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Voorwoord

Ingrijpende veranderingen lijken steeds vaker voor te komen in de 21e eeuw. Daar waar
vroeger de wensen van klanten relatief constant waren, en de bedrijven voor langere tijd
hetzelfde product konden produceren, was de rol van de overheid relatief beperkt. De
ontwikkelingen konden worden opgevangen door duidelijke wet- en regelgeving. Met de
opkomst van het internet en de digitale samenleving is deze balans niet meer zo vanzelfsprekend. Nieuwe producten en diensten ontstaan haast iedere dag en van tevoren is niet
vast te stellen wat voor impact ze zullen hebben op de samenleving. Bedrijven zoals Google
en Uber zijn in de laatste 10 jaar zo hard gegroeid dat de wetgever de ontwikkelingen niet
heeft kunnen bijbenen. Zeker op het gebied van cross-border data loopt de wetgever achter.
Dagelijkse vinden honderden miljoenen transacties plaats waarvan het soms onduidelijk is
of deze binnen of buiten het bereik van huidige regelgeving valt. Deze onzekerheid is niet
alleen een storing voor de burger, ook het bedrijfsleven kan terughoudend zijn met het
doen van investeringen en het uitbreiden van hun activiteiten. Nu het bedrijvigheid betreft
die over landsgrenzen heen gaat, kunnen ook de verschillen tussen de verschillende staten
uitvergroot worden en zorgen voor meer ongelijkheid. Zeker in het kader van de Sustainable Development Goals is het zaak dat de Nederlandse overheid in kaart brengt waar deze
risico’s zich bevinden en hoe die moeten worden aangepakt. De structuur en systematiek
van een overheidsorganisatie leent zich echter niet altijd voor het nadenken over en oppakken van zulke complexe problematiek, zeker als het zeer grote processen betreft. De
input van een externe partij zoals een denktank is van grote aanvullende waarde. The West
Wing heeft als diverse groep van studenten en young professionals in dit beleidsadvies een
creatieve wending gegeven aan de oplossing van de beschreven problematiek. Wij hopen dat
ons beleidsvoorstel toegevoegde waarde zal hebben voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek.

Mei 2019
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Samenvatting
De vraag, voorgedragen aan ons door de Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarop dit advies antwoord zal geven
is: Hoe kunnen we met onze handelspolitiek het beste inspelen op de economie van de
toekomst en de technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering en kunstmatige intelligentie? Aangezien deze ontwikkelingen alomtegenwoordig en grensoverschrijdend zijn,
hebben wij geprobeerd een holistische handelspolitieke aanpak te realiseren waaruit we
deze problemen als Nederland zijnde kunnen benaderen. Met het overkoepelende doel om
de EU het voortouw te laten nemen in het bevorderen van mondiale afspraken omtrent
het verhandelen van data, is het beleidsvoorstel opgedeeld in twee onderdelen: het eerste
hoofdstuk omvat de trends, ontwikkelingen en beleidsimplicaties van technologische- en
handelspolitieke ontwikkelingen en het tweede hoofdstuk richt zich op de strategie en implementatie en is onderverdeeld in drie onderdelen: internationale samenwerking, Europese
samenwerking op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en van ontwikkelingssamenwerking naar EU-digitalisering: Focus op Nigeria en/of Kenia.

Trends, Ontwikkelingen & Beleidsimplicaties

Chinese model die lagere en restrictieve standaarden hanteren. Deze potentiële ontwikkeling is zorgwekkend, omdat het op de lange
termijn kan leiden tot een bottleneck voor de
Europese data markt en ons uiteindelijk kan
dwingen om afstand te nemen van de hoge
standaarden binnen de GDPR en daardoor onze
eigen normen en waarden. Het is dus zaak voor
NL en de EU om zoveel mogelijk opkomende
digitale economieën te betrekken binnen hun
datablok om zo effectief te kunnen concurreren
zonder te compenseren wat betreft de GDPR.

De basis voor ons beleidsvoorstel omvat de
introductie van de technologische ontwikkelingen, Artificial Intelligence, Blockchain, ecommerce en the Internet of Things. Alle vier
deze technologieën hebben een uiteenlopend
scala aan toepassingen, maar zijn rechtstreeks
met elkaar verbonden door middel van een
gemene deler: ze zijn allemaal gebaseerd op
data. Data is hiermee de olie van de digitale economie en aangezien het zo integraal is
voor de digitale sector, hebben wij besloten om
ons in het beleidsvoorstel hierop te focussen.
Bovendien kunnen de toepassingen van technologieën veranderen in de toekomst, maar het
belang van data zal blijven bestaan. Deze focus heeft dus als bijkomend voordeel dat het
voorstel hierdoor tijdsbestendig en technologie
onafhankelijk is. Naast deze technologische
trends zijn er ook een aantal cruciale handelspolitieke ontwikkelingen gaande zoals de opkomst van drie grote datablokken: de VS, de
EU en China. Alle drie de blokken hebben een
verschillende visie op de regulering van het gebruik en uitwisselen van data, die van de EU
wordt gesymboliseerd door de General Data
Protection Regulation (GDPR).

Internationale Samenwerking
De internationale strategie heeft het lange termijn doel om een mondiale digitale vrijmarkt
te bevorderen onder de regels van de GDPR.
Het verschil in regelgeving tussen de drie datablokken maakt het moeilijk voor bedrijven
om internationaal te opereren.
Hoewel de
GDPR innovatief is op het gebied van persoonsgegevens, kunnen de hoge standaarden belemmerend werken waardoor de overname van de
GDPR vaak als uitdaging gezien wordt. Op
internationaal niveau, is het dus cruciaal om
landen ervan te overtuigen dat het aansluiten
bij het Europese datablok meer voor dan nadelen heeft. Ons voorstel is hierbij het stimuleren
van verdragen omtrent digitale handel met de
landen die de hoogste slagingskans hebben om
zodoende een positief voorbeeld te stellen voor
landen die eventueel nog twijfelen.

De vrijhandelsakkoorden die momenteel worden afgesloten omtrent digitale handel hebben
standard setting power, wat betekent dat ze
als de norm worden beschouwd wanneer ze
eenmaal geïmplementeerd zijn. Als de EU
passief afwacht wat betreft digitale regelgev- Door middel van verscheidene criteria hebben
ing, bestaat er een kans dat landen buiten de we een selectie gemaakt van twee kandidaten:
EU zich conformeren naar het Amerikaanse of Nieuw Zeeland en Canada. Het idee is dat
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wanneer het eerste schaap over de dam is, andere zullen volgen. Naarmate meer landen zich
aansluiten bij deze GDPR zone, zal de druk op
landen er buiten groter worden om zich ook
aan te sluiten. Wanneer de interne markt van
de zone groeit, zorgt het dus voor economische druk op overheden die tot dan toe hebben
afgehouden, wat de EU meer onderhandelingskracht geeft. Dit sneeuwbaleffect maakt
dat landen die op dit moment nog geen reële
kandidaten zijn, dat in de toekomst mogelijk
alsnog worden.

Binnen het Afrikaanse continent zijn er specifieke regio’s die op dit moment een sterke digitale economische ontwikkeling en integratie
doormaken. Deze hebben (nog) geen definitief
standpunt ingenomen over hoe om te gaan met
de digitale economie, waardoor er kansen zijn
om hen deelgenoot te maken van het Europese
gedachtegoed. Gemiddeld genomen bestaat
er onder de westerse landen de wens om de
moderne ontwikkelingen van juridische richtlijnen te voorzien en uiteindelijk naar bindende
wetgeving over te stappen. De Afrikaanse ontwikkelingslanden zijn hier sterk tegen. Dit advies focust zich met een bottom-up approach
op samenwerking via ambassades in plaats van
op Europees niveau om een digitale ontwikkelingssamenwerking (relatief) snel te kunnen
realiseren binnen de discretionaire bevoegdheden van Nederland.

Regionale samenwerking
Het helpen opbouwen van een digitale infrastructuur in ontwikkelingslanden zal de digitale kloof tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen verkleinen, waardoor de
ontwikkelingslanden een meer open houding zullen aannemen omtrent regelgeving
op dit gebied.
Om een betere band met
Afrikaanse landen te bewerkstelligen, zal Nederland moeten focussen op gebieden die een
voordeel bieden ten opzichte van andere landen die veel invloed hebben op Afrika. Kennisoverdracht is een goed voorbeeld van een
aantrekkelijk voordeel voor Afrika.
Het is
van belang, als Nederland door middel van
ontwikkelingssamenwerking de digitalisering
wenst uit te breiden, dit niet gedaan zal worden.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden genieten onze voorkeur bij het kiezen van een
concrete actie in Afrika. Op deze manier kunnen zowel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en inclusieve economische groei
bevorderd worden als Nederlandse bedrijven
ondersteund worden door ondernemerschap en
sectoroverschrijdende samenwerking te versterken. Een geïntensiveerde samenwerking
met Nederland (en Europa) biedt verschillende
voordelen voor Afrikaanse landen. Allereerst
zal het zorgen voor economische vooruitgang. Meer duidelijkheid voor binnenlandse en
buitenlandse bedrijven zal het investeringsklimaat aanzienlijk verbeteren. Daarnaast zal het
gelijktrekken van regels Nigeriaanse en Keniaanse bedrijven bijvoorbeeld eenvoudiger toegang krijgen tot de lucratieve Europese dienstenmarkt. Verder kan overeenstemming in
wetgeving er voor zorgen dat de kosten voor
nieuwe technologieën naar het laagst mogelijke punt worden gedreven, waardoor de digitale kloof kleiner zal worden. Nigeria en Kenia
worden onderstaand toegelicht als eerste stappen om de Europese gedachtegoed omtrent
digitalisering in Afrika uit te breiden.

Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Zweden
en Ierland zijn voorbeelden van Europese landen die wellicht openstaan voor samenwerkingen, gezien hun focus op digitalisering binnen de nationale ontwikkelingssamenwerking
strategieën. Twee gebeurtenissen op korte termijn kunnen veel invloed hebben op de focus
omtrent digitalisering binnen de EU. De Brexit
kan tot gevolg hebben dat een (tijdelijke) data
wall tussen de VK en de EU zal komen, waardoor de belangrijke Britse digitale sector voor
een bepaalde periode niet meer effectief kan
bijdragen aan de grote van de Europese digitale sector in zijn algeheel. Verder is er ook
nog een kans dat het VK zich na de Brexit
wil aansluiten aan het Amerikaanse datablok.
Het is daarom van belang dat Europa op het
gebied van databescherming op een lijn blijft met de VK. Verder zullen de Europese Parlementsverkiezingen bepalend zijn over welke
en hoeveel wegen ingeslagen zullen worden
omtrent digitalisering binnen en buiten de EU.

Optie 1: ‘E-Nigeria’
Om binnen West-Afrika via de ECOWAS
draagvlak te creëren voor de gestelde doelstellingen, ligt de focus op Nigeria als grootste economie binnen de regio. De kans dat
Nigeria relatief het meest open staat voor het
5

dit probleem te reduceren. Met het organiseren van de hackathon legt de Nederlandse
overheid de focus op digitalisering in een gebied waar Nederland een internationaal expert
in is.

Europese perspectief blijkt ook uit haar acties
op het wereldtoneel als een van de weinige
Afrikaanse landen die op internationaal niveau
de samenwerking zoekt op het gebied van ecommerce. Als meest mobiele land ter wereld
bieden Nigeria’s digitale omgeving en ecosystemen een perfecte omgeving om nieuwe initiatieven omtrent digitalisering op te starten.
Om het initiatief succesvol door te kunnen voeren, moet er rekening gehouden worden met
de uitdagingen. Dit zijn momenteel de corrupte
activiteiten van de Nigeriaanse publieke en private sector en de rol van Nigeria in de mondiale
internetfraude.

Conclusie
In de huidige samenleving maakt fysiek plaats
voor digitaal en het is van groot belang dit
met internationaal beleid in goede banen te
laten lopen. Continue veranderingen van technologieën maken het bijhouden van een eenzijdig beleid lastig, waardoor we gekozen hebben
voor de focus op hetgeen wat de kern is van
alle technologieën: data. Hoewel de gewenste databescherming standaarden vanuit Europees perspectief al ingevoerd zijn met de
GDPR, moet er een manier gevonden worden
om dit uit te breiden naar internationale sferen.
Om dit te realiseren zal Nederland samenwerkingsverbanden moeten aangaan, zowel binnen,
als buiten de EU. Het is belangrijk dat de digitale kloof tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen kleiner wordt. Digitalisering
als onderdeel van de ontwikkelingssamenwerking strategie kan helpen deze kloof te dichten,
waardoor ontwikkelingslanden een meer open
houding zullen aannemen tijdens internationale
onderhandelingen omtrent digitalisering.

Blockchain is een technologie die gebruikt kan
worden om corruptie en digitale fraude in Nigeria te bestrijden. Met het organiseren van een
hackathon op het gebied van blockchain legt de
Nederlandse overheid de focus op zowel digitalisering als anti-corruptie.

Optie 2: ‘Silicon Savannah’
De tweede mogelijkheid is een focus op Oostelijk Afrika via de East African Community
(EAC), met Kenia als grootste economie binnen de regio. In tegenstelling tot corruptie
problemen in West-Afrika, zijn de landen in de
EAC regio op weg in de juiste richting door het
invoeren van anti-corruptie wetgeving. Kenia
bezit dus twee belangrijke kenmerken die die
de focus op het land extra aantrekkelijk maken
voor Westerse overheden en het Westers bedrijfsleven: stabiliteit en digitale infrastructuur.
Aangezien er al een economische bedrijvigheid
is rond digitale technologieën in Kenia, ligt er
een basis voor eventuele verdere Nederlandse
investeringen en zal het organiseren van een
hackathon een stuk makkelijker zijn.

