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1 Inleidende opmerkingen 

1.1 Voor een goed verloop van de procedure en ter bekorting van de toelichting van de 
Staat ter zitting wordt in het navolgende het relevante juridische kader uiteengezet en 
wordt onderdeel 4 van de dagvaarding (getiteld Quality of the law) besproken. 

1.2 Eisers hebben met dit kort geding het oog op de "nieuwe Wiv", de Wiv 2017, die de 
Wiv 2002 heeft vervangen. De bevoegdheden die eisers in dit kort geding ter discussie 
stellen bestonden, met uitzondering van de bevoegdheid tot 
onderzoeksopdrachtgerichte interceptie van de kabel, al onder de Wiv 2002; de inzet 
ervan is met de Wiv 2017 bovendien omgeven met extra waarborgen. De procedure 
moet dus beperkt blijven tot de wijzigingen die de Wiv 2017 ten opzichte van de Wiv 
2002 bevat; daarop is de toelichting in de dagvaarding ook gericht. Er is hoe dan ook 
geen grond voor een oordeel in kort geding dat bevoegdheden die al tenminste sinds 
2002 bestaan, en thans met meer waarborgen zijn omgeven, onmiskenbaar 
onverbindend zouden zijn; daarvoor ontbreekt ook het spoedeisend belang. 

In het navolgende worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen besproken. 

2. Toetsingskader toetsing van wetgeving in formele zin 
3. EU-recht 
4. Bespreking van de bepalingen waarop eisers het oog hebben 
5. Evaluatie vervroegd 
6. Artikel 8 EVRM (algemeen + per bevoegdheid) 
7. Afsluiting juridisch kader 
8. Wetgevingsproces en status beleidsregels 
9. Conclusie 

1.3 Hier wordt nog opgemerkt dat eisers het hebben over een aangekondigde 
wetswijziging en hun vorderingen daarop inrichten. Zij lijken daarbij echter een 
ruimere reikwijdte voor ogen te hebben dan waarvan sprake is. In de aangekondigde 
wetswijziging zullen twee onderwerpen worden geregeld, waarop nu al bij wege van 
beleid vooruit gelopen wordt. In de wet zal het criterium dat de inzet bijzondere 
bevoegdheden waaronder de onderzoeksopdrachtgerichte bevoegdheid van artikel 48 
Wiv 2017 zo gericht mogelijk moet zijn expliciet worden vastgelegd. Verder zal de 
termijn waarbinnen de zgn. wegingsnotities ten behoeve van de samenwerking met 
buitenlandse inlichtingendiensten moeten zijn opgesteld worden verkort, in die zin dat 
de termijn van twee jaar (artikel 166 Wiv 2017) wordt teruggebracht tot 1 januari 
2019. In de beleidsregel van 25 april 2018 is al vastgelegd dat ongeëvalueerde 
gegevens die zijn verkregen met toepassing van de nieuwe bevoegdheid tot 
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onderzoeksopdrachtgerichte interceptie op de kabel uitsluitend op basis van een 
wegingsnotitie aan een partnerdienst mogen worden verstrekt. 

2 Toetsingskader toetsing van wetgeving in formele zin 

2.1 Eisers vorderen buitenwerkingstelling van een aantal nader genoemde bepalingen van 
de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (verder: Wiv 2017), te weten 
artikel 48, lid 1, artikel 39, lid 1, artikel 45 lid 1 sub b en artikel 64 lid 1 en 89 lid 1 
Wiv 2017. Zij beroepen zich erop dat deze bepalingen in strijd zijn met (het doel van) 
hogere regelgeving, meer specifiek met artikel 8 EVRM, art. 7 en 8 Handvest en art. 
17 IVBPR, alsmede met art. 10 EVRM, art. 11 Handvest en art. 19 IVBPR. Verder 
beroepen zij zich op strijd met art. 6 en 13 EVRM, art. 47 Handvest en art. 14IVBPR. 

2.2 Ten aanzien van de door de rechter te verrichten toetsing van wetgeving wordt het 
volgende vooropgesteld. Op zichzelf kan wetgeving in formele zin, daarvan is sprake, 
worden getoetst aan een ieder verbindende bepalingen van het EVRM, waaronder 
begrepen artikel 8 en 10 EVRM, of meer in het algemeen aan een ieder verbindende 
bepalingen van hogere orde. Bij deze toetsing heeft de rechter evenwel niet tot taak 
om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan de betrokken belangen moet 
worden toegekend, naar eigen inzicht vast te stellen. Zowel de aard van de 
wetgevende functie als de positie van de rechter in het Nederlandse staatsbestel 
brengen mee dat ook overigens bij deze toetsing terughoudendheid dient te worden 
betracht. De burgerlijke rechter kan algemeen verbindende voorschriften slechts 
buiten toepassing verklaren indien en voor zover deze onverbindend zijn; bij deze 
toetsing betracht de rechter terughoudendheid. Gaat het om een kort geding, dan is 
die toetsing nog terughoudender, en geldt als eis dat de wetgeving in kwestie 
onmiskenbaar onverbindend moet zijn. 

Vgl.: 

HR 16 mei 1986, NJ 1987,251, rovo 6.1 (Landbouwvliegers) m.nt. MS: 

"daarbij heeft de rechter niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk 
gewicht dat aan de betrokken belangen moet worden toegekend, naar eigen 
inzicht vast te stellen, terwijl zowel de aard van de wetgevende functie als de 
positie van de rechter in ons staatsbestel zoals deze mede in artikel 11 Wet 
Algemene bepalingen tot uiting komt, meebrengen dat hij ook overigens bij 
deze toetsing terughoudendheid moet betrachten" 

Zie ook bijv. HR 11 juni 2010, NJ 2010/567, m.nt. M.R. Mok en HR 4 
september 2009, NJ 2009/564, m.nt. M.R. Mok. 
Groene Serie Onrechtmatige daad, V.1.6.2.2 Onmiskenbaar onverbindend 
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2.3 Het is aan de eisende partij om feiten en omstandigheden aan te tonen, waaruit zou 
volgen dat de bepalingen in kwestie onmiskenbaar onverbindend zijn. Eisers dragen 
dus de bewijslast van hun claim dat de bepalingen van de Wiv 2017 die zij op het oog 
hebben onmiskenbaar onverbindend zouden zijn. 

3 EU-recht 

3.1 Eisers besteden in hun dagvaarding uitvoerig aandacht aan het EU-recht, waaronder in 
het bijzonder het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (verder: 
Handvest). Zij stellen in onderdeel 3.7 van de dagvaarding dat "privacy en 
gegevensbescherming onderdeel [zijn] van het Handvest en ingevuld met een stelsel 
van privacyrichtlijnen en direct vatbaar voor toetsing en uitleg door het HvJEU." Zij 
zien daarmee echter voorbij aan artikel 4, lid 2 Verdrag betreffende de Europese Unie, 
dat bepaalt dat "met name de nationale veiligheid" de uitsluitende 
verantwoordelijkheid van elke lidstaat blijft. De EU komt op dit gebied dus geen 
bevoegdheden toe. Het Handvest is alleen van toepassing als het recht van de EU ten 
uitvoer wordt gelegd, hetgeen zich hier nìet voordoet. 

