
 

Betreft: Input Nederland ICT voor AO e

 

 

 

Geachte leden van de commissie Economische Zaken,

 

Volgende week dinsdag 10 september overlegt u over de e

geeft Nederland ICT u haar visie en overwegingen mee 

 

Innovatie en ondernemerschap

Nederland is een hoogwaardige kenniseconomie, waarbinnen 

innemen als innoverende motor van economie en maatsc

proeftuin. Veel innovaties vinden in Nederland hun oorsprong door de vele Ned

en gevestigde ondernemingen maar ook 

ICT-toepassingen lanceren en beproeven. Dit maakt Nederland niet 

ondernemend maar ook een Digital Gateway to Europe, een vestigingsplaats voor veel ICT

bedrijven die vanuit Nederland Europa

 

Toepassingen ICT en internet

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan razendsnel. Waar we een paar jaar geleden nog 

‘vast’ zaten aan een bureau, zijn 

vaker is data op afstand benaderbaar, op het netwerk van het bedrijf of via de ‘cloud’. Tegelij

de ontwikkeling van big data waarbij veel data samengebracht wordt 

gegevens met vernieuwende analyses 

meer bedrijvigheid en nieuwe economische kansen maar ook t

in wetenschappelijk onderzoek naar tot nu toe ongeneeslijke ziekten. Tegelijk 

things; een internet waaraan meer apparaten zijn verbonden

met elkaar data uitwisselen. Ook die data kan weer benut worden voor 

analyseren van energieverbruik in gebouwen of 

Tegelijk gebruiken we internet en slimme software 

onze apparaten en staan we continu met elkaar in contact.

 

In al deze voorbeelden gaat het over het slim uitwisselen en gebruik van data, informatie. Bij  

slechts een deel zijn daarmee ook persoonsgegevens gemoeid. De visie e

laatste deel. Echter kan de wijze waarop de waarborgen voor de persoonsgegevens worden 

geregeld, ook gevolgen hebben 

 

 

Privacy belangrijk onderdeel 

In alle ontwikkelingen rond het internet en de inzet van ICT 

grote rol. De visie van het kabinet op e

debat over de balans tussen privacy, innovatie en ondernemerschap. Ned

de onderkenning voor het bieden van ruimte voor innovatie

keer opnieuw moet worden gelegd. 

 

Voor de visie op e-privacy zijn de volgende punten voor Nederland van belang:

1. Er dient een goede balans te zijn tussen bescherming van de privacy en de ruimte voor 

ondernemerschap en innovatie.

Input Nederland ICT voor AO e-Privacy 

Geachte leden van de commissie Economische Zaken, 

Volgende week dinsdag 10 september overlegt u over de e-privacy visie van het kabinet. Graag 

haar visie en overwegingen mee ter voorbereiding op dit overleg.

Innovatie en ondernemerschap 

gwaardige kenniseconomie, waarbinnen ICT en internet een bijzondere plaats 

als innoverende motor van economie en maatschappij. Nederland is een technologische 

tuin. Veel innovaties vinden in Nederland hun oorsprong door de vele Nederlandse start

gevestigde ondernemingen maar ook de vele internationale bedrijven die hier 

toepassingen lanceren en beproeven. Dit maakt Nederland niet alleen innovatief en 

ondernemend maar ook een Digital Gateway to Europe, een vestigingsplaats voor veel ICT

bedrijven die vanuit Nederland Europa en de wereld digitaal willen veroveren. 

oepassingen ICT en internet gaan razendsnel 

ied van ICT gaan razendsnel. Waar we een paar jaar geleden nog 

‘vast’ zaten aan een bureau, zijn we tegenwoordig mobiel via smartphone, tablet en laptop. Steeds 

vaker is data op afstand benaderbaar, op het netwerk van het bedrijf of via de ‘cloud’. Tegelij

waarbij veel data samengebracht wordt om vanuit een veelheid aan 

analyses tot nieuwe inzichten en ontdekkingen te komen. Dit leidt tot

meer bedrijvigheid en nieuwe economische kansen maar ook tot cruciale doorbraken

naar tot nu toe ongeneeslijke ziekten. Tegelijk groeit het 

meer apparaten zijn verbonden, die met elkaar communiceren

. Ook die data kan weer benut worden voor slimme analyses (denk aan 

analyseren van energieverbruik in gebouwen of logistiek management van transportbedrijven). 

