
Nade schokgolf vande
brexit bezinnenpolitiek
enbedrijfsleven zich
hardopopde vraag,wat
nu?Ook indewereld
vanbits enbytes speelt

die vraag, vooral voormultinationals die
iedere secondekarrevrachtenaandata
over klanten,werknemers endeals trans-
porteren tussendeEUenhetVerenigd
Koninkrijk.

Onderdeoppervlakte vandemondi-
ale datasamenleving liggenBrussel en
Londenal decennia op ramkoers over
data- en communicatiebeleid.Denieu-
weBritse premierTheresaMaywasde
laatste jaren inhogemate verantwoor-
delijk voordie steedsdiepere kloof. Zij
moet vanhet door continentaal Europa
zogekoesterdeprivacybeschermingwei-
nighebben.

Inmijnonlangs verschenenboekSe-
curingPrivateCommunicationsbeschrijf
ik hoezeer deBrittenhetEuropesepri-
vacy- en cybersecuritybeleid frustreren.
In 1990blokkeerden zij een visionaire
EU-Beschikking Informatiebeveiliging.
In 1997 toverden zij universele versleu-
telingsverplichtingen voor telecommu-
nicatie uit de voorloper vandehuidige
E-Privacyrichtlijn. Sinds 2012 strooit

Londen zand inhetwetgevingsproces
vandenieuweEUPrivacyverordening en
de vorigeweek aangenomenRichtlijn
Netwerk en Informatiebeveiliging.Die
laatstewas er zonderBritse blokkade al
in 1990geweest enpasseerdenu in sterk
verzwakte vormde raad vanministers.

DeEuropese enBritse constituties
vormenookeen splijtzwam.Veel vande
stevigereEuropeseprivacy-jurispruden-
tie vindt haar oorsprong inprocedures
vanBritseburgers tegenhunoverheid.
DenkaandebefaamdeLiberty-uitspraak
vanhet Straatsburgsemensenrechten-
hof uit 2008, over demassaspionage
doorEngelse inlichtingendiensten van
alleNoord-Ierseburgers. In 2014maakte
het LuxemburgseEU-hof gehakt vande
RichtlijnBewaarplichtTelecomgege-
vens, deomstreden surveillancemaat-
regel uit 2006diewerdgelanceerddoor
toenmalig premier enEU-voorzitter
TonyBlair, ingefluisterddoorpresident
Bush.Demonumentale uitspraak schiep

het precedent voorde veelbesproken
verwerping in2015 vande ‘SafeHarbor’
datadeal tussendeEUendeVSdoorhet
EU-Hof .

Weliswaar zijnBritten juridischge-
bondenaandezeuitspraken,maarhet
concept vaneen continentale opperrech-
ter blijkt voorde conservatieveBrit een
onverteerbare oxymoron.Uitgerekend
dekersversepremierTheresaMay stond
alsminister aandewieg vande Inves-
tigatory PowersBill, eendraconische
surveillancewetwaardedoorhetEU-Hof
vernietigdeBewaarplicht kinderspel bij
is. In april pleitteMaynog voorhet op-
zeggen vandeelnameaan internationale
mensenrechtenhoven, zoals deVSdat
eerder al deed.

Debrexit is goednieuws voor vrij-
heidslievendeEuropeanen: het data- en
communicatiebeleid zalmeer oog
hebben voorhunprivacy.Maar voor
ondernemers en vooralmultinationals
is debrexit eenpotentiëlenachtmer-
rie.De cruciale vraag is of deEuropese
Commissie aanhetVKhet stempel van
eenadequaat beschermingsniveau voor
Europesedata toevertrouwt.Noorwegen
handhaaft deEU-regelgeving strak en
magdaaromaanschuivenbij Europese
vergaderingen vannationale datatoe-

zichthouders.MaarMayoriënteert zich
meer opdeVSdie volgenshetEU-Hof
geenadequaat beschermingsniveaubie-
den voor onzedata.

Als deBrittendeproeve vanadequaat-
heidniet halen, vervalt voor talloze inhet
VKgevestigdebedrijvende juridischeba-
sis voordatatransport over deNoordzee.
Alle cloud- endatacontracten vanmulti-
nationalsmoetendanherzienworden.
Data-intensievebedrijven zullen zich al-
licht vestigenbinnendeEUen voorgoed
afscheidnemenvanTheOldCountry.

Debrexit houdthet datahuwelijk tus-
sende vreemdebedgenotenniet langer
verdragsrechtelijk bij elkaar. Terwijl de
Snowden-onthullingennognadreunen,
zullende in eigen landals ‘Big Sister’
bekendstaandepremierTheresaMay en
multinationalsmetman,macht en rela-
tietherapie proberenhet datahuwelijk
te redden. Zijmoetenhemel enaarde
bewegen,wantdedieperepolitieke en
constitutionele ontwikkelingenduwen
deEUenhetVerenigdKoninkrijk al de-
cennialang richting eendatascheiding.
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Brexit legt
dataschisma
bloot tussen
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