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Onderwerp

Adviesaanvraag Aanpassingswet Algemene verordening
gegevensbescherming
Geachte heer Plasterk,
In uw brief van 6 juni 2017 heeft u een Adviesaanvraag Aanpassingswet Algemene verordening
Gegevensbescherming aan ons voorgelegd. Wij hebben uw adviesaanvraag bestudeerd en
besproken met N W B . Met deze brief informeer ik u over onze gezamenlijke reactie op uw
adviesaanvraag.
Uw adviesaanvraag richtte zich de onderdelen van het ontwerpwetsvoorstel die zien op de
uitvoering van de Algemene verordening gegevenbescherming in de Kieswet en
de Wet raadgevend referendum. Wij hebben daarbij de volgende opmerkingen:
In dit wetsvoorstel Aanpassingswet AVG wordt geregeld dat de rechten van betrokkenen die zijn
opgenomen in de artikelen 15, 16 en 18 van de AVG niet van toepassing zijn op verschillende
soorten van gegevensvenwerking op grond van de Kieswet en de Wet raadgeven referendum (Wrr).
Het gaat om het recht van inzage, van rectificatie en van beperking van de verwerking uit de AVG.
In alle gevallen wanneer een of meer van deze rechten niet van toepassing worden verklaard in het
kader van de Kieswet en de Wrr, wordt dat naar onze mening afdoende onderbouwd. In sommige
gevallen verdragen deze rechten uit de AVG zich niet met de systematiek van de processen die in
de Kieswet en de Wrr zijn neergelegd, in andere gevallen voorzien beide wetten zelf al in de
uitoefening van deze rechten. Het recht op gegevenswissing is op grond van de AVG zelf (artikel
17, derde lid) niet van toepassing op de gegevensverwerking in de Kieswet.
Verder bevat het ontwerpwetsvoorstel Aanpassingswet AVG verschillende nieuwe bepalingen over
de verplichte vernietiging van stukken waarin persoonsgegevens zijn opgenomen. Wij kunnen ons
in die bepalingen vinden. Het gaat om de vernietiging van het register van de ongeldige
stempassen, het uittreksel van het register van ongeldige stempassen, en om de stukken die
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overgelegd moeten worden bij verzoeken tot registratie van de aanduiding van politieke
groeperingen bij het centraal stembureau voor de desbetreffende verkiezing en bij het inleveren van
de kandidatenlijsten.
We stemmen ook in met de bepaling waardoor er een langere termijn geldt voor vernietiging van de
instemmingsverklaringen en de kopieën van de identiteitsbewijzen die bij het inleveren van de
kandidatenlijsten moeten worden overgelegd (in het nieuwe artikel 119). Zoals de MvT aangeeft zijn
deze later nog nodig in het kader van het benoemingsproces.
We gaan er van uit dat er voor de inwerkingtreding nog een overzicht voor de praktijk verschijnt
waarin de veranderingen voor het verkiezingsproces precies worden aangegeven.
Tot slot: in artikel 2.2 onder Z en artikel 2.7 onder E van de Aanpassingswet wordt in een nieuw op
te nemen artikel Z 11 b van de Kieswet resp. artikel 122b van de Wrr verwezen naar artikel 31 van
de Uitvoeringswet AVG. Hier zal zijn bedoeld: artikel 32 van de uitvoeringswet AVG.
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