Door te investering in ontwikkelingslanden versterkt Nederland haar politiek-economische
positie en creëert hiermee een groter bereik
voor zichzelf. Publiek-private samenwerkingen
zijn een (relatief) snelle manier om digitalisering op nationaal niveau in ontwikkelingslanden
te intensiveren. Wij zijn van mening dat de
focus op Nigeria of Kenia een goed begin is om
dit doel te bewerkstelligen. Goodwill en interOok Kenia heeft uitdagingen waar rekening esse kan gekweekt worden door bijvoorbeeld
mee moet worden gehouden. Er moet bijvoor- een hackathon.
beeld een balans zijn tussen de doelen die Nederland nastreeft en de eventuele mensenrecht- Kortom, ons advies voor Nederland kan in één
enschendingen die daarmee gepaard kunnen zin geformuleerd worden als het bijdragen aan
gaan. Kenia heeft behoefte aan beter water- een internationale standaard voor digitalisering
management. Een hackathon op het gebied waarbij ook de eigen economische en politieke
van AI zou tot oplossingen kunnen leiden om positie te beschermen.
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Inleiding

Dit beleidsvoorstel is samengesteld door The West Wing, de jongerendenktank van én
voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. The West Wing is medio 2015 opgericht
met als doel studenten en young professionals te betrekken bij de vorming van het
Nederlands buitenlandbeleid. Aan het begin van het academisch jaar worden meerdere
uitdagende vragen gesteld door verschillende directies van het ministerie. Onze groep,
bestaande uit 15 leden, heeft van oktober 2018 tot en met mei 2019 samengewerkt
om een vraag te beantwoorden van de Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH). De aan ons voorgedragen beleidsvraag luidt als volgt:

Hoe kunnen we met onze handelspolitiek het beste inspelen op de economie
van de toekomst en de technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering
en kunstmatige intelligentie?
Hiernaast zijn er als aanvulling ook subvragen gesteld betreffende ontwikkelingslanden, handels organisaties en maatschappelijke zorgen. Om deze vragen te kunnen
beantwoorden zijn wij om de paar weken samengekomen. In een totaal van 11 sessies
en vijf activiteiten hebben wij veel met elkaar gebrainstormd en geprobeerd zoveel mogelijk informatie te verzamelen door middel van gesprekken met experts of bezoeken
aan nuttige instanties. Daarnaast hebben wij tussen de sessies en activiteiten het
nodige aanvullend onderzoek verricht.
Digitalisering is alomtegenwoordig en grensoverschrijdend. Deze begrippen moeten
beschouwd worden als de basis van de problemen die we wereldwijd herkennen omtrent
technologische ontwikkelingen zoals e-commerce, blockchain of kunstmatige intelligentie en The Internet of Things. Door het grensoverschrijdende karakter zullen over
deze digitale ontwikkelingen mondiale handelsafspraken gemaakt moeten worden, zodat de voordelen kunnen worden benut en de nadelen vermeden kunnen worden.
Omdat deze ontwikkelingen allemaal betrekking hebben tot verschillende problemen,
hebben wij geprobeerd een holistische handelspolitieke aanpak te realiseren waaruit
we deze problemen als Nederland zijnde kunnen benaderen.
Met het overkoepelende doel om de EU het voortouw te laten nemen in het bevorderen
van mondiale afspraken omtrent het verhandelen van data, is het beleidsvoorstel
opgedeeld in twee onderdelen. Het eerstvolgende hoofdstuk richt zich op de trends,
ontwikkelingen en beleidsimplicaties van technologische- en handelspolitieke ontwikkelingen. Het daaropvolgende hoofdstuk richt zich op de strategie en implementatie en
is onderverdeeld in drie onderdelen: internationale samenwerking, Europese samenwerking op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en van ontwikkelingssamenwerking naar EU-digitalisering: Focus op Nigeria en/of Kenia. Waardoor getracht zal
worden om een duidelijk en concreet advies te kunnen geven aan de directie IMH.
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Trends,
Ontwikkelingen
& Beleidsimplicaties
In dit gedeelte komen observaties omtrent technologische- en handelspolitieke ontwikkelingen aan bod en wordt de basis gelegd voor de rest van het beleidsadvies. Eerst wordt het
belang van data in de economie van de toekomst benadrukt en worden de opkomende technologieën, Artificial Intelligence (AI), Blockchain, e-commerce en Internet of Things (IoT)
toegelicht, samen met de bijbehorende maatschappelijke zorgen. Hierna wordt ingegaan op
de huidige stand van zaken en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van handelspolitiek. De World Trade Organization (WTO), General Data Protection Regulation (GDPR)
en het ontstaan van internationale datablokken komen aan bod, waarna de problematiek die
hieruit voortvloeit wordt besproken.
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Technologische Ontwikkelingen
Om een duidelijk beeld te creëren van de huidige stand van zaken zullen in de volgende
sectie alle belangrijk ontwikkelingen omtrent nieuwe technologieën uiteengezet worden.

Het belang van data
Hoewel de technologieën die de toekomst gaan
vormen verschillen in aard en toepassing,
hebben ze een gemene deler: data. Data is
nodig om AI modellen te trainen, om de status van IoT apparaten bij te houden en om
consumenten profielen te creëren voor online
winkels. Het is de olie die de digitale machine draaiende houdt. Dit heeft als gevolg
dat het bezitten van data een competitief voordeel biedt en businessmodellen in de digitale
sector hieromheen worden gebouwd. Zo scant
Facebook alleen al dagelijks meer dan 500 terabytes om na te gaan hoe ze het beste advertenties kunnen plaatsen. In data zit informatie
verscholen die via statistische technieken onttrokken kan worden en inzichten kan bieden
aan bedrijven en overheden.

de toegankelijkheid van de technologie. Aan de
ene kant zijn algoritmes goedkoper en makkelijker te vervoeren dan mensen, de afwezigheid
van fysieke beperkingen vergroot de toegankelijkheid. Aan de andere kant zal een kleinere
groep bedrijven een groot deel van de data
bezitten en geld verdienen aan producten die
het werk van vele menselijke werkers overnemen.

Blockchain
Waardeoverdracht geschiedt momenteel veelal middels een derde partij die de transactie valideert met een handtekening. Deze rol
kan door Blockchain worden overgenomen, gebruikmakende van zogenaamde ‘smart contracts’ die digitaal de overeenkomst vastleggen.
Blockchain kan daardoor worden
gezien als een soort van database, die op een
openbare doch veilige manier informatie opslaat. Doordat de tussenkomst van een derde
persoon niet meer nodig is, kan handel sneller
en goedkoper plaatsvinden. Hiernaast is het
validatieproces gedistribueerd over meerdere
computers en kan het wereldwijd worden ingezien, wat de transparantie verhoogd. Dit kan
de informatieasymmetrie op markten verlagen
en organisaties die momenteel slechtere toegang hebben een betere kans bieden.

Verschillende
experts
hebben
daarbij
aangegeven dat data het belangrijkste element
voor de economie van de toekomst is. Wij
hebben naar aanleiding van dit advies besloten
om ons beleid hierop te richten. Dit heeft als
bijkomend voordeel dat het beleid weerbaarder
is tegen een snel veranderende toekomst. Veranderingen in de technologie volgen elkaar in
een rap tempo op en wetgeving moet continue
worden bijgeschaafd om bij te blijven. De relevantie van data zal echter blijven, onafhankelijk
van deze ontwikkelingen. Een strategie die zich
E-commerce
richt op data blijft daarom langer relevant.

Artificial Intelligence
De uitwerkingen van automatisering zijn tot
nu toe vooral zichtbaar bij werkzaamheden
die traditioneel werden uitgevoerd door fabrieksarbeiders. AI heeft de potentie om ook
geheel andere banen te automatiseren, banen
die mentaal van aard zijn. Dit begint bij kantoormedewerkers, maar kan ook overvloeien
tot banen die afhangen van de mogelijkheid
om beslissingen te nemen zoals dokters, beurshandelaren en advocaten. Dit is mogelijk door
de beschikbaarheid tot grote datasets, die worden gebruikt om AI modellen deze taken aan te
leren en uit te voeren. Deze interactie tussen
algoritme en data zorgt voor een tweedeling in

Waar men vroeger naar een winkel toe moest
om een product aan te schaffen, hoeft een
consument tegenwoordig de woning niet meer
te verlaten om te winkelen. Bedrijven gespecialiseerd in e-commerce, zoals Amazon en Alibaba nemen de plek in van winkelcentra en
warenhuizen. De verdienmodellen van deze
bedrijven draaien om zo efficiënt mogelijk producten te bezorgen en zoveel mogelijk data
te verzamelen over consumenten, wat makkelijker is om online te doen. Ze kunnen bijhouden waar wordt geklikt, hoe lang naar producten wordt gekeken en hoeveel er wordt uitgegeven aan bepaalde categorieën. Zo kunnen
ze een profiel maken van de consument en hun
koopgedrag voorspellen. Dit brengt een enorm
voordeel voor deze online winkels, aangezien
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zij deze data gebruiken om gerichte reclame
te produceren die consumenten beter kunnen
overtuigen om producten te kopen. Deze data
is daardoor een product op zichzelf geworden
en wordt daarom zoveel mogelijk vergaard.

Internet of Things (IoT)
Over de hele wereld maken mensen gebruik
van internet om informatie te vinden, met
anderen te communiceren en zaken te doen.
Mensen zijn echter niet de enigen die dit doen:
ook objecten maken gebruik van het internet.
Voorheen was elke auto volledig mechanisch,
maar tegenwoordig bevatten de meeste standaard auto’s al meerdere computers. Deze
computers bieden services aan de bestuurder,
maar scannen de auto ook continue om data
te vergaren en onderdelen te controleren. Dit
is een eerste stap in de ontwikkeling van the
IoT. IoT tracht alle apparaten slimmer te maken
door ze van computers en sensoren te voorzien.
Van auto’s tot aan ijskasten, IoT biedt apparaten de mogelijkheid om fouten in componenten bloot te leggen en interacties met
de omgeving te meten. In dit proces worden enorme hoeveelheden data verzameld, die
kunnen worden gebruikt bij de ontwikkeling
van nieuwe producten.

Maatschappelijke zorgen rond technologische
ontwikkelingen
De huidige ontwikkelingen op digitaal vlak
veranderen niet alleen de manier waarop
mensen als individu leven, maar ook de interacties tussen personen en daarmee de samenleving als geheel. Er ontstaat een nieuwe
economie waarin fysieke producten, winkels

en contracten plaats maken voor digitale versies. Deze veranderingen spelen zich af op
economisch en sociaal vlak, en leiden tot
maatschappelijke zorgen.
Zo is er een opkomst van zogenaamde superstar companies binnen de e-commerce: technologische multinationals die grote delen van
de online markten domineren. Dit zijn bedrijven als Alibaba, Amazon, Facebook, Google
en Tencent. Naast de traditionele economische
schaalvoordelen, hebben deze bedrijven het
voordeel dat zij toegang hebben tot enorme
datasets.
Het resultaat hiervan is dat de
macht centreert rondom deze bedrijven en consumenten op hen aangewezen zijn. Daarnaast
ontstaat door de intrinsieke grenzeloosheid
van het internet meer concurrentie tussen
bedrijven uit verschillende landen. De markt
van goederen wordt daardoor mondialer en
de prijzen komen dichter bij elkaar te liggen.
Dit is vooral voordelig voor bedrijven die een
mondiale aanwezigheid hebben, aangezien zij
makkelijker kosten omlaag kunnen brengen.
Er zijn ook discussies gaande omtrent het
verzamelen en gebruik van data. Consumenten
zijn zich bewust van het feit dat alles wat ze
doen wordt opgeslagen en voelen zich niet
comfortabel in deze positie. Dit uit zich in een
behoefte naar meer privacy, wat weer wetgeving vanuit de overheid vereist. Daarnaast
zijn er complicaties in het gebruik van data.
Als men bijvoorbeeld een AI model leert om
informatie uit data te halen, worden alle verscholen menselijke eigenschappen klakkeloos
overgenomen, zoals bijvoorbeeld discriminatie.
Dit leidt tot vraagstukken over welke data gebruikt mag worden voor welke doeleinden.
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Handelspolitieke Ontwikkelingen
Nu we de huidige trends hebben uitgelegd en hebben beargumenteerd waarom we ons gaan
focussen op data, zullen we data in het perspectief van de grote handelspolitieke ontwikkelingen plaatsen. In dit stuk worden de belangen per regio, grote handels trends en de onderliggende problematiek benoemd.

World Trade Organization (WTO)
De WTO heeft te maken met een legitimiteitscrisis; het huidige systeem van internationale handel heeft zich niet snel genoeg
aangepast aan de mondiale setting. Volgens
velen staat de WTO nu aan een keerpunt - de
oude, hiërarchische ingedeelde WTO verandert
langzaam in een complex en vloeiend internationaal systeem. Daarbij worden de opbrengsten van dit mondiale handelssysteem niet
eerlijk verdeeld en ontstaat er grotere ongelijkheid (Etsy, 2002). Deze ongelijkheid bestaat
niet alleen uit economische ongelijkheid, maar
ook uit een Digital Divide. De Digital Divide
houdt in dat hoewel bijna de hele wereldbevolking toegang tot internet heeft, er steeds grotere
verschillen in de capaciteiten rondom internetgebruik bestaan - wanneer iemand slechts één
uur per week toegang heeft tot traag internet, staat dit in schril contrast met de toegang van de gemiddelde Nederlandse tiener
(diMaggio Hargittai, 2001). Daarbij komt dat
veel ontwikkelingslanden zich niet gehoord, of
zelfs onderdrukt voelen in hun deelname binnen de WTO (Wilkinson, 2011). Dit resulteert
in een algemene onwelwillendheid vanuit ontwikkelingslanden om multilaterale afspraken
te maken omtrent digitalisering, aangezien zij
het gevoel hebben dat zij niet degene zijn die
hier voordelen uit halen. Er is binnen de WTO
wel aandacht voor deze digitale ontwikkelingen, met als resultaat dat er onderhandelingen
gestart zijn om handel regelgeving op te stellen
omtrent digitale handelszaken.