Zie HvJ-EU 30 mei 2006, ECLI:EU:C:2006:346 

Zie ook Gerechtshof Den Haag 14 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:S3S, 
over de samenwerking, in het bijzonder de uitwisseling van 
persoonsgegevens, door de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, rovo 3.1. Het hof 
verwijst naar het vonnis van de rechtbank Den Haag van 23 juli 2014, 
ECLI:NL:RBDHA:2014:8966; de relevante overweging is rovo 5.24 (slot) van 
dat vonnis. 

3.2 Overweging 16 van de door eisers genoemde Algemene Verordening 
Gegevensbescherming verwoordt in lijn met artikel 4, lid 2 EU-verdrag dat de 
verordening "nlet van toepassing [is] op vraagstukken met betrekking tot de 
bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden of het vrije verkeer 
van persoonsgegevens in verband met niet onder het Unierecht vallende activiteiten, 
zoals activiteiten betreffende nationale veiligheid". Artikel 2, lid 2 AVG bepaalt dat de 
verordening niet van toepassing is op "de verwerking van persoonsgegevens a) in het 
kader van activiteiten die buiten de werkingssfeer van het Unierecht vallen". 

3.3 Hetzelfde geldt voor de door eisers genoemde EU-richtlijnen en de rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) die daaraan uitleg geeft. Zie in het bijzonder 
overweging 11 van de e-privacyrichtlijn (richtlijn 2002/S8/EG), waarin staat dat de 
richtlijn niets verandert "aan het bestaande evenwicht tussen het recht van personen 
op persoonlijke levenssfeer en de mogelijkheid voor de lidstaten om de in artikel 15, 
lid l, van deze richtlijn bedoelde maatregelen [wettelijk toegestane interceptie van 
elektronische communicatie, onder meer in het belang van de nationale veiligheid - 
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toevoeging adv] te nemen", mits zij daarbij het EVRM, zoals geïnterpreteerd door het 
EHRM, in acht nemen. Artikel l, lid 3 van de e-privacyrichtlijn bepaalt in lijn daarmee 
dat de richtlijn in geen geval van toepassing is "op activiteiten die verband houden met 
de openbare veiligheid, defensie, staatsveiligheid (met inbegrip van het economische 
welzijn van de staat wanneer de activiteit verband houdt met de staatsveiligheid) en 
de activiteiten van de staat op strafrechtelijk gebied." 

Eerdergenoemd arrest van het HvJ-EU van 30 mei 2006 had betrekking op 
dezelfde tekst in richtlijn 92/4S/EG (de privacyrichtlijn, 'voorganger' van de 
AVG). 

Vanzelfsprekend kan een richtlijn ook niet afdoen aan hetgeen artikel 4, lid 2 EU 
Verdrag bepaalt. 

3.4 Hiermee kunnen de beroepen van eisers op het Handvest, de AVG, de Europese 
richtlijnen en rechtspraak van het HvJ EU ter uitleg van die regelgeving buiten 
beschouwing blijven. 

4 Bespreking van de bepalingen waarop eisers het oog hebben 

4.1 Eisers hebben met hun vorderingen het oog op artikel 48, lid l, artikel 39, lid l, artikel 
45 lid 1 sub b en artikel 64 lid 1 en 89 lid 1 Wiv 2017, welke artikelen 
achtereenvolgens zien op de bevoegdheid 
i) tot onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG), 
ii) informanten te raadplegen, 
iii) tot het binnendringen van een geautomatiseerde werk door tussenkomst van het 
geautomatiseerde werk van een derde, 
iv) de bevoegdheid geëvalueerde en ongeëvalueerde gegevens te verstrekken aan 
inlichtingen- of veiligheidsdiensten van een land waarmee geen samenwerkingsrelatie 
bestaat, en, tot slot, 
v) de bevoegdheid in het kader van een samenwerkingsrelatie als bedoeld in artikel 88 
aan de desbetreffende inlichtingen- of veiligheidsdienst van een ander land gegevens 
te verstrekken. 

4.2 De Staat bespreekt hierna ieder van de bevoegdheden waarop eisers het oog hebben, 
ook de bevoegdheden die voor inwerkingtreding van de Wiv 2017 al bestonden. 

Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG) 

4.3 Artikel 48 Wiv 2017 heeft centraal gestaan in het publieke debat over de nieuwe Wiv. 
Artikel 48 Wiv 2017 betreft een aanpassing van artikel 26 en 27 van de Wiv 2002. 
Deze bepalingen bevatten een bevoegdheid tot ongerichte interceptie van 
communicatie via de ether. Aan die beperking tot etherverkeer lag overigens geen 
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grondrechtelijke afweging ten qrondslaq.' De bevoegdheid is in de Wiv 2017 
technologieneutraal geformuleerd: de beperking tot etherverkeer (niet-kabelgebonden 
telecommunicatie) is geschrapt, waardoor de bevoegdheid voortaan ook in het 
kabelgebonden domein mag worden ingezet. De Commissie evaluatie Wiv 2002, de 
commlssie-Dessens, concludeerde in 2013 al dat de bevoegdheid tot ook 
kabelgebonden interceptie noodzakelijk was als gevolg van de steeds verdergaande 
dìqttalisertnq.? 

4.4 Het onderscheid tussen de ether en de kabel zoals dat uit de Wiv 2002 volgde ging 
volgens de commissie niet samen met de snel voortschrijdende technologische 
ontwikkelingen op het gebied van dataverkeer en communicatie en het bestaande 
wettelijke systeem deed te weinig recht aan de noodzakelijke bevoegdheden in het 
kader van de nationale veiligheid: 

"Door het snel groeiende verkeersvolume en het afnemende aandeel hiervan 
'op de satelliet' maar ook door de toename van WiFi-netwerken, nieuwe 
informatie-infrastructuren, transities van internetprotocollen en 'nomadisch 
communicatiegedrag' nemen de mogelijkheden voor ongerichte maar ook 
gerichte interceptie snel af, waardoor de diensten op termijn 'doof en blind' 
dreigen te worden.'? 

