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Uitgelicht...

Bewaartermijn persoonsgegevens leidt ook in herziene pakket Slimme Grenzen tot kritische
vragen

 3 juni 2016 - Op 6 april jl. presenteerde de Europese Commissie het herziene wetgevingspakket
Slimme Grenzen, bestaande uit twee verordeningsvoorstellen en een mededeling. De commissie
I&A/JBZ besprak de voorstellen op 17 en 24 mei jl. en besloot in schriftelijk overleg te treden met de
regering.

Het herziene pakket vervangt de voorstellen die reeds in 2013 zijn gepresenteerd door de Europese
Commissie, maar die niet op voldoende steun konden rekenen in de Raad en het Europees
Parlement. Kern van het nieuwe pakket vormt de introductie van een zogenaamd in-en
uitreissysteem (EES), dat als doel heeft de grenscontroles voor derdelanders die naar de EU komen,
te versnellen, te vergemakkelijken en te versterken.

In de brief, die op 3 juni jl. is verstuurd, worden vragen gesteld door de fracties van de VVD, SP,
PvdA en GroenLinks. De vragen hebben onder meer betrekking op de evaluatie van bestaande
systemen, de samenhang van Europees beleid, de toegang tot de gegevens in het EES, de
interoperabiliteit van systemen, de reikwijdte van het EES, de bewaartermijn en bescherming van
persoonsgegevens, rechterlijke bescherming en rechterlijke toetsing en de effecten op het
Nederlandse paspoort- en identiteitenbeleid. Met betrekking tot de bewaartermijn worden, net als bij
het vorige pakket slimme grenzen, door verschillende fracties kritische vragen gesteld. In het vorige
voorstel was de bewaartermijn voor persoonsgegevens in het EES zes maanden, in het huidige
voorstel is de bewaartermijn verruimd naar vijf jaar. De leden van de fracties van de VVD, SP, PvdA
en GroenLinks willen van de regering weten of deze voorgestelde bewaartermijn van vijf jaar
noodzakelijk en proportioneel is.

lees meer
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Dossier E160007 op de Europapoort
Dossier E160008 op de Europapoort
Dossier E160009 op de Europapoort

Technische briefing en schriftelijk overleg over het EU-VS Privacy Shield

 3 juni 2016 - De commissies I&A/JBZ en V&J volgen al geruime tijd de ontwikkelingen in de
onderhandelingen tussen de EU en de VS over de opvolger van de Safe Harbour-overeenkomst.
Deze overeenkomst vormde jarenlang een belangrijke rechtsgrondslag voor het doorgeven van
persoonsgegevens van de EU naar de VS tot het moment dat het Hof van Justitie van de EU in de
zaak-Schrems de overeenkomst ongeldig verklaarde. Na intensieve onderhandelingen tussen de EU
en de VS werd op 29 februari 2016 de opvolger van Safe Harbour-overeenkomst gepresenteerd, het
zogenaamde EU-VS Privacy Shield. Het EU-VS Privacy Shield moet nog worden bekrachtigd.

Meest recentelijk besloten de commissies in schriftelijk overleg te treden met de minister van
V&J naar aanleiding van zijn brief van 29 april 2016 met een appreciatie van het Privacy Shield en
een besloten technische briefing op 17 mei 2016 door vertegenwoordigers van de Europese
Commissie en de Amerikaanse regering. In de brief van 3 juni 2016 worden vragen gesteld door de
fracties de SP en van D66. De fracties van  de VVD, de SP, de PvdA en de ChristenUnie sloten zich
aan bij de vragen van D66. In de brief staan onder meer vragen over de verhouding tussen het
Privacy Shield en Europese regelgeving, gegevensvergaring in bulk, het doorsturen van gegevens
door Amerikaanse partijen naar derde landen, andere adequacy decisions, de verantwoordelijkheid
van de Europese Commissie tegenover burgers en toetsing door de CTIVD.

lees meer
Dossier E160016 op de Europapoort

Nadere schriftelijke vragen over het aanvangspakket circulaire economie

 2 juni 2016 - De fractieleden van D66, PVV en SP hebben op 2 juni 2016 nadere vragen gesteld aan
de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het pakket circulaire economie, naar aanleiding
van haar brief van 12 mei 2016 waarin zij ingegaan is op eerder gestelde vragen over dit pakket.
Onder meer wordt gevraagd door de D66-fractieleden of de staatssecretaris kan toezeggen dat
nascheiding van afval de regel wordt en bronscheiding niet wordt ingevoerd wanneer nascheiding de
norm kan halen. Bronscheiding levert namelijk een grote belasting op voor gezinshuishoudens,
volgens deze leden.