Unie goed te keuren. Deze regulering gaat
in vanaf mei 2019. De verordening heeft tot
doel geografische beperkingen voor de opslag
en verwerking van niet-persoonlijke gegevens
weg te nemen. Het zal bedrijven en overheidsdiensten in staat stellen om niet-persoonlijke
gegevens overal in de EU op te slaan en
te verwerken. Momenteel kunnen EU-landen
publieke en private overheidsorganisaties verplichten om de opslag of verwerking van
gegevens binnen nationale grenzen te lokaliseren. De huidige beperkingen en juridische
onzekerheid over het verplaatsen van gegevens
(bijvoorbeeld het wisselen van provider) kost
het bedrijfsleven miljarden euro’s per jaar.
In de toekomst zouden beperkingen alleen
gerechtvaardigd zijn om ’dwingende redenen
van openbare veiligheid’.
Gegevens portabiliteit tussen aanbieders van clouddiensten
moet zorgen voor echte grensoverschrijdende
concurrentie met voordelen voor het bedrijfsleven. Deze verordening zal de regels voor
de digitale economie in Europa veranderen en
kan een enorme efficiëntiewinst opleveren voor
zowel bedrijven als overheden.

De huidige stand van zaken: drie datablokken

Binnen de wereldwijde data gedreven
economie zijn er drie grote datablokken
ontstaan die allemaal op hun eigen manier met
data governance omgaan: de VS, de EU en
China. Deze nieuwe economie, die gebaseerd
is op grensoverschrijdende datastromen, heeft
nog geen universeel, laat staan plurilateraal,
regelstelsel wat deze datastromen beheert.
General Data Protection Regulation (GDPR)
Dit gebrek heeft ervoor gezorgd dat deze drie
datablokken de rule setters zijn geworden en
Op 25 mei 2018 ging de nieuwe Europese pri- hun eigen, verschillende, belangen voortzetten
vacy regeling van kracht, de GDPR. Deze Eu- door middel van voornamelijk vrijhandelsverropese verordening standaardiseert de regels dragen (Aaronson Leblond, 2018).
voor de verwerking van persoonsgegevens
door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie.
Het Verenigde Staten (VS)
Europese Parlement en de Europese Raad
besloten de volgende stap te nemen op 14 Het eerste datablok betreft de VS. De VS
November 2018 door de regulering van free zijn hoofdzakelijk gefocust op het creëren van
flow of non-personal data binnen de Europese zo min mogelijk barrières met betrekking tot
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datastromen. Daarnaast gebruiken ze handelsverdragen om het bereik en de schaalvoordelen van hun economie uit te breiden en
om handel verstorende praktijken, zoals data
lokalisatie, zo veel mogelijk uit te bannen. Hiermee hopen ze hun comparatief voordeel binnen de data gedreven sector te versterken. In
tegenstelling tot de EU, leggen de VS minder
focus op het beschermen van persoonlijke data
gegevens. Ze zien privacy bijvoorbeeld alleen
als een consumentenrecht en beschouwen het
niet als een mensenrecht. Het Amerikaans
rechtssysteem bevat minimale garanties voor
het beschermen van persoonlijke gegevens.
Het land kent bijvoorbeeld geen algemene privacywet met betrekking tot de bescherming
van persoonlijke data.

Europese Unie (EU)
Binnen het datablok van de EU daarentegen, heeft de bescherming van persoonsgegevens de hoogste prioriteit.
Dit datablok wordt gekarakteriseerd door een sterke
inzet op het behouden van online vertrouwen,
waar de bescherming van persoonsgegevens
beschouwd wordt als mensenrecht. Dit uit zich
onder andere in de eerder benoemde GDPR.
Europa’s hoge niveau van databescherming
is enerzijds aantrekkelijk voor veel landen
aangezien het de consument vooropstelt en
voor duidelijkheid zorgt, maar aan de andere
kant brengt het ook veel kosten met zich
mee voor digitale bedrijven. Dit komt doordat ze meer regelgeving moeten interpreteren
en naleven.
In tegenstelling tot Amerika,
probeert de EU voorbeelden te stellen door
middel van handelsverdragen. De EU wil laten
zien dat de vrije stroom van data en het uitbannen van vereisten voor server lokalisatie ook
gepaard kunnen gaan met een hoog niveau van
databescherming.

China
In het Chinese datablok ligt de nadruk niet op
de vrije stroom van data. Gegevensstromen
worden binnen China gehouden om zo de Chinese digitale sector te versterken. Bovendien wordt data gebruikt als controlemechanisme van de communistische partij en het
zorgt ervoor dat Chinese bedrijven minder
last hebben van concurrentie van buitenlandse
bedrijven.
Zo wordt het chinese deel van
de eerder genoemde superstar firms, die als
enige de beschikking hebben tot China’s grote

hoeveelheid data, versterkt.
China blokkeert grensoverschrijdende datastromen, monitort persoonlijke data en beroept zich op de
publieke veiligheid om deze maatregelen te
rechtvaardigen. Privacy als een fundamenteel
mensenrecht is een relatief nieuw concept binnen het Chinese datablok. Een recent voorbeeld van dit gebrek aan persoonlijke data
bescherming is het Chinese Social Credit System, waarin persoonsgegevens worden gebruikt om het gedrag en de betrouwbaarheid
van burgers te beoordelen.

Belang van vrije handel
Restrictiviteit met betrekking tot data komt
niet ten goede van de economische ontwikkeling. Het European Centre for International
Political Economy (ECIPE) stelt dat de geslotenheid van deze economieën de kosten verhogen voor zowel de consument als de producent. Daarnaast betoogt het ECIPE dat open
zijn met betrekking tot digitale handel productiviteit en investeringen stimuleert in research
en development, design en training en data.
Dit zorgt voor groei binnen zowel de digitale
en de non-digitale sectoren. De realiteit is
dan ook dat de combinatie van open digitale
grenzen en een vriendelijk binnenlands regelgeving klimaat voor bedrijven op de lange en
korte termijn duurzame economische welvaart
stimuleert (ECIPE, 2018). Het ECIPE beargumenteert dus dat de vrije verplaatsing van
data over grenzen cruciaal is voor het gezond
functioneren van de digitale wereldeconomie
aangezien het competitie stimuleert en daarbij
is het dus belangrijk voor het vooruitzicht van
wereldwijde economische groei. Het minimaliseren van beperkingen omtrent de mobiliteit van
data zal naar verwachting in 2020, volgens een
onderzoek van Deloitte, een extra groei van
maximaal 4% bruto binnenlands product (BBP)
genereren (European Commission, 2019). Het
gevaar dat de toekomstige handelsverdragen
niet dezelfde standaarden handhaven maakt
het dus niet alleen moeilijker voor het Europese
datablok om handel te drijven, het zal ook
negatieve gevolgen hebben voor de algehele
economische welvaart.

De problematiek
De bovengenoemde datablokken zijn de enige
datablokken die genoeg onderhandelingskracht
hebben om andere landen hun voorbeeld
te doen volgen.
Hierin schuilt een mo-
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gelijk gevaar; voor Europa is het niet constructief wanneer de Chinese restrictieve of
Amerikaanse lage privacy standaarden voor
data regulatie overgenomen worden door een
groot deel van de kleinere data gedreven
economieën. De vrijhandelsakkoorden die momenteel worden afgesloten hebben standard
setting power, wat betekent dat ze als de norm
worden beschouwd wanneer ze eenmaal geïmplementeerd zijn (Sampath, 2018).
Dit is
gevaarlijk, omdat het er op de lange termijn
toe kan leiden, dat de restrictiviteit van deze
landen een voorbode wordt voor de toekomstige wereldwijde beleidsontwikkelingen met
betrekking tot de digitale handel. De beleidskeuzes die deze landen nu maken, zullen
dan ook invloed hebben op de manier waarop
het mondiale digitale beleid vorm krijgt (ECIPE,
2018, p. 5). Met andere woorden: als de EU
China en de VS niet voor is met het vaststellen
van regels, dan zullen China en de VS waarschijnlijk de norm bepalen, met (vanuit een Europees perspectief) gebrekkige bescherming
van persoonsgegevens of beperkte uitwisseling
van data als gevolg. Als Europa zijn hoge standaarden in deze potentiële toekomstige situatie
nog dient te handhaven, wordt het afsluiten
van handelsverdragen met betrekking tot data
moeilijker aangezien het gros van de landen
dan aan lagere of restrictievere standaarden
gewend zal zijn, waardoor de drempel voor het
aansluiten bij het Europese datablok hoger zal
komen te liggen.
Bovendien is de free flow of data van groot
belang voor Nederland omdat het een relatief kleine diensteneconomie is en daardoor
afhankelijk van externe databronnen. De digital trade restrictiveness index van het ECIPE
(2018) toont echter dat veel van de grote
economieën relatief restrictief zijn tegenover
digitale handel. China is de meest restrictieve
economie, gevolgd door Rusland, India, Indonesië en Vietnam. Daarnaast zijn Frankrijk
en Duitsland binnen Europa het meest restrictief. Uit het onderzoek van het ECIPE blijkt
verder dat de top 10 restrictieve economieën
bijna de helft van de wereld populatie omvatten. De dreiging dat restrictieve regulering
de norm wordt, wat erg nadelig zal zijn voor

landen zoals Nederland, blijkt dus reëel. Als
deze trend in restrictiviteit zich verder doorzet
buiten het Chinese datablok, zou het niet alleen
negatieve gevolgen hebben voor het Europese
en daarbij Nederlandse datablok, maar ook
voor de wereldwijde economische welvaart.

De toekomstige stand van zaken
Net zoals de rol die olie heeft gespeeld in de
voorgaande economische wereldorde, hebben
data gedreven applicaties de potentie om te
bepalen wie de volgende economische grote
krachten worden. Er is echter een cruciaal
verschil tussen data en olie: data is niet gelimiteerd tot grote concentraties in bepaalde
landen. Data kan vergaard en gedeeld worden vanuit meerdere diverse bronnen. Dit
betekent dat de toekomstige data applicaties
gecreëerd kunnen worden door onverwachte
spelers aangezien veel landen niet vastzitten
aan alleen hun eigen data pools, tenminste
niet de landen die free flow of data handelsverdragen ondertekend hebben. Zo laat de digitale evolutie index bijvoorbeeld zien dat landen
zoals Singapore en Nieuw Zeeland grote potentie hebben om zich eventueel te ontwikkelen tot
sterke digitale economieën (HRB, 2019).
Het huidige dominante idee dat de data
gedreven economie een simpele tweepolige
structuur zal krijgen (de VS tegen China)
is waarschijnlijk gedateerd. De toekomstige
economische wereldorde zal, door de eigenschappen van data zelf, zich op een complexere
manier gaan ontwikkelen; er zullen meerdere
landen zijn die de voordelen van data kunnen uitbuiten aangezien de bronnen van data,
tussen bepaalde landen, toegankelijker zijn dan
die van bijvoorbeeld olie. Door middel van
samenwerkingsverbanden is er potentie voor
Europa om tegen het restrictieve data blok op
te boksen en daarbij ook de potentiële nieuwe
grote economieën te betrekken. De Harvard
Business Review voorspelling laat zien dat er
nog wel degelijk ruimte is voor Nederland om
door middel van Europa om het free flow of
data blok uit te breiden en daarmee een grotere
concurrentiekracht te worden.
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Strategie
& Implementatie
Het onderliggende doel van ons gehele beleid is om de concurrentiepositie van Nederland,
en dus ook die van de EU, op de digitale markt te verbeteren. Deze is op dit moment nog
niet zo sterk als hij zou kunnen zijn omdat veel landen nogal een restrictief uitgangspunt
hebben tegenover de mobiliteit van data. Dit werkt het uitbreiden van het Europese datablok tegen, aangezien deze landen niet snel op digitaal gebied met Europa kunnen gaan
handelen vanwege de verschillen in regelgeving. De EU een belangrijke stap vooruit gezet
met de GDPR, deze regelgeving wordt momenteel niet veel gedeeld buiten het Europese
datablok. Dit heeft handelsbarrières opgeworpen voor bedrijven die zich binnen deze restrictieve datablokken bevinden. Om onze concurrentiepositie te verbeteren, zonder af te
doen aan de GDPR, is het zaak voor de EU om andere landen te overtuigen om Europese
digitale regulering aan te nemen en daardoor het free flow of data blok uit te breiden. In
dit hoofdstuk gaan we in op de strategie en implementatie die we, naar aanleiding van ons
onderzoek, uiteengezet hebben om de uitbreiding van het free flow datablok te bereiken.
De opdeling van deze strategie is als volgt: allereerst beschrijven wij de plannen waarop
het ministerie van Buitenlandse Zaken zich zou kunnen focussen op het niveau van internationale samenwerking, vervolgens op het niveau van regionale samenwerking en tot slot
focussen we op de ontwikkelingssamenwerking strategie met een focus op Nigeria en Kenia.
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Internationale Samenwerking
Verschil in wetgeving tussen landen veroorzaakt problemen voor bedrijven die daar zaken
willen doen. Zoals eerder aangegeven heeft de EU significant strengere regelgeving op het
gebied van persoonsgegevensbescherming dan veel andere landen, wat vooral voor bedrijven binnen de EU veel belemmeringen betekent. Echter, de regelgeving die deze belemmeringen oplegt is essentieel voor het beschermen van de consument in dit digitale tijdperk.
Dit betekent dat andere landen EU wetgeving zullen moeten overnemen, of hun wetgeving
moeten aanpassen voordat we met deze landen handel kunnen drijven. Het voornaamste
doel van onze internationale strategie is om het niveau van de GDPR op het gebied van persoonsgegevensbescherming wereldwijd als nieuwe standaard neer te zetten. Daarbij is het
van belang het free flow of data blok te uit te breiden waardoor de concurrentiepositie van
Nederland en Europa op de digitale markt zal verbeteren.

