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ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT VOOR KANDIDAAT-COMMISSARIS

Neelie KROES

(Digitale Agenda)

Algemene bekwaamheid, Europese inzet en onafhankelijkheid

1. Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring zijn van bijzonder belang voor 
het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het 
Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? 
Welke is uw motivatie? Welke waarborgen voor uw onafhankelijkheid kunt u het 
Europees Parlement bieden en op welke wijze zou u ervoor zorgen dat uw 
vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over de 
uitoefening van uw plichten binnen de Commissie?

Ik ben verheugd dat ik ben voorgedragen voor een tweede termijn als Europees commissaris. 
Als econome van opleiding heb ik de neiging te denken in termen van efficiëntie, welzijn en 
van het vinden van oplossingen op basis van gezond verstand. Deze beginselen, samen met 
mijn zin voor publieke dienstverlening en mijn vastberadenheid, zijn van onschatbare waarde 
geweest in mijn carrière in het bedrijfsleven en de politiek.

Ik ben 12 jaar lid geweest van de Nederlandse regering, eerst als Staatssecretaris en later als 
Minister van Verkeer en Waterstaat. 
In die periode ben ik onder andere belast met de privatisering van de Nederlandse post- en
telecommunicatiesector. Ik was derhalve bekend met liberalisering en regulering van de 
markten toen ik in 2004 door voorzitter Barroso als commissaris voor Concurrentie werd 
aangewezen.

In mijn huidige functie heb ik gemerkt dat concurrentie en regulering soms naast elkaar 
moeten bestaan om middelen efficiënt te kunnen verdelen, in het voordeel van zowel 
consumenten als bedrijven. Ik heb veel ervaring opgedaan in gereguleerde sectoren, met name 
in de sector informatie- en communicatietechnologie.

Dankzij onze onderzoeken en besluiten betreffende het gedrag van de gevestigde 
telecommunicatie bedrijven en software- en hardwareproducenten heb ik meer inzicht 
gekregen in de huidige en toekomstige rol van de EU in deze sectoren. Vandaag zijn onze 
acties erop gericht de netwerken te liberaliseren en concurrentie te stimuleren door toetreding 
tot de markt aan te moedigen. We denken echter ook reeds aan morgen met name door de 
ontwikkeling van de toegangsnetwerken van de volgende generatie te bevorderen en een 
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kader te scheppen voor staatssteun met het oog op snelle breedbandverbindingen van de 
volgende generatie. Ik ben betrokken geweest bij het adviseren van de autoriteiten in de 
lidstaten over de regulering van de telecommunicatiemarkten in overeenstemming met de 
kaderrichtlijn, en ik verheug me erop in de volgende Commissie de exclusieve 
verantwoordelijkheid hiervoor te kunnen opnemen.

Voorts heb ik mijn kennis van nieuwe technologieën moeten bijspijkeren en geleerd hoe deze 
technologieën zich kunnen verspreiden. Ik heb gewerkt aan het vraagstuk van open normen, 
de uitdagingen van interoperabiliteit, de noodzaak om een adequate bescherming van online-
inhoud te garanderen en met het hele scala aan beschikbare webbrowsers!

Als commissaris voor Concurrentie heb ik hard gewerkt om het EU-beleid dichter bij de 
burger te brengen. Ik ben er niet voor teruggeschrokken het op te nemen tegen grote bedrijven 
en ben steeds opgekomen voor de belangen van de consumenten, die hoog op mijn agenda 
staan.

De gemeenschappelijke markt beschouw ik als het kroonjuweel van Europa. Het is niet alleen 
een waarborg voor duurzame vrede, maar ook voor economische stabiliteit, groei en 
werkgelegenheid, ook in de context van de mondiale economische en financiële crisis. Om 
ervoor te zorgen dat de markt floreert, moeten we nee zeggen tegen protectionisme dat de 
gemeenschappelijke markt langs nationale lijnen dreigt op te delen, en ja tegen 
geliberaliseerde sectoren, zodat het welzijn van de consument optimaal bevorderd wordt 
onder eerlijke en gelijke concurrentievoorwaarden.

