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Uitgelicht...

Kamer neemt wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming aan

 15 mei 2018 - De Eerste Kamer heeft op 15 mei 2018 het wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene
verordening gegevensbescherming aangenomen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan.

Door deze uitvoeringsregelgeving, behorende bij de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG), wordt onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als nationale toezichthouder
en krijgt zij de bevoegdheid bestuurlijke boetes op te leggen aan organisaties die zich niet aan de
privacywetgeving houden.

Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Deze heeft tot doel de privacywetgeving in de EU te
harmoniseren en het vrij verkeer van gegevens binnen de EU te bevorderen. Bovendien worden de
privacyrechten van burgers versterkt. De AVG zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
vervangen. De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming zal tegelijkertijd met de
AVG in werking treden.

Gegevensbescherming in Brussel

 15 mei 2018 - Dinsdag 15 mei 2018 vond in het Europees Parlement de interparlementaire
commissievergadering plaats over "De implementatie van het gegevensbeschermingspakket aan de
vooravond van de toepassing ervan".

Verschillende nationale parlementen waren hierbij aanwezig. Dit toont de brede interesse in dit
onderwerp. De bijeenkomst ging onder andere over institutionele aspecten van de implementatie van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de gevolgen voor de particuliere sector en
de AVG en technologische innovatie.

De voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, gaf aan de AVG te zien als grote
doorbraak om de burgers te beschermen. Het is het eerste raamwerk voor gegevensbescherming en
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een voorbeeld voor de wereld. Het zou de juiste balans bevatten tussen innovatie en bescherming
van privacy van burgers. De recente Facebook-zaak gaf hij als een voorbeeld waarom onze privacy
beschermd moet worden. Vrijheid moet hand in hand gaan met verantwoordelijkheid. 

Met dit in het achterhoofd kwam Mark Zuckerberg op 22 mei op uitnodiging naar het Europees
Parlement om zich te verantwoorden voor de commotie rondom Facebook en gegevensbescherming.
Deze bijeenkomst vond plaats in de vorm van de Conferentie van Voorzitters. Deze groep bestond uit
de leiders van de acht politieke fracties van het EP, aangevuld met een aantal leden met relevante
ervaring op het gebied van gegevensbescherming. Nadat de aanwezigen de mogelijkheid hadden
gehad om vragen te stellen, bleef er weinig tijd over voor Zuckerberg om specifiek te antwoorden. 

Zuckerberg noemde onder meer de AVG waarin controle, transparantie en verantwoording centraal
staan. Hij bevestigde dat vanaf 25 mei, de datum waarop de AVG in werking treedt, Facebook
voldoet aan de normen. Daarnaast uitte hij dat deze normen wereldwijd zullen worden gebruikt door
zijn bedrijf. Verder verzekerde Zuckerberg dat Facebook actie onderneemt om ongepaste inhoud en
nepnieuws aan te pakken, ook in het kader van verkiezingen. Hij was het ermee eens dat regelgeving
noodzakelijk is, zolang het voldoende flexibel is. Met betrekking tot vragen over Facebook als
monopolie onderstreepte hij dat zijn bedrijf in een concurrerende omgeving opereerde.

Tot slot beaamde Zuckerberg dat een aantal specifieke vragen niet specifiek waren beantwoord. Er is
derhalve overeengekomen dat de onbeantwoorde vragen schriftelijk zullen worden afgedaan. Tevens
komen er vanuit Facebook een aantal technische experts langs bij het Europees Parlement om
technische vragen te beantwoorden. Al met al kan er geconcludeerd worden dat
gegevensbescherming in Brussel hoog op de agenda blijft staan. 

Nieuws uit de Kamer

Schriftelijke vragen rechtsgrondslag verordening identiteitskaarten en verblijfsdocumenten

 9 mei 2018 - Op 17 april 2018 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een
verordening waarmee men beoogt de veiligheidsstandaarden die van toepassing zijn op
identiteitskaarten en verblijfsdocumenten te versterken.

De commissie I&A/JBZ besprak dit voorstel op 24 april 2018 en besloot schriftelijke vragen te gaan
stellen aan de regering. Het voorstel beoogt de veiligheidsstandaarden die van toepassing zijn op
identiteitskaarten en verblijfsdocumenten te versterken. Het lijkt de commissie dat het voorstel
daarmee op het eerste gezicht valt onder artikel 77, derde lid, juncto artikel 20, tweede lid, onder a
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

De Europese Commissie heeft echter als rechtsgrondslag gekozen voor artikel 21, tweede lid,
VWEU. De commissie verzoekt daarom de regering om een uitgebreide reactie op de door de
Europese Commissie gekozen rechtsgrondslag. De commissiebrief is op 9 mei 2018 naar de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstuurd.