De opbouw van het Europees datablok
De EU heeft de capaciteit om namens de lidstaten handelsakkoorden te sluiten. Om het
Europese datablok uit te breiden onder de
regels van de GDPR, zal de EU partners moeten
zoeken. De grootste spelers op dit gebied,
de VS en China, hebben al hun eigen uitgesproken standpunten en wetgeving. Het zal
daarom moeilijk zijn om met deze landen te
onderhandelen. Dit betekent dat de EU haar
partners elders zal moeten vinden. Veel opkomende digitale economieën hebben nog niet
zo’n sterk standpunt ingenomen als de VS of
China en kunnen de economische stimulans
van een handelsverdrag met de EU goed gebruiken. Binnen deze groep zal de EU eerst de
meest gelijkgezinde landen op willen zoeken.
Om deze landen bij het datablok van de EU
aan te sluiten zal een adequaat heidsverklaring moeten worden verstrekt, deze verklaring
garandeert dat een land het niveau van persoonsgegevensbescherming biedt dat de GDPR
vereist. Dit is het goedkoopste legale middel
dat de EU ons biedt om de belemmeringen die
de GDPR aan bedrijven oplegt te overbruggen.
Naarmate meer landen aan deze standaarden
voldoen en adequaatheid verklaringen verkrijgen zal het datablok van de EU zich kunnen
uitbreiden.
Omdat de interne markt van dit datablok steeds
groter wordt, zal dit ook aantrekkelijker worden
voor bedrijven: het vestigingsklimaat binnen
het blok wordt daardoor gunstiger. Dit brengt
een sneeuwbaleffect met zich mee aangezien
des te meer landen onderdeel van het blok worden, des te meer landen geïnteresseerd raken
en dit zorgt dus voor een bepaalde druk op de
overheden. Zeker bij de eerder genoemde opkomende digitale economieën, zal er dan een

sterke drang zijn om zich aan te sluiten bij
het EU datablok. Hierdoor groeit de concurrentiepositie van het blok als geheel en zal de
onderhandelingspositie van de EU bij het uitgeven van adequaatheid verklaringen versterkt
worden. Als gevolg hiervan kunnen ook landen
die eerder mogelijk geen potentiële kandidaten
waren, zoals de VS en China, benaderd worden. Daarnaast zal wanneer het blok groeit
de competitie binnen het blok intenser worden
door een groter aantal spelers op de markt.
Een uitgebreid free flow of data blok zorgt dus
niet alleen voor druk op andere overheden,
maar vergroot ook het streven naar innovatie
binnen het blok wat dan weer de economische
welvaart stimuleert voor zowel producent als
consument.

Kandidaten voor integratie in het Europees
datablok vanuit de Europese Commissie
Om het datablok van de EU uit te breiden zijn
er twee landen uitgezocht die kandidaat zijn
om snel toe te treden tot dit blok. Aangezien
IMH hiervoor afhankelijk is van de Europese
Commissie, zal er een langer traject ingegaan
worden om tot een besluit te komen over welke
landen geschikt zijn om deel te nemen. Dit
zal worden gedaan met behulp van de adequaatheid beoordelingen.
Om dit process
soepeler te laten lopen zullen er twee landen
worden voor geselecteerd die vanuit IMH kunnen worden voorgedragen binnen de EU. Hierdoor zullen deze landen sneller kunnen toetreden tot het EU datablok. Om deze landen
te kiezen, zullen verschillende criteria worden
aangehouden. Dit zullen voornamelijk de criteria zijn die de EU zelf al gebruikt, dus onder
meer de adequacy lijst die de Europese Commissie heeft uitgebracht. Dit is een lijst met
landen waarvan de Europese Commissie uit-
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gaat dat deze op een korte termijn onderdeel
zouden kunnen worden van een data akkoord.
Landen die nu op de adequacy lijst staan zijn
onder meer Andorra, Argentinië, Canada, Faroe
eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan,
Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay
en de Verenigde Staten.

en andere Europese landen. Aangezien deze
landen allemaal op de adequaatheid lijst van
de EU staan, zou de EU er bij gebaat zijn om
een data akkoord af te sluiten met deze landen.
Volgens de index van het ECIPE rapport komt
naar voren dat de landen die het meest open
zijn voor digitale handel Nieuw-Zeeland, IJsland, Noorwegen, Ierland en Hong Kong zijn.
Dit betekent dat deze landen de minste barrières hebben in digitale handel en vrije handel
hebben. Het rapport schetst onder andere het
beeld dat kleine open economieën die meer
afhankelijk zijn van de mondiale markt een
sterk open digitale economie nastreven (ECIPE,
2018, p 4). Canada scoort onder het gemiddelde en wordt daardoor gezien als een open
economie met betrekking tot data. In het rapport wordt gebruik gemaakt van de DTRI index,
een index die gebaseerd is op de Digital Trade
Estimates (DTE). De index focust zich voornamelijk op fiscale restricties en markttoegang,
bestaande restricties, en restricties op data en
handel.

Deelname aan deze lijst kan ervoor zorgen dat
een land een data akkoord aangaat met de EU.
Afgelopen jaar heeft Japan een akkoord met
de EU ondertekend om data te delen. Dit heeft
als gevolg gehad dat wanneer data van de EU
naar Japan wordt gestuurd, de data dezelfde
bescherming geniet als in de EU. De onderhandelingen van dit akkoord hebben meer dan 7
jaar geduurd. Een van de redenen hiervoor
is dat Japan nieuwe wetgeving moest doorvoeren om de gegevens van de EU-burgers te
beschermen. Om dit langdurige proces in te
korten zullen de twee landen voordeel halen
bij een aansluiting met de EU en zal de wetgeving adequaat genoeg zijn om relatief snel
een akkoord te ondertekenen. Hierbij zullen we
onder meer een gebruik maken van een index
van de Harvard Business Review en een index Volgens de DTRI is Nieuw-Zeeland het minst restrictieve land ter wereld, gevolgd door IJsland,
van het ECIPE.
Noorwegen, Ierland, Hong Kong en Panama.
Volgens de Harvard Business Review ligt de Op basis van deze gegevens en eerder genadruk in de toekomst op openheid en de dig- bruikte gegevens wordt duidelijk dat IMH het
itale evolutie. Bovenaan de index staan de beste actief kan aansturen op een data akkoVerenigde Staten, gevolgd door onder meer ord met Nieuw-Zeeland en Canada. Dit onder
Nieuw-Zeeland, Argentinië, Japan, Canada en meer omdat beide landen een open economie
binnenkort Zuid-Korea. Landen die ook op de hebben. Daarbij staan beide landen op de adadequaatheid lijst staan. Voornamelijk kleine equaatheid lijst, wat ervoor kan zorgen dat de
open landen zoals Nieuw-Zeeland en Zuid- landen snel door het proces komen. Canada
Korea zullen profiteren van een open data ligt onder het gemiddelde van DTRI, daarbij is
economie (HBR, 2019). Door elkaars ade- Canada ook een van de grootste economieën
quaat heidsverklaring te gebruiken, kunnen ter wereld en een buurland van de VS. Om
meerdere akkoorden ontstaan zoals tussen de deze redenen, zal het betrekken van Canada
en Nieuw-Zeeland een goede impuls zijn voor
EU en Japan.
het datablok van de EU.

Open economieën, interessante kandidaten
voor Nederland
Wat interessanter voor IMH is, is de positie van
kleine landen met een open economie. Onder
meer Zuid–Korea en Zwitserland staan in de
top 5 en Nieuw-Zeeland op plek nummer 12.
Canada heeft hetzelfde niveau als Nederland

Het vergroten van het europese datablok zorgt
ervoor dat de EU binnen de WTO meer onderhandelingskracht heeft. Dit kan ervoor zorgen
dat de internationale regelgeving, waar momenteel de eerste grondslagen aangelegd worden, in een richting gestuurd kan worden die
ervoor zorgt dat het Europese data blok als
standaard naar voren komt voor international
afspraken over digitale handel.
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Europese Ontwikkelingssamenwerking
De focus van de regionale samenwerking ligt op het ontwikkelen van een ontwikkelingssamenwerking strategie met Europese partners waar een grote rol voor digitalisering in de strategie
wordt verwerkt. De redenen voor de focus zijn als volgt: hoewel binnen de huidige Nota
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) van minister Kaag digitalisering
nog op een laag pitje staat, zal dit in de nabije toekomst een belangrijke rol gaan spelen
op internationaal niveau. Daarnaast is er een digitale kloof aan het ontstaan is tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. Een strategie die zich focust op internationale
ontwikkelingssamenwerking kan helpen bij het opbouwen van een digitale infrastructuur in
ontwikkelingslanden, waardoor deze kloof verkleind wordt en deze landen een grotere kans
hebben zich verder te ontwikkelen. Op het moment dat deze landen zich verder kunnen
ontwikkelen op het gebied van digitalisering, zullen zij zich ook gaan mengen in discussies
binnen de WTO omtrent handel regelgeving voor e-commerce en handel in data. Wanneer
deze landen daar daadwerkelijk mee in aanmerking komen zullen zij zich ook aan de tafel
willen voegen. Het is dan noodzakelijk om deze landen aan onze kant te hebben staan als
het aankomt op denkwijze over digitalisering. Op het moment dat Nederland investeert met
publiek private samenwerkingen, infrastructuur ontwikkeling en kennisdeling zal de kans
groter worden dat we deze landen binnen WTO onderhandelingen aan onze kant kunnen
krijgen.

Wat is belangrijk voor de ontwikkeling van dig- welke Europese landen hetzelfde naar digitale
ontwikkelingssamenwerking kijken. De landen
itale infrastructuur?
Om deze digitale infrastructuur te ontwikkelen zal het nodig zijn om te zorgen dat er
een duidelijk beeld is welke factoren nodig zijn
om een goede infrastructuur te ontwikkelen.
Nederland is een koploper in digitalisering en
beschikt over een zeer uitgebreide en duidelijk
gedefinieerde digitalisering strategie. Wanneer
de digitalisering strategie van Nederland verwerkt kan worden in het huidige beleid voor
ontwikkelingssamenwerking kan er goede digitale ontwikkelingssamenwerking worden ontwikkeld. In deze strategie ligt de nadruk
op het ontwikkelen en verspreiden van kennis
door samenwerking aan te gaan met de private sector. Naast de focus op kennisontwikkeling staat er in de Nederlandse digitaliserings
strategie een aantal maatregelen om te zorgen
dat er competitieve markten en eerlijke onderlinge verdelingen ontstaan, dit soort regelgeving zou Nederland ook graag binnen de WTO
ontwikkeld zien worden. Door dit te verwerken
in ontwikkelingssamenwerking zullen de landen
door deze samenwerking sneller geneigd zijn
dit ook uiteindelijk op het internationale toneel
te verlangen.

die hier het meeste raakvlakken met Nederland hebben zijn Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Zweden en Ierland. Hieronder zal de
keuze voor deze landen kort worden toegelicht.

Duitsland
Duitsland ziet kansen in de digitalisering voor
ontwikkelingslanden. Zij vinden het belangrijk
dat er wordt gekeken naar potentiële gevolg
van technologie om zo nieuwe instituties te
creëren die de uitdagingen van de digitalisering het hoofd kunnen bieden en daarnaast
de bevolking te voorzien van de vaardigheden
die nodig zijn voor een verantwoord beheer
van technologie in een digitale wereld. Om de
digitale revolutie actief te faciliteren, is het essentieel voor Duitsland om eigen menselijke
capaciteiten te blijven opbouwen en de samenwerking met de particuliere sector te intensiveren. Naast grote technologiebedrijven en ITdienstverleners in het midden- en kleinbedrijf
(MKB) spelen innovatieve starters uit Duitsland
en de partnerlanden hierbij een belangrijke rol
voor hen (BMZ, p. 63).

Nigeria is een van de landen die Duitsland via
thematische en regionale programma’s steunt.
Samenwerking met andere Europese landen
De ontwikkelingssamenwerking van Duitsland
Het is van belang voor Nederland om de dig- met Nigeria is gericht op duurzame economisitalisering uit te breiden, Nederland kan dit che ontwikkeling. Duitsland steunt onder meer
niet alleen. Er zal in dit stuk worden gekeken hervormingen in de financiële sector van Nige21

ria en de ontwikkeling van financiële diensten
voor het MKB. Daarnaast is Duitsland actief op
het gebied van duurzame energie en energieefficiëntie en in de gezondheidssector. In Kenia
helpt duitsland de regering om de economische
groei te bevorderen, duurzame armoedebestrijding te bereiken en sociale ongelijkheden weg
te werken (BMZ 2019).