De potentiële gevolgen van medium- of techniekafhankelijke beperkingen waren 
volgens de commissie te groot om te veronachtzarnen.:" 

4.5 In de wetsgeschiedenis is uitvoerig ingegaan op de noodzaak voor de diensten van een 
bevoegdheid ook communicatie via de kabel te kunnen onderscheppen en te komen 
tot een technologieonafhankelijke formulering van de bevoegdheid. Sinds de invoering 
van de Wiv 2002 heeft het merendeel van de telecommunicatie zich verplaatst van de 
lucht naar kabelnetwerken." Doordat de Wiv 2002 niet in de bevoegdheid tot 
"ongerichte" interceptie van kabelgebonden communicatie voorzag, werden de 
diensten ernstig in hun taakuitvoering belemmerd, zonder dat dit de bedoeling van de 
wetgever was. De beperking betekende dat:" 

• cyberdreigingen niet tijdig worden onderkend, met potentieel 
verstrekkende gevolgen voor cybersecurity in Nederland en Europa; 

• Nederlandse rnilltairen-op-rnissie minder goed worden beschermd en 
ondersteund dan nodig en mogelijk is; 

1 Zie ook de CTIVD in toeziehtsrapport nr. 38 
2 Kamerstukken II, 2013/2014, 33820, nr. 1 
3 Rapport commissie-Dessens, p. 77. 
4 Idem, p. 78 
5 Kamerstukken II, 2016/17, 34 588, nr. 3, p. 8. 
G Kamerstukken II, 2016/17, 34 588, nr. 3, p. 9 
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• terroristische activiteiten mogelijk niet tijdig worden onderkend; 
• de werkelijke intenties van risicolanden, bijvoorbeeld op het gebied 

van massavernietigingswapens, verborgen blijven; 
• bij snelopkomende crises in het buitenland aanzienlijk minder snel 

een toereikende informatiepositie kan worden opgebouwd; 
• inzet van de krijgsmacht in het digitale domein (zie de Defensie 

Cyber Strategie) onvoldoende kan worden ondersteund; 
• de ontvreemding van hoogwaardige technologische kennis, 

bedrijfsvertrouwelijke informatie, persoonsgegevens, vitale 
economische informatie en staatsgeheimen onopgemerkt blijft. De 
dreigingen in cyberspace zijn reëel en raken burgers, bedrijven, 
overheden en instellingen. 

Dat is verder in de memorie van toelichting uitgewerkt. Daarbij is er tevens op 
gewezen dat Nederland vanwege de technologisch beperkte interceptiemogelijkheden 
juist aantrekkelijker wordt voor cyberaanvallers. 

4.6 De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVDf en de 
Afdeling advisering van de Raad van state" hebben de noodzaak tot aanpassing van de 
bestaande bevoegdheid zonder meer onderschreven. 

Uit het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel: 
"Zoals de Afdeling hiervoor heeft opgemerkt en zoals blijkt uit de 
jurisprudentie van het EHRM, staat buiten twijfel dat goed functionerende 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de middelen die zij inzetten 
noodzakelijk zijn om het legitieme doel van bescherming van de nationale 
veiligheid na te streven. Er is gezien de technologische ontwikkelingen, 
waarin de kabelgebonden telecommunicatie in verhouding tot de niet 
kabelgebonden telecommunicatie explosief is gegroeid, alsmede gelet op de 
bedreigingen waarmee de Nederlandse samenleving geconfronteerd wordt, 
voldoende grond om aan te nemen dat de in het wetsvoorstelopgenomen 
bevoegdheden tot interceptie van bulk-communicatie (artikelen 47-49) met 
het oog op dat doel op zichzelf noodzakelijk geacht kunnen worden. De 
Afdeling is het met de regering eens dat het huidige onderscheid in de Wiv 
2002 tussen communicatie via de «ether» (ten aanzien waarvan ongerichte 
«bulk» interceptie reeds toegelaten is) en de «kabel» (ten aanzien waarvan 
alleen gerichte interceptie toegelaten is) niet gehandhaafd kan worden, en 
dat mede gelet daarop de genoemde uitbreiding van de bevoegdheden ten 

7 Kamerstukken II, 2016-2017, 34 588, nr. 4, p. 10 
8 Kamerstukken II, 2016-2017, 34 588, nr. 4 
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aanzien van kabelgebonden communicatie in het licht van het EVRM 
gerechtvaardigd is." 

De CTIVD schreef het volgende in haar zienswijze bij het wetsvoorstel: 

"Het beeld dat de CTIVD heeft van de reikwijdte van de bestaande 
bevoegdheden van de AIVD en de MIVD, gerelateerd aan de vraag of deze 
diensten daarmee nog altijd in staat moeten worden geacht de hedendaagse 
en toekomstige dreigingen voor de nationale veiligheid in de praktijk tijdig te 
pareren, bevestigt de noodzaak van de voorgestelde uitbreiding daarvan. 
Daarbij spelen niet alleen veranderingen in de aard en omvang van deze 
dreigingen een rol, gemeten naar ernst en waarschijnlijkheid, maar evengoed 
de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren. Ontwikkelingen die zien op het in rap tempo ontstaan van een 
gedigitaliseerde samenleving met steeds weer geheel nieuwe 
communicatiemiddelen en -methoden, die hebben geleid en verder zullen 
leiden tot een exponentiële groei van communicatie en dataverkeer. Een 
groei met navenant grote hoeveelheden gegevens die wereldwijd worden 
getransporteerd en opgeslagen. Gegevensverzamelingen, die voor diensten 
als de AIVD en de MIVD bepalend kunnen zijn voor een goede 
taakuitvoering." 

4.7 De aard van de bevoegdheid tot interceptie van kabelgebonden communicatie - en 
daarmee de mate van inbreuk in de persoonlijke levenssfeer van een individu - is in 
de kern niet anders dan de bevoegdheid die al voor etherverkeer gold. Wel kan feitelijk 
meer informatie worden onderschept, doordat inmiddels als gevolg van digitale 
ontwikkelingen veel meer communicatie via de kabel gaat. Met de aanpassing van de 
bevoegdheid zijn bovendien de waarborgen wezenlijk uitgebreid. 

4.8 De bevoegdheid is omkleed met de volgende waarborgen: 

• De Minister dient toestemming te verlenen aan het hoofd van de dienst op 
grond van een daartoe strekkend verzoek voor een periode van ten hoogte een 
jaar, met de mogelijkheid van verlenging (lid 2); 

• Het verzoek om toestemming moet worden gedaan door het hoofd van de 
dienst en moet de volgende informatie bevatten (lid 3 jo. artikel 29 lid 2 WIV 
2017): 

o Een aanduiding van de bevoegdheid waarvoor toestemming wordt 
gevraagd; 

o Voor zover van toepassing, gegevens betreffende de identiteit van de 
persoon dan wel de organisatie ten aanzien van wie onderscheidenlijk 
waarvan de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid wordt 
verlangd; 
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o Indien de persoon werkzaam is als journalist of advocaat, de 
vermelding van deze hoedanigheid; 

o Een omschrijving van het onderzoek waarvoor de desbetreffende 
bevoegdheid dient te worden uitgeoefend; 

o Een omschrijving van het met de uitoefening van de bevoegdheid 
beoogde doel; 

o De reden waarom uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid 
noodzakelijk wordt geacht; 

o Voor zover het een verzoek om verlenging van de toestemming 
betreft, een aanduiding van de met de uitoefening van de 
desbetreffende bevoegdheid behaalde resultaten; 

o Voor zover van toepassing de reden waarom de uitoefening van de 
bevoegdheid ook betrekking dient te hebben op de inhoud van 
telecommunicatie of gegevensoverdracht door middel van een 
geautomatiseerd werk; 

o Een typering van de telecommunicatie of de gegevensoverdracht door 
middel van een geautomatiseerd werk ten aanzien waarvan de 
bevoegdheid dient te worden toegepast; 

o Een toelichting op welke wijze aan de eis van gerichte inzet van de 
bevoegdheid invulling wordt qeqeven.? 

