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'We willen internet niet dichtregelen'
Constantijn van Oranje over de digitale agenda van Eurocommissaris Kroes
'Reg io's en landen di e investeren in ee n goede di g itale infra stru ctuur kunn en daar enorm
va n profiteren,' zegt Co nstan lijn va n Oranje, die in hel
kabinet va n Europees Co m missaris Neelie Kroes onder

meer vera ntwoord elijk is voo r
de di g ita le intern e markl.

I-Iel gaat 0111 een markt va n
duizenden ITli ljarden euro's,

honderddui ze nd en banen voo r
goed o pge leiden én 0 111 vee l
aa ntrekkelijke producten voo r

consumenten. Deel Svan de
interviewserie ove r de interne
markt va n [UroPil.
ECONOMIE

Alle a larmbe llen ginge Il afloen
de inb raak bij DigiNol:H aa n het

licht kwam , het bedrijf dal de s i t (' ~
v(l n de oV('fhr Îd 1110('1 beschNIl H" n.
!:rnlra ans(' ha( k('T zr i Nedprla m l
tP wi llen strarf(' n voor dl' b('lrokkelllH~id b ij (If.· val va n Srebrcllica in
1995. Voor het ('trst sind s de digitale
r('vo lulÎl' drong het besef echl door
da t dC' bl'v('iligin~ va n overheidsinforrnatÏ(' n iet w;ltNdichl was.
1hwijl int t'l"Ilet in het dage lijks
leven bij de overhe id , bij bt'drij vpn
e n b ij veel burgers n iet meer is
weg te dcnken , blijkl de vei ligheid
o nvoldoe nd e /!:cj.!a randeerd . Sites
va n f.!;C llwentell staan so m s vo lll'dig ope l1 . Part iculiere gegewil s op
overheidss it es lijl1 niet afdoende
Iwwiligcl.
Banken hebbC'll allrlnf.!;l' r de strijd
ll1C't digidi('\en aangl' hondC'Jl . Na llIC'll <; dl' 'b,lIlk ' inforIlleren inbrek('rs naar pincodes va n gebru ikers
Pil vervolgell s pl underell ze de
rpk('n ing. De Raboba n k besloot
de7c 70ll1el pinnen met d(' bankpas
buiten Europa zelfs te b('"riete n ,
o mdat 7.(' op dl'lI' manier ~ kil11nlf'n
wi lt ('gellgaan .
I:urocom rnissar is N('elie Kroes
(Digitale Agenda) en h aar kabinet
werken deze zomrr hard aan reil
[u ro pese stralegil' voor wi lig hcid op
het intl' rrH'l, die in (Ir herrst hekend
wo rd t ge m aakt. 'Ot' w ili g llC'id op
internet is el;' n grool prob let' l11 : legt
Con sta n tijn va n Oranje, lid v<ln hpt
kabinet van Kroes in Bru sse l. 0 111 in
I:m o pa ('en dig it ale markt tot stand
tp br('ngl'll met ('{'nl' lek tro ll i'iche
bet a li llgs ru im tl' jo, cybe f\eiligh e id
PPII abso lut e voo rwaMde.
Korter t ijdsbestek
AI h\ int ig jaa r w('rkrll de 27 lan
dell van dr I:uropese UnÎl' :l;1Il de
tOl sLIIHlkorning V:l ll C'f'1l interne
markt. Dl' s nrlht' id \'.1 11 rle digitale
revo lut ie dw ing! I.lnden ('( ht er in
een \'('e l korter tijd 'ib(,slfk tot m ilal '
regc len 0 111 lot <'én intern(' di~i,alt'
m arkt te kornrn . 0(' kost ell van
niptsdoen lijn il1lm('T ~ hoog.
[e l1 j;l:l r gr ll'den bezorgde l'('11
inbmak op het intel11rt SOli)' ('(' 11
schade van 175 Illi ljo('n dol lM, be
cijrerde KroI'S ('crder dit j.l ;l r in erll
toes prilak over veilig heid .
rraude mei creditcard s best:lat
o mine a ll ang. 'fI,·lellsell moeteIl wen -

nen aan de ri sico's d ie 7e op internet
lopen . Het is bcJ ;lngrijk 0111 die go('c!
in te schatte n ell 1(' wetelI hoe je
je ertege n kunt beschermen : zegt
Va n O ra nje. Hij i ~ in het kabinet
van Kroes vera nt woordr lijk voor
kt , dl' d igi ta le int('TlU" m;Hkt en dl'
p-handl{'k{'[1 ing .
Om h('l inte rnet v('iliger Ie m akf'1I
lU llen oVf'Thedrll , \)f'<lrijvell en bur
gers nauw m oel ell 'iarne llwerkt·11.
Zod ra f'T 'i prake is van (,{,Il data hr('u k
ofva n een inbraak ('n per'ioonlijke
data op st raat IiggeTl . maN {'{'n
lidstaat dat in de to('koill st bij ('en
Euro pese instanlil? melden , LOdal
em'ctier kan worden opgetred ell . Pu '
bliekC' ell private s('ctor moeten d a n
wel bereid zijn gevoe lige informa tie
Illet elkaar te delen . COlllllliss;lr is
Kroes denkt aa n dl' oprieht ing van
ee n turopees rorulll waarin ovt' rheid
en bedr ijvPIl salllenwerkeli .
·Maar we w illen internet niet dicht regelen ,' zPgt Va n Oranj{'. ·Oe overla st voo r geb rui kers 1110rt bepf'rkl

