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1. Voorbereiding beleidsdebat over 'de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en uitwisseling'
•

Reikwijdte en naamgeving van het debat
De commissies besluiten het voorstel van de subcommissie ten aanzien van de reikwijdte
van het debat over te nemen.1 De commissies beperken de reikwijdte van het debat voor
wat betreft 'de rol van de overheid' in hoofdzaak tot gevallen waarin de overheid een
wettelijke taak heeft en waar de overheid intervenieert in het kader van de opslag,
verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens door particulieren. Enkele woordvoerders
overwegen de controle door de overheid van de macht die private organisaties verwerven
door de verzameling van gegevens, evenals als het gedrag van burgers op het internet te
betrekken bij het debat.
De commissies besluiten het debat de titel 'de rol van de overheid bij digitale dataverwerking
en -uitwisseling' te geven.

•

Uit te nodigen bewindslieden
De commissies besluiten de minister van BZK en de staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie en de ministers van VWS en OCW uit te nodigen voor het debat. Gegeven de
voorkeursdatum voor het debat is aanwezigheid van tenminste de minister van BZK en de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wenselijk.

•

Wijze van voorbereiding
De commissies besluiten het voorstel van de subcommissie te volgen om een gesprek met
deskundigen te voeren ter voorbereiding van het debat. Daartoe worden deskundigen van
het Rathenau Instituut, de WRR, het Cbp, de Algemene Rekenkamer en de Europees
1

De voorstellen van de subcommissies zijn te vinden in de Korte Aantekeningen van de vergadering d.d.
14 december 2010 van de subcommissie voor de voorbereiding van het debat over het rapport van de
commissie Brouwer-Korf.
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Toezichthouder voor gegevensbescherming uitgenodigd. De commissies spreken voor wat
betreft de datum en tijd van het gesprek een voorkeur uit voor maandag 21 februari 2010
van 16.00 tot 20.00 uur. Het gesprek met deskundigen zal openbaar zijn.
•

Datum debat en tijdpad voorbereidingstraject
De commissies stemmen in met het voorstel van de subcommissie om het debat op 17 mei
2011 te houden. Ook stemmen zij in met de voorgestelde data voor het versturen van de
vragen aan de regering (1 maart 2011) en de datum waarop zij de regering zal verzoeken
de antwoorden uiterlijk aan de Kamer te zenden (19 april 2011).
De griffier van de vaste commissie voor Justitie,
Kim van Dooren