• Ten behoeve van een gegevensverwerking als bedoeld in de artikelen 49 en 50 
Wiv 2017 mogen de verzamelde gegevens voor een periode van drie jaren na 
verwerving of na het ongedaan maken van de versleuteling worden bewaard 
(lid 5). De bewaartermijn voor informatie die afkomstig is van de kabel is door 
middel van een beleidsregel verkort tot een jaar, welke periode maximaal twee 
keer met een jaar kan worden verlenqdj '? 

• Gegevens waarvan in dat kader is vastgesteld dat ze niet relevant zijn voor het 
onderzoek dan wel enig ander lopend onderzoek vallend onder de taken van de 
diensten als bedoeld in artikel 8 lid 2 onder a en d11 en artikel 10 lid 2 onder a, 
c, en e12, worden terstond vernietigd (lid 5); 

9 Besluit van de minister van BZK en de minister van Defensie van 25 april 2018, Stert. 2018, 24397. Zie artikel 
5 van het Besluit. 

10 Besluit van de minister van BZK en de minister van Defensie van 25 april 2018, Stert. 2018, 24397. Zie 
artikel 4 van het Besluit. 

11 "De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft in het belang van de nationale veiligheid tot taak: a. 
het verrichten van onderzoek met betrekking tot organisaties en personen die door de doelen die zij 
nastreven, dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar 
vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor andere 
gewichtige belangen van de staat; [ ... ] d. het verrichten van onderzoek betreffende andere landen; [ ... ]." 

12 "De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft in het belang van de nationale veiligheid tot taak: a. het 
verrichten van onderzoek: l°. omtrent het potentieel en de strijdkrachten van andere mogendheden, ten 
behoeve van een juiste opbouwen een doeltreffend gebruik van de krijgsmacht; 2°. naar factoren die van 
invloed zijn of kunnen zijn op de handhaving en bevordering van de internationale reehtsorde voor zover de 
krijgsmacht daarbij is betrokken of naar verwachting betrokken kan worden; [ ... ] c. het verrichten van 
onderzoek dat nodig is voor het treffen van maatregelen: t=. ter voorkoming van activiteiten die ten doel 
hebben de veiligheid of paraatheid van de krijgsmacht te schaden; 2°. ter bevordering van een juist 
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• Gegevens die niet op hun relevantie zijn onderzocht worden na afloop van de 
periode van drie jaren terstond vernietigd (lid 5); 

• Versleutelde gegevens mogen met het oog op het ongedaan maken van de 
versleuteling voor een periode van ten hoogste drie jaar na verwerving worden 
bewaard. Na afloop van de periode van drie jaren worden versleutelde 
gegevens terstond vernietigd, tenzij de verantwoordelijke minister op een 
daartoe strekkend verzoek van het hoofd van de dienst besluit tot verlenging 
van de bewaartermijn telkens voor ten hoogste drie jaren (lid 6). 

4.9 Op iedere gegevensverwerking op grond van de Wiv 2017 is artikel 18 Wiv 2017 van 
toepassing, dat in lid 1 bepaalt dat de verwerking van gegevens slechts plaatsvindt 
voor een bepaald doel en voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van 
deze wet of de Wet veiligheidsonderzoeken. De verwerking van gegevens moet 
ingevolge artikel 18, lid 2 Wiv 2017 in overeenstemming met de wet plaatsvinden en 
op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Verder geldt op grond van artikel 24 Wiv 2017 
een specifieke zorgplicht voor de kwaliteit van de gegevens. 

4.10 Verder geldt ingevolge artikel 26 Wiv 2017 dat de uitoefening van bevoegdheden door 
diensten dient plaats te vinden in overeenstemming met - kort gezegd - de beginselen 
van proportionaliteit en subsidiariteit. Artikel 26 Wiv 2017 bepaalt daartoe als volgt: 

"L Bij het verzamelen van gegevens maken de diensten slechts gebruik van 
die bevoegdheid, die gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder 
de ernst van de bedreiging van de door een dienst te beschermen belangen, 
mede in vergelijking met andere beschikbare bevoegdheden voor de 
betrokkene het minste nadeeloplevert. 
2. De uitoefening van een bevoegdheid blijft achterwege, indien de 
uitoefening ervan voor betrokkene een onevenredig nadeel in vergelijking 
met het daarbij na te streven doeloplevert. 
3. De uitoefening van een bevoegdheid dient evenredig te zijn aan het 
daarmee beoogde doel. 
4. De uitoefening van een bevoegdheid wordt onmiddellijk gestaakt, indien 
het doel waartoe de bevoegdheid is uitgeoefend is bereikt dan wel met de 
uitoefening van een minder ingrijpende bevoegdheid kan worden volstaan." 

4.11 In artikel 28 Wiv 2017 is, in aanvulling hierop, het noodzakelijkheidscriterium 
neergelegd dat van toepassing is op (onder meer) de bevoegdheid ex artikel 48 WIV 
2017. Deze bepaling luidt als volgt: 

verloop van mobilisatie en concentratie der strijdkrachten; 3°. ten behoeve van een ongestoorde 
voorbereiding en inzet van de krijgsmacht als bedoeld in onderdeel a, onder 2°. [ ... ] e. het verrichten van 
onderzoek betreffende andere landen, ten aanzien van onderwerpen met een militaire relevantie [ ... ]." 
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"1. Een bijzondere bevoegdheid als bedoeld in paragraaf 3.2.5 mag slechts 
worden uitgeoefend, voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering 
van de taken, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder a en d, en de taken, 
bedoeld in artikel LO, tweede lid, onder a, c, en e. 
2. Een bijzondere bevoegdheid als bedoeld in paragraaf 3.2.5 kan, in 
afwijking van het bepaalde in het eerste lid, voorts worden uitgeoefend ter 
ondersteuning van een goede taakuitvoering van de diensten, voor zover dat 
noodzakelijk is om: 
a. te beoordelen of het noodzakelijk is bijzondere veiligheidsmaatregelen te 
treffen voor een persoon die werkzaam is voor of ten behoeve van de dienst 
in verband met de vervulling door deze persoon van een aan hem op te 
dragen dan welopgedragen taak; 
b. te beoordelen of de personen met wier medewerking gegevens worden 
verzameld betrouwbaar zijn." 

4.12 In het geval van de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in het tweede lid, 
geldt op grond van artikel 30, lid 1 Wiv 2017 dat de minister daarvoor toestemming 
kan verlenen voor de duur van ten hoogste vier weken. 

4.13 Op grond van artikel 27, lid 2 Wiv 2017 gelden aanvullende voorwaarden indien de 
gegevens betrekking hebben op de vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat 
en diens cliënt. Die gegevens moeten terstond worden vernietigd, tenzij de verdere 
verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor het onderzoek in het kader waarvan 
de gegevens zijn verworven en de rechtbank Den Haag daarvoor toestemming heeft 
verleend. 