Ik beschouw het als mijn plicht om onafhankelijk en in het hoogste belang van alle 
Europeanen te handelen, in overeenstemming met de in het Verdrag en de Gedragscode voor 
commissarissen neergelegde verplichtingen en ethische normen. Net zoals tijdens mijn vorige 
mandaat zal ik geen instructies van regeringen of andere instanties accepteren. De bijzondere 
verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het aanvaarden van een openbaar ambt, vereisen 
effectieve strategieën voor het beheer van belangenconflicten. Mijn belangenverklaring is 
beschikbaar voor inzage door het publiek. Ik zal voorzitter Barroso op de hoogte brengen van 
iedere situatie die zou kunnen leiden tot een belangenconflict. Gedurende mijn vorige 
ambtstermijn heb ik mij ertoe verbonden geen beroepsactiviteiten buiten mijn portefeuille uit 
te oefenen, en deze verbintenis blijf ik gestand doen.

Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement en zijn 
commissies

2. Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u 
zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording 
willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?

Als commissaris heb ik een drievoudige rol: in het college, in mijn team en in de eerste plaats 
voor de mensen in Europa, die worden vertegenwoordigd door het Europees Parlement en de 
Raad. Het is een rol ten dienste van alle betrokken belanghebbenden.

Van nature ben ik goed in teamwerk en streef ik naar consensus. Zo zie ik mijn rol in het 
college. In een collegiaal orgaan bestaat het gevaar dat moeilijke beslissingen tot een impasse 
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leiden. Om vooruit te komen, moeten we eerst inzicht krijgen in de problemen van onze 
collega's en dan zoeken naar creatieve compromissen wanneer we denken dat dit in het belang 
van alle Europeanen is. Daarom hecht ik ook het grootste belang aan een evenwichtige 
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het college van commissarissen.

In de dagelijkse praktijk werk ik nauw samen met mijn kabinet en mijn diensten. Tijdens mijn 
mandaat als commissaris voor Concurrentie hebben we via een interne herstructurering de 
nodige stappen ondernomen om de transparantie en de communicatie te verhogen en de 
prestaties en de efficiëntie binnen DG Concurrentie te verbeteren. Omdat ik de politieke 
verantwoordelijkheid voor mijn portefeuille draag, was dit voor mij van bijzonder belang.

Transparantie en goede communicatie beschouw ik als essentiële aspecten van mijn 
werkzaamheden binnen de Commissie waarvoor ik zowel u, de leden van het Europees 
Parlement, als het grote publiek verantwoording verschuldigd ben. Het Parlement speelt een 
sleutelrol in de vrijwaring van de democratie in Europa en de behartiging van de algemene 
belangen van alle Europeanen. Daarom moeten wij nauw blijven samenwerken. Ik ben steeds 
bereid vergaderingen van commissies bij te wonen, delegaties te ontvangen en te antwoorden 
op mondelinge en schriftelijke vragen, zowel in Brussel als in Straatsburg. Dit ligt mij na aan 
het hart en ik hoop een constructieve politieke dialoog met u te kunnen aangaan en samen te 
werken via de medebeslissingsprocedure, die reeds vóór het Verdrag van Lissabon werd 
toegepast voor de meeste wetgevingsbesluiten over de digitale agenda.

Voorts houd ik regelmatig iedereen op de hoogte van mijn werkzaamheden via 
persconferenties en interviews. Effectieve communicatie is uiteraard een tweerichtingsproces. 
Daarom wil ik erop wijzen dat mensen voor alle mogelijke vragen in verband met mijn 
werkzaamheden bij mij terecht kunnen via mijn website.

3. Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere 
transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de 
standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement, mede in 
het licht van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon? Bent u met 
betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het 
Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?

De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is voor mij een stap voorwaarts in de 
toepassing van de democratische beginselen op EU-niveau. Het is een waarborg voor een 
betere interinstitutionele samenwerking en een grotere verantwoordingsplicht, die ons zullen 
helpen samen te werken aan een doeltreffender, doelmatiger en meer burgergerichte Europese 
Unie.

Meer dan ooit zullen we nu in staat zijn wetgevingsinitiatieven op basis van een Europese 
politieke consensus tot ontwikkeling te brengen. De Commissie zal nauwer met u kunnen 
samenwerken, niet het minst omdat medebeslissing de belangrijkste wetgevingsprocedure zal 
zijn. Het spreekt vanzelf dat u, om volwaardig deel te kunnen nemen aan de 
medebeslissingsprocedure, dezelfde toegang tot informatie moet hebben als de Raad.