De fractieleden van de PVV merken onder meer op dat niet al het opgehaalde afval verwerkt kan
worden in Nederland. Daardoor wordt bepaald afval in het buitenland verwerkt. Andersom gebeurt
het ook: bepaalde soorten afval worden naar Nederland gebracht om verwerkt te worden. De PVV-
fractieleden vragen de staatssecretaris daarom in hoeverre als eis wordt gesteld dat er sprake moet
zijn van nettomilieuwinst. De SP-fractieleden zijn vooral benieuwd hoe de Europese regelgeving
geschikt gemaakt kan worden voor de circulaire economie en welke doelen reeds bereikt zijn tijdens
het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de EU op het gebied van de circulaire economie.
Verzocht is de nadere vragen uiterlijk 1 juli 2016 te beantwoorden.

De commissies voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken
(EZ) hebben uit het Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie als prioriteit het pakket
kringloopeconomie geselecteerd. In het kader van dit pakket zijn op 2 december 2015 een
Commissiemededeling en vier voorstellen voor richtlijnen gepubliceerd.

De mededeling betreft de aankondiging van een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat
bedrijven en consumenten de overgang naar een sterkere en circulaire economie kunnen maken,
waarin hulpbronnen op duurzamere wijze worden gebruikt. De maatregelen liggen onder meer op het
gebied van het hergebruik van water, de halvering van levensmiddelenafval en
meststoffenverwerking. Voor de overgang naar een duurzame circulaire economie wordt onder
andere de komende twee jaar 650 miljoen euro beschikbaar gemaakt uit het Horizon 2020-
programma en 5,5 miljard euro uit de structuurfondsen voor afvalbeheer.

https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160007_commissiemededeling_over
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160008_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160009_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160429/brief_van_de_minister_van_2/document3/f=/vk3xk8yb3uxe.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160603/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vk4mef7ekkht.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160016_ontwerpuitvoeringsbesluit
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160602/brief_aan_de_staatssecretaris_van/document3/f=/vk4lj0sz0yt4.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160513/verslag_van_een_schriftelijk/document3/f=/vk41cqzzefup.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_614_commissiemededeling/document/f=/vjzplnulip31.pdf
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De vier voorstellen bevatten wijzigingen van EU-regelgeving ten aanzien van de volgende
onderwerpen: verwerking van autowrakken, (afgedankte) batterijen en accu's, en elektrische en
elektronische apparaten, het storten van afvalstoffen, afvalstoffen, en verpakking en
verpakkingsafval. De Europese Commissie is van oordeel dat doelstellingen in EU-regelgeving een
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan afvalbeheer. Verbetering van het afvalstoffenbeleid kan
echter voordelen opleveren, zoals duurzame groei, nieuwe werkgelegenheid, het waarborgen van
hoogwaardige recycling, en het gebruik van gerecycled afval als belangrijke bron van grondstoffen.

lees meer
Dossier E150034 op de Europapoort
Dossier E150035 op de Europapoort
Dossier E150036 op de Europapoort
Dossier E150037 op de Europapoort
Dossier E150038 op de Europapoort
zie eerder
Antwoorden op vragen over het aanvangspakket circulaire economie (nieuwsbrief EUpdate nr. 11 -
2015 - 2016) Schriftelijke vragen over het aanvangspakket circulaire economie (nieuwsbrief EUpdate
nr. 7 - 2015 - 2016) Het aanvangspakket circulaire economie (nieuwsbrief EUpdate nr. 5 - 2015 -
2016)

