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Datum
9 mei 2012
Onderwerp Uw brief van 20 april 2012 (kenmerk: 150156.02u)

Bij brief van 20 april 2012, uw kenmerk 150156.02u, heeft u herinnerd aan uw
brief van 9 maart 2012 (kenmerk: 150156.01u) over een aantal door de
Commissie Meijers opgeworpen vragen met betrekking tot de voorstellen van de
Europese Commissie inzake de herziening van het Europese regelgevend kader
voor de bescherming van persoonsgegevens. In uw brief van 20 april heeft u
geconstateerd dat de brief van 9 maart nog niet beantwoord is en heeft u mij
verzocht zo spoedig mogelijk alsnog te antwoorden.
Bij de behandeling van uw brief van 9 maart 2012 is helaas vertraging ontstaan.
Op 27 april 2012 is, naar aanleiding van soortgelijke vragen van de Tweede
Kamer, inmiddels een schriftelijke reactie op de vragen van de Commissie Meijers
aan de Tweede Kamer verzonden. Deze brief is op dezelfde datum in afschrift aan
uw Kamer aangeboden. Volledigheidshalve voeg ik deze brief andermaal bij.
Voorts is in uw brief van 20 april 2012 verwezen naar de afspraken die met de
Tweede Kamer zijn gemaakt in het kader van het behandelvoorbehoud op de EUvoorstellen ter herziening van de Europese wetgeving inzake bescherming van
persoonsgegevens. In uw brief heeft u verzocht alle (openbare en vertrouwelijke)
informatie die naar aanleiding van die afspraken aan de Tweede Kamer wordt
verzonden, ook rechtstreeks aan de Eerste Kamer te verzenden.
Naar aanleiding van uw verzoek kan ik u berichten dat ik aan uw verzoek zal
voldoen, en dat de informatie over dit onderwerp die aan de Tweede Kamer wordt
verzonden eveneens aan uw Kamer zal worden verzonden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