4.14 Artikel 30, lid 2 WIV 2017 bepaalt voorts dat het uitoefenen van de bevoegdheid ex 
(onder meer) artikel 48 Wiv 2017 jegens een journalist, waarbij de uitoefening kan 
leiden tot verwerving van gegevens inzake de bron, slechts is toegestaan indien de 
rechtbank Den Haag daartoe, op verzoek van de minister, toestemming heeft 
verleend.'? De toestemming wordt verleend voor een periode van ten hoogste vier 
weken (in plaats van drie maanden), met de mogelijkheid van verlenging met 
eenzelfde periode. 

4.15 Het derde lid van artikel 30 Wiv 2017 bepaalt hetzelfde ten aanzien van advocaten, 
waarbij de uitoefening kan leiden tot verwerving van gegevens die betrekking hebben 
op vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt. De toestemming wordt 
verleend voor een periode van ten hoogste vier weken (in plaats van drie maanden), 
met de mogelijkheid van verlenging met eenzelfde periode. 

13 In de beleidsregels van 25 april 2018 is in algemene zin opgenomen dat als de diensten bij de verwerking 
van gegevens stuiten op gegevens die betrekking hebben op een journalist, deze gegevens niet worden 
gedeeld met een partnerdienst, tenzij dat noodzakelijk is voor de nationale veiligheid (zie artikel 7). 
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4.16 Tot slot is van belang dat op grond van de artikelen 32-37 Wiv 2017 een 
toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB) is belast met het - vooraf - toetsen van 
de rechtmatigheid van de door de betrokken minister verleende toestemming. Het 
oordeel van de toetsingscommissie is bindend. De bevoegdheid mag niet worden 
uitgeoefend voordat de TIB de rechtmatigheid heeft beoordeeld (artikel 36, lid 2 WIV 
2017). Als de toetsingscommissie oordeelt dat de toestemming niet rechtmatig is 
verleend, vervalt deze van rechtswege (artikel 36, lid 3 Wiv 2017). 

Informanten 

4.17 Artikel 39 Wiv 2017 bevat de algemene bevoegdheid voor de diensten zich bij de 
uitvoering van hun taak, dan wel ter ondersteuning van een goede taakuitvoering, te 
wenden tot bestuursorganen, ambtenaren en voorts iedereen die geacht wordt de 
benodigde gegevens te kunnen verstrekken. Een dergelijke bevoegdheid bestond al 
onder de Wiv 2002. De CTIVD heeft de toepassing ervan rechtmatig geoordeeld.14 

4.18 Artikel 39 voorziet uitsluitend in een nadere uitwerking van de al bestaande 
bevoegdheid. Allereerst wordt in artikel 39, derde lid, geëxpliciteerd dat aan een 
verzoek om gegevensverstrekking tevens kan worden voldaan door het verlenen van 
rechtstreeks geautomatiseerde toegang tot de desbetreffende gegevens dan wel door 
het verstrekken van geautomatiseerde gegevensbestanden. Artikel 17 Wiv 2002 
bepaalde als zodanig niets over de manier waarop de gegevens verstrekt kunnen 
worden. De verstrekking van gegevens door een informant kon dan ook iedere vorm 
aannemen. Vanuit een oogpunt van kenbaarheid en rechtszekerheid heeft de wetgever 
het wenselijk geacht twee specifieke verstrekkingsmogelijkheden expliciet in de wet te 
regelen, waarbij tegelijkertijd voor de situatie dat er rechtstreeks geautomatiseerde 
toegang wordt verleend nader is uitgewerkt op welke wijze deze wordt ingevuld 
(artikel 39, vierde lid). 

4.19 Met rechtstreeks geautomatiseerde toegang wordt een on line- en real time-verbinding 
tussen de dienst en de verstrekkende persoon of instantie bedoeld, waarbij de dienst 
zonder menselijke tussenkomst aan de kant van de verstrekkende persoon of 
instantie, de gegevens die deze nodig heeft voor een goede taakuitvoering kan 
opvragen en verstrekt krijgt. Een dergelijke toegang - die in het kader van artikel 39 
louter op vrijwillige basis kan worden overeengekomen - is met name van belang in de 
gevallen waarbij het voorzienbaar is dat het in het kader van een goede taakuitvoering 
wenselijk is dat de diensten structureel de beschikking hebben over (actuele) 
gegevens die bij een persoon of instantie beschikbaar zijn. 

14 CTrVD Toeziehtsrapport 55. 
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4.20 In artikel 39, vierde lid, is op een grotendeels vergelijkbare wijze als in artikel 24 Wet 
politiegegevens uitgewerkt op welke wijze de raadpleging van gegevens waartoe 
rechtstreeks geautomatiseerde toegang is verleend, kan plaatsvinden. Bij een 
dergelijke raadpleging vindt een zelfstandige bevraging, dat wil zeggen zonder verdere 
menselijke tussenkomst, van de gegevens plaats. Het gaat hier om een raadpleging op 
hit/no hit basis: door de diensten ingevoerde gegevens worden vergeleken met de 
gegevens bij de desbetreffende verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Is er 
sprake van een hit, dan kunnen de daaraan gerelateerde gegevens aan de diensten 
worden verstrekt. Daartoe bestaat geen verplichting. 

4.21 Een tweede verduidelijking ten opzichte van de bestaande regeling betreft de in artikel 
39, zesde lid, van de wet neergelegde regeling; op deze grond kunnen gegevens die 
betrekking hebben op dan wel kunnen leiden tot de vaststelling van de identiteit van 
een natuurlijke persoon die op heimelijke wijze medewerking heeft verleend aan een 
verzoek tot verstrekking van gegevens 30 jaar nadat de medewerking van de 
desbetreffende persoon is beëindigd, worden vernietigd. Het betreft hier gegevens die 
betrekking hebben op informanten van de dienst. 

Een vergelijkbare regeling is in artikel 41, lid 9 Wiv 2017 getroffen voor 
agenten. 

4.22 De toepassing van deze bevoegdheid is onderworpen aan de algemene bepalingen 
inzake gegevensverwerking van de Wiv 2017. Dat betekent onder meer dat een 
verzoek om gegevens altijd plaats moet vinden voor een bepaald doel, zorgvuldig en 
behoorlijk moet zijn en in overeenstemming met de wet. Het willekeurig opvragen van 
gegevens is dus niet geoorloofd. Daarnaast zijn op de uitoefening van de bevoegdheid 
ook enkele algemene bepalingen inzake de verzameling van gegevens in paragraaf 
3.2.1 van de wet van toepassing, zoals het in artikel 26 neergelegde afwegingskader 
(proportionaliteit en subsidiariteit) en de in artikel 31 geregelde verplichting om van de 
uitoefening van de bevoegdheid aantekening te houden. 

