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Concept VWS beantwoording openbare raadpleging
Europese ruimt voor gezondheidsgegevens
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en het kenmerk van deze
brief.

Geachte voorzitter,
Tijdens de procedurevergadering 26 mei jl. van uw vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzoeken de leden conform agendapunt 5
betreffende Overzicht nieuwe gepubliceerde EU-voorstellen VWS in besluit 1) om:
de reactie op de Europese raadpleging “Digitale gezondheidsgegevens en –
diensten – Europese ruimte voor gezondheidsgegevens” aan de Kamer te doen
toekomen alvorens deze wordt ingediend bij de Europese Commissie.
Graag stuur ik u aangehecht de conceptbeantwoording van mijn Ministerie op deze
openbare raadpleging. In de beantwoording heb ik zowel mijn collega ministeries
EZK en OC&W betrokken, aangezien het datavraagstukken betreft voor onder
andere wetenschappelijk onderzoek en beleid. De deadline voor de indiening van
de beantwoording op de openbare raadpleging bij de Europese Commissie is 26
juli a.s.
De beantwoording van de openbare raadpleging betreft echter niet de vaststelling
van de Nederlandse positie op een mogelijk voorstel op een Europese ruimte voor
gezondheidsgegevens. Daarvoor is meer inzicht nodig op het daadwerkelijke
voorstel van de Europese Commissie. De verwachting is dat de Europese
Commissie begin 2022 met een wetgevend voorstel zal komen, waarna pas
conform de formele procedures tot een Nederlands standpunt wordt gekomen. Dit
standpunt vormt de opmaat naar de onderhandelingen op Europees niveau. Het
vormen van een Nederlands standpunt en een concrete beleidspositie op een
aanstaande Europese Commissie voorstel laat ik echter over aan een nieuw
Kabinet. Uw Kamer zal hier uiteraard in worden betrokken.
Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg
en Sport,

T. van Ark
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