


 
 
 
 

 
 
 

 

 Pagina 2 van 2 
 

Directoraat-generaal 
Economie en Digitalisering  
Directie Digitale Economie 

 
Kenmerk 
DGED-DE / 26537546 

Dataverordening zou dat via geannoteerde agenda van de Telecomraad 
van 2 juni as. gebeuren. Dan is de algemene orientatie al vastgesteld.  

• Gelet daarop en op de wijzgingen  wordt u geadviseerd de Kamer in dit 
specifieke geval tussentijds voorafgaand aan de stemming tijdens Coreper 
van 22 maart te informeren over de stand van zaken en over het 
voornemen om in te stemmen. 

• In de Kamerbrief wordt aangegeven dat het kabinet positief is over het de 
huidige compromistekst en voornemens is in te stemmen met het 
voorstel.  

• In de initiele appreciatie van het voorstel in het BNC-fiche was het kabinet 
al overwegend positief over het voorstel. Sindsdien is het voorstel door 
een actieve inzet van Nederland nog op verschillende punten verbeterd, in 
lijn met de kabinetsinzet zoals beschreven in het BNC-fiche en de 
geannoteerde agenda’s voor de afgelopen twee Telcomraden. 

 

Toelichting 
• De brief benoemt de belangrijkste verbeteringen in het voorstel langs de 

drie overkoepelende prioriteiten van de kabinetsinzet: 
o Dat de gebruiks- en toegangsrechten voor gebruikers van 

internet-of-things(IoT)-producten in de praktijk werken en de 
belangen van alle betrokken partijen hierbij zijn geborgd. 

o Ambitieuze maatregelen om het overstappen én gelijktijdig 
interoperabel gebruik van clouddiensten mogelijk te maken. 

o Vernauwen en van aanvullende waarborgen voorzien van de 
bevoegdheid voor overheden om gegevens op te vragen in 
gevallen van uitzonderlijke noodzaak (hoofdstuk 5). 

• Verder benoemt de brief de twee punten uit het voorstel waar het kabinet 
richting Coreper en de trilogen aandacht voor zal blijven vragen. Deze 
punten zijn: 

o Het kabinet wil dat de definitie van uitzonderlijke noodzaak nog 
verder wordt aangescherpt. 

o Het kabinet wil dat alleen micro- en kleine bedrijven (en niet ook 
het middelgrote bedrijven) worden uitgezonderd van de 
maatregelen m.b.t. IoT-producten 

 
Krachtenveld 

• Voor het verder aanscherpen van de definitie van uitzonderlijke noodzaak 
is maar beperkte steun. Voor het behoud van de uitzondering voor 
middelgrote bedrijven is een krappe meerderheid in de Raad. 

• Er lijkt brede steun te zijn voor het huidige voorstel in de Raad. Enkele 
lidstaten hebben nog aandachtspunten. Naar onze inschatting zijn die 
punten niet dusdanig fundamenteel dat ze een algemene orientatie in de 
weg staan. 

• Het Europees Parlement (EP) lijkt een vergelijkbare definitie van 
uitzonderlijke noodzaak te gaan hanteren als in de huidige 
compromistekst van de Raad. Wel zal het EP mogelijk persoonsgegevens 
uitzonderen van hoofdstuk 5. Ook lijkt het EP alleen micro- en kleinbedrijf 
uit te zonderen van de maatregelen m.b.t. IoT-producten. 




