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Amsterdam, 10 juni 2012

Geachte heer Opstelten,

1. Vorige week stelde u in een NOS-nieuwsuitzending dat de naleving van de nieuwe Europese 

privacyregels het Nederlands bedrijfsleven 1,1 miljard euro zal gaan kosten. U stelde dat deze 

lastenverzwaring een factor vijftien hoger is dan geraamd, dat er een 'controlemachine' dreigt te 

worden opgetuigd en dat het Nederlands bedrijfsleven deze kosten niet kan dragen. 

2. Wanneer een minister met dergelijke getallen schermt mag worden aangenomen dat deze 

deugdelijk worden onderbouwd en gemotiveerd. Dit is echter niet het geval: de 'impact analyse' 

die aan uw uitspraak ten grondslag ligt is niet gepubliceerd. Het is dus onbekend hoe de te 

verwachten stijging van EUR 1.028.000.000 is berekend. 

3. Hiermee maakt u het Bits of Freedom en anderen onmogelijk om inhoudelijk op uw uitspraken te 

reageren. Dat is uiterst kwalijk, aangezien de onderhandelingen over de 

dataprotectieverordening zich in een cruciale fase bevinden. Het is van groot belang dat de 

discussie over de nieuwe EU-privacyregels wordt gevoerd aan de hand van openbare informatie 

en feiten. De discussie over privacy en gegevensbescherming is allerminst gebaat bij dergelijke 

niet-onderbouwde uitspraken.

4. Nog kwalijker is dat ondernemersorganisatie VNO-NCW wél tot in detail op de hoogte lijkt van de 

berekening die ten grondslag ligt aan de door u verwachte lastenverzwaring. Uitingen van de 

voorzitter van de privacycommissie van VNO-NCW via Twitter en het feit dat deze organisatie 

klakkeloos uw uitspraken herhaalt in een nieuwsbericht vormen voor Bits of Freedom reden om 

te twijfelen aan de onafhankelijkheid van dit rapport. 

5. Aangezien Bits of Freedom dit dossier op de voet volgt verzoek ik u mij dit rapport c.q de 

impactanalyse waarop uw uitspraken zijn gebaseerd zo spoedig mogelijk toe te zenden. 

Daarnaast ontvang ik graag, op grond van artikel 6(1) jo. 7(1)(a) Wet openbaarheid van bestuur, 
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een kopie van alle correspondentie tussen uw ministerie en ondernemersorganisatie VNO-NCW 

voor zover deze correspondentie betrekking heeft op het voornoemde rapport of in algemene zin 

betrekking heeft op veronderstelde lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven als gevolg van de 

EU dataprotectieverordening.

6. Tot slot vraag ik u met klem dergelijke informatie voortaan publiek toegankelijk te maken 

voorafgaand aan het moment dat u hiernaar in de pers verwijst. 

Hoogachtend,

Janneke Slöetjes
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