
Ad7

nota ■
Samengewerkt met

Kern

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Pagina 1 van 2

Aan
Van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Staatssecretaris
DGDOO/DO en CZW

Politieke context 
bekend

Nota bij aanbieding brief Eerste Kamer nadere vragen 
Groenlinks en PvdA

De leden stellen een aantal vragen naar het beleid.
Daarnaast stellen zij vragen waarbij een zuiver juridisch standpunt gepast 
is. Een vraag naar een appreciatie van de Europese regelgeving is niet 
opportuun om aan de Landsadvocaat te stellen gelet op diens rol. Bij deze 
vraag is in de brief aangegeven dat deze niet is voorgelegd aan de 
Landsadvocaat en waarom.
Vanuit een zuivere omgang met de Kamer bezien is het goed om geen 
precedent te scheppen voor vragen van een juridisch advies over beleid in 
deze fase. U staat zelf in voor de juridische correctheid van 
beleidsvorming en het handelen daarnaar. Gelet de specifieke situatie en 
met oog op een snelle stemming is het verzoek bij wijze van uitzondering 
ingewilligd.

Aanleiding
De leden Ganzevoort en Koole van de Eerste Kamer hebben naar aanleiding van 
de brief waarmee u het door hen gevraagde Landsadvocaat advies aanbood 
nadere vragen gesteld. De beantwoording van deze vragen dient uiterlijk vrijdag 
17 maart a.s. 16:00 uur aan de EK verstuurd te zijn, opdat op dinsdag 21 maart 
overgegaan kan worden tot de stemming over de Wet digitale overheid en de 
novelle. Deels betreffen deze vragen het beleid, deels betreffen deze vragen aan 
de Landsadvocaat een juridische verdieping.

Motivering
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd.
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Geadviseerd besluit
• Kennisnemen van advies van Landsadvocaat op de juridische vragen;
• Instemmen met brief en ondertekenen.
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