Tegelijk gebruiken we internet en slimme software persoonlijk ook veel intensiever via alle 

continu met elkaar in contact. 

In al deze voorbeelden gaat het over het slim uitwisselen en gebruik van data, informatie. Bij  

ook persoonsgegevens gemoeid. De visie e-privacy 

e wijze waarop de waarborgen voor de persoonsgegevens worden 

ook gevolgen hebben voor de mogelijkheden van al die data zonder persoonsgegevens. 

Privacy belangrijk onderdeel in de toepassingen ICT en internet 

rond het internet en de inzet van ICT spelen de waarborgen voor privacy een 

De visie van het kabinet op e-privacy ziet Nederland ICT als een belangrijke stap in het 

debat over de balans tussen privacy, innovatie en ondernemerschap. Nederland ICT is positief over 

de onderkenning voor het bieden van ruimte voor innovatie en de mening dat deze balans iedere 

keer opnieuw moet worden gelegd. Dit krijgt in de overheidsvisie echter slechts beperkte aandacht

zijn de volgende punten voor Nederland van belang:

Er dient een goede balans te zijn tussen bescherming van de privacy en de ruimte voor 

ondernemerschap en innovatie. 
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2. Er dient een regelgevend en toezichthoudend level playing field te zijn.

3. De focus van de toezichthouder dient naast handhaving ook op 

 

Een goede balans tussen de bescherming van de privacy en de ruimte voor 

ondernemerschap en innovaties.

- Een goede balans begint bij goed 

precies de schoen wringt. Zo is 

van profiling, zoals het kabinet wel doet in zijn visie

data’: er zijn vele anderen zoals het gebruik van data bij wetenschappelijke onderzoeken. 

is daarnaast belangrijk onderscheid te maken binnen 

ook als belangrijk onderdeel in

gevolgen te voorkomen, denk aan discriminatie, moet

Waarborgen voor dit specifieke vraagstuk 

toepassing van big data, bijvoorbeeld voor grootschalig wetenschappelijk medisch onderzoek. 

 

- Cloud computing wordt maar beperkt 

aanbieden van flexibele rekenkracht van computers en heeft verschillende vormen (

op gedeelde infrastructuur tot aan een ‘eigen’ 

een duidelijke cloud-visie van de overheid, waarbinnen privacy & security een onderdeel 

naast de economische kansen 

voordelen met zich mee zoals 

(lagere kosten) en redundantie. Het grensoverschrijdende karakter 

vromen van cloud. Organisaties kunnen hier nadere afspraken over maken met 

 

- Nederland ICT vindt dialoog van 

die persoonsgegevens van klanten of gebruikers verwerken en hierover 

belanghebbenden zijn en vaker de controle bij de gebruiker z

transparantie ook beloond worden

het van belang om betrokkenen vanaf de start te betrekken, en niet pas als alles is uitgedacht. 

 

- In deze dialoog komen juist de vrag

heeft er toegang en hoe worden gegevens gebruikt

privacyvraagstukken. Juist de 

maakt privacy en technologie

vraagstukken na te denken, kan privacy ook beter 

slimmer als instrument voor privacy 

stramien bij de uitwerking v

voor privacy by design remmen 

- Concreet vindt Nederland ICT het verstandig om bij projecten waarbij veel persoonsgegevens 

worden verwerkt een Privacy Impact Assessmen

geen goed idee dat deze PIA wordt gedaan als onderdeel van de aanbesteding, zoals 

voorgesteld in de visie. Een PIA is ervoor bedoeld om het ontwerp te toetsen. Pas nadat de 

uitkomsten van een PIA verwerkt zij

markt worden uitgevraagd. De manier waarop het kabinet het nu voorstelt, zorgt ervoor dat 

ICT-projecten na aanbesteding nog aangepast moeten worden, waardoor de PIA 

wassen neus is, hetzij leidt tot

vast model onnodig beknellend zou werken. Beter is met elkaar best practices uit te wisselen.

 

Er dient een regelgevend en toezichthoudend level playing field te zijn. 

toezichthouder dient naast handhaving ook op dialoog 

en goede balans tussen de bescherming van de privacy en de ruimte voor 

ondernemerschap en innovaties.  