len : legt Van O ranje u it. 'Met een
vrrordeni ng krijgt hcel [uropa t'én
sta nd aard . I·let. is net a ls bi j een
stek ker: d ie moet pa ssPIl .'
Muziek en films
Ook wi l de Com mi ss ip {'(' Tl [uropesr
rt'geling voor de beloning "a n inl c+
IfCtll('('1eigt'nrlom zien tr be rf'ikell.
111('gaal orw('1 gra tis downloadeli vall
1ll1llÎl'k, li lm s eH ga m es is het Euro
!l{'('s Parlement a l la llger N'n doorn
ill lwt oog . ' Bela llgr ijk is dat f'('n a r
til'St ('('11 gord e beloni ng krijgt voor
lijn intrllectuele ins panning: zegt
Van O ran je. iTu n('S (' 11 Spotify zijn
volgens IWln legale vari:lnlen waarbij
de consument tegell lage ve r~ocding
hl't'l v('{'lmuziek krijgt.
De formulering "an {,(,11 voor5t('I , dat
Krocs hoopt nog dit ja;lr te preseillereil , is l'cJlter de]kaal . Een o rnst r('de ll
All1erika ;lIl s' Ja pans voorstel (Actil )
onl digita le piral<' rij Illondiaa l aa n
te pakken , sllPuveJde onlangs in l1('t
I:mop<'f's Parleme nt nadat in kOrlf'

kllllncn daar rnor m va n profi teren,'
legl Van Oranje. liet internet verkeer,
mobiel en vast. groeit ex ponent il'('l. Mobiel verdubbelt het gebruik
jaa rl ijks. Da nkzij de voo rtdurend
inn overendc iet' indu strie volgen
dl' Iliruwstr digilocpassingen ell
digiprod\lctt'1l elkaar in sllel tempo
o p: d :lla s h!lri ng , crowd -rund ing,
1'-COl ll lnero', e-pronlre lllelll .

Publieke en private
sector moeten gevoelige
informatie delen
111 e health is ('('11 digitale revo lu ·
t ie op handelI Illet apps ell alldere
toepa ss in~el1.

·Nederla nd heeft in de

LOrg al behoorlijk W;lt inllov;lties in

de markt gezet: wee! Va n Ora ll je.
Dat gel)('urt 11lI nog vCTs n ipperd. Per
ziekenhuis ('11 per r('gio is het a nders
grrf'g('ld . 'AI ~ drz(' st niet uur kan word{'u opengebroken ell producten voor

'De veiligheid op internet is een groot problee m; zegt Consuntijn van Oranje, lid van het kabinet van Eurocommissaris Kroes, die
momenteel werkt aan een Europese st rategie om hier iets aa n te doen. Foto Balt Oewaele

blijve n . Het o nline dOlllein 1I10et
01)('11 ('11 vrij blijven .'
[('11 \ eiligh('id sst raleg ie voor inlerl1l'1 is onderd{'('1 V,11l ('(' 11 grotere
digit.!le agl'nda , d ie de Co nll1 1i .,~ ie
in 2010 1.lIlcf't'rdr . D(' elektTO lli'ichr
ha miteken i ng, de ('lekt rOlli ~cllI'
autorisatie ell erken ni ng va n h('1
digitale pas poort moet('11 het za
kendocn in t::uropa makk(' li jkN en
veiliger lllak(,ll.

Bedrijven

en overheden

weten de weg naar
Brussel goed te vinden
De oorspronkelijkr richtlijn voo r
dc f' lekt ron ische handtekening
word t omgezet in ('('11 {,(,Ilduid ige
verorden ing . ' In (Ir richtlijn zat te
veel minlle voor nationale verschil

tijd op inlNIlI't ('en sterke prote'it be\\l'ging was g(,lllobi li Sft'rd onder het
mollo ·g:f't:' n N'llsuur".
Verder wi l Kroe'i met de digital('
agenda bereiken d ,lt ÎedeT{'en in de
Un ie 'altijd en O\era l" tOl'gang heeft
tot inteTllf'ten er ook gebruik van
maakt. Zover is hpt nog niet. Zo·n
6S procrnt \all de Eurojleanen g aat
uUll iddcls regel mat ig o nlinr - N('dNland hoort I11rt 90 procellt tot de
koplo prrs. Maar ('('Tl kwart "!l il rif' Iwvolk ing gebruikt inl('rrlet niet ('11 Nin
op de d rie hui shoud ens in [ urop.!
heeft %1'lrs gr'('l1 internetaansluiling .
1·lo('we l sl('(>(ls 111eer [urope:lllell (40
procent) op hr t internet win ke len in Nederland is dat al 70 prOCt' llt - i'i
het middrn - pn kleinbedrijftrn lg houdend . Slecht s 33 procellt van het
mkb verkoopt producten on line.
·Regio's ('11 landen die invest.eren in
een goede dig ita le infrastructuur

de Iwle Ill arkt worrlrll ont wikkeld ,
kun j(' enorm \'('('1 ht'rpikt'lI .'
Economisch voordeel
li et midden · ril klein l)('(lrijr ell
\(,TIliel!\\ende 'ilart('l1de bedri jfjcs
kUllIwn vo lgens d(' digi-architcctell

in Kroes' kahi net rors eco no mi sch
voord{'('1 behalen met ('ril goede
digitale infrasITU r lll llf. Daar 111 oei
wel in gcïn"esteerd wo rde n . Willen
hoge s nclheden op int er ll!'t gr ha ald
wo rden , d ;ln is vrrder(' aa nl eg va n
br('('{lb;lmlinteTllel nodig. Com m is
saris Krops wil I!clpell l1Iet investerr n door /.r vel1 Illilj ,ml beschikbaar
I e sl('llen , Illaar hrl overg rolP deel
va n de investeringen zal door IJ('(lri jVf'1l ril OVNhNJt'1l moel en wordc ll
opgebr.lCht.
' Inws t('('rt I:uropa IliPt in de d ig ilalr
1ll:lTkt, d an on tbr('('kt hrt aa n de
noodza ke li jke- inrra st ructuur 0 111 de
kOlllende tien jaM concurrerend te
z ijn : waarschu wt Van O l.m jl'. Dl'
35 miljoen huis houdell'i dit· Chin a
a ll(,(,11 a l dit jaar van hoge s netlwid saanslu itingen voo rziet, st aan in
sch ril cont rast met de pa<l r ho nderddu izelld sllellr aa nsluitingcn in
Europa .
O m lerv inc!t (]e COlllllliss i{' bij d e uit
voering van df' digil ale age nd a wrl
vo ldoendp SIr IlI l va n polilici uit bij \'oo rh('e ld Nr(lerl<lIld , gezirll hN {'uroscept iscJw klimaal? '1k II wrk wel
een weerslag: legt Van ûra n jr. Wat
he m ('(ht tf'gensta al , io:; a ls hij hoort :
' Hetllloet van Brussel!' ' Dat k lopt
niet , wa nt a lles wal we in Brus'
sel do('n - lasten o f regel'i - komt
voo rt uit de wel1S " an dl' lids taten .
[uropa b lo('it o p het fun d ament van
dr lid staten. lvi ilar lan(\e/l 1110l'tCIl
we l voeding geven aa n d e J:uropese
sa lllenwerking , anders droogt h('t
proces op: zegt hi j.
Tegelijkertijd bespeurt hij {'{'ti
tege nst ri jdi g heid . I n de publieke
becldvorming Illag som s met eCIi
scJlllÎn oog naar Bru ssd wo rden
gekeken , ma:lf als het er ffht op
aa n ko mt , wrte n Iwdr ijve ll , ovrrhedell , provincies r n m aa l sch appelijke
o rga ni sa ties d(' weg n aa r Brussel
hcel goed le vimlt>n. ' I:r is zelfs grote
welwillendheid iets tr doen aall hel
digitale domein. Lamlen vragell zelr
om wetgeving o p het geb i('(1 va n
wilig lwid , van b('scheTlnilig op hrt
internet. van betali ng voo r illu' IIf'C tucel eigendo m .'
Du s werken V.1Il Oranje (' rl Iwt team
onder le idi ng " an C O lllrn i ss ari ~
Kroes onve rstoorbaa r verde r aan
uit voerill g vall de digit.ale age lll ia.
Ten slolle gaa t het 0 111 I:uropa 's
digi l al(' toekom'it , meI ('('11 Ill;lrkt
van du izend ell miljarden euro's,
ho ndrnhlui 7rlldr ll brlllCn voor goed
opgpleiden <'11 0 111 "('1'1 aa ntrekkelij ke producten "oor COllSumenlen .
' Europeanen hr bbrll hirr \'(>('1 baat
hij.'
Michèle de Waard

Loopbaan
Constantijn va n Oranje-Nassau (42) werkt sÎnds 2010 in het ka binet van Euro '
pees Comm issari s Neelie Kroes (Digita le Agenda) . Hij is verantwoordelijk voor
de strateg isc he coördinatie. de digitale interne markt waaronder elektroni sche Identiteit en handtekeningen, de relatie tussen iet en maatschappelijke
ontwikkelingen (e lektronische overheid) en ict en de zorg. Van Oranje stu deerde van 1988 tot 1995 rechten aan de Universiteit leiden . Ook volgde hij
tal encurs usse n in Frankrijk en Italië . Na zijn studie liep hij stage en werkte hij
bij het kabinet van Europees Commissaris voor Buitenlandse Zaken Hans van
den Broek. Hij volgde ook een MBA-studie in fontainebleau . In 2001 verhuisde
Van Oranje naar Lond en, waar hij werkte voor consultants Booz Allen Hamilton en RAND Europe. Constantijn is de derde en jongste zoon van koningin
Beatrix en prins Claus.

