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Hoogedelgestrenge dames en heren,  

 

Dit jaar wordt de Europese Richtlijn voor gegevensbescherming uit 1995 herzien om deze 

aan te passen aan voortschrijdende technologische ontwikkelingen. De Richtlijn houdt de 

balans tussen bescherming van persoonsgegevens en het eenvoudig gegevens uitwisselen 

voor alle denkbare diensten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt zoals personeels-

administratie, pakketbezorging, verzekeringen, uitzendwerk, banktransacties, cameratoe-

zicht, vervoer, cloud-diensten, etc.  

 

VNO-NCW en MKB-Nederland staan positief tegenover een herziening, want een goed kader 

voor zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van belang. Voor consumenten, voor 

werknemers en voor het bedrijfsleven. Na een brede consultatie heeft Eurocommissaris Re-

ding (DG JUST) besloten de Richtlijn te vervangen door een Verordening die meer is toege-

sneden op nieuwe ontwikkelingen.  

 

De behandeling in het Europees Parlement en in de Europese Raad zijn inmiddels gestart. 

Gezien de grote impact van de Verordening op het bedrijfsleven vragen VNO-NCW en MKB-

Nederland hier uw nadrukkelijke aandacht voor. Want hoewel een Verordening doorgaans 

positief kan uitwerken doordat deze wetgeving EU-breed harmoniseert en daarmee lasten 

verlaagt, schept de concept-Verordening zoveel nieuwe verplichtingen dat per saldo de uit-

werking voor bedrijven zeer negatief is.  

Groot punt van zorg is tevens dat weinig onderscheid wordt gemaakt tussen gewone be-

drijfsprocessen en risicovolle bedrijfsprocessen. De nieuwe verplichtingen en de kosten daar-

van komen niet alleen terecht bij risicovolle processen maar ook op minder risicovolle plaat-

sen.  

De Verordening behoeft naast dit doorsnijdende punt op vele andere artikelen aanpassing wil 

deze in de praktijk werkbaar zijn voor bedrijven, zowel voor multinationals als voor het mkb.  

 

Uw Kamer heeft recentelijk besloten tot een behandelvoorbehoud, dit is gezien het belang 

van deze Verordening toe te juichen. Komende week bespreekt de Vaste Kamercommissie 

voor Veiligheid en Justitie dit behandelvoorbehoud. Bijgaand stuur ik u het commentaar van 

VNO-NCW en MKB-Nederland dat wij ook aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

en de Nederlandse Europarlementariërs doen toekomen.  

 

In bijlage 1 geven VNO-NCW en MKB-Nederland eerst een algemeen commentaar. Daarna 

volgt in bijlage 2 onze reactie op de individuele artikelen van de Verordening.  

 

Wij vragen u om in de voorbereiding van het Nederlands standpunt voor de Europese Raad 

mee te nemen dat de Verordening risicogericht en lastenarm dient te zijn en aan dient te 

sluiten bij de dagelijkse praktijk van gegevensverwerking.  

 

Uiteraard bij nadere vragen tot toelichting bereid.  

 

drs. C. Oudshoorn  

directeur Beleid 

 


