
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Commissaris Mevrouw Cecilia Malmström 
EUROPESE COMMISSIE 
B-1049 BRUSSEL 
België 

Datum 7 maart 2011 
Onderwerp Evaluatie van de Richtlijn 2006/24/EG 

Op verzoek van de Eerste Kamer van het Nederlandse parlement doe ik u de 
bijgesloten brief (dd. 8 februari 2011 kenmerk 147723.01u) toekomen van de 
Eerste Kamer gericht aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de evaluatie 
van de Richtlijn 2006/24/EG. In deze brief stelt de Eerste Kamer dat de Minister 
van Veiligheid en Justitie onvoldoende gehoor heeft gegeven aan haar motie om 
de bezwaren van de Eerste Kamer tegen de bewaarplicht van 
telecommunicatiegegevens kenbaar te maken aan de Europese Commissie met 
het verzoek deze bezwaren mee te laten wegen in de evaluatie van de Richtlijn 
2006/24/EG. 
Ik verzoek u om naast mijn eerder verzonden brief aan u (dd. 1 juli 2010 
kenmerk 5659918) kennis te nemen van de bijgesloten brief en deze mee te laten 
wegen in de evaluatie van bovengenoemde richtlijn. 
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Rechtspleging en 
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Contactpersoon 
AJ. Hoogland 
Beleidsadviseur 

T 070 370 79 11 
F 070 370 79 00 
a.hoogland@minjus.nl 

Ons kenmerk 
5688139/11 

Bijlagen 
1 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
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bijgesloten brief (dd. 8 februari 2011 kenmerk 147723.01u) toekomen van de
Eerste Kamer gericht aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de evaluatie
van de Richtlijn 2006/24/EG. In deze brief stelt de Eerste Kamer dat de Minister
van Veiligheid en Justitie onvoldoende gehoor heeft gegeven aan haar motie om
de bezwaren van de Eerste Kamer tegen de bewaarplicht van
telecommunicatiegegevens kenbaar te maken aan de Europese Commissie met
het verzoek deze bezwaren mee te laten wegen in de evaluatie van de Richtlijn
2006/24/EG.
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