Binnendringen in geautomatiseerd werk via het werk van een derde 

4.23 In artikel 45 lid 1 sub b Wiv 2017 is de bevoegdheid tot het binnendringen in een 
geautomatiseerd werk neergelegd, met gebruikmaking van een technisch hulpmiddel, 
valse signalen, valse sleutels, valse hoedanigheid of door tussenkomst van het 
geautomatiseerde werk van een derde. Het tweede lid bevat enkele aanvullende 
bevoegdheden die na het binnendringen in het geautomatiseerde werk kunnen worden 
uitgeoefend. Het vijfde lid kent aanvullende waarborgen indien dat gebeurt door 
tussenkomst van het geautomatiseerde werk van een derde. Voor het binnendringen 
door tussenkomst van het geautomatiseerde werk van een derde is aanvullende 
toestemming van de minister vereist, die op grond van de artikelen 32 en 36 WIV 
2017 wordt getoetst door de toetsingscommissie TIB. De bevoegdheid is niet nieuw. 
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De CTIVD heeft de toepassing van de bevoegdheid door de diensten beoordeeld en 
rechtmatig bevonden." 

4.24 Artikel 45 Wiv 2017 voorziet niet in de bevoegdheid tot binnendringen in het 
geautomatiseerde werk van een derde louter met als doel de bevoegdheden ex artikel 
45 lid 2 Wiv 2017 uit te oefenen jegens die derde, maar in een bevoegdheid door 
tussenkomst van het geautomatiseerde werk van een derde binnen te dringen in het 
geautomatiseerde werk van een onderzoeksubject (target). Het gaat dus niet om een 
zelfstandige bevoegdheid om derden te hacken, zoals eisers stellen, maar om een 
methode om binnen te kunnen dringen in het geautomatiseerde werk van een target. 
Er worden dus ook door het binnendringen bij de derde geen gegevens vergaard van 
die derde, maar slechts de gegevens die nodig zijn om te kunnen binnendringen bij 
een target. De bevoegdheid is anders dan eisers stellen gericht van aard. 16 

"Zo mogen geen andere gegevens worden vergaard dan welke strikt 
noodzakelijk zijn voor het binnendringen van het geautomatiseerde werk van 
het target. De derde is immers niet meer dan een stepping stone.:"? 

4.25 De bevoegdheid door tussenkomst van het geautomatiseerde werk van een derde 
binnen te dringen is noodzakelijk in het belang van de nationale veiligheid, omdat 
targets hun geautomatiseerde werken goed beschermen, maar zich zwakheden 
voordoen bij technische randgebruikers zoals medehuurders van een bepaalde server. 
Die zwakheden moeten kunnen worden benut om succesvol binnen te dringen in het 
geautomatiseerde werk van een target. Het gaat daarmee dus niet om willekeurige 
'derden', maar om derden die technisch gerelateerd zijn aan het target. Daarbij kan 
worden gedacht aan een partij die een netwerk aansluit, een dienst levert, software of 
technische kennis levert. Het gaat dus in de meeste gevallen niet om individuele 
burgers maar om een provider, tussenleverancier of dienstverlener. In de memorie 
van toelichting is toegelicht dat het in bijzondere gevallen ook mogelijk moet zijn via 
het geautomatiseerde werk van een individuele burger binnen te dringen in het 
geautomatiseerde werk van een target. Dat gebeurt alleen als alternatieve, minder 
inbreukmakende manieren van binnendringen, niet succesvol zijn qebleken.l'' 

Zie ook CTIVD-toezichtsrapport 53, p. 22: 
"In tegenstelling tot de in de reacties op de Wiv 20 .. vaak geuite zorg 
daaromtrent, betrof dit in geen van de gevallen een individuele burger." 

15 CTIVD toeziehtsrapport 53, zie in het bijzonder par. 4.8. 
16 Kamerstukken II 2016/17, 34 588, nr. 3, p. 78. 
17 Kamerstukken II 2016/17, 34 588, nr. 3, p. 79. 
18 Kamerstukken II 2016/17, 34588, nr. 3, p. 78. 
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4.26 De bevoegdheid tot het binnendringen in een geautomatiseerd werk van een target is 
slechts zeer beperkt uitvoerbaar, zonder dat daarbij ook de mogelijkheid bestaat de 
toegang via het werk van een derde te verschaffen!": 

"Het internet is een ecosysteem van providers, tussenleveranciers en 
dienstverleners die ervoor zorgen dat informatie beschikbaar is via het 
internet. Een internetverbinding loopt via een ingewikkelde infrastructuur van 
routers, netwerkverbindingen, servers, e.d. Om toegang te krijgen tot het 
geautomatiseerde werk van het target moet gebruik kunnen worden gemaakt 
van die infrastructuur. De diensten zullen altijd proberen rechtstreeks binnen 
te dringen in het geautomatiseerde werk van het target zelf. Indien dit niet 
mogelijk is kunnen alternatieven worden uitgewerkt, waaronder 
binnendringen via (een) geautomatiseerd werk van (een) derde(n)." 

Om deze bevoegdheid jegens een target effectief te kunnen uitoefenen, is het dus 
noodzakelijk dat dit ook mogelijk is door tussenkomst van het geautomatiseerde werk 
van een derde. 

4.27 Artikel 45, lid 3 Wiv 2017 bepaalt dat de bevoegdheid van het eerste lid slechts mag 
worden uitgeoefend indien de verantwoordelijke minister daarvoor schriftelijk 
toestemming heeft verleend aan het hoofd van de dienst. 

Dit is zo in de wet vastgelegd in reactie op CTIVD-toezichtsrapport nr. 38; 
door voor de inzet van de bevoegdheid over de volle breedte toestemming 
van de minister voor te schrijven is voorzien in een extra waarborg. 

4.28 Naast de eisen van artikel 29 Wiv 2017 moet ingevolge artikel 45, lid 4 onder a een 
omschrijving worden gegeven van de technische risico's die aan de uitoefening van de 
bevoegdheid zijn gebonden. Een door de minister verleende toestemming moet ter 
toetsing worden voorgelegd aan de TIB. De uitoefening kan pas aanvangen nadat de 
TIB heeft geoordeeld dat de verleende toestemming rechtmatig is gegeven. 

4.29 Indien het binnendringen in het geautomatiseerde werk van het target via een 
geautomatiseerd werk van een derde dient plaats te vinden, moet voor het 
binnendringen van het geautomatiseerde werk van die derde afzonderlijk toestemming 
worden verkregen (artikel 45, lid 5 verklaart het derde en vierde lid van 
overeenkomstige toepassing). De reikwijdte van die bevoegdheid dient beperkt te 
blijven tot wat daarvoor strikt noodzakelijk is. 