Een goede balans begint bij goed begrip van nieuwe ontwikkelingen en ontleding wa

Zo is big data bijvoorbeeld niet gelijk te stellen aan het vraagstuk 

zoals het kabinet wel doet in zijn visie. Profiling is slechts een toepassing van ‘big 

data’: er zijn vele anderen zoals het gebruik van data bij wetenschappelijke onderzoeken. 

belangrijk onderscheid te maken binnen het concept profiling zelf

ook als belangrijk onderdeel in innovatie van ICT wordt gebruikt. Om potenti

gevolgen te voorkomen, denk aan discriminatie, moeten er altijd heldere waarborgen zijn.

voor dit specifieke vraagstuk mogen geen gevolgen hebben voor andere 

voorbeeld voor grootschalig wetenschappelijk medisch onderzoek. 

maar beperkt besproken. Het is een containerbegrip voor 

aanbieden van flexibele rekenkracht van computers en heeft verschillende vormen (

structuur tot aan een ‘eigen’ cloud en mixvormen). Nederland ICT pleit voor 

visie van de overheid, waarbinnen privacy & security een onderdeel 

economische kansen die cloud Nederland biedt. Cloud computing brengt

zich mee zoals een hoog niveau aan beveiliging, economische schaalvoordelen 

(lagere kosten) en redundantie. Het grensoverschrijdende karakter kan een belangrijk 

van cloud. Organisaties kunnen hier nadere afspraken over maken met 

ialoog van groot belang om de juiste balans te realiseren. Organisaties 

die persoonsgegevens van klanten of gebruikers verwerken en hierover in gesprek met 

en vaker de controle bij de gebruiker zelf leggen, zullen voor deze 

transparantie ook beloond worden. Zeker bij grotere projecten in de (semi-

het van belang om betrokkenen vanaf de start te betrekken, en niet pas als alles is uitgedacht. 

In deze dialoog komen juist de vragen naar voren die de kern van de discussie vormen: wie 

heeft er toegang en hoe worden gegevens gebruikt? Technologie zelf creëert

de slimme inzet van technologie (denk alleen al aan encryptie) 

privacy en technologie elkaars bondgenoten. Door aan de voorkant over deze 

vraagstukken na te denken, kan privacy ook beter by design worden meegenomen en ICT 

slimmer als instrument voor privacy worden in gezet: ICT als enabler van privacy.

uitwerking van privacy by design dient voorkoment e worden

remmen juist weer privacyinnovatie.  

Concreet vindt Nederland ICT het verstandig om bij projecten waarbij veel persoonsgegevens 

worden verwerkt een Privacy Impact Assessment (PIA) te doen. Nederland ICT vindt het echter 

geen goed idee dat deze PIA wordt gedaan als onderdeel van de aanbesteding, zoals 

en PIA is ervoor bedoeld om het ontwerp te toetsen. Pas nadat de 

uitkomsten van een PIA verwerkt zijn in een projectontwerp, kan dit in een aanbesteding in de 

. De manier waarop het kabinet het nu voorstelt, zorgt ervoor dat 

projecten na aanbesteding nog aangepast moeten worden, waardoor de PIA 

leidt tot uitloop van het project in kosten en tijd. Ook hier geldt dat een 

onnodig beknellend zou werken. Beter is met elkaar best practices uit te wisselen.
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data’: er zijn vele anderen zoals het gebruik van data bij wetenschappelijke onderzoeken. Het 

profiling zelf, daar het juist 
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visie van de overheid, waarbinnen privacy & security een onderdeel zijn, 
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kern van de discussie vormen: wie 
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slimme inzet van technologie (denk alleen al aan encryptie) 

Door aan de voorkant over deze 

worden meegenomen en ICT 

van privacy. Een vast 

dient voorkoment e worden. Vaste kaders 

Concreet vindt Nederland ICT het verstandig om bij projecten waarbij veel persoonsgegevens 

t (PIA) te doen. Nederland ICT vindt het echter 

geen goed idee dat deze PIA wordt gedaan als onderdeel van de aanbesteding, zoals 

en PIA is ervoor bedoeld om het ontwerp te toetsen. Pas nadat de 

ontwerp, kan dit in een aanbesteding in de 

. De manier waarop het kabinet het nu voorstelt, zorgt ervoor dat 

projecten na aanbesteding nog aangepast moeten worden, waardoor de PIA hetzij een 

Ook hier geldt dat een 

onnodig beknellend zou werken. Beter is met elkaar best practices uit te wisselen. 