Nieuws uit de Kamer

Kamervoorzitters namen deel aan EU Speakers Conference in Luxemburg

 24 mei 2016 - Van 22 tot en met 24 mei 2016 vond in Luxemburg de jaarlijkse conferentie plaats van
voorzitters van de nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie. Uit Nederland
namen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer aan de conferentie deel. Centrale thema's van
de conferentie waren het beheersen van de migratiestromen, het versterken van de Europese Unie,
de rol van de nationale parlementen en de interparlementaire samenwerking en veiligheid voor
burgers en handhaving van fundamentele rechten. Aan het eind van de eerste conferentiedag
brachten de parlementsvoorzitters een bezoek aan de Groothertog Henri van Luxemburg.

De meeste aandacht op de eerste dag van de conferentie ging uit naar de migratiestromen binnen de
Europese Unie. De Voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker lichtte het beleid
van Commissie en Raad toe. Hij ging in op de noodzaak van de hervorming van de Dublin-resolutie
over de opvang van asielzoekers en sprak over het akkoord dat de Europese Unie met Turkije heeft
gesloten. Een van de keynotespeeches over het onderwerp management of migration flows werd
gehouden door de Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol. In haar toespraak
onderstreepte zij het grote belang van solidariteit in de Europese Unie en het zoeken naar duurzame
oplossingen.

Tijdens de conferentie werd ook gesproken over de zogenoemde 'Verklaring van Rome'
over versterking van de Europese integratie, die op 14 september in Rome is ondertekend en wordt
gesteund door een aantal, maar niet alle voorzitters van nationale parlementen. Een aantal
voorzitters gaf blijk voorstander te zijn van een sterk Europa, maar gaf aan dat 'case by case'
duidelijk moet zijn of aanpak op Europees niveau noodzakelijk is. In dit kader kwam ook het
onderwerp de Europese Kiesakte aan de orde; een voorstel van het EP waarover in veel nationale
parlementen grote twijfels leven. 

Voor de eerste keer kregen de voorzitters van het parlement van de lidstaat die het EU-
voorzitterschap bekleedt gelegenheid om de parlementaire dimensie van het voorzitterschap te
presenteren. De Kamervoorzitters Broekers-Knol en Arib startten hun presentatie met een kort filmpje
waarin alle hoogtepunten van de door de Staten-Generaal georganiseerde conferenties voorbij
kwamen. Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol haalde dit filmpje aan als voorbeeld
van de innovatieve communicatiemiddelen die het Nederlandse parlement heeft ingezet. Daarnaast
heeft het Nederlandse parlement ook een app ontwikkeld met een chatfunctie voor deelnemers van
de conferenties. En zijn er voorafgaand aan de conferenties onder meer een filmavond en een
werkbezoek georganiseerd. Op deze manier konden deelnemers elkaar beter leren kennen en dieper
op de onderwerpen ingaan.

https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_593_richtlijn_van_het/document/f=/vjzpmh2x3cpi.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_594_voorstel_voor_een/document/f=/vjzpny8rfrgs.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_595_voorstel_voor_een/document/f=/vjzpowcs8bl5.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/europeesvoorstel/com_2015_596_voorstel_voor_een/document/f=/vjzppaomruzz.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150034_commissiemededeling_eu
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150035_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150036_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150037_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150038_voorstel_voor_een
https://www.euds.nl/node/2151#art2144
https://www.euds.nl/node/2101#art2087
https://www.euds.nl/node/2073#art2056
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lees meer
Nieuwsbericht op de Eerste Kamer website

Nadere vragen over goederenrechtelijke aspecten van betaling met persoonsgegevens

 27 mei 2016 - De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft in haar vergadering van 24 mei jl.
het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken over de digitale
interne markt besproken. De minister van Economische Zaken heeft, mede namens de minister van
Veiligheid en Justitie, geantwoord op vragen over de commissiemededeling «Digitale
overeenkomsten voor Europa – Het aanboren van het potentieel van elektronische handel»  en de
twee bijbehorende richtlijnvoorstellen. Een aantal antwoorden heeft de gevraagde helderheid
gegeven en een aantal antwoorden heeft tot nadere vragen van de leden van de VVD-fractie geleid.
Deze vragen gaan onder meer over de betaling met persoonsgegevens, de samenloop tussen het
richtlijnvoorstel en de privacywetgeving en de balans tussen de belangen van consumenten enerzijds
en de belangen van ondernemers anderzijds bij het totaalpakket van non-conformiteitsbescherming.
Deze nadere vragen zijn op 27 mei jl. naar de ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en
Justitie gestuurd.