De Commissie zet zich ten volle in voor een betere regelgeving. Voor mij betekent dit dat 
slechts tot regelgeving mag worden besloten als die een duidelijke meerwaarde biedt, 
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doelgericht is en wordt vastgesteld na een volwaardige raadpleging met inachtneming van het 
evenredigheids- en het subsidiariteitsbeginsel. Dit houdt ook een betere follow-up van de 
initiatieven in, zodat we een meer geïntegreerde wetgevingsaanpak in overeenstemming met 
de kaderovereenkomst kunnen volgen.

Betere regelgeving in het kader van de versterkte medebeslissing zal ook betekenen dat onze 
procedures en dialoog moeten worden verbeterd en dat een sfeer van wederzijds, op 
transparantie gebaseerd vertrouwen wordt gecreëerd. Ik beschouw deze hoorzittingen als een 
goede manier om daarmee van wal te steken en, zoals ik al eerder zei, hoop ik op een goede 
werkrelatie en kijk ik uit naar de bilaterale bijeenkomsten en vergaderingen van de 
Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie cultuur en onderwijs. Ik ben 
ervan overtuigd dat, wanneer we dit bereikt hebben, het vrije verkeer van informatie tussen 
onze instellingen zal verbeteren.

Beleidskwesties

4. Welke zijn de drie voornaamste prioriteiten die u als onderdeel van de aan u 
aangeboden portefeuille wilt nastreven, waar nodig rekening houdend met de 
financiële, economische en sociale crisis en de punten van zorg in verband met de 
duurzame ontwikkeling?

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) dringen nu door tot in alle sectoren van 
onze samenleving, zodat tal van beleidslijnen van de Commissie een positieve rol zullen 
spelen in de ontwikkeling daarvan – van structuurfondsen en fondsen voor 
plattelandsontwikkeling tot interne markt- en consumentenrichtlijnen. Mijn prioriteit is een 
Europese digitale agenda te ontwikkelen en uit te voeren die bijdraagt tot de verwezenlijking 
van de EU2020-visie1, waarin consumenten en burgers centraal staan. Ik ben voornemens de 
Europese digitale agenda te ontwikkelen in nauwe samenwerking met het Europees Parlement 
en de Raad, alsook met mijn collega's van de Commissie. Mijn eerste prioriteiten bestaan erin: 
i) het ontwikkelen van de snelle netwerken van de toekomst; ii) het realiseren van de 
gemeenschappelijke online-markt; iii) ervoor te zorgen dat alle burgers deelnemen aan de 
informatiemaatschappij en iv) te voorzien in meer en doelgerichtere steun voor onderzoek en 
innovatie op het gebied van ICT. Zowel voor de burger als voor de bedrijven, groot of klein, 
gevestigd of nieuw, blue-chip of start-up, is een rol als stuwende kracht voor innovatie 
weggelegd.

i. De snelle netwerken van de toekomst ontwikkelen
Een essentieel element van het concurrentievermogen van Europa is een wijdverspreide snelle 
toegang tot het internet. De Commissie zet zich in voor een verdere ontwikkeling van haar 
Europese breedbandstrategie, die gebaseerd is op concurrentie, een combinatie van mobiele 
en vaste technologieën en publiek-private partnerschappen. Wij zullen vastberaden het 
tweeledige doel nastreven om alle Europeanen tegen 2013 toegang te verlenen tot 
basisbreedband en de snelle en algemene upgrade tot netwerken van de nieuwe generatie in de 
komende 5 tot 10 jaar aan te moedigen. Met het herziene telecommunicatiekader en het kader 
voor staatssteun zijn de eerste stappen gezet om publieke en particuliere investeringen te 
bevorderen, maar wij moeten nog steeds belemmeringen wegnemen en stimulansen bieden 

                                               
1 Raadpleging over de toekomstige "EU 2020" strategie, COM(2009) 647 van 24 november 2009.



PE431.149v01-00 6/9 CM\800905NL.doc

NL

om met inachtneming van het beginsel van technologische neutraliteit te investeren in de 
nieuwe diensten en in de infrastructuur van wereldklasse die Europa nodig heeft.

ii. De online gemeenschappelijke markt realiseren
De e-economie heeft een enorm economisch potentieel, maar door allerlei voornamelijk 
juridische belemmeringen maken individuele consumenten en bedrijven onvoldoende gebruik 
van de mogelijkheden om online grensoverschrijdende transacties uit te voeren. 