19 Kamerstukken II 2016/17, 34 588, nr. 3, p. 78. 
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Verstrekking gegevens aan het buitenland buiten samenwerkingsrelatie 

4.30 Ingevolge artikel 64 Wiv 2017 zijn de diensten in het kader van een goede 
taakuitvoering bevoegd om op grond van een dringende en gewichtige reden 
geëvalueerde of ongeëvalueerde gegevens te verstrekken aan een inlichtingen- of 
veiligheidsdienst van een ander land waarmee geen samenwerkingsrelatie bestaat als 
bedoeld in artikel 88, eerste lid. Een dergelijke verstrekking vindt niet eerder plaats 
dan nadat de verantwoordelijke minister op een daartoe strekkend verzoek van het 
hoofd van de dienst toestemming heeft verleend. De CTIVD wordt terstond op de 
hoogte gesteld van een toestemming tot verstrekking van ongeëvalueerde gegevens, 
indien deze betrekking heeft op gegevens die zijn verworven met toepassing van de 
bevoegdheid van artikel 48, lid 1 Wiv 2017. 

4.31 Artikel 64 voorziet in de mogelijkheid dat de diensten in het kader van de (eigen) 
goede taakuitvoering ongeëvalueerde gegevens verstrekken aan buitenlandse 
collegadiensten. Deze verstrekkingsmogelijkheid moet worden onderscheiden van de 
mogelijkheid tot verstrekking van ongeëvalueerde gegevens op grond van artikel 89 
Wiv 2017. Bij artikel 64 gaat het om een verstrekking waartoe een eigen goede 
taakuitvoering van de AIVD of de MIVD noodzaakt; bij de verstrekking op grond van 
artikel 89 vindt de verstrekking (primair) plaats in het kader van een 
samenwerkingsrelatie ten behoeve van door die buitenlandse dienst te behartigen 
belangen. Anders dan bij artikel 89 hoeft bij een verstrekking op grond van artikel 64, 
geen samenwerkingsrelatie te bestaan, waarvoor eerst een weging als bedoeld in 
artikel 88 van het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden. 

Gaat het om geëvalueerde gegevens, dan biedt deze bepaling de 
mogelijkheid om gegevens waarover de diensten de beschikking hebben 
gekregen en die wijzen op een terroristische aanslag in een land waar met de 
desbetreffende inlichtingen- of veiligheidsdienst (nog) geen 
samenwerkingsrelatie bestaat, deze gegevens toch te kunnen verstrekken.ê? 

Omdat niet valt uit te sluiten dat er zich in de toekomst een situatie voordoet 
waardoor een acute noodzaak ontstaat om ook ongeëvalueerde gegevens te 
verstrekken aan een land waarmee geen samenwerkingsrelatie bestaat, is de 
voorziening in artikel 64 getroffen. 

"Een dergelijke verstrekking zal zich uitsluitend in uitzonderingssituaties 
kunnen voordoen. Alleen indien dringende en gewichtige redenen daartoe 
noodzaken. Voorts kan van verstrekking pas sprake zijn indien de betrokken 

20 Kamerstukken II, 2016/17, 34588, nr. 3, p. 138 
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Minister hiermee zelf heeft ingestemd. Dit is in artikel 64 tot uitdrukking 
gebracht. ,,21 

Verstrekking gegevens aan het buitenland in kader van samenwerkingsrelatie 

4.32 Eisers verzetten zich voorts tegen artikel 89, lid 1 Wiv 2017. Paragraaf 6.2, waarvan 
artikel 89 onderdeel uitmaakt, ziet op de samenwerking met inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten van andere landen. Artikel 88 bepaalt dat de dienst voorafgaand 
aan het aangaan van een samenwerkingsrelatie aan de hand van de criteria als 
bedoeld in het derde lid weegt of kan worden overgegaan tot het aangaan van een 
samenwerkingsrelatie en, zo ja, wat de aard en intensiteit van de beoogde 
samenwerking kan zijn. Bij deze weging worden in ieder geval de volgende criteria 
betrokken: 

a. de democratische inbedding van de dienst in het desbetreffende land; 
b. de eerbiediging van de mensenrechten door het desbetreffende land; 
c. de professionaliteit en betrouwbaarheid van de desbetreffende dienst; 
d. de wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van de dienst in het desbetreffende 
land; 
e. het door de desbetreffende dienst geboden niveau van gegevensbescherming. 

Een samenwerkingsrelatie met een inlichtingen- en veiligheidsdienst van een ander 
land wordt pas aangegaan, indien daarvoor door de betrokken minister toestemming is 
verleend. De samenwerking wordt periodiek geëvalueerd. 

4.33 Ingevolge artikel 89, lid 1 Wiv 2017 zijn de diensten in het kader van een 
samenwerkingsrelatie als bedoeld in artikel 88, voor zover hier van belang, bevoegd 
aan de desbetreffende dienst van een ander land gegevens te verstrekken ten behoeve 
van door deze instanties te behartigen belangen, voor zover: 
a. deze belangen niet onverenigbaar zijn met de belangen die de diensten hebben te 
behartigen, en 
b. een goede taakuitvoering door de diensten zich niet tegen verstrekking verzet. 

Voor zover de verstrekking van gegevens als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft 
op ongeëvalueerde gegevens, vindt de verstrekking pas plaats nadat de betrokken 
minister daarvoor toestemming heeft verleend. De CTIVD wordt terstond geïnformeerd 
ingeval van (iedere) verstrekking van ongeëvalueerde gegevens. 

Artikel 3 van de Beleidsregels Wiv 2017 bepaalt in dit verband: 
"Onverminderd het bepaalde in artikel 89, tweede lid, van de wet, wordt van 
iedere toestemmingverlening door de Minister tot verstrekking van 
ongeëvalueerde gegevens aan een partnerdienst, de CTIVD daaromtrent 

21 Idem, p. 138 
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terstond geïnformeerd." 

4.34 Artikel 59 Wiv 2002 kende al de mogelijkheid om, in andere gevallen dan waarbij de 
eigen goede taakuitvoering van de dienst daartoe noopte, aan een buitenlandse dienst 
gegevens te verstrekken dan wel daaraan technische of andere vormen van 
ondersteuning te verlenen. De regeling van artikel 59 is in artikel 89 Wiv 2017 voor 
zover hier van belang vrijwel gelijkluidend, maar wel met enkele belangrijke 
aanvullingen, overgenomen. 

4.35 Bij de afweging als bedoeld in artikel 89 Wiv 2017 is de aard van de samenwerking 
met de desbetreffende buitenlandse dienst, zoals die in het kader van artikel 88 is 
vastgesteld, van belang. Op de verstrekking van gegevens zijn in artikel 89, derde lid, 
de artikelen 65, 69 en 70 van overeenkomstige toepassing verklaard. Bij de 
verstrekking van gegevens in het kader van het eerste lid kan het gaan om gegevens 
die een of meer specifieke personen of organisaties betreffen, of om ongeëvalueerde 
gegevens. Voor de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse 
diensten is toestemming van de betrokken minister vereist. 

