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Parafenroute 

 

Mede namens/met akkoord van Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties 

en Digitalisering       

 

Aanleiding 
De vaste commissie Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer heeft op 29 

september schriftelijke vragen ingediend over de Dataverordening. Het betreft 

vervolgvragen op de beantwoording van eerdere vragen die 12 juli is verzonden. 

 

Geadviseerd besluit 
U kunt de bijgevoegde beantwoording van de vragen over de Dataverordening  

ondertekenen. 

 

Kernpunten 
• De fracties van Groenlinks, Pvda en SP hebben gezamenlijk vragen gesteld. 

Daarnaast heeft de PVV-fractie een vraag gesteld. 

• De vragen gaan over verschillende aspecten van de Dataverordening, met 

name over persoonsgegevens, het kader voor overheden om data op te 

vragen in gevallen van uitzonderlijke noodzaak, de mogelijkheid om 

omzetafhankelijke boetes op te leggen, de inrichting van het toezicht en de 

voortgang van de onderhandelingen.  

 

Toelichting 
• Verschillende vragen gaan over het voorgestelde kader voor overheden om 

data op te vragen in gevallen van uitzonderlijke noodzaak. In de 

beantwoording geven we, in lijn met de kabinetsinzet, aan dat het voorstel op 

dit onderdeel moet worden verbeterd en dat het kabinet zich ervoor inzet om 

de bevoegdheid specifieker te maken en van aanvullende waarborgen te 

voorzien. 
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• Verschillende vragen met betrekking tot dit voorgestelde kader gaan ook over 

de verhouding tussen de Dataverordening en de AVG en de opinie van de 

European Data Protection Board (EDPB) over de Dataverordening. In de 

beantwoording leggen we uit dat onze inzet is dat de Dataverordening geen 

afbreuk doet aan de AVG en dat de verhouding tussen de AVG en de 

Dataverordening op verschillende punten is verbeterd.  

• De vragen over de EDPB-opinie zijn beantwoord in lijn met de eerdere 

appreciatie die met de Tweede Kamer is gedeeld in het verslag van de 

Telecomraad van 3 juni 20221. 

• Verder vragen GL, PvdA en SP specifiek naar omzetafhankelijke boetes in de 

Dataverordening en of het kabinet hierop in wil zetten. In de beantwoording 

geven we aan dat het logisch kan zijn om omzetgerelateerde boetes op te 

leggen omdat er ook grote bedrijven onder de Dataverordening zullen vallen. 

De Dataverordening legt nu niet vast dat omzet een factor is in de 

boetesystematiek, maar laat lidstaten wel de ruimte dit nationaal vast te 

leggen. We zullen ons ervoor inzetten om in de verordening vast te leggen dat 

in alle lidstaten de hoogte van de omzet een factor moet zijn bij het bepalen 

van de hoogte van de boetes.  

• GL, PvdA en SP vragen ook naar de inrichting van het toezicht en mogelijke 

centralisering hiervan. Over het toezicht op de verordening zijn we in gesprek 

met toezichthouders. Het centraal beleggen van al het toezicht bij één 

toezichthouder leidt niet per se tot het meest samenhangende en consistente 

toezicht, dit heeft daarom ook niet de voorkeur van het kabinet. De 

Dataverordening bevat verschillende hoofdstukken met uiteenlopende doelen. 

De verschillende onderdelen vereisen ook uiteenlopende vaardigheden, 

ervaring en expertise van de toezichthouder(s). Daarom wordt de 

mogelijkheid opengehouden om verschillende toezichthouders aan te wijzen, 

waarbij wel één toezichthouder als coördinerende toezichthouder zal optreden.  

• De vraag van de PVV betreft de voortgang van de onderhandelingen. Hierop is 

toegezegd dat het kabinet het parlement op de gebruikelijke momenten en 

conform de afspraken zal informeren over het onderhandelingsproces voor de 

Dataverordening. 
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