De afgelopen 18 maanden heb ik een reeks rondetafelbijeenkomsten over online-handel 
voorgezeten om te komen tot consensus tussen verschillende partijen. De deelnemers aan deze 
conferenties zijn overeengekomen om nieuwe licentieverlenende platforms en 
multiterritoriale licenties te ontwikkelen en een gemeenschappelijk kader voor de uitwisseling 
van informatie over eigendomsrechten in te stellen. Sommige deelnemers (zoals Apple en 
Amazon) hebben zich ertoe verbonden de geografische dekking van hun diensten in de EU uit 
te breiden. Er moet echter op diverse punten nog veel meer worden gedaan: van het aanbieden 
van digitale inhoud tot het creëren van vertrouwen van de consument in elektronische 
betalingen en zijn contractuele rechten. In nauwe samenwerking met mijn collega's garandeer 
ik verder dat de Commissie een rol speelt bij de ontwikkeling van praktische, proportionele en 
innoverende oplossingen die een echte EU-online-economie tot stand brengen.

iii. Ervoor zorgen dat alle burgers deelnemen aan de informatiemaatschappij
De kwaliteit van onlinediensten in de publieke en particuliere sector (zoals e-gezondheid, 
e-overheid, e-inclusie) moet verder worden verbeterd. Hiertoe hebben we efficiënte 
ICT-normen nodig die met name inter-operabele oplossingen bevorderen. We moeten er ook 
voor zorgen dat de nieuwe technologieën veilig zijn en de privacy respecteren, en dat 
netwerken betrouwbaar, veerkrachtig, open en neutraal zijn. Alle Europeanen, inclusief 
uiteraard de jongere generaties, moeten bewust worden gemaakt van hun rechten en plichten 
op het internet. Dit zal intensievere inspanningen vereisen voor een veiliger internet, 
bijvoorbeeld op het vlak van gewelddadige videogames, alsook inspanningen voor meer 
media-educatie. Wij moeten verdere inspanningen leveren om een digitale kloof in onze 
samenleving te vermijden voor kwetsbaardere groepen zoals gezinnen met lage inkomens, 
ouderen en werkloze jongeren, en in plaats daarvan de positieve gevolgen van ICT voor een 
duurzame digitale economie versterken.

iv. Voorzien in meer en doelgerichtere steun voor onderzoek en innovatie op ICT-gebied
Onderzoek en innovatie zijn nog steeds gefragmenteerd in Europa, en onze nationale 
netwerken voor onderzoek en onderwijs zijn onderontwikkeld. Dit is een bedreiging voor ons 
concurrentievermogen op de wereldmarkt. Ik ben e r v a n  overtuigd dat 
ICT-onderzoek en -innovatie essentieel zijn om een aantal van de belangrijkste uitdagingen 
voor Europa aan te gaan - van de ontwikkeling van een koolstofarme, groene economie tot de 
zorg voor onze verouderende bevolking - en dus centraal moeten staan in veel van onze 
toekomstige beleidsinitiatieven. Wij moeten betere voorwaarden creëren voor particuliere 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling op ICT-gebied en de coördinatie van 
overheidssteun versterken en vergemakkelijken. Om nieuw Europees talent aan te moedigen, 
moet onze financiering van onderzoek toegankelijk zijn voor het midden- en kleinbedrijf en 
innoverende start-upbedrijven. Ik zal nauwlettend toezien op het beheer van de 
begrotingsmiddelen voor de ICT-component van het kaderprogramma voor OTO, het 
programma voor concurrentievermogen en innovatie (PCI) en de andere onder mijn 
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bevoegdheid vallende financiële instrumenten. Voorts ben ik voornemens een actieve rol te 
spelen bij de ontwikkeling van de volgende financiële vooruitzichten voor de 
ICT-componenten van het 8ste kaderprogramma en de opvolger van het huidige PCI. Tot slot 
zal ik ook het functioneren van de bestaande gezamenlijke technologie-initiatieven (Artemis 
en ENIAC) opnieuw bezien en de weg bereiden voor nieuwe publiek-private partnerschappen 
op ICT-gebied.

5. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u voornemens 
voor te leggen en op basis van welk tijdschema? Welke specifieke toezeggingen 
kunt u doen vooral ten aanzien van de in de bijlage opgenomen prioriteiten en 
verzoeken van de commissies die onder uw bevoegdheid zouden vallen? Hoe zou u 
persoonlijk zorgen voor de goede kwaliteit van wetsvoorstellen?

De initiatieven in het kader van de digitale agenda zal ik in de eerste zes maanden van mijn 
mandaat ontwikkelen. Doel van deze agenda is een geïntegreerd ICT-beleidskader te 
bevorderen, dat betrekking heeft op zowel het aanbod van digitale diensten, producten en 
inhoud als de vraag daarnaar, en tevens garandeert dat Europa in de voorste gelederen van de 
technologische ontwikkeling blijft. Voorts zal ik nagaan hoe de invoering en ontwikkeling 
van snelle internetnetwerken, vast en mobiel, in de EU en een gecoördineerd spectrumbeleid 
kunnen worden bevorderd. Daarna hoop ik input te krijgen van het Europees Parlement, de 
Europese Raad in het voorjaar 2010 en de informele bijeenkomst van de ministers van 
telecommunicatie in Grenada in april, alsook van andere belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld. Ik verwacht dat de afgeronde digitale agenda in de zomer van 
2010 zal worden gepresenteerd.

Ik deel het standpunt dat de EU slechts wetgeving mag vaststellen wanneer uit een openbare 
raadpleging is gebleken dat maatregelen op Europees niveau noodzakelijk en proportioneel 
zijn, en wanneer Europese maatregelen de hierboven geschetste doelstellingen kunnen 
verwezenlijken tegen de laagst mogelijke economische kosten. Voorzitter Barroso hecht het 
grootste belang aan "intelligente" wetgeving en wil garanderen dat de Commissie niet alleen 
haar uitgavenprogramma's, maar ook haar wetgevingsvoorstellen en de tenuitvoerlegging van 
bestaande wetgeving nauwgezet en systematisch evalueert. Ik ben voornemens de digitale 
agenda via zowel wetgevende als niet-wetgevende maatregelen op de volgende drie gebieden 
ten uitvoer te leggen: i) ontwikkeling van de snelle netwerken van de toekomst; ii) Europese 
digitale inhoud; en iii) digitaal burgerschap.

i. Ontwikkeling van de snelle netwerken van de toekomst
De Commissie zal dit jaar ook een aanbeveling inzake gereguleerde toegang tot NGA-
netwerken uitbrengen om de ontwikkeling van snelle netwerken verder te bevorderen. 
Daarnaast zullen we onmiddellijk maatregelen nemen om het orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) op te richten.

In de loop van 2010 zal de Commissie een brede openbare raadpleging starten over universele 
dienstverplichtingen. Ik verheug mij op de actieve bijdrage van het Europees Parlement aan 
dit debat, dat de basis zal vormen voor een mededeling van de Commissie, die tegen eind 
2010 zal uitmonden in wetgevingsvoorstellen mocht dit nodig blijken.

De Commissie moedigt de lidstaten actief aan om hun digitale omschakeling tegen januari 
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2012 te voltooien en de 800 MHz-band open te stellen voor de verdere ontwikkeling van 
draadloze communicatiediensten. Ik ben ervan overtuigd dat Europa de door de nieuwe 
toewijzing van frequenties geboden kans moet grijpen en dat een gecoördineerde aanpak een 
waardevolle bijdrage zal zijn aan het economisch herstel. Voorts ben ik ervan overtuigd dat de 
ontwikkeling van een ambitieus spectrumbeleid in Europa ook gunstige voorwaarden zal 
scheppen voor de ontwikkeling van een toevloed aan nieuwe diensten, met name mobiele 
breedband.