4.36 Intensieve internationale samenwerking, en daarmee ook de uitwisseling van 
ongeëvalueerde gegevens, is onmisbaar voor de taakuitvoering van de diensten, ter 
bescherming van de nationale veiligheid. Dat betekent niet dat zonder enige beperking 
ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten waarmee een 
samenwerkingsverband bestaat worden uitgewisseld: 

"Zoals ook in hoofdstuk 1 is verwoord, betekent dit niet dat daarbij als het 
ware onze achterdeur wagenwijd wordt openzet. Integendeel: voor de 
internationale uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens is er één deur en 
die is voorzien van vier sloten. Allereerst kan enkel met anderen worden 
gedeeld wat rechtmatig door onze diensten is vergaard (eerste slot), waarbij 
geldt dat voor onderzoeksopdrachtgerichte interceptie toestemming van de 
Minister is vereist en een positief rechtmatigheidsoordeel ter zake van de 
TIB. Ten tweede werken de Nederlandse diensten samen met betrouwbare 
partners, waarbij de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens slechts met 
een zeer beperkt aantal landen plaatsvindt. Eerbied voor de mensenrechten 
en democratische inbedding worden gewogen, voordat er wordt 
samengewerkt. Dat is nu ook opgenomen in het wetsvoorstel zelf (tweede 
slot). Het derde slot zorgt ervoor dat enkel gegevens kunnen worden 
uitgewisseld nadat de Minister hier toestemming voor heeft gegeven. Tot 
slot, en dat is het vierde slot, houdt de CTIVD toezicht op deze praktijk. Dat 
heeft zij sinds 2002 ook meermaals gedaan en geconcludeerd dat het 
verstrekken van verzamelingen gegevens, zowel metagegevens als 
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inhoudelijke communicatie, in de onderzochte samenwerkingsverbanden 
rechtmatig plaatsvindt. ,,22 

5 Evaluatie vervroegd 

5.1 Artikel 167 Wiv 2017 schrijft voor dat de wet over vijf jaar wordt geëvalueerd. De 
evaluatie van de wet wordt conform het Regeerakkoord vervroegd uitgevoerd door een 
onafhankelijke commissie en zal in ieder geval niet later beginnen dan twee jaar na 
inwerkingtreding. Indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft, zal het kabinet 
voorstellen additionele waarborgen in de wet op te nemen om het toezicht op de wet 
te versterken. De commissie zalonafhankelijk zijn en bestaan uit in ieder geval 
deskundigen op het gebied van privacy, veiligheid en techniek. De commissie krijgt 
toegang tot alle nodige gegevens, ook als die staatsgeheim zijn. Het rapport zal 
openbaar zijn. Er zal in ieder geval aandacht moeten zijn voor het verzamelen van 
gegevens, de internationale uitwisseling van gegevens, de TIB en de bewaartermijnen. 

Zie de brief van de ministers van BZK en Defensie aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer van 15 december 2017, Kamerstukken II, 34588, nr. 69, p. 3 
(productie 1). 

6 Artikel 8 EVRM 

6.1 Eisers stellen dat de wijze waarop de onder 4 besproken bevoegdheden zijn geregeld 
in de Wiv 2017 en de beleidsregels in strijd is met het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer als gewaarborgd in artikel 8 EVRM. Het gaat eisers er daarbij 
in het bijzonder om dat de kwaliteit van de regelgeving (quality of the law) 
onvoldoende zou zijn. De Staat zal toelichten dat de wijze waarop de bevoegdheden in 
de Wiv 2017 en de beleidsregels zijn geregeld, gelet op de waarborgen waarmee de 
uitoefening van die bevoegdheden zijn omkleed, in overeenstemming is met de 
vereisten die voortvloeien uit artikel 8 EVRM. 

6.2 Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is gewaarborgd in artikel 8 
EVRM: 

"l.Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en 
gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening 
van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de 
openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen 
van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid 

22 Kamerstukken II, 2016/17, 34 588, nr. 3, p. 163 
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of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen." 

6.3 Op grond van vaste jurisprudentie van het EHRM beschermt artikel 8 EVRM het 
individu tegen willekeurige inbreuken door de overheid op zijn of haar persoonlijke 
levenssfeer. Daarbij komt de lidstaten beoordelingsvrijheid toe bij het maken van een 
afweging tussen de botsende belangen van het individu enerzijds en van de 
(bescherming van de) samenleving als geheel anderzijds. 

Zie: 
EHRM 27 oktober 1994, app. no. 18535/91 (Kroon and Others v. The 
Netherlands), par. 31; 
EHRM 24 juni 2004, app. no. 59320/00 (Von Hannover v. Germany), par. 
31 en 57. 

6.4 Volgens vaste rechtspraak van het EHRM is een inbreuk in de persoonlijke levenssfeer 
van een individu op grond van het tweede lid van artikel 8 EVRM gerechtvaardigd 
indien die inbreuk in overeenstemming is met het recht en noodzakelijk in de 
democratische samenleving voor de verwezenlijking van een van de in artikel 8 lid 2 
EVRM genoemde doelen. Een inbreuk in de persoonlijke levenssfeer is in 
overeenstemming met het recht indien er sprake is van een basis in het nationale 
recht (in Nederland gelet op artikel 10 Grondwet bij of krachtens een wet in formele 
zin) die (i) toegankelijk is en (ii) met voldoende precisie is geformuleerd in de zin dat 
eenieder kan voorzien in welke situaties de autoriteiten mogen ingrijpen in de 
persoonlijke levenssfeer (voorzienbaarheid). Een basis in het nationale recht die met 
voldoende precisie is geformuleerd, betekent niet dat die basis zekerheid moet bieden. 
Het recht moet in staat zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. 
Daarom is het noodzakelijk gebruik te maken van termen die algemeen zijn en in de 
praktijk tot interpretatie en toepassing komen. 

Zie: 
- EHRM 26 april 1979, app. no. 6538/74 (Sunday Times v. The United 
Kingdom), par. 49; 
- EHRM 24 april 1990, app. nos. 11801/85 en 11105/84 (Krus/in v. France en 
Huvig v. France), par. 30/29; 
- EHRM 2 augustus 1984, app. no. 8691/79 (Malone v. The United Kingdom), 
par. 66; 
- EHRM 2 september 2010, app. no. 35623/05 (Uzun v. Germany), par. 60- 
61; 
- EHRM 27 juni 2017 (Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. 
Finland), app. no. 931/13, par. 143. 

De inbreuk wordt geacht noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving voor 
een van de in artikel 8 lid 2 EVRM genoemde doelen indien de inbreuk beantwoordt 
aan een dringende maatschappelijke behoefte (pressing social need) en proportioneel 
is om het beoogde doel te bereiken. 

Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 



21/50 

Zie: 
EHRM 25 maart 1983, app. nos. 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 
7107/75, 7113/75 en 7136/75 (Silver and others v. The United 
Kingdom), par. 97; 
EHRM 26 maart 1987, app. no. 9248/81 (Leander v. Sweden), par. 58. 

6.5 Tot slot is voor onderhavige zaak van belang dat het EHRM uitgaat van een grotere 
mate van beoordelingsvrijheid voor lidstaten waar het gaat om de toepassing van 
methoden voor de bescherming van de nationale veiligheid. Dit betekent ook dat het 
EHRