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Ministerie van Veiligheid en Justitle

T.a.v. De Staatssecretaris, dhr. F.Teeven

Postbus 20301

2500 EHDen Haag

Zeer geachte Staatssecretaris Teeven,

Met het oog op de lopende besprekingen in Brussel over de herzienlng van de Europese
wetgeving op het terrein van data-protectie, neem ik de vrljheid om u te schrljven over een
element In de onderhandelingen wat naar onze mening essentleel is met het oog op een
werkbare wetgeving. Het gaat om het onderwerp van de verdeling van verantwoordelijkheid (en
aansprakelijkheid) en meer specifiek over de verdeling daarvan tussen de Data Controller en de
Data Processor.

•
Ais IBM ziJn wij sterk voorstander van het handhaven van het onderscheid wat in het huidige
systeem gemaakt wordt m.b.t. de verantwoordelijkheden van de Controller respectievelijk
Processor. Daarmee zijn we dan ook geen voorstander van het door de Europese Commlssie
voorgestelde mechanisme van "joint responsibility".

De huidige EU wetgeving zoals neergelegd in de Richtlijn uit 1995, geeft een duidelijk
onderscheid aan tussen deze twee rollen en de verdeling van de verantwoordelljkheden tussen
beide entiteiten zijn goed gedefinieerd in contractvoorwaarden, waarbij de aansprakelijkheid
duidelijk gelegd wordt bij degene die daar volgens het contract voor verantwoordelijk is. Dit
voorkomt onduidelijkheden over wie er verantwoordelijk is In het geval van een incident met
data, zoals het verlies van data. Indien het voorstel van de Europese Commissie zou worden
gevolgd, zou dit leiden tot grote onduidelijkheid en zou derhalve resulteren in langdurige en
kostbare jurldische procedures zonder dat daar een voordeel voor de databeschermlng uit voort
zou vloeien.

Als het gaat om het thema van data-veiligheld, is het op het ogenblik zo dat Data Controllers
volledlg verantwoordelijk zijn voor het zekerstellen van een voldoende beveiligingsniveau. Het
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Commissie-voorstel m.b.t. gedeelde verantwoordelijkheid zal naar verwachting een pervers
effect hebben, omdat Data Controllers dan nlet langer een incentive zullen hebben am te
investeren in de veiJigheid van hun processen.

Zoals u weet is dit slechts een van de punten m.b.t. de voorgestelde wetgeving waarbij er binnen
het bedrijfsleven grote zorgen bestaan over de uitvoerbaarheid, de daarmee gemoeide
uitvoeringskosten en de onduidelijkheden waartoe het in de praktijk kan leiden. De rem die
hiermee op economische graei en innovatie gezet zou worden, baart ons nog steeds grate
zorgen. We waarderen de dialoog (via VNO NCW) met uw diensten en de wijze waarop inbreng
vanuit het bedrijfsleven meegenomen wordt In de Nederlandse stellingname in Brussel. Neemt
nlet weg dat ik dit punt m.b.t. de rechtsonduidelijkheid over Data Controller respectievelijk Data
Processor specifiek onder uw aandacht wilde brengen. Wij hopen dat, mede dankzij de inzet van
Nederland, de voorllggende teksten kunnen worden bijgesteld in de richting van een duldelijkere
en beter ultvoerbare wetgeving. In de bijlage zend ik u een aantal concrete tekst-amendementen
per artikel (gezet naast de Commissie-tekst, de EP-tekst en de huidige Raads-tekst) waarmee de
duldelijkheid van de bestaande wetgeving gehandhaafd zou kunnen worden.

Hoogachtend,


