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Nr. 2782 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 maart 2019 

Een onderdeel van het pakket «vrije en eerlijke verkiezingen1» is na het 
versturen van de geannoteerde agenda aan uw Kamer door het 
Roemeens voorzitterschap toegevoegd aan de agenda van de Raad 
Algemene Zaken van 19 maart (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1974). Over het 
pakket zijn op 19 februari jl. Raadsconclusies aanvaard. De agendering in 
de Raad Algemene Zaken van 19 maart betreft de formele goedkeuring 
door de Raad van het onderdeel dat ziet op de wijziging van de verorde-
ning Europese politieke partijen en stichtingen. Het betreft de goedkeuring 
van een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels voor 
de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen 
voor het Europees parlement. Het Roemeens voorzitterschap vraagt de 
lidstaten of zij in kunnen stemmen met de uitkomst van de triloog. Via 
deze brief informeer ik u over de inzet van het kabinet. Op 19 oktober 2018 
is het BNC-fiche over het pakket «vrije en eerlijke verkiezingen» naar uw 
Kamer gestuurd2. Over de Raadsconclusies en het bereikte akkoord tussen 
Europees parlement, Raad en Commissie ten aanzien van de verordening 
heb ik uw Kamer ook geïnformeerd per brief van 20 februari 20193 en via 
de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 
7 en 8 maart 20194. Op de JBZ-Raad is de voortgang van het pakket 
besproken. Het kabinet steunt de uitkomst van de triloog die in lijn is met 
de inzet zoals deze is verwoord in het BNC-fiche. Het kabinet zal daarom 
instemmen met het voorstel. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren

1 COM(2018)636.
2 Kamerstuk 22 112, nr. 2708
3 Kamerstuk 22 112, nr. 2773
4 Kamerstuk 32 317, nr. 542
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