complex onderwerp als dit vergt nu eenmaal voldoende tijd en aandacht om tot een goed
pakket aan regelgeving te komen. Het streven van de Europese Commissie om tijdens de a.s.
Europese Raad een deadline (maart 2014 politiek accoord) te accorderen, baart ons derhalve
zeer grote zorgen. In een dergelijke tijdspanne zal het onmogelijk zijn om een goed werkbare,
uitvoerbare en zinvolle EU-wetgeving m.b.t. gegegvensbescherming tot stand te brengen. Als
Europa zichzelf aan zo'n deadline zou binden, zou het voluit in eigen voet schieten en de
Europese concurrentiekracht een forse stap achterwaarts bezorgen.

Gezien de omvang en het belang van onze activiteiten in Europa, hoop ik stellig dat de
Europese Raad van 24/25 Oktober zal afzien van het vastleggen van een deadline op dit
dossier. Vanzelfsprekend zijn we te allen tijde bereid om constructief mee te (blijven) denken
over hoe de voorliggende concept-wetgeving verbeterd zou kunnen worden. Bij voorbaat dank
voor uw actieve steun op dit punt tijdens de Europese Raad.

C.c. Ministerie van Veiligheid & Justitie, Minister Opstelten en Staatssecretaris Teeven
Ministerie van Economische Zaken, Minister Kamp
Permanente Vertegenwoordiging NL bij de EU,Ambassadeur De Gooijer