Noorwegen
Noorwegen geeft aan dat de doelstellingen
van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling in 2030 niet worden bereikt zonder
de toepassing van technologische vooruitgang
en digitale innovaties. Dit vereist volgens hen
nieuwe vormen van strategische samenwerking. De Noorse Minister van Internationale
Ontwikkeling, Nikolai Astrup, wil dat Noorwegen het voortouw neemt om ontwikkelingslanden in staat te stellen te profiteren van de
kansen die innovatie en digitalisering bieden.
Het doel voor hen is een hoger rendement op
de geïnvesteerde ontwikkelingssamenwerking
te bereiken. De opdracht is voor alle medewerkers op alle niveaus binnen het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken en bij diplomatieke en consulaire missies in het buitenland de opdracht om digitale oplossingen te
bevorderen als middel om de resultaten van
ontwikkelingssamenwerking te verbeteren (Astrup , 2019 p. 6).
Noorwegen heeft in 2018 175.8 miljoen Noorse
Kronen uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking in Nigeria. In vergelijking met 2017
is dit wel gedaald met een kleine honderd
miljoen Noorse kronen (Norwegian Aid Statistics, 2019). Noorwegen plaatst Nigeria onder de kop middeninkomensland. Noorwegen
hebben de minst ontwikkelde landen als prioriteit bij ontwikkelingssamenwerking, dit zorgt
ervoor dat Nigeria op dit moment minder relevant is voor hen (Norad, 2019). Noorwegen
heeft de laatste tijd in Kenia geïnvesteerd om
de toegang tot kapitaal voor kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. Zij
hebben onder andere een windmolenpark financieel gesteund en beleggen voor bijna een
miljard Noorse Kronen in bedrijven in Kenia.
Tot de investeringen behoorden bedrijven in de
sectoren financiën, energie en telecommunicatie (Norad, 2019).

Denemarken
Denemarken is een voorloper betreffende digitalisering als middel voor ontwikkelingssamenwerking. Met de lancering van het ’TechVelopment initiatief’ door de Deense overheid in
2017, geeft Denemarken duidelijk het signaal
af in te spelen op de belangrijker wordende
rol van technologie als drijfveer om economische groei te bevorderen (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, z.d.). TechVelopment biedt
verschillende stakeholders zoals ondernemers
en NGO’s een platform om samen oplossingen
te creëren voor problemen in ontwikkelingslanden. Hierbij legt de overheid de focus vooral
op Afrika. De vier pijlers van het initiatief zijn
het reduceren van de digitale genderkloof, het
promoten van digitale oplossingen en digitale
vaardigheden en het versterken van ontwikkelingssamenwerking door middel van technologische innovatie (Techvelopment approach and
narrative, 2019). Denemarken steunt Kenia
met 970,5 miljoen Deens Kronen. Dit geld is
bestemd om bij te dragen aan een wereldwijd
concurrerend en welvarend Kenia met hoge levenskwaliteit tegen 2030 (Danida, 2019).

Zweden
In het beleid voor internationale ontwikkeling
van Zweden wordt digitalisatie genoemd als
manier om de huidige situatie omtrent ontwikkelingen in derde landen naar een hoger
niveau te tillen (Löfven Lövin, 2016). Zweden focust zich binnen het thema digitalisatie
op het bevorderen van toegang op het gebruik
van open en veilige ICT voor derde wereld landen met een nadruk op zowel vrouwen als jongeren. Voor wat betreft de huidige ontwikkelingssamenwerking van Zweden met Nigeria ligt
de focus vooral op humanitaire hulp. Nigeria is
nummer 18 op de lijst van ontvangers van de
grootste bedragen voor ontwikkelingssamenwerking (Sida, 2017).
De Zweedse ontwikkelingssamenwerking met
Kenia is bedoeld om bij te dragen aan een
beter milieu, een beperkte klimaatimpact en
een grotere veerkracht, de democratische
ontwikkeling van de samenleving en betere
kansen voor arme mensen om zichzelf te onderhouden. Zweden betaalt voor de periode
2016-2020 en geeft in totaal 1 750 miljoen
Zweedse Kronen uit (Ministery for Foreign Affairs Sweden, 2016).
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Ierland

een volledig adequatheidsbesluit, samen met
de EU iets soortgelijks als het EU-VS privacy
shield zou kunnen adopteren wat ook als mechanisme zou kunnen werken voor het VK om
te voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming bij de overdracht van persoonlijke
data uit de Europese Unie. Deze kans is echter
klein aangezien het privacy shield mogelijk
geen stand houdt binnen de Europese rechtbank. Daarnaast zouden eventueel bepaalde
sectors van de industrie de adequaatheid status kunnen behalen in plaats van het VK as
geheel (McCann Fitzgerald, 2017, p. 2).

In het Ierse beleid voor ontwikkelingssamenwerking wordt digitalisatie benoemt als een
manier voor een derde land om zich te ontwikkelen op verschillende manieren.
Het
beleid benadrukt het belang van de participatie
van vrouwen en meisjes omtrent digitale en
technologische innovatie. De grote uitdagingen die komen kijken bij digitalisatie zijn onder
andere de inclusieve manier waarop dit wordt
bevorderd, het faciliteren van informatieoverdracht, het voorzien van de juiste infrastructuur, en het versterken van de reguleringen (A
Better World, 2019).
Wat echter zorgwekkend is dat zo’n adequaatheid besluit een aantal jaar kan duren
Effecten van Brexit op de Europese Digitale wat betekent dat er potentieel een periode
zal komen, wanneer het VK is ge-exit maar
Sector
nog niet als adequaat is beschouwd, waarin
Er wordt algemeen verwacht dat vanaf de Exit Britse bedrijven extra maatregelen moeten nedatum, het Verenigd Koninkrijk (VK) een na- men, zoals standaardcontract bepalingen of
tionale gegevensbeschermingswetgeving zal bindende bedrijfsregels, om nog persoonlijke
tewerkstellen die sterk lijkt op het huidige Eu- data te kunnen overbrengen naar het VK (PWC,
ropese regime. Deze aanname wordt gemaakt 2016, p. 3). Het grote gevaar van deze periaangezien het Britse parlement in het begin ode is dat het een post-Brexit data wall tussen
van 2017 heeft aangekondigd dat een van het VK en de EU zou kunnen creëren aangezien
de Brexit-doelstellingen zal zijn om ervoor te het ontbreken van een adequaatheid besluit
zorgen dat na de Exit, grensoverschrijdende bedrijven zal dwingen om een hoger niveau
stromen van persoonsgegevens tussen het VK van regulering te implementeren om compliant
en de EU op een ’ongehinderde’ en ’onon- te blijven met de Europese standaarden wat
derbroken’ manier door kunnen blijven gaan betreft grensoverschrijdende datastromen. Dit
(McCann Fitzgerald, 2017, p. 2). Deze uit- ontmoedigt dan weer bedrijven om data over
gangspositie is haalbaar wanneer het VK on- te brengen, met andere woorden het creëert
derdeel blijft van de Europese Economische een barrière, aangezien het hogere niveau van
Ruimte (EEA) aangezien dan de GDPR direct regulering significant hogere lasten met zich
van kracht zal blijven (PWC, 2016, p. 2). Wan- mee zal brengen. Deze muur zal er daardoor
neer het VK besluit om zich niet aan te sluiten voor zorgen dat de Britse digitale sector voor
bij de EEA zal het opslaan en/of verwerken van een bepaalde periode niet meer effectief kan
privégegevens binnen, of het overbrengen van bijdragen aan de grote van de Europese digigegevens naar, het VK ingewikkelder worden tale sector in zijn algeheel (PPI, 2018, p. 2).
Dit is zorgwekkend aangezien het VK wordt
dan het nu is.
beschouwd, binnen een recent rapport van het
Dit komt doordat ze niet meer rechtstreeks KPMG, als de derde meest veelbelovende markt
aan het kader van de GDPR zullen voldoen. voor innovatie en technologische doorbraken,
Om deze situatie te voorkomen en daardoor na de VS en China (PPI, 2018, p. 8). Het
de vrije gegevensstroom tussen de Europese PPI beargumenteert zodoende dat de technollidstaten en het VK te behouden, zal het VK ogische middelen van de Britse digitale sector,
een GDPR-equivalent raamwerk moeten imple- vooral op het gebied van kunstmatige intelmenteren om zo de status van ’adequacy juris- ligentie, cruciaal zijn voor de Europese digidiction’ aan te kunnen vragen (McCann Fitzger- tale economie om de Amerikaanse en Chinese
ald, 2017, p. 1). De huidige britse verzamel- economieën bij te kunnen houden, mits de data
ing van wetten wat betreft databescherming adequacy agreement natuurlijk op tijd in plaats
zullen hierdoor aangepast moeten worden als is. Wanneer deze niet tijdig aangenomen is, zal
het zich wil kunnen evenaren met de Europese de snelheid van technologische ontwikkeling,
standaarden. Alleen dan zal het VK als ade- niet alleen binnen de digitale sector maar in
quaat beoordeelt kunnen worden. Er is verder de gehele Europese economie, significant vergespeculeerd dat het VK, als alternatief voor tragen waardoor Europa nog verder achter zal
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komen te liggen in de digitale race (PPI, 2018, fen hebben om de GDPR aan te passen en te implementeren als een stuk Britse wetgeving, in
p. 3).
combinatie met hun huidige Data Protection Act
De meest zorgwekkende consequentie van een 2018, om zodoende als adequaat beschouwt te
ontijdig adequaatheidsbesluit is dus dat de EU- kunnen worden (Taylor Wessing, 2019).
voetafdruk met betrekking tot digital talent
met 25 procent zal afnemen wanneer het de
digitale sector van de VK tijdelijk kwijt raakt, Nieuwe Europese Commissie
wat z’n concurrentiepositie significant zal verslechteren (PPI, 2018, p. 3). Het is dus zaak Buiten de Brexit moet er ook rekenvoor beide, de EU en het VK, om te zorgen dat ing gehouden worden met de toekomstige
het adequaatheidsbesluit op tijd doorgevoerd verkiezingen van de Europese Commissie.
kan worden, wat tot nu ook de meest waarschi- Aangezien de Europese Commissie grotenjnlijke uitkomst lijkt te zijn. Dit doordat het deels bepaalt wat de politieke richting en priorVK heeft aangegeven zijn datastromen met iteiten zijn van de EU, is het belangrijk voor de
de EU niet op te willen geven. Zo beargu- toekomstige Nederlandse Eurocommissaris om
menteert PWC (2016) ook dat de makkelijkste bij de nieuwe commissie, die de nieuwe polien meest waarschijnlijke route voor het VK is: tieke agenda gaat bepalen. Het belang van de
om de tekst van de GDPR te adopteren om zo lange termijn strategie van het uitbreiden van
uitdagingen voor de adequaatheid van de Britse het Europese datablok te benadrukken. Een
wetgeving te voorkomen en daardoor hun rol nieuwe commissie en dus ook Nederlandse Euin de internationale handel veilig te stellen (p. rocommissaris, betekent een nieuwe kans om
3). Het recente uitstel van de Brexit maakt de bepaalde voorstellen hoger op de agenda te krikans hierop nog groter aangezien het de VK jgen. De toekomstige politieke richting van de
meer tijd geeft om zijn digitale wetgeving op EU zal allereerst besproken worden tijdens de
EU leader’s summit in Sibiu op 9 mei waarin dus
orde te krijgen.
de prioriteiten voor het mandaat van de nieuwe
Een laatste dreiging waarmee de EU reken- commissie ook gedeeltelijk uiteengezet zullen
ing moet houden is de kleine kans dat het worden. Een sneak peak, of voorspelling, van
VK van gedachten zal veranderen en zich zal deze prioriteiten kan gevonden worden in het
aansluiten bij het Amerikaanse datablok, wat jaarlijkse werkprogramma dat de Commissie
erg aantrekkelijk is voor de VS aangezien het presenteert waarin het zijn beleidsstrategie in
VK een veelbelovende digitale toekomst heeft. een operationeel programma van te nemen
Op het moment is de Britse digitale economie beslissingen verwerkt. In die van 2019 werd
afhankelijk van de vrije gegevensstroom bin- het belang van het bevorderen van de European
nen de EU maar dit zou eventueel gecom- Digital Single market benadrukt wat betekent
penseerd kunnen worden door volledig toe- dat dit waarschijnlijk ook een belangrijk speergang te krijgen tot het Amerikaanse datablok. punt gaat worden van de nieuwe commissie.
Op het moment zijn er echter geen tekenen Ons voorstel zou onder dit speerpunt geschaard
dat het VK het Europese data blok zal ver- kunnen worden om het zo potentieel op de
laten aangezien ze al de voorbereiding getrof- agenda te krijgen.
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Focus op Nigeria en/of Kenia
In dit onderdeel zal de meest concrete manier van implementatie van het beleidsadvies aan
bod komen. Allereerst zal er worden gekeken naar manieren om samen te werken met andere landen om het draagvlak voor de GDPR te vergroten. Dit is het beste te bereiken met
het organiseren van publiek-private samenwerkingsverbanden. Een goede manier om dit
te doen is via ambassades en nog specifieker: door middel van hackathons en informatieve
conferenties. De meeste potentie om dit doel te bereiken ligt op het Afrikaanse continent in
de landen waar al veel geïnvesteerd wordt op het gebied van digitalisering: Nigeria en/of Kenia. Als laatste worden er per land mogelijke uitdagingen benoemd en specifieke suggesties
gedaan om de eerste stappen te zetten.

Achtergrond
Zoals eerder benoemd is het gestelde doel een
mondiale digitale markt. In deze digitale markt
is er sprake van een free flow of data binnen de regels van de GDPR. Op deze manier
zal de Nederlandse economie maximaal profiteren van de kansen die de nieuwe digitale
economie biedt. De grootste spelers (VS en
China) hebben een eigen standpunt (inclusief
wetgeving) al vastgelegd, waardoor de EU op
zoek zal moeten naar andere opkomende digitale economieën om partnerschappen mee te
sluiten. Daarom is ervoor gekozen de focus
te leggen op Afrika. Het opslaan van persoonsgegevens in een lokale database, oftewel
data lokalisatie, is overgewaaid van China,
waar de overheid inmiddels eist dat bedrijven hun data op lokale Chinese servers opslaan. Verder heeft de focus op Afrika ook
een geopolitieke functie. In de afgelopen jaren
zijn er door de Chinese overheid en Chinese
bedrijven flink geïnvesteerd in de landen op
het Afrikaanse continent. Deze investeringen
waren traditioneel gekoppeld aan ‘grondstofdeals’: bijvoorbeeld de aanleg van een snelweg in ruil voor exclusieve toegang tot een
grondstof zoals goud of olie (Financial Times,
2018). Binnen het Afrikaanse continent zijn er
specifieke regio’s die op dit moment een sterke
digitale economische ontwikkeling en integratie
doormaken. Deze hebben nog geen definitief
standpunt ingenomen over hoe om te gaan
met de digitale economie. Door hen te betrekken binnen de huidige trends en ontwikkelingen ontstaan er kansen om hen deelgenoot
te maken van het Europese gedachtegoed.
Als het aankomt op digitale transformatie, dan
kan het continent Afrika verdeeld worden in
twee regio’s: oost en west. Onder de oostelijke regio verstaan we landen zoals Kenia –
ook wel het Silicon Savannah genoemd. De

westelijke regio huist landen zoals Nigeria,
het Afrikaanse land met de meeste internetgebruikers van het continent. Beide regio’s zijn
hard aan het innoveren op het gebied van technologie. Alhoewel er grote digitale sprongen
plaatsvinden, is de vraag of dit wel de sprongen zijn in de juiste richting. De invoering
van biometrische paspoorten in Ghana is een
voorbeeld; de centrale opslag van biometrische
persoonsgegevens in een landelijke database
van een land met een relatief-hoge corruptie
score gaat niet hand-in-hand met het Europese
gedachtegoed en haar GDPR.
De aanwezigheid van China is nu ook te zien in
het nog te vormen digitale beleid van deze landen, zoals het voorbeeld van Ghana. Aangezien
China een fundamenteel andere visie heeft op
mensen- en digitale rechten, is het essentieel
dat er een Europees gezichtspunt wordt geïntroduceerd. Zowel de EU als de Chinese overheid hebben al investeringen gedaan in de digitale sfeer van enkele Afrikaanse landen. Nu
is het zaak om verdere stappen te ondernemen. Om ervoor te zorgen dat deze ‘Chinese’
trend niet overwaait naar andere landen in de
westelijke regio, zoals Nigeria, is er bewust
voor gekozen om de focus te leggen op deze
twee regio’s door middel van een bottom-up
approach. Er wordt gekeken naar problemen
die op lokaal niveau spelen. Om deze problemen op de juiste manier te adresseren wordt
beleid in de uitvoeringsfase als uitgangspunt
genomen. Deze benadering staat centraal in
dit onderdeel van het beleidsadvies.

Strategie: Bottom-up approach
Nu de aanwezigheid van regionale samenwerkingsverbanden een belangrijke indicatie
geeft van de prioriteiten van deze landen, rijst de vraag: ’Waarom focust dit advies op
samenwerking via de ambassades in plaats
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van een rechtstreekse samenwerking op regionaal niveau?’. Het antwoord op deze vraag
ligt besloten in de mogelijkheden die Nederland heeft als individuele lidstaat van de
EU. De Economic Community of West African
States (ECOWAS) en de East African Community (EAC) kunnen gezien worden als economische regio’s, dit brengt met zich mee dat een
samenwerking tussen deze lidstaten en Nederland alleen gerealiseerd kan worden op Europees niveau. Europa heeft een exclusieve
competentie op het gebied van samenwerkingsakkoorden specifiek en handelsakkoorden
meer in het algemeen. Om toch (relatief) snel
voet aan de grond te krijgen, luidt het advies
om samenwerking niet direct via ECOWAS/EAC
te realiseren. In plaats daarvan is er gekozen
voor een bottom up approach via de Nederlandse ambassades. Lokale investeringsprojecten zoals hackathons, conferenties en vormen van subsidies/geldverstrekking vallen wel
binnen de discretionaire bevoegdheden van
Nederland.

vate partijen kan leiden tot nieuwe en betere
oplossingen. In de praktijk worden deze PPS
steeds vaker ingezet op zowel nationaal als
internationaal gebied op verschillende beleidsterreinen. Betrokkenheid van private partijen,
publieke instituten en maatschappelijk verantwoorde organisaties in deze structuur is een
goede manier om een mondiaal geaccepteerde
GDPR te behalen.
Inclusieve economische
groei kan bevorderd worden en op deze manier
kunnen Nederlandse bedrijven ondersteund
worden door ondernemerschap en sectoroverschrijdende samenwerking te versterken. Concrete voorbeelden zijn hackathons en conferenties. Samenwerking met zowel de Nederlandse
als de Nigeriaanse private sector zorgt voor
een cultuur waarin verschillende perspectieven
van elkaar kunnen leren, waarin meer welvaart
gegenereerd wordt en er een fundament van
vertrouwen wordt gelegd. Het is onder andere
dit fundament dat belangrijk is in het halen van
het gestelde doel.

Hackathon
Concreet advies

Publiek-Private Samenwerking

Een concrete manier om deze structuur van
PPS in te zetten is in het organiseren van een
hackathon. Een hackathon is een bijeenkomst
van verschillende specialisten op IT gebied denk bijvoorbeeld aan software- en website ontwikkelaars, om gezamenlijk aan een thema te
werken. Het doel is om in relatief korte tijd tot
innovatieve en creatieve oplossingen te komen
om zo bepaalde problemen op te lossen. Nederland heeft er belang bij om Nigeria en/of Kenia te laten zien welke kansen universele privacyregels op dataverkeer bieden. De kennis van
Nederland op het gebied van IT zou in Nigeria
goed van pas kunnen komen en kan tegelijkertijd een boodschap overbrengen over hoe er in
Nederland wordt gedacht over data flows.

Publiek-Private
Samenwerkingsverbanden
(PPS) genieten onze voorkeur bij het kiezen van
een concrete actie in Afrika. Dit is voor een deel
gebaseerd op het feit dat stakeholders die er in
de toekomst baat bij zullen hebben dat de betreffende regio zich op digitaal vlak ontwikkelt,
nu ook bijdragen aan de investeringen in die
toekomstige baten. Potentiële stakeholders
zijn overheden, bedrijven, maatschappelijk verantwoorde organisaties etc. Verder kunnen de
baten die ontstaan uit deze investeringen ook
worden bezien in het licht van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). De Neder- Algemene suggestie
landse overheid vindt het belangrijk dat het
bedrijfsleven een actieve bijdrage levert en dit Technologieën zoals AI, Blockchain en IoT kunnen een grote rol spelen op het gebied van
is ook de visie van de (Westerse) consument.
leapfrogging voor Less Economically Developed
De internationale gemeenschap staat steeds Countries (LEDCs) en More Economically Devaker voor complexe uitdagingen, in een tijd veloped Countries (MEDCs). Leapfrogging is
waar steeds meer openlijk getwijfeld wordt aan een concept dat gebruikt wordt in de conlegitimiteit van overheden op internationaal ge- text van duurzame ontwikkeling voor ontwikkebied. Op nationaal gebied heeft zich het besef lingslanden die (technologische) ontwikkeling
ontwikkeld dat een effectieve aanpak ook de kunnen versnellen door minder efficiënte, dubetrokkenheid van de private sector vereist. urdere of vervuilende industrieën en technoloDe aanname is dat het genereren van ken- gieën over te slaan en direct door te schakenis via samenwerking tussen overheid en pri- len naar geavanceerde technologieën. Om on26

twikkelingslanden in de snel veranderende digitale wereld te laten meedoen, dienen landen als
Kenia en/of Nigeria zich zo goed mogelijk voor
te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt,
waarin vele kansen liggen voor bestaande en
toekomstige technologieën.

markt verzekerd moet zijn door de ‘liberalisering van het handelsverkeer tussen de lidstaten
door … ‘niet-tarifaire belemmeringen weg te
nemen om op communautair niveau een vrijhandelszone tot stand te brengen … en tussen
lidstaten belemmeringen voor het vrije verkeer
van goederen weg te nemen’.

Uitdagingen: Afrikaans wantrouwen op WTO- Binnen ECOWAS is Nigeria veruit het dominiveau
nantste land, wiens handel het grootste deel
Nu zijn er ook barrières te overwinnen in de
focus op specifieke regio’s binnen Afrika. Op
WTO-niveau zijn er reeds gesprekken gevoerd en conferenties gehouden met als thema’s
de free-flow-of-data en e-commerce.
De
problematiek die samenhangt met handels
gesprekken in het multilaterale orgaan, te
weten het wantrouwen van de ontwikkelingslanden jegens de westerse grootmachten, is
ook aanwezig bij deze conferenties. Gemiddeld genomen bestaat er onder de Westerse
landen de wens om de moderne ontwikkelingen van juridische richtlijnen te voorzien en
uiteindelijk naar bindende wetgeving over te
stappen. De Afrikaanse ontwikkelingslanden
zijn hier sterk tegen. Ondanks dat de meerderheid van Afrikaanse ontwikkelingslanden sterk
tegen een modernisering is van bindende wetgeving, zijn er ook uitzonderingen. In het volgende gedeelte worden er twee opties belicht
waarbij IMH, met de huidige technologische
ontwikkelingen, kan inspelen op de economie
van de toekomst.

Optie 1: E-Nigeria
ECOWAS
De ECOWAS is een regionale groep van 15 landen met als doel het promoten van economische integratie.
Door economische samenwerking tracht men één groot handelsblok
te creëren op onder andere het gebied van
e-commerce. De visie van ECOWAS is ‘het
creëren van een grenzeloze regio waar de populatie toegang heeft tot zijn overvloedige middelen en waarin het mogelijk is om kansen
te creëren in een duurzame omgeving’. Volgens de United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD) is ECOWAS een
van de grote Afrikaanse Regionale Economische Communities die de evolutie van regionale
integratie in West Afrika gevormd heeft. In
het verdrag van ECOWAS staat dat de interne

van de totale handel van de ECOWAS vormt.
Daarnaast is het handelssurplus van ECOWAS
voor een groot deel te danken aan de economie
van Nigeria. Hieruit blijkt dat Nigeria een zeer
belangrijke speler is binnen de economische regio. Om binnen deze regio draagvlak te creëren
voor de gestelde doelstellingen ligt de focus op
Nigeria.

Willingness: Op WTO- en binnenlands niveau
De kans dat Nigeria het meest open staat voor
het Europese perspectief blijkt ook uit haar acties op het wereldtoneel. Nigeria is een van de
weinige Afrikaanse landen die de samenwerking zoekt op het gebied van e-commerce. Dit
begon in december 2017, toen de elfde ministeriële conferentie van de WTO plaatsvond in
Buenos Aires. Aan het eind tekenden 71 landen een ministeriële verklaring waarin de steun
wordt uitgesproken over het gezamenlijke doel
van het bevorderen van het elektronische handelsnetwerk in de WTO om de kansen die het
biedt beter te benutten. Daarnaast werd de
belofte gedaan om verder te praten over handelsgerelateerde aspecten van e-commerce.
Nigeria is het enige Afrikaanse land dat deze
gezamenlijke verklaring heeft ondertekend. Dit
bleek ook uit de uitkomsten van het World Economic Forum in Davos in januari 2019, waarin
76 landen een nieuwe gezamenlijke verklaring
ondertekenden. Hierin werd de intentie uitgesproken om te beginnen met WTO onderhandelingen op handelsaspecten van e-commerce.
Daarin worden expliciet de unieke kansen en
uitdagingen benoemd voor ontwikkelingslanden, waar Nigeria onder valt. Wederom is Nigeria het enige Afrikaanse land dat deze verklaring ondertekend heeft (WTO, 2019).
De Europese Commissaris voor de Digitale Interne Markt, Andrus Ansip, deelt deze focus
op Nigeria. Op 6 februari 2017 werd bekend gemaakt dat de Europese Commissie een
budget aan Nigeria en andere leden van de
Economic Community of West African States
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biedt om de kosten te dekken van risico’s die
voortkomen uit investeringen in de digitale
economie. Dit is bedoeld om private investeringen in de digitale economie aan te trekken. ‘Ik
geloof sterk in het gebruik van technologie om
de VN-doelstellingen te promoten, om socioeconomische ongelijkheid terug te dringen en
om iedereen toegang te verschaffen tot digitale kansen. Nigeria’s digitale omgeving en
ecosystemen bieden een perfecte omgeving
om hiermee te beginnen, gebruikmakend van
het budget.

Hoeveelheid gebruikers
Dat Nigeria digitaal beleid hoog op de politieke agenda heeft staan is terug te zien in
de statistieken over het land. In 2015 ondertekende de federale regering de wet Cybercrime om fraude bij elektronische handel te
verbieden en te voorkomen. Het doel van de
Cybercrime Act van 2015 gaat verder dan het
verbieden, voorkomen en criminaliseren van
online fraude: het schrijft ook straffen voor en
stelt het institutionele kader voor handhaving.
Het feit dat de federale regering deze wet heeft
aangenomen toont dat Nigeria zich bewust is
van het feit dat het van cruciaal belang is om
data en persoonsgegevens te beschermen (Export.gov, 2018).
Nigeria heeft ongeveer 90 miljoen internetgebruikers (ec.europe.eu, 2018). Het merendeel
van deze internetgebruikers is man (58%) en
42% is vrouw. Ruim 63% van deze groep
gebruikt het internet voor privégebruik. In
tegenstelling tot andere landen, zoals Ghana,
waar het aantal internetgebruikers op ruim 7
miljoen ligt, ruim 3 miljoen internetgebruikers
in Senegal, ruim 2 miljoen in Mali en slechts
160 duizend in Burundi en Sierra Leone, steekt
Nigeria er met kop en schouders bovenuit.