Het Europees Parlement en de Raad zullen een meerjarig spectrumprogramma vaststellen dat 
een strategisch kader zal vormen voor het frequentiegebruik in Europa. Ik kijk nu al uit naar 
de eerste "spectrumtop" met het Europees Parlement, die ik als een goed forum voor een 
uitvoerige bespreking van onze toekomstige prioriteiten beschouw.

ii. Ontwikkeling van een beleid inzake Europese digitale inhoud
Eén van mijn eerste prioriteiten is de totstandbrenging van een echte gemeenschappelijke 
markt op het gebied van inhoud en het vergemakkelijken van de digitalisering van het 
Europees cultureel erfgoed. Om de fragmentering van de EU-markt weg te werken, zullen 
gecoördineerde maatregelen binnen de Commissie en in samenwerking met de andere 
instellingen nodig zijn. Ik zal een grondig onderzoek verrichten naar de licentievoorwaarden 
voor toegang tot inhoud, met name voor uitverkochte en verweesde werken, en voor de 
opstelling van een duurzame basis voor de Europese digitale bibliotheek (Europeana) en de 
grootschalige digitalisering van culturele werken in Europa. In nauwe samenwerking met de 
Commissaris voor interne markt zal ik bijdragen aan de doelstellingen van de Commissie om 
een gunstig klimaat te scheppen voor de ontwikkeling van een betrouwbaar concurrerend en 
Europabreed aanbod van online-inhoud, inclusief de doeltreffende bescherming van de 
intellectuele eigendom van aanbieders van online-inhoud tegen illegale download.

Voorts wil de Commissie het mandaat van het Europees Agentschap voor Netwerk- en 
Informatiebeveiliging (ENISA) verlengen. Tevens verwacht ik dat de resultaten van de 
discussie van vorig jaar over cyberaanvallen de grondslag zullen vormen voor voorstellen 
voor de modernisering en de versterking van de netwerk- en informatiebeveiliging op 
Europees niveau. Tot slot zijn we voornemens te rapporteren over de richtlijn Audiovisuele 
mediadiensten en de Overheidsinformatierichtlijn opnieuw te bezien, en na te gaan of verdere 
maatregelen op het gebied van het Europees classificatiesysteem voor videogames nodig zijn.

iii. Ontwikkeling van een beleid inzake digitaal burgerschap
Ik zal er bijzonder op toezien dat Europa bijdraagt aan de ontwikkeling van open ICT-normen 
van hoge kwaliteit. Bovendien zal de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad van 
Ministers vóór eind 2010 verslag uitbrengen over netneutraliteit, met de nieuwe bepalingen 
van het telecommunicatiepakket als uitgangspunt.

De Europese burger moet ook kunnen profiteren van digitale diensten wanneer hij gebruik wil 
maken van zijn recht op vrij verkeer. In juni zal de Commissie een tussentijds verslag 
uitbrengen over de roamingverordening, waarop later een volledig verslag zal volgen. Ik zal 
de ontwikkeling van de roamingtarieven in Europa van nabij volgen en ik verwacht dat de 
detailhandelsprijzen voor datadiensten beduidend lager zullen komen te liggen en dat een 
einde zal worden gemaakt aan de astronomisch hoge rekeningen.
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De bescherming van persoonsgegevens vormt een grotere uitdaging naarmate nieuwe 
technologieën zich ontwikkelen. Ik verheug mij op de samenwerking met Commissaris 
Reding voor de evaluatie van de resultaten van de openbare raadpleging over de algemene 
gegevensbeschermingsrichtlijn. De Commissie zal ook nauw toezien op de daadwerkelijke 
handhaving van de nieuwe regels over de bescherming van persoonsgegevens, die tegen 2011 
moeten zijn omgezet. Voorts ben ik voornemens om in nauwe samenwerking met de 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een proactieve rol te spelen op het 
gebied van de melding van inbreuken.

Verdere belangrijke maatregelen zijn onder meer de follow-up van de actieplannen en 
ministeriële verklaringen inzake e-overheid, e-inclusie en e-gezondheid. Voorts denk ik aan 
voorstellen voor een verordening betreffende het veiligheidssysteem voor voertuigen (eCall) 
en voor de ontwikkeling van ons beleid inzake ICT voor energie-efficiëntie.