 

- Een volwassen dialoog vraagt aan de ene kant meer inzicht en openheid aan de kant v

overheid en bedrijfsleven maar vraagt evenzeer een consument die bewust is van zijn eigen 

handelen en de keuzes die hij kan maken (bijvoorbeeld ook nu al, denk aan privacyvriendelijke 

browserinstellingen). Nu is de consument veelal ‘privibeet’. Het is a

samen om te zorgen dat voorlichting wordt versterkt

controle kunnen houden over gegevens

 

- Ook ICT-bedrijven hebben een rol om met hun klanten hierover in gesprek te gaan. Om het 

bewustzijn voor privacy ook verder te verhogen bij softwareontwikkelaars zelf zou het goed 

zijn om voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen voor bijvoorbeeld de bouwers van mobiele 

applicaties. Ook doet Nederland ICT de suggestie om ICT

aandacht te hebben in het curriculum 

niet door de regels uit te leggen maar door het principe achter de regels te onderwijzen. 

 

- In het zoeken naar de balans tussen privacy, innovatie en ruimte voor ondernemerschap is 

flexibiliteit van groot belang. Juist de proeftuin die Nederland is, maakt pionieren een belangrijk 

goed. Internet en ICT bieden goede kansen om Nederland uit de slop 

wel dat er een stimulerend klimaat 

grenzen verkennen en (soms) verleggen. Een te restrictief en behoudend klimaat verkleint die 

ruimte en leidt ertoe dat innovatie

regelgever en toezichthouder een 

 

Er is in Europa een regelgevend level playing field en dit level playing field wordt ook 

bereikt met de belangrijke handelspartners zoals de VS

- De overheid heeft een belangrijke rol in het stellen van de wettelijke kaders als norm voor de 

samenleving. In een sterke 

privacywetgeving. Uitgangspunt bij de regels is een level playing field bi

andere handelspartners in de wereld. Nederland ICT steunt de ontwikkeling voor een Europese 

Verordening voor de bescherming van persoonsgegevens. 

Nederlandse wetten voorop lopen of strenger zijn dan wette

bedrijven in andere Europese landen.

in Nederland gevestigde ondernemingen, of een negatiever vestigingsklimaat. 

 

- Regelgeving is overigens vaak niet de oplossing vo

eerder meer rigide. Nederland ICT zet veel meer in op dialoog en het borgen van privacy in het 

ontwerp van nieuwe toepassingen dan het met regels privacy te regelen. 

 

- Tegelijk is het ook van belang dat bedrijven in h

komen tussen wetgeving in verschillende landen. Maatschappelijke d

andere de Patriot Act laten zien dat bedrijven tussen twee vuren komen te zitten

beide jurisdicties ondernemen. Waar rechtssystemen met elkaar botsen mag het bedrijf niet de 

dupe worden van de verschillen.

handelspartners om een oplossing te vinden. 

Commissie hiertoe moet aan

vestigingsland voor ICT-bedrijven, heeft belang bij een level playing field met handelspartners. 

 

Focus van toezichthouder ligt niet alleen op handhaving alleen maar ook op di

Een volwassen dialoog vraagt aan de ene kant meer inzicht en openheid aan de kant v

overheid en bedrijfsleven maar vraagt evenzeer een consument die bewust is van zijn eigen 

handelen en de keuzes die hij kan maken (bijvoorbeeld ook nu al, denk aan privacyvriendelijke 

browserinstellingen). Nu is de consument veelal ‘privibeet’. Het is aan overheid en bedrijfsleven 

samen om te zorgen dat voorlichting wordt versterkt en de consument te laten zien hoe 

houden over gegevens  

bedrijven hebben een rol om met hun klanten hierover in gesprek te gaan. Om het 

tzijn voor privacy ook verder te verhogen bij softwareontwikkelaars zelf zou het goed 

zijn om voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen voor bijvoorbeeld de bouwers van mobiele 

applicaties. Ook doet Nederland ICT de suggestie om ICT-onderwijs aan te 

in het curriculum voor privacy in de ontwikkeling en ontwerp 

niet door de regels uit te leggen maar door het principe achter de regels te onderwijzen. 