The road to ‘Becoming Digital’
De weg naar digitalisering is tevens terug te
zien in de economie van Nigeria die stilaan
cashloos wordt, aangezien digitale betalingen
en elektronisch bankieren worden geïmplementeerd in 27 staten van de federatie, die
in 2012 in Lagos zijn begonnen als een pilot.
De succesvolle invoering van elektronische betalingen in Nigeria moedigt de toegang aan
van de betalingsdienstaanbieders zoals Visa en
Mastercard, die Nigeria als een veelbelovende
markt beschouwen (Export.gov, 2018). Dit is

te herleiden naar het persbericht van Mastercard in 2017, waarin Omokehinde Adebanjo,
Vice President and Area Business Head for
West Africa van Mastercard, zegt (Mastercard,
2017):
’Wij hebben veel energie en middelen geïnvesteerd om een werkbare oplossing te ontwikkelen die tegemoetkomt aan de uiteenlopende behoeften van verkopers en consumenten in het hele continent en de rest van
de wereld. Het is passend dat onze samenwerking met NetPlus, een in Afrika geboren
technologiebedrijf, heeft geresulteerd in ons
doel om de e-commerce sector te digitaliseren.’
De online commerce en financiële technologieën worden versterkt door een snelgroeiende
jonge populatie, de uitbreiding van het consumentenrecht en de toegenomen penetratie
van smartphones. De huidige e-commerce uitgaven in Nigeria worden geschat op 12 miljard
dollar en naar verwachting zal deze in 2025 75
miljard dollar aan inkomsten per jaar bereiken
(McKinsey, 2013). Nigeria zal in de toekomst
exponentieel blijven groeien in digitale media
en technologie. Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor interacties op alle markten. Als laatste wordt Nigeria gezien als een van de meest
‘mobiele’ landen ter wereld, waarbij het meeste
internetverkeer vanaf mobiele toestellen komt.

Kansen voor Nigeria: Economie digitalisering
Zoals eerder gesteld, zal Nederland (en Europa)
profiteren van de geïntensiveerde samenwerking met Nigeria. Daarnaast heeft deze structuur ook voordelen voor Nigeria, te kennen:
Economische vooruitgang Indien Nigeria als
eerste Afrikaanse land besluit om deel te nemen aan de bindende afspraken die tot stand
zullen komen, zal haar dienstensector hier
sterk van profiteren. Uit voorgaande paragrafen is al gebleken dat de e-commerce en
digitale dienstensector een miljarden sector is,
die tegen 2025 een omvang van bij 100 miljard
Euro zal hebben. Meer duidelijkheid voor binnenlandse en buitenlandse bedrijven zal het investeringsklimaat aanzienlijk verbeteren. Door
het gelijktrekken van de regels zullen Nigeriaanse bedrijven bijvoorbeeld eenvoudiger toegang krijgen tot de lucratieve Europese dienstenmarkt. De huidige staat van de Nigeriaanse digitale economie bestaat uit een groep
‘hubs’, die er vooral op zijn gericht om startups
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te creëren (Harvard Belfert Center, 2016). Het
kunnen zakendoen met andere WTO-lidstaten
zal deze startups de mogelijkheid bieden om
verder door te groeien, een essentiële stap
voor een verregaande digitalisatie van het land.

gen van afgelopen februari niet veranderd. Nu
zijn er onder de Buhari regering verschillende
stappen genomen om corruptie tegen te gaan,
echter hebben deze tot op heden niet tot het
gewenste effect geleid.

Verkleining digitale kloof
De terughoudendheid van ontwikkelingslanden
die haar grond had in de ‘oneerlijke’ concurrentieverhoudingen is ook het resultaat van
een digitale kloof.
Het idee dat Westerse
landen veel meer kapitaal en kennis tot hun
beschikking hebben. Overeenstemming in wetgeving kan er voor zorgen dat de kosten voor
nieuwe technologieën naar het laagst mogelijke punt worden gedreven. Dit in tegenstelling
tot de huidige regelgeving in Nigeria en andere landen waar bijvoorbeeld data-lokalisatie
wetgeving van toepassing is of wordt ingevoerd. Als data vrij kan stromen, kunnen de
meest efficiënte producenten zorgen voor de
grootst mogelijke welvaart voor de samenleving. Goedkopere toegang is een van de belangrijkste redenen voor Nigeria om mee te
werken aan het harmonisatietraject. De auteur van het stuk van Harvard Belfert Center
geeft aan dat hoewel in Nigeria het percentage van inwoners met een mobiele telefoon
hoog ligt, de kosten voor toegang tot het internet nog altijd hoog liggen. Voor verdergaande
ontwikkeling moet door de overheid worden
erkend dat digitalisering meer is dan alleen het
hebben van een mobiele telefoon. Technologieën zoals blockchain en kunstmatige intelligentie zijn fundamenteel voor de 21e eeuw en
er is dan ook een taak voor de machthebbers
weggelegd. De aanwezigheid van bedrijvigheid
zal op den duur leiden tot schaalvoordelen en
uiteindelijk lagere kosten voor de consument.

Een andere uitdaging is de rol van Nigeria in de
mondiale internetfraude. Volgens onder andere
de U.S. FBI’s Internet Crime Complaint Center
(Reuters, mei 2018) kostten Nigeriaanse internet dieven wereldwijd ongeveer 5.3 miljard
dollar tussen oktober 2013 en eind 2016. Nigeria is in korte tijd het epicentrum geworden van
digitale fraude. Een goed voorbeeld hiervan is
de beruchte ‘419 scams’. Dit is een vorm van
fraude waarbij het slachtoffer veel geld wordt
beloofd, in ruil voor een kleine vooruitbetaling,
eindigend dat de fraudeur een hoop geld ontvangt. Deze scam heeft niet voor niets de naam
‘419’ gekregen, naar de sectie van de Nigeriaanse ‘Criminal Code’ over fraude. In Nigeria
is deze vorm van fraude een significante bron
van inkomen geworden.

Uitdagingen: Corruptie en 419 scams

Het organiseren van een hackathon in Nigeria op het gebied van Blockchain en het aanpakken van corruptie en fraude sluit tegelijkertijd aan bij verschillende VN-doelstellingen,
maar in het bijzonder doel 9: Industrie, Innovatie en duurzame Infrastructuur. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt er een (digitale)
infrastructuur, terwijl het hebben van een infrastructuur van essentieel belang is om andere
doelen te bereiken en om de levenskwaliteit te
verhogen. Een technologische vooruitgang is
nodig om dit te kunnen bereiken. Zo stelt de VN
namelijk dat zonder technologie en innovatie,
er geen industrialisatie komt, en zonder indus-

Het concrete advies ligt in het organiseren
van publiek private samenwerkingsverbanden,
specifiek hackathons. Een belangrijke stakeholder in dit geheel is de Nigeriaanse publieke sector. Deze sector noteert momenteel
een score van 27 op de internationale schaal
van corruptie in de publieke sector, volgens
Transparency International. Met deze score
neemt Nigeria de 144e plaats op de wereldranglijst (van 180 landen) in. In 2015 was corruptie een van de grootste onderwerpen van
de verkiezingen en dit is tijdens de verkiezin-

Hoe kan Nigeria blockchain gebruiken om corruptie en digitale fraude te bestrijden?
Zoals eerder genoemd kent Nigeria tot op de
dag van vandaag een hoge mate van corruptie in de publieke en private sector. Nieuwe
technologieën, zoals Blockchain, kunnen daar
een oplossing voor bieden. Blockchain is een
technologie die de laatste jaren behoorlijk wat
publieke aandacht en kritiek heeft ontvangen.
Desalniettemin heeft deze technologie onder
andere de potentie om corruptie en fraude aan
te pakken. Volgens McKinsey, staat Blockchain
momenteel nog in de kinderschoenen, echter
biedt een hackathon juist de kans om deze
infant technology verder te brengen in haar
lifecycle stage.
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trialisatie komt er geen ontwikkeling. Tevens EAC
staat er op de 2030-agenda dat infrastructuur
voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet
Het onderscheid tussen de twee regio’s is voorzijn.
namelijk gebaseerd op de aanwezigheid van
regionale organisaties die uit zijn op harmonDaarnaast zijn de SDG’s armoede (goal 1), een
isatie, economische integratie en verregaande
goede baan en duurzame ontwikkeling (goal
samenwerking op een breed scala aan ac8) , duurzame steden (goal 10) en versterkte
tiviteiten. In Oostelijk Afrika is er de East Africa
instituties en overheid (goal 16) zijn enkele
Community of EAC. De EAC heeft zich als doel
voorbeelden die zouden kunnen profiteren, en
gesteld om uiteindelijk 1 grote gezamenlijke redus Nigeria, van het invoeren van free flows
gio te worden, met vrijhandel (dat zich verder
of data, geharmoniseerde privacywetgeving en
verspreid via de Common Market for Eastern
duidelijkheid over digitale investeringen in zijn
and Southern Africa (COMESA) en de Southalgemeenheid. Technologieën zoals Blockchain
ern African Development Community (SADC),
kunnen geldstromen van NGO’s naar burgrechtspraak via een regionale rechtbank en het
ers en civil society inzichtelijk en traceeropzetten van een regionale grondwet én een
baar maken.
Kunstmatige intelligentie zou
wetgevend orgaan in de vorm van de East
daarentegen de overheid kunnen helpen bij
African Legislative Assembly (EALA). Met de
het doorrekenen van beleid, het bedrijfsleven
EAC als regionale grootmacht is Kenia als groothelpen met het analyseren van haar opgesste economie binnen die regio een aantrekkelagen data etc. Data is een fundamenteel
lijk startpunt voor onze missie om free flows of
vereiste voor veel van deze nieuwe technolodata te promoten. Kenia bezit twee belangrijke
gieën en toegang hebben tot de enorme hokenmerken die dit extra aantrekkelijk maken;
eveelheid data die Europa en andere Weststabiliteit en digitale infrastructuur.
erse landen hebben vergaard kan deze partijen daarbij helpen. Aanvankelijk zullen het
voornamelijk technologieën zijn die een gering
startkapitaal, kennis en data vereisen, maar
naarmate Nigeria meer verbonden geraakt met
Stability
de Westerse landen, zal ook de binnenlandse
digitale infrastructuur verbeteren. Dit heeft voordelen die verder gaan dan handel alleen.
Daar waar er in Westelijk Afrika grote bezwaren
bestaan met betrekking tot de corruptie en
internetfraude in de landen in de ECOWAS
regio, zijn de landen in de EAC regio op
Optie 2: ‘Silicon Savannah’
weg in de juiste richting door het invoeren
van anti-corruptie wetgeving. De gewapende
strijd die vaak op religieuze grondslag wordt
gevoerd, alsmede separatistische groepen zijn
niet van toepassing in Kenia.
Zeker met
Kenia
het toegenomen populisme in een aantal Europese lidstaten is de roep om ontwikkelingsDe tweede suggestie als onderdeel van de gelden te reduceren steeds groter geworden.
‘twee-sporen aanpak’ is een focus op Oostelijk Iedere euro die verkeerd terecht komt, leidt
Afrika. Een andere regio die dusdanig verschilt tot scherpe kritiek op het overheidsbeleid. Met
van Westelijk Afrika, dat het een aantal van de dit in het achterhoofd is het dan ook zaak
tekortkomingen in de eerste optie aanpakt. Het om stabiele landen als potentiele investeringsland in de regio dat we uiteindelijk voorstellen is bestemingen te zien: Kenia. De 419-scam,
Kenia, op basis van de overheid, de veiligheid waar Nigeriaanse personen zich voordoen als
in het land en de technologische ontwikkelin- andere mensen op internet is, zoals we hebben
gen. Daar waar in de voorgaande paragrafen gezien in Optie 1 een potentiële barrière voor
werd gesproken over het potentieel van Nigeria westerse overheden en bedrijven om te inals opkomende economie, biedt Kenia de vo- vesteren in Nigeria. Kenia kent niet zo een
ordelen van een meer betrouwbare overheid, ’ontwikkelende’ markt voor oplichting en is
en verregaande digitalisering, met als kers op dus wat dat betreft aantrekkelijker voor zowel
de taart; een IT-centrum dat betiteld wordt als Westerse overheden als voor het Westers bedrijsfleven.
’Silicon Savannah’.
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Infrastructuur
Zoals ook door onze expert is aangegeven, is
de EAC regio op dit moment in technologische opmars. Silicon Savannah, een woordspeling met de combinatie Silicon Valley en
de savanne is een benaming van het up-andcoming ecosysteem dat al reeds bedrijven heeft
aangetrokken en op zoek is naar nog meer investeringen in moderne digitale technologieën.
Dit is specifiek binnen Kenia, maar in de EAC
als geheel is begrip bij de bureaucraten dat investeringen in technologie de arme bevolking
de kans geeft om uit de armoede te ontsnappen. Deze aanwezigheid is een pullfactor voor
andere bedrijvigheid. Er zijn reeds Nederlandse succesverhalen in Kenia ontstaan. In de
media is het bedrijf ’Caspar Coding’ uitgelicht
met drie jonge Nederlandse ondernemers die
actief zijn in de Silicon Savannah (Volkskrant,
2018). In samenwerking met de Nederlandse
ambassade kan er zicht komen op andere zakelijke kansen. Een ander voordeel van deze ontwikkeling die reeds van start is gegaan, is dat
er al een basis ligt voor de eventuele investeringen die Nederland zou doen. Het organiseren van een hackathon is een stuk makkelijker omdat er al een ecosysteem bestaat waar
economische bedrijvigheid is rond digitale technologieën.