lees meer
Dossier E150041 op de Europapoort
Dossier E150042 op de Europapoort
Dossier E150043 op de Europapoort

BNC-fiche inzake de ontwerprichtlijn openbaarmaking van informatie en winstbelasting door
multinationals

 31 mei 2016 - De commissie voor Financiën heeft op 31 mei jl.  het BNC-fiche over de
ontwerprichtlijn over de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde door
multinationals besproken.

De leden van de CDA-fractie hebben naar aanleiding hiervan nog een aantal vragen gesteld, waar de
leden van de fractie van 50PLUS zich bij hebben aangesloten. De beide fracties maken zich grote
zorgen over de hoeveelheid ontwerp-regelgeving die de Europese Commissie produceert met
betrekking tot de fiscaliteit en de effectiviteit ervan. Zij merken met enige zorg op dat de Europese
Commissie meent met verdergaande maatregelen te moeten komen zelfs nog voordat de lidstaten in
de gelegenheid zijn gesteld om de richtlijn inzake country-by-country reporting  in de eigen wetgeving
te implementeren. Dit betrof actiepunt 13 van het BEPS-project van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling  (OESO). Hierover stellen de beide fracties  de vraag
of de regering kan aangeven welke landen buiten de Europese Unie ook verder willen gaan dan
actiepunt 13 van BEPS. Verder zijn er vragen gesteld over onder andere soevereiniteit en
evenredigheid.

lees meer
Dossier E160011 op de Europapoort

Nieuws van de PV Staten-Generaal Brussel

Europese Commissie wil voortgang boeken met de Digitale Interne Markt

 26 mei 2016 - Koning Willem-Alexander trok de meeste aandacht tijdens het mini-plenaire debat in
het Europees Parlement op 25 en 26 mei in Brussel. Maar ook de voortgang van de strategie voor de
digitale eengemaakte markt werd besproken. De Europese Commissie wil haar voornemens eind
2016 realiseren. In dit kader presenteerde de Commissie op 25 mei een pakket nieuwe voorstellen.

Het driedelige E-commerce pakket heeft als doel dat consumenten en ondernemingen makkelijker en
veiliger producten en diensten online kunnen kopen in de gehele EU. Een van de voorstellen van de
Commissie maakt een einde aan het zogenaamde 'geoblocking' (beperking van toegang tot
bepaalde internetinhoud op basis van de geografische locatie van de gebruiker). Een ander
onderdeel is de verordening over pakketdiensten. Dit voorstel stelt regels aan grensoverschrijdende
pakketbezorging, zodat bezorgkosten transparanter en lager worden en er betere

https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20160523/kamervoorzitters_nemen_deel_aan_eu
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160429/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vk3zh4peh3zp.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160607/brief_aan_de_minister_van/document3/f=/vk4qkrbeetac.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150041_commissiemededeling
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150042_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150043_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20160520/brief_van_de_regering_met_bnc/document3/f=/vk48l48dw7e7.pdf
http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160011_voorstel_voor_een
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_152?qid=1465427546462&rid=21
http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_149?qid=1465427546462&rid=20
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retourmogelijkheden zijn. Het derde en laatste onderdeel, de verordening samenwerking
consumentenbescherming dient het consumentenvertrouwen in E-commerce te vergroten, door
nationale autoriteiten meer bevoegdheden te geven om consumentenrechten beter te handhaven.
Eurocommissaris Andrus Ansip: "We willen ervoor zorgen dat consumenten en ondernemingen ten
volle gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de online koop en verkoop van producten en
diensten bieden". 

