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1. 'De rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling' 

Lijst met vraagpunten per thema1 voor het tweede deel van de expertmeeting 

 

Diverse leden van de subcommissie leveren inbreng voor de lijst met vraagpunten en 

anderen geven aan deze uiterlijk woensdag via de e-mail te zenden aan de staf. Het lid 

Duthler zal donderdag samen met de staf de lijst met vraagpunten redigeren en vaststellen.  

 

2. Rondvraag 

• De voorzitter bericht dat Thomas Meijer, Ellen van Schoten en Thomas Wijsman van de 

Algemene Rekenkamer aanwezig zullen zijn bij de expertmeeting.  

De subcommissie besluit de Algemene Rekenkamer voor te stellen de briefing over haar 

rapport op dinsdag 22 maart 2011 rond lunchtijd te laten plaatsvinden in de Eerste Kamer.  

• De subcommissie besluit zowel de Algemene Rekenkamer als de Wetenschappelijke Raad 

voor de Regering een brief te zenden over de datum van ontvangst van de relevante 

rapporten van beide instituten.  

• De subcommissie besluit de datum voor inbreng voor het schriftelijk overleg met de regering 

te verplaatsen van 1 maart 2011 naar 15 maart 2011.  

• Het Lid Franken meldt dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een brief heeft 

gezonden aan de Tweede Kamer waarin hij aankondigt begin maart een nota over 

gegevensbescherming aan de Tweede Kamer te zenden. De subcommissie wenst deze nota 

te betrekken bij het schriftelijk overleg en verzoekt de staf te informeren wandneer deze 

nota precies zal verschijnen. De brief aan de Tweede Kamer inclusief de bijbehorende 

stukken zullen worden verspreid onder de woordvoerders bij de expertmeeting en bij het 

debat.  

• De subcommissie neemt kennis van het voorstel voor de plaatsing en het gebruik van de 

microfoons voor de expertbijeenkomst. 

                                                
1 Thema's voor het tweede deel van de expertmeeting (18.30 - 20.00 uur) zijn: doelbinding, de kwaliteit 
van ICT-ontwerpen/databestanden bij de overheid, bescherming van persoonsgegevens en 
rechtsbescherming (niet-limitatief). 
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• De subcommissie besluit het zojuist verschenen rapport van het Rathenau Instituut 'Check in 

/ check uit' te laten verspreiden onder de woordvoerders bij de expertmeeting en bij het 

debat.  

• De subcommissie herhaalt dat externen hun opinies, vragen, toelichtingen e.d. via 

schriftelijke weg kunnen indienen.  

 

 

De griffier van de subcommissie, 

Kim van Dooren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


