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Geachte Heer Minister, 

Ik zou graag de Senaat van de Staten-Generaal bedanken voor haar brief van 8 februari 2011 
met betrekking tot de evaluatie van de richtlijn tot bewaring van verkeersgegevens. Ik 
waardeer de aandacht die de Senaat op een aantal belangrijke kwesties heeft gevestigd. 

Deze informatie komt op een zeer goed moment, aangezien de evaluatie van de richtlijn zich 
in de afrondingsfase bevindt. Ik heb nota genomen van de opmerkingen van de Senaat, die, 
naar ik begrijp, een aanvulling vormen op informatie die eerder door uw regering is verstrekt 
naar aanleiding van een brief van de Commissie in juli 2010, waarin de Commissie verzocht 
om aanvullende informatie over het gebruik van verkeersgegevens door opsporingsinstanties. 

Mijn diensten zullen deze informatie zorgvuldig overwegen, als onderdeel van de informatie 
die door uw regering is verstrekt, en ik zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken 
om de Nederlandse autoriteiten te bedanken voor hun hulp en betrokkenheid bij deze zaak. 

Meţjde meeste hoogachting, 
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I would like to thank the Senate of the States General for their letter of 8 February 2011 on the 
evaluation of the Data Retention Directive. I appreciate the attention drawn by the Senate to a 
number of important issues. 

This information comes at a very timely moment since the Commission is in the process of 
finalising the evaluation of the Directive. I have taken due note of the observations made by 
the Senate, which, I understand, supplement information provided earlier by your 
Government following a letter from the Commission in July 2010, seeking additional 
information about the use of data retention by law enforcement authorities. 

My department will duly consider this information as part of the information provided by 
your Government and I would like to use the opportunity to thank the Dutch authorities for 
their assistance and involvement in this matter. 


