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Geachte heer Grapperhaus,  

 

Op dit moment ligt het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden1 

ter behandeling voor in de Eerste Kamer. De leden van de vaste commissie voor Justitie en 

Veiligheid (J&V) hebben in het kader van deze behandeling advies gevraagd aan het College 

voor de Rechten van de Mens2 en de Autoriteit Persoonsgegevens3 over het wetsvoorstel, 

wegens amendering van het voorstel in de Tweede Kamer. Om dezelfde reden heeft de Kamer, 

op voorstel van deze leden, de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd haar van 

voorlichting te dienen.4 

 

In hun commissievergadering van 30 november 2021 hebben de leden van de vaste 

commissie voor Justitie en Veiligheid het advies van het College voor de Rechten van de 

Mens5 en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens6 besproken, alsmede de 

voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State7. Naar aanleiding daarvan 

hebben deze leden besloten u te verzoeken een inhoudelijke reactie te geven op de beide 

adviezen en de voorlichting. Dit verzoek leggen zij bij dezen bij u neer. Wanneer uw reactie 

is ontvangen, zal de verdere behandeling van het wetsvoorstel door hen besproken worden. 

 

 

1 Kamerstukken 35 447. 

2 Kamerstukken I 2020/21, 35 447, B. 

3 Kamerstukken I 2020/21, 35 447, C. 

4 Kamerstukken I 2020/21, 35 447, F. 

5 Kamerstukken I 2020/21, 35 447, D. 

6 Kamerstukken I 2021/22, 35 447, G. 
7 Kamerstukken I 2021/22, 35 447, H. 
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De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw inhoudelijke reactie op de 

adviezen en de voorlichting ‒ bij voorkeur voor het einde van het kerstreces van de Kamer ‒ 

met belangstelling tegemoet. 

 

Een gelijkluidende brief is verzonden naar de minister voor Rechtsbescherming. 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

 

M.M. de Boer 

Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 