Naast het E-commerce-pakket stelde de Commissie ook een update voor van de EU-voorschriften
voor de audiovisuele sector. Het voorstel  bevat ook een nieuwe benadering van onlineplatforms. Kort
gezegd actualiseert de richtlijn de spelregels voor de audiovisuele sector, wat nodig is door de
groeiende ontwikkeling van nieuwe on-demanddiensten zoals Netflix en videoplatforms zoals
Youtube, met gebruikers die soms voor korte tijd de grens over gaan en dan met ander aanbod te
maken krijgen. Het voorstel is bedoeld om een evenwichtige uitgangspositie tussen traditionele
omroepen en online aanbieders te garanderen.

Eind 2015 en eerder in 2016 presenteerde de Commissie verwante voorstellen. Denk aan de
geleidelijke afschaffing van de roamingtarieven als onderdeel van het telecompakket en de nieuwe
regels voor digitale overeenkomsten (dossier E150042, waarover de Commissie V&J al een brief
heeft gestuurd aan de minister). In het najaar worden voorstellen over  btw-vereenvoudiging,
cybersecurity en auteursrechten verwacht.

lees meer
Dossier E160018 op de Europapoort
Dossier E160019 op de Europapoort
Dossier E160020 op de Europapoort

Nederlands EU-voorzitterschap 2016

55ste plenaire COSAC te Den Haag

 13 juni 2016 - Op 13 en 14 juni 2016 vindt in de Ridderzaal in Den Haag de 55ste plenaire COSAC
plaats. Het is de laatste interparlementaire conferentie die de Staten-Generaal organiseren tijdens het
Nederlandse EU-Voorzitterschap in de eerste helft van 2016. Parlementariërs van de commissies
voor Europese Zaken van de parlementen van de lidstaten en van het Europees Parlement gaan in
debat met elkaar over onderwerpen zoals parlementaire controle, rechtsstatelijkheid, parlementaire
diplomatie en de migratieproblematiek. 

De conferentie is live te volgen op www.parleu2016.nl/. 

lees meer
Website over het Nederlands EU-Voorzitterschap

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 9 juni 2016 - Voor de Europese werkzaamheden van de Eerste Kamer wordt wekelijks een overzicht
samengesteld van recent gepresenteerde Europese voorstellen. U treft hierbij links aan naar de
meest recente overzichten, verdeeld naar Directoraat-Generaal én naar de beleidsverantwoordelijke
commissie in de Eerste Kamer. Wil de Kamer een voorstel nader bestuderen, dan wordt dit in de
verantwoordelijke commissie aan de orde gesteld. Besluit een commissie een Europees voorstel
inhoudelijk te behandelen, dan wordt op de Europapoort de Europese website van de Eerste Kamer -
een apart dossier aangemaakt.

Heeft u als lezer van deze EUpdate commentaar op een Europees voorstel, maak dan gebruik van
het contactformulier op de commissiepagina's van de Europapoort.

lees meer
Week 20
Week 21

http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_148?qid=1465427546462&rid=22
http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_151?qid=1465427546462&rid=19
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/20160425STO24633/Vanaf-morgen-stap-dichter-bij-afschaffing-roamingtarieven
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e150042_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160018_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160019_voorstel_voor_een
https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e160020_voorstel_voor_een
http://www.parleu2016.nl/
http://www.parleu2016.nl/
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20160607/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vk4qc9r9wysu.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20160607/overzicht_gepresenteerde_europese_2/f=/vk4qcaghg9oy.pdf
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Week 22

Colofon

Via deze link kunt u zich vrijblijvend aanmelden als lezer van EUpdate.

Deze nieuwsbrief biedt actuele informatie in het kader van de parlementaire controle van de Eerste
Kamer op het Europese beleids- en wetgevingsproces. Tevens geeft deze nieuwsbrief voor
belangstellenden inzicht in de wijze waarop de Eerste Kamer haar controlerende taken uitvoert en
informatie over de voortgang op actuele beleidsterreinen.

Via elektronische links biedt de nieuwsbrief direct toegang tot openbare documenten en dossiers.

De EUpdate verschijnt driewekelijks.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de ambtelijke staf van de Eerste Kamer.

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vragen en suggesties over de inhoud kunt u mailen aan de redactie.
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