
De globaliseringselite ophet
WorldEconomicForum in
Davos enanarchistenophet
hackerscongres 33c3 inHam-

burg zijn opvallendeensgezind:Donald
Trump is onvoorspelbaar (endus eng).
De internetagenda vandekersverse
presidentwasuiteraard inHamburg en
zelfs inDavos eenhoofdthema, omdat
deEUendeVSopkorte termijn consen-
susmoetenbereikenover brandende
kwesties als privacy en cybersecurity. In
feite laat Trumpalna eenpaardagen
ziendat dienoodzakelijke consensus
onhaalbaar is.Doorde steedsdiepere
breuk tussendeEUendeVS verliest het
Westendegrip opdekernwaarden van
hetmondiale internet. Burgers, innova-
tie en vooralmultinationals zijnhet kind
vande rekening.

Consensus vanhetWestenover pri-
vacy en cybersecurity is zowel juridisch
noodzakelijk alswenselijk.Nood-
zakelijk, omdathet EuropeseHof van
Justitie daaromvraagt. Ietsmeerdan
een jaar geleden verpulverdehetHofde
bilaterale afsprakenover trans-Atlan-
tischdatatransport, de ‘SafeHarbor’-
regeling, omdatAmerikaansewetgeving
onvoldoendebeschermingbiedt aan
Europesedata. Sindsdie veelbesproken
uitspraakontwikkelt het EuropeseHof
deminimumvereisten voorprivacy en
cybersecurity ophet internet bij elke
kans, oftewel elkenieuwe zaak, zoals

onlangs in eennieuwe strengeuitspraak
over de controversiële bewaarplicht van
bel- en internetgegevens.

Aankomende zomer toetsenEuropese
datatoezichthoudersde vervanger van
‘SafeHarbor’, denieuwebilaterale data-
deal ‘EU-USPrivacy Shield’aandienieu-
we eisen endepraktische invullingdaar-
vandoordeVS.Hetnieuweelan vanhet
Hof is ingegevendoorhet zelfstandige
grondrechtencharter vandeEUuit 2009.
Stilaanblijkt dat deEUeencompletere
trias politicaheeft gekregen: Europese
enAmerikaansepolitici kunnen voor
hun internetbeleidniet langer omde
grondrechteneisen vanhetHofheen.

Daarnaast iswesterse consensus
wenselijk voorburgers enondernemin-
genwereldwijd. Regelmatig lezenwij in
het FDhoezeer cloud computing, het
internet der dingen, zelflerende soft-
ware ennieuweblockchain-gebaseerde
dienstenonze economie en samenleving
ingrijpend zullen veranderen.Nu ishet
moment omdekernwaarden vandede-

mocratische rechtsstaat inde technolo-
gie vande toekomst te verankeren, zoals
respect voor grondrechten engelijke toe-
gang tot nieuwe softwareprotocollen, bij-
voorbeeld voor kunstmatige intelligentie
enhet internet der dingen.Consumen-
ten enbedrijven zijn gebaat bij robuuste
regelgeving en rechtszekerheid.

Voorhet eerstwarendeVS, bijmonde
vanpresidentBarackObamaenHillary
Clinton, bereidbruggen te slaan.Obama
introduceerdede eerste federalewet
voordatabeschermingooit, het ‘Privacy
Shield’ is verre van ideaal,maar een
flinke verbetering en zelfs voordeuitwis-
seling vanpolitiegegevens ligt er nueen
privacydeal.DeEUenVSwarenhet lang
niet altijd eens,maar een consensus
leek indemaak, die vervolgens internet-
afsprakenmet landen inZuid-Amerika
enAzië beïnvloedde.

Trumpzit pas eenpaar dagenop zijn
troon,maarheeft nual eenbroertje
doodaanprivacy en cybersecurity.Hij
wil eendatabase latenbouwen vanalle
moslims indeVS.Hij is tegende versleu-
teling van internetcommunicatie. Zijn
net benoemdeCIA-chefMikePompeo
verklaardeop23 januari dat de garanties
waarhet ‘EU-USPrivacy Shield’ op rust in
deprullenbakmoeten.

Trumpkanzelfs eenmeerderheid
creëren langs zijn eigenwensen inhet
Amerikaanse SupremeCourt,waarmee
hij impliciet privacy enandere grond-

rechtendebattendecennianaar zijn
handkan zetten.WaardeEuropese trias
politica completerwordt, is deze inde
VShelaas ver te zoeken, nuTrumpdeuit-
voerende,wetgevende en rechtspreken-
demacht kan controleren.OnderTrump
zullendeVSendeEUals beleidsmakers
niet naar elkaar toegroeien,maar juist
verder uit elkaar.

HetWestenheeft de komende jaren
eenuitgelezenkans eneen juridische
plicht dekernwaarden vandedemo-
cratische rechtsstaat inhet internet te
verankerenenmondialemarkten langs
die spelregels te creëren.Maardoorhet
schisma inhetWesten zal datatransport
haperen enblijvendebroodnodige
juridischekaders uit. Enals het ‘vrije’
Westen er al niet uitkomt, zullenChina
enRuslandhuneigenecosysteemvoor
het internet verder uitbouwen.Rusland,
China en ‘Americafirst’.Misschiendrijft
Trumpdeglobaliseringselite en inter-
netanarchistennaar elkaar; beidekam-
penaccepterenhetnieuweelan vanhet
EuropeseHof.

Maar alwilDavoshetniet horen, op
bestuurlijkniveau is het economische en
morele leiderschap vanhet ‘vrije’Wes-
ten, ookophet internet, tanende.
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