In het zoeken naar de balans tussen privacy, innovatie en ruimte voor ondernemerschap is 

flexibiliteit van groot belang. Juist de proeftuin die Nederland is, maakt pionieren een belangrijk 

Internet en ICT bieden goede kansen om Nederland uit de slop te halen. Voorwaarde is 

stimulerend klimaat is dat deze ontwikkeling een kans geeft. Pionieren betekent 

grenzen verkennen en (soms) verleggen. Een te restrictief en behoudend klimaat verkleint die 

ruimte en leidt ertoe dat innovatie- en ondernemingsklimaat verdwijnt. Hierin hebben 

regelgever en toezichthouder een grote verantwoordelijkheid.  

Er is in Europa een regelgevend level playing field en dit level playing field wordt ook 

bereikt met de belangrijke handelspartners zoals de VS 

overheid heeft een belangrijke rol in het stellen van de wettelijke kaders als norm voor de 

n een sterke digitale interne markt is vooral de Europese Unie aan zet

. Uitgangspunt bij de regels is een level playing field binnen Europa en met 

andere handelspartners in de wereld. Nederland ICT steunt de ontwikkeling voor een Europese 

Verordening voor de bescherming van persoonsgegevens. Er dient voorkomen te worden dat 

Nederlandse wetten voorop lopen of strenger zijn dan wetten die gelden voor concurrerende 

bedrijven in andere Europese landen. Dit kan leiden tot verslechterende concurrentiepositie van 

in Nederland gevestigde ondernemingen, of een negatiever vestigingsklimaat. 

Regelgeving is overigens vaak niet de oplossing voor het privacyvraagstuk: het maakt het 

eerder meer rigide. Nederland ICT zet veel meer in op dialoog en het borgen van privacy in het 

ontwerp van nieuwe toepassingen dan het met regels privacy te regelen.  

Tegelijk is het ook van belang dat bedrijven in het naleven van wettelijke kaders niet in de knel 

komen tussen wetgeving in verschillende landen. Maatschappelijke discussies over onder 

ct laten zien dat bedrijven tussen twee vuren komen te zitten

emen. Waar rechtssystemen met elkaar botsen mag het bedrijf niet de 

de verschillen. Het is van belang dat er op Europees niveau dialoog is 

handelspartners om een oplossing te vinden. Nederland ICT vindt dat het kabinet de 

moet aansporen. Juist Nederland als Digital Gateway to Europe, als 

bedrijven, heeft belang bij een level playing field met handelspartners. 

Focus van toezichthouder ligt niet alleen op handhaving alleen maar ook op di

Een volwassen dialoog vraagt aan de ene kant meer inzicht en openheid aan de kant van 

overheid en bedrijfsleven maar vraagt evenzeer een consument die bewust is van zijn eigen 

handelen en de keuzes die hij kan maken (bijvoorbeeld ook nu al, denk aan privacyvriendelijke 

an overheid en bedrijfsleven 

te laten zien hoe zij zelf 

bedrijven hebben een rol om met hun klanten hierover in gesprek te gaan. Om het 

tzijn voor privacy ook verder te verhogen bij softwareontwikkelaars zelf zou het goed 

zijn om voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen voor bijvoorbeeld de bouwers van mobiele 

onderwijs aan te sporen voldoende 

en ontwerp van software: 

niet door de regels uit te leggen maar door het principe achter de regels te onderwijzen.  

In het zoeken naar de balans tussen privacy, innovatie en ruimte voor ondernemerschap is 

flexibiliteit van groot belang. Juist de proeftuin die Nederland is, maakt pionieren een belangrijk 
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Focus van toezichthouder ligt niet alleen op handhaving alleen maar ook op dialoog 



 

- De inzet van het kabinet dat 

overleg treedt met het bedrijfsleven

dienen niet alleen te handhaven wanneer het fout gaat, maar dienen organ

in het toepassen van de regels. Wat 

implementeren vaak nieuwe

Nederland moet er volop dialoog mogelijk zijn met de to

geval. Met de mogelijkheid tot dialoog kom je goedwillende ondernemers tegemoet. 

ontstaat eveneens begrip van de toezichthouder voor de innovatie en het ondernemerschap die 

ICT en internet zo kenmerken. 