Uitdagingen: Mensenrechten in Kenia
De schendingen van mensenrechten zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van media
zijn zaken die de Nederlandse overheid aan het
hart gaan. Dit zijn principiële kwesties die de
Nederlandse diplomatie vaak aan de kaak stelt
op multilaterale organisaties. Het feit dat de
overheid Kenia steunt met geld moet dus altijd goed tegen het licht gehouden worden en
immer met in het achterhoofd genomen dat er
een balans moet zijn tussen de doelen die Ned-

erland nastreeft en de eventuele mensenrechtenschendingen die daarmee gepaard kunnen
gaan. Extreme beperkingen van vrijheid van
meningsuiting en vrijheid van media passen
ook binnen de Chinese manier van denken en
daarmee ook hun datablok. Het zal daarmee
des te lastiger worden om Kenia op termijn
te overtuigen van de Europese visie op free
flows of data en privacybescherming. Bovendien zouden de Keniaanse autoriteiten bezwaar
kunnen hebben tegen de kritiek op hun manier
van water-managen, iets wat zij als impliciet
kunnen opvatten uit het feit dat een buitenlandse mogendheid in hun land samen met Keniaanse burgers het huidige beleid tracht te veranderen.

Hoe kan het gebruik van AI ingezet worden
voor watermanagement in Kenia?
Probleemomschrijving: Op het platteland en
in de suburbs heeft Kenia als gevolg van
klimaatverandering een ernstig watertekort.
Beter water-management zou kunnen leiden
tot een efficienter gebruik van de bestaande
natuurlijk bronnen van water en een indicatie
geven waar op dit moment water wordt verspild.
Het watertekort oplossen past binnen 3 verschillende SDG’s, te weten nummer
3; goede gezondheid en welzijn, nummer 6;
schoon water en sanitair en nummer 13; klimaat. In de hackathon die eventueel zou worden georganiseerd kan AI aan bod komen waarbij oplossingen op het bovenstaande vraagstuk
geformuleerd kunnen worden. Bovendien is
Nederland op het gebied van watermanagement een internationaal expert. Niet alleen
zal de aanwezig van Nederland een positieve
invloed hebben op de toegang tot drinkwater
voor de lokale bevolking, het biedt ook kansen
specifiek voor het Nederlands bedrijfsleven dat
is gespecialiseerd in drinkwatervoorzieningen
en management.
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Conclusie
Na intensief onderzoek en gesprekken met vele experts zijn wij tot de bovengenoemde adviezen gekomen. Ons advies bouwt voort op een onderzoek naar trends en ontwikkelingen
die een grote rol spelen in de economie van de toekomst. Omdat dit diepgaande onderzoek ook wereldwijde trends in beschouwing heeft genomen, speelt dit beleid in op deze
ontwikkelingen. Hieruit is gebleken dat het belang van vooral data alomtegenwoordig is.
Omdat Blockchain, e-commerce, Artificial Intelligence en The Internet of Things continu in
ontwikkeling zijn is het lastig dit met een eenzijdig beleid bij te houden. Hierom ligt de
focus voornamelijk op data.
Hoewel de GDPR momenteel voor regelgeving binnen de EU zorgt, is het van belang
dat er een manier wordt gevonden waarop dit ook naar internationale sferen kan
worden uitgebreid. De drie gedetecteerde datablokken, EU, VS en China hebben elk
verschillende prioriteiten en Nederland moet zich behoeden om zichzelf met het beleid
niet in de vingers te snijden. Free flow of data blijft ook voor Nederland belangrijk en
voor de ontwikkeling van zowel onze eigen economie als die van de EU.
Hierom moet Nederland bezig zijn met samenwerkingsverbanden. Data kent geen
fysieke landsgrenzen en de bescherming van consumenten is een prioriteit in ons advies. Voortvloeiend uit ons onderzoek blijft de GDPR momenteel het enige concrete
voorbeeld van adequate regelgeving en samen met andere landen moet Nederland
hier proberen een internationale standaard van te maken. Hierdoor kan Nederland
zichzelf ontwikkelen en tegelijkertijd een aantrekkelijk vestigingsklimaat met hoge
standaarden realiseren. Ook moet Nederland zich focussen op het dichten van de
digitale kloof tussen landen. Digitalisering moet een grote rol gaan spelen in het ontwikkelingsbeleid, zodat ontwikkelingslanden uiteindelijk een grotere inspraak kunnen
krijgen binnen de WTO. Door te investeren in dit soort landen versterkt Nederland
haar politiek-economische positie. Deze strategie gaat uit van samenwerking met andere Europese landen die digitalisering ook hoog op hun ontwikkelingsagenda hebben
staan. Desalniettemin spelen er op de korte termijn verschillende issues: de Brexit
hangt boven het hoofd, maar ook een nieuwe Europese Commissie kan veranderingen
in het huidige beleid teweegbrengen. Nederland moet proberen de belangen op dit
gebied te blijven behartigen zodat deze ook binnen de nieuwe Europese Commissie
gehonoreerd kunnen worden. Wat Brexit betreft moet Nederland proberen zich voor
te bereiden op een significant verlies in human resource en de aansluiting van het VK
bij het datablok VS. Ook hebben wij ons beleidsadvies aangevuld met een out of the
box strategie, namelijk proberen Afrika, in het specifiek Nigeria en/of Kenia, zich te
laten aansluiten bij dezelfde standaarden omtrent data.
Onze ontwikkelingshulp strategie is het meest out of the box: het investeren in Nigeria
en Kenia om deze landen te betrekken bij de Europese standaarden op het gebied van
digitale wetgeving. Dit sluit niet alleen perfect aan op het ontwikkelingsdoel op middelkorte termijn, maar helpt ook bij het behalen van Sustainable Development Goals.
Iets wat erg in samenhang is met de Nederlandse BHOS nota. Nederland moet dit doen
door zich te richten op PPS met Nigeria en Kenia om goodwill en interesse te kweken
door middel van bijvoorbeeld een hackathon of het organiseren van conferenties.
Kortom, ons advies voor Nederland kan in één zin geformuleerd worden als het bijdragen aan een internationale standaard voor digitalisering waarbij men ook de eigen
socio-economische en politieke positie beschermt.
Zoals elk beleid zal ook dit beleid van tijd tot tijd moeten worden aangepast: we leven
in een tijd van razendsnelle ontwikkelingen en momenteel ook veel internationaalpolitieke veranderingen die omstandigheden elk moment kunnen veranderen. De
kracht van dit advies ligt daarom wel in de veelzijdigheid ervan en het feit dat rekening
is gehouden met de lange tijd die beleidsvorming vaak in beslag kan nemen.
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Nawoord

Het proces van beleid schrijven is niet eenvoudig en er zijn dan ook zeker elementen waar
wij als young professionals tegenaan zijn gelopen. De vergaderingen hebben niet altijd geleid
tot besluitvorming en voortgang. Na de tussentijdse presentatie in december is er echter
meer focus gekomen en ontstond er meer richting voor het onderzoek. Zorgvuldige consultatie met een grote variëteiten aan experts heeft ons onderzoek een nieuwe wending
gegeven. Bovenal het bezoek aan Brussel heeft ons van nieuwe inzichten voorzien. Zowel
sprekers uit het bedrijfsleven als academici van kennisinstellingen hebben een waardevolle inkijk kunnen geven, waar wij hen ook erg dankbaar voor zijn. Hun visie op (politieke) ontwikkelingen is iets wat niet uit de literatuur had kunnen worden gedestilleerd. De
gesprekken, die onder de Chatham house rules gevoerd zijn, hebben een interessante, maar
bovenal relevante bijdrage geleverd aan het beleidsadvies.

34

Bibliografie
Aaronson, S., Leblond, P. (2018). Another Digital Divide: The Rise of Data Realms and
its Implications for the WTO. Journal Of International Economic Law, 21(2), 245-272. doi:
10.1093/jiel/jgy019
A Better World: Ireland’s Policy for International Development (2019). Geraadpleegd op 30
april 2019, van https://www.irishaid.ie/media/irishaid/aboutus/abetterworldirelandspolicyforinternationaldevelopment/A-Better-World-Irelands-Policy-for-International-Development-v3.pdf.
Adviesraad Internationale Vraagstukken. (2018b). Coalitievorming na de Brexit. Geraadpleegd
van https://aiv-advies.nl/download/7ec9513f-4251-4658-911e-85e95473b127.pdf.
Digital Trade Restrictiveness Index (DTRI). (2018). ECIPE. Geraadpleegd op: http://globalgovernanceprogramme.eui.eu/wp-content/uploads/2018/09/DTRI-final.pdf.
Danida,(2019). Geraadpleegd op: http://kenya.um.dk/en/danida-en/.
Esty, D. C. (2002). The World Trade Organization’s Legitimacy Crisis. World Trade Review,
1(1), 7-22.
European Commission. Digital Single Market: Free flow of non-personal data. Geraadpleegd
op: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
European Council on Foreign Relations. (2019, 30 Januari). Dutch courage: Is the Netherlands
overconfident in its EU influence? Geraadpleegd op 13 april 2019, van https://www.ecfr.eu/article/commentary_dutch_courage_is_netherlands_overconfident_in _its_eu_influen.
European Council on Foreign Relations.(2019, 23 April). EU Coalition Explorer . Geraadpleegd op
12 april 2019, van https://www.ecfr.eu/page/ECFR269_EU_COALITION_EXPLORER_2018_V1.10.pdf.
Financial Times. (2018, 13 juni). Geraadpleegd op 10 mei 2019, van https://www.ft.com/content/fb9f8528-6f03-11e8-92d3-6c13e5c92914

HRB. (2019). Which Countries are Leading the Data Economy? Geraadpleegd op: https://hbr.org/2019/
countries-are-leading-the-data-economycomment-section
Juma, C., Braunstein, J., Schneier, B., Nye, J., Esfandiary, D., Allison, G. et al. (2016).
How Africa can transition from extractive industries to learning economies. Retrieved from
https://www.belfercenter.org/publication/how-africa-can-transition-extractive-industries-learningeconomies-0

Löfven, S. Lövin, I., (2016). Policy framework for Swedish development cooperation and humanitarian assistance. Retrieved from: https://www.government.se/49a184/contentassets/43972c7f81c34
version_web.pdf.
Lee-Makiyama, H. (2011). Future-proofing world trade in technology: Turning the WTO IT
Agreement (ITA) into the International Digital Economy Agreement (IDEA) (No. 04/2011).
ECIPE Working Paper.
Mastercard (2017). Retrieved from https://newsroom.mastercard.com/mea/press-releases/nigeriantech-start-up-and-mastercard-deliver-cashless-online-shopping-payment-solution/

McCann Fitzgerald. (2017). Brexit Data Protection and EU-UK data Flows. Geraadpleegd op:
https://www.mccannfitzgerald.com/uploads/7638-Brexit_-_Data_Protection_and_EU-UK_Data_Flows_
35

Ministry of Foreign Affairs of Denmark (n.d.). Denmark at the digital forefront. Geraadpleegd
op: http://um.dk/en/danida-en/strategies%20and%20priorities/techvelopment/.

Ministery for Foreign Affairs Sweden. (2016). Strategy for Sweden’s development cooperation
with Kenya. Geraadplaagd op: https://www.government.se/49927c/contentassets/94f44f8b54104346
for-swedens-development-cooperation-with-kenya-20162020
Nigeria. (2019, 2 mei). Geraadpleegd op 2 mei 2019, van https://www.bmz.de/en/countries_regions/subsahara/nigeria/index.html.

Norwegian Aid Statistics. (2019, 2 mei). Geraadpleegd op 2 mei 2019, van https://norad.no/en/front/to
spublications/norwegian-aid-statistics/?tab=history
PPI. (2018). How Will the Post-Brexit ‘’Data Wall’’ Affect the European Union. Geraadpleegd op:
https://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2018/10/PPI_Post-Brexit-Data-Wall2018.pdf

PWC. (2016). Brexit Monitor, The impact on the free flow of data. Geraadpleegd op: https://www.pwc.nl
uments/pwc-brexit-monitor-free-flow-of-data.pdf

Carsten, P (2018) Nigeria’s Internet fraudsters zero in on corporate email accounts. Reuters.
Geraadpleegd van https://www.reuters.com/article/us-nigeria-cyber-crime/nigerias-internet-fraudsters
zero-in-on-corporate-email-accounts-idUSKBN1I42B
Sampath, P. (2018). Regulating the Digital Economy: Are We Heading for a Win-Win or a Lose
Lose?. SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.3107688
Sida (2017). Swedish Development Cooperation and its results in figures. Geraadpleegd van
https://www.sida.se/contentassets/af340eb392ed4cf2ae0c85b4f54f66c9/10201028_fickfolder_engelsk_2017_webb_ny.pdf

Strup, N. (2019). Digital strategy for Norwegian development policy. Geraadpleegd van https://www.reg
jeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/utvpolitikk/digit al_strategynew.pdf
Taylor Wessing. (2019). Cross-border data flows after a no deal/no adequacy Brexit. Geraadpleegd op: https://globaldatahub.taylorwessing.com/article/cross-border-data-flows-aftera-no-deal-no-adequacy-brexit
Techvelopment: approach and narrative (2019). Geraadpleegd op 30 april 2019, van TechVelopment: Approach and Narrativeum.dk/.../TechVelopment%20-%20Approach%20and%20Narrativ…
Thegovgroup.org. (2018). End Review of EnPe I and Mid-Term Review of EnPe II (Final Report). Geraadpleegd van https://norad.no/globalassets/publikasjoner/publikasjoner-2019/endreview-of-enpe-i-and-mid-term-review-of-enpe-ii.pdf
Volkskrant (2018). Nederlands succes in kraamkamer van Afrikaanse tech-industrie Silicon Savannah. Geraadpleeg op 6 mei 2019, van https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederlandssucces-in-kraamkamer-van-afrikaanse-tech-industrie-silicon-savannah b1df9431/
Wilkinson, R. (2011). Measuring the WTO’s performance: an alternative account. Global policy,
2(1), 43-52.

36