Het initiatief uit het Europees Werkprogramma 2018 'Identiteitskaarten en verblijfsdocumenten' is
door de commissies I&A/JBZ en BiZa/AZ prioritair geselecteerd. De commissie BIZA/AZ heeft de
verdere behandeling overgelaten aan haar zustercommissie.

lees meer
Zie dossier E180009 op de Europapoort

President Duitsland bezoekt Staten-Generaal

 15 mei 2018 - Dinsdag 15 mei 2018 ontvingen de Staten-Generaal de President van de
Bondsrepubliek Duitsland, Frank-Walter Steinmeier. De President werd in de Eerste Kamer
ontvangen door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de
Tweede Kamer, Khadija Arib. De heer Steinmeier bezocht de Staten-Generaal in het gezelschap van
onder meer zijn echtgenote, mevrouw Elke Büdenbender.
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Tijdens de gedachtewisseling die volgde werd onder meer gesproken over de toekomst van Europa.
De Brexit, de veranderende trans-Atlantische relatie en de toenemende invloed van China maken dat
de verhoudingen in de wereld aan het veranderen zijn en dit heeft vanzelfsprekend ook
consequenties voor de positie van de Europese landen. Daarom is dit het moment om na te denken
over de toekomst van de Europese samenwerking, zo benadrukte President Steinmeier.

De Frans-Duitse samenwerking is daarbij lang niet voldoende om stappen vooruit te zetten, zo bracht
de President naar voren. Alle 27 lidstaten zijn nodig om daadwerkelijk resultaten te bereiken. Ter
sprake kwamen ook de zorgen die spelen over Europese lidstaten als Polen en Hongarije,
voornamelijk als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van democratie en rechtstaat.

Naast de beide Kamervoorzitters waren bij de ontmoeting de Eerste Kamerleden Janny Vlietstra
(Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking),
Bastiaan van Apeldoorn (Voorzitter van de Commissie Europese Zaken) en de Tweede Kamerleden
Malik Azmani (Voorzitter van de Commissie Europese Zaken) en Pieter Omtzigt (Voorzitter van de
Contactgroep Duitsland van de Tweede Kamer) aanwezig.

Minister J&V beantwoordt vragen EU-informatiesystemen

 15 mei 2018 - Op 13 maart 2018 hebben de leden van de GroenLinks-fractie vragen gesteld aan de
regering over twee verordeningsvoorstellen van de Europese Commissie over interoperabiliteit
tussen EU-informatiesystemen op het terrein van migratie, grensbeheer en veiligheid.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de vragen op 23 april 2018 beantwoord (zie 34867, A). In
zijn antwoorden ging de minister onder meer in op vragen over nut en noodzaak van de voorstellen,
de bescherming van persoonsgegevens, de toegang tot de informatiesystemen, het recht van inzage,
rectificatie en wissing, de voorgestelde bewaartermijnen en het principe van non-discriminatie.

De commissies I&A/JBZ en J&V bespraken de antwoorden op 15 mei 2018 en namen deze voor
kennisgeving aan. De Europese Commissie wil met deze voorstellen de persoonsgegevens van
verschillende Europese databanken aan elkaar koppelen, hetgeen moet zorgen voor beter beheer
van de buitengrens van het Schengengebied en voor verhoogde interne veiligheid binnen de EU.

lees meer
Zie dossier E180007 op de Europapoort

Eerste Kamer voert mondeling overleg met regering over Europees semester 2018

 23 mei 2018 - De leden van de vaste commissies voor Financiën, Economische Zaken en Klimaat en
Europese Zaken hebben op dinsdag 24 april 2018 mondeling overleg gevoerd met de minister van
Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat in het kader van het Europees
semester 2018.

Het Europees semester is de jaarlijkse cyclus van de coördinatie van het economisch en
begrotingsbeleid in de EU. Op de agenda stonden onder meer het Nationaal
Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma 2018 van de regering, alsmede de
'startdocumenten' en het zogenoemde 'winterpakket' van de Europese Commissie. In dit winterpakket
zijn onder meer de verslagen van de Commissie over de macroeconomische onevenwichtigheden in
de individuele lidstaten opgenomen.

Naar aanleiding van het landenverslag van de Europese Commissie over Nederland hadden de leden
van de fracties van de PVV, GroenLinks en de ChristenUnie vragen aan de minister van
Economische Zaken en Klimaat over de situatie op de woningmarkt. Daarnaast hadden de leden van
de fracties van de VVD, het CDA, de SP en ChristenUnie vragen naar aanleiding van de conclusies
van de Europese Commissie over de loonontwikkeling in Nederland.   

Tijdens het mondeling overleg stonden ook de toekomst van de Economische en Monetaire Unie
(EMU), de bankenunie en het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) op de agenda. Tijdens het
gesprek over de volgende meerjarenbegroting, waarover de leden van de fractie van D66, de PvdA,
GroenLinks en de ChristenUnie vragen stelden, pleitte minister Hoekstra voor een "Eenentwintigste-
eeuwse" begroting, waarin meer ruimte is voor investeren in innovatie en waarbij er sprake is van
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conditionaliteit: "Wij willen de begroting moderniseren. Dat is eigenlijk de eerste pilaar van onze
Europese inzet," aldus de minister.

Het zogenoemde 'voorjaarspakket' van de Europese Commissie, waaronder de landenspecifieke
aanbevelingen voor Nederland, zijn op 23 mei 2018 gepubliceerd. Een verslag van het mondeling
overleg zal nog worden gepubliceerd op de themapagina over het Europees semester.

lees meer
Zie ook de themapagina over het Europees semester 2018
Zie ook de themapagina over het MFK 2021-2027
zie eerder
Eerste Kamer blijft actief deelnemen aan toekomstdebat Economische en Monetaire Unie
(nieuwsbrief EUpdate nr. 9 - 2017 - 2018)

Nieuws uit Europa

Voorzitters EU-parlementen bijeen in Tallinn

 26 april 2018 - De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, nam op 23 en 24 april 2018
deel aan de Conferentie van Voorzitters van de parlementen van de Europese Unie te Tallinn,
Estland. Onder Ests voorzitterschap is ervoor gekozen dit jaar de conferentie in het teken te plaatsen
van de Toekomst van Europa en van het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid. 

In de bijdragen van sprekers over de Toekomst van Europa kwamen onder andere aan de orde het
betrekken van de burger bij het debat over de toekomst van de Unie en de rol van nationale
parlementen, de gezamenlijke uitdagingen waar de Unie voor staat en het toekomstige Meerjarig
Financieel Kader van de Unie. De tweede sessie betrof met name de huidige dreigingen voor de
veiligheid van de Europese Unie en het recente besluit tot permanent gestructureerde samenwerking
in Europese missies en operaties (PESCO). Ook over de verhouding van PESCO met de NAVO en
de uiteenlopende procedures die momenteel nog in de nationale parlementen bestaan ten aanzien
van militair optreden is in deze sessie uitgebreid gesproken. 

Kamervoorzitter Broekers-Knol raakte in haar bijdragen in het debat verschillende onderwerpen aan,
maar waarschuwde dat bij het vormgeven van de toekomst van Europa de steun en het vertrouwen
van de burger centraal moet staan: "For this support there is one key word: transparency." Meer
transparantie in besluitvorming is cruciaal voor burgers om vertrouwen te kunnen hebben in de
Europese instellingen. 

lees meer
Uitgebreid verslag deelname Kamervoorzitter aan Speakers' Conference 2018

Hoorzitting over Task Force Subsidiariteit

 28 mei 2018 - Op 28 mei 2018 organiseert het Comité van de Regio's een hoorzitting over de Task
Force 'Subsidariteit' van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft enkele maanden
geleden het initiatief genomen voor de oprichting van een Task Force, getiteld 'Subsidiariteit,
proportionaliteit en minder doen en efficiënter te werk te gaan'.

De Task Force - samengesteld uit drie leden van nationale parlementen, drie leden van het Comité
van de Regio's en de Europese Commissie zelf – onder voorzitterschap van Frans Timmermans,
eerste vice-voorzitter - boog zich de afgelopen maanden over de vraag hoe de toepassing van de
principes subsidiariteit en proportionaliteit verbeterd kunnen worden in het werk van de EU-
instellingen, of er beleidsgebieden zijn die teruggedelegeerd kunnen worden naar de lidstaten en hoe
regionale en lokale autoriteiten beter betrokken kunnen worden. 

Tijdens de hoorzitting op 28 mei zal een interactieve discussie plaatsvinden met leden van de Task
Force over deelname van lokale en regionale autoriteiten de beleidsvorming en implementatie, de
toepassing van het begrip subsidiariteit en hoe men minder kan gaan doen en efficiënter te werk kan
gaan.
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Op 15 juli 2018 zal de Task Force een rapport opleveren dat aangeboden zal worden aan president
Juncker. In het najaar zal de Commissie op basis van dit rapport een mededeling publiceren over
deze thema's.

Signalering

Nieuwe Europese voorstellen

 24 mei 2018 - De Eerste Kamer maakt voor haar Europese werkzaamheden wekelijks een overzicht
van recent gepresenteerde Europese voorstellen. Dit overzicht bevat links naar de meest recente
overzichten, verdeeld naar directoraat-generaal én naar de commissie in de Eerste Kamer die erover
gaat.

De betreffende commissie besluit of een Europees voorstel nader wordt bestudeerd. 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 17
Week 18 en 19 (Mei-reces)
Week 20
Week 21

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.

https://eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20180524/overzicht_gepresenteerde_europese/f=/vkomd6qim7ui.pdf
https://eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20180524/overzicht_gepresenteerde_europese_2/f=/vkomde9xxhwf.pdf
https://eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20180524/overzicht_gepresenteerde_europese_3/f=/vkomdf34urti.pdf
https://eerstekamer.nl/eu/intern_stuk/20180524/overzicht_gepresenteerde_europese_4/f=/vkomdry726yh.pdf
http://www.euds.nl/eupdate/inschrijven
mailto:europapoort@eerstekamer.nl

