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 datum 14 december 2010 

 ons kenmerk 41570/KvD/HdM 

 

 

1. Bespreking voorstel tot het houden van een beleidsdebat over privacy - verslag schriftelijk 

overleg over kabinetsreactie Brouwer-Korf /digitale dataopslag en uitwisseling (zoals 

EPD/ELD/EKD) 

 

• Reikwijdte en naamgeving van het debat 

 

De subcommissie stelt voor op een globaal niveau een debat te voeren over de rol van de 

overheid m.b.t. de digitale opslag, verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens in 

relatie tot de privacy van burgers. Daarbij kunnen vraagstukken als doelbinding, de kwaliteit 

van het ICT-ontwerp/databestand en bescherming van persoonsgegevens en de 

rechtsbescherming voor burgers aan de orde komen. De subcommissie stelt voor de diverse 

wetsvoorstellen die verwant zijn aan dit onderwerp ter illustratie aan te halen tijdens het 

debat, maar niet als zodanig te agenderen. Voorgesteld wordt een onderscheid te maken 

tussen de overheid in hoedanigheid van wetgever, uitvoerder en toezichthouder. De slechts 

deels voldane toezegging T00285, die handelt over de wenselijkheid van een overkoepelend 

beoordelingskader BSN, wordt als relevant aangemerkt voor dit debat. De subcommissie 

beschouwt concretisering van een richtinggevend toetsingskader als een (van de) gewenste 

uitkomst(en) van het debat.  

Wat de naamgeving betreft heeft de subcommissie voorgesteld daarover via de email tot een 

voorstel te komen. 

 

• Uit te nodigen bewindslieden  

 

 De subcommissie stelt voor in ieder geval de minister van BZK en de staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie uit te nodigen. Indien hun aanwezigheid tot de mogelijkheden behoort, 

stelt de subcommissie voor om ook de ministers van OCW en van VWS uit te nodigen voor 

het debat.  

 

• Wijze van voorbereiding 

  

 De subcommissie neemt nota van de verwachte publicatiedatum van WRR-rappport 

"iOverheid" (11 februari 2011) en stelt voor om ter voorbereiding van het debat, begin 



 

 datum 10 december 2010 

 ons kenmerk 41570/KvD/HdM 

 blad 2 

 

 

februari 2011 in de plenaire zaal een gesprek te voeren met deskundigen van het Rathenau 

Instituut, de WRR, het Cbp, de Algemene Rekenkamer en de Europees Toezichthouder voor 

gegevensbescherming. De deskundigen krijgen eerst de mogelijkheid om een korte 

presentatie te geven, waarna er ruimte zal zijn voor vragen en discussie tussen leden en 

genodigden. De subcommissie stelt voor dit gesprek op een maandag te voeren van 16.00 

uur tot 20.00 uur. Het gesprek dient volgens de subcommissie openbaar te zijn en zij wenst 

verslaglegging van het gesprek. 

 

• Datum debat en tijdpad voorbereidingstraject 

 

 De subcommissie spreekt een voorkeur uit voor een debat  op 17 mei 2011. Teneinde het 

voorbereidingstraject goed te laten verlopen stelt de subcommissie voor de vragen aan de 

regering op 1 maart 2011 te versturen en de regering te verzoeken uiterlijk op 19 april 2011 

een reactie aan de Kamer te zenden, zodat zij nog vier weken de tijd heeft om zich voor te 

bereiden op het debat.  

 

De griffier van de vaste commissie voor Justitie, 

Kim van Dooren 

 

  