(e-)privacy voor consument

 

- Daarnaast doet Nederland ICT de concrete suggestie dat wanneer het CBP aan de slag gaan 

met een zienswijze of richtsnoer, zij 

dit moment wordt eerst een concept geschreven, dan een 

en tot slot een definitieve versie gepubliceerd

vooraf bespreken waar bedrijven in de pra

pragmatische, bruikbare vertaling maken in een richtsnoer of zienswijze. 

voorbeeld genomen worden aan de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

 

- Regelgeving is gericht (en dient gericht te zij

vervolgens zelf kunnen invullen

onthouden deze ‘hoe’-vraag te willen voorschrijven aan die organisaties die 

 

Afsluitend 

Nederland ICT vindt het belangrijk dat het vertrouwen van gebruikers in de toepassingen en het 

gebruik van ICT hoog blijft, de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd is en er in 

Nederland veel ruimte is voor innovatie met 

gaat Nederland ICT graag de dialoog aan met u, met overheid, met toezichthouder en met andere 

stakeholders om samen dit belangrijke onderwerp verder invulling te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nederland ICT, 

 

 

 

Peter van Schelven 

directeur a.i. 

De inzet van het kabinet dat de toezichthouder CBP vaker en met een opener houding

overleg treedt met het bedrijfsleven, juicht Nederland ICT toe. Overheid en toezichthouders 

dienen niet alleen te handhaven wanneer het fout gaat, maar dienen organ

in het toepassen van de regels. Wat in de wet, op papier vaak eenvoudig lijkt, levert bij het 

nieuwe vraagstukken op. Juist in een technologische proeftuin als 

Nederland moet er volop dialoog mogelijk zijn met de toezichthouder. Dat is nu nog niet het 

Met de mogelijkheid tot dialoog kom je goedwillende ondernemers tegemoet. 

eveneens begrip van de toezichthouder voor de innovatie en het ondernemerschap die 

ICT en internet zo kenmerken. Deze aspecten zijn onmisbaar voor een goede invulling van de 

, bedrijf en burger.  

doet Nederland ICT de concrete suggestie dat wanneer het CBP aan de slag gaan 

met een zienswijze of richtsnoer, zij vanaf de start de dialoog zoekt met het bedrijfsleven. Op 

dit moment wordt eerst een concept geschreven, dan een (vertrouwelijke) 

tieve versie gepubliceerd. Nederland ICT ziet veel meer kansen in het 

vooraf bespreken waar bedrijven in de praktijk tegenaan lopen en op basis daarvan een 

pragmatische, bruikbare vertaling maken in een richtsnoer of zienswijze. Hierin kan een 

voorbeeld genomen worden aan de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

(en dient gericht te zijn) op de wat-vraag, de kaders die organisaties 

vervolgens zelf kunnen invullen, de ‘hoe’-vraag. Het is ook aan de toezichthouder 

vraag te willen voorschrijven aan die organisaties die 

CT vindt het belangrijk dat het vertrouwen van gebruikers in de toepassingen en het 

gebruik van ICT hoog blijft, de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd is en er in 

l ruimte is voor innovatie met en slimme toepassing van ICT. Om dit te

gaat Nederland ICT graag de dialoog aan met u, met overheid, met toezichthouder en met andere 

stakeholders om samen dit belangrijke onderwerp verder invulling te geven.  

en met een opener houding in 

Overheid en toezichthouders 

dienen niet alleen te handhaven wanneer het fout gaat, maar dienen organisaties ook te helpen 

lijkt, levert bij het 

Juist in een technologische proeftuin als 

Dat is nu nog niet het 

Met de mogelijkheid tot dialoog kom je goedwillende ondernemers tegemoet. Door deze 

eveneens begrip van de toezichthouder voor de innovatie en het ondernemerschap die 

een goede invulling van de 

doet Nederland ICT de concrete suggestie dat wanneer het CBP aan de slag gaan 

met het bedrijfsleven. Op 

(vertrouwelijke) consultatie gedaan 

. Nederland ICT ziet veel meer kansen in het 

ktijk tegenaan lopen en op basis daarvan een 

Hierin kan een 

voorbeeld genomen worden aan de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk. 

kaders die organisaties 

de toezichthouder om zich te 

vraag te willen voorschrijven aan die organisaties die zij onderzoekt.  

CT vindt het belangrijk dat het vertrouwen van gebruikers in de toepassingen en het 

gebruik van ICT hoog blijft, de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd is en er in 

Om dit te bereiken 

gaat Nederland ICT graag de dialoog aan met u, met overheid, met toezichthouder en met andere 


