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De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie2 hebben
kennisgenomen van de brief van de Minister van Economische Zaken van
17 mei 20173, met daarin de beantwoording – mede namens de Minister
van Veiligheid en Justitie – van nadere vragen over het richtlijnvoorstel
betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van
digitale inhoud4 en het voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten
van de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen.
Naar aanleiding daarvan is op 7 juni 2017 een brief gestuurd aan de
Minister.
De Minister heeft op 23 juni 2017 gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het nader gevoerde
schriftelijk overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Van Dooren
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Zie dossier E150042 en E150043 op www.europapoort.nl.
Samenstelling:
Engels (D66), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Ten
Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Knip (VVD), Backer (D66), Barth (PvdA), Beuving
(PvdA), Hoekstra (CDA), Schouwenaar (VVD), Schrijver (PvdA), Van Strien (PVV), Kok (PVV),
Gerkens (SP), Bredenoord (D66), Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Rij (CDA),
Rombouts (CDA), Van de Ven (VVD), Wezel (SP), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS).
Kamerstukken I 2016/17, 34 211, I.
COM(2015)634; zie voor de behandeling in de Eerste Kamer dossier E150042 op
www.europapoort.nl.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
VEILIGHEID EN JUSTITIE
Aan de Minister van Economische Zaken
Den Haag, 7 juni 2017
De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben met
belangstelling kennisgenomen van uw brief van 17 mei 20175, met daarin
de beantwoording – mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie –
van nadere vragen over het richtlijnvoorstel betreffende bepaalde
aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud6 en
het voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten van de onlineverkoop en andere verkoop op afstand van goederen7. De leden van de
VVD-fractie danken u hartelijk voor de beantwoording van hun vragen en
leggen naar aanleiding daarvan graag het volgende verzoek aan u voor.
De fractieleden van de VVD hebben in de brief van 5 april 2017 onder
meer de samenloop tussen het richtlijnvoorstel betreffende bepaalde
aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
(hierna: het richtlijnvoorstel) en de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens, aangestipt.8
Daarbij hebben zij de vraag gesteld of u hen op de hoogte kunt brengen
van de adviezen van de Juridische Dienst van de Raad en de Europese
toezichthouder over dit onderwerp.
U heeft vervolgens in uw brief onder andere aangegeven dat het advies
van de Europese toezichthouder is besproken in de Raadswerkgroep en
dat deze groep op dit moment beraadslaagt over concrete aanpassingen
van het richtlijnvoorstel. De voornoemde leden hechten er veel waarde
aan dat de samenloop tussen het richtlijnvoorstel en de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, in het oog wordt gehouden en willen u derhalve verzoeken de
Kamer op de hoogte te houden – mede gelet op de besprekingen in de
Raadswerkgroep – van de verdere ontwikkelingen ten aanzien van deze
samenloop en de daaruit voortvloeiende consequenties, en de inhoud van
genoemde concrete aanpassingen van het richtlijnvoorstel.
De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie zien uw
reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk
binnen vier weken na dagtekening van deze brief.
De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
A.W. Duthler
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 23 juni 2017
Op 7 juni jl. heeft uw Kamer mij verzocht om u op de hoogte te houden
over de ontwikkelingen van de onderhandelingen over het richtlijnvoorstel betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de
levering van digitale inhoud, en dan met name over het punt van de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
hun persoonsgegevens.
Graag informeer ik u over de algemene overeenstemming die is bereikt
op de JBZ-Raad van 8 en 9 juni jl. Onderdeel van deze overeenstemming
is de verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van
digitale inhoud. De lidstaten zijn eerder overeengekomen dat overlap van
het richtlijnvoorstel met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) moet worden vermeden. Het richtlijnvoorstel is dan ook zodanig
aangepast dat het geen overlap meer heeft met de AVG. Het huidige
richtlijnvoorstel en de AVG hinderen elkaar niet in de toepassing.
De verwachting is dat de triloog na het zomerreces zal beginnen. Conform
uw verzoek zal ik uw Kamer, wanneer dit mogelijk is, informeren over de
ontwikkelingen in de triloog ten aanzien de verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van digitale inhoud.
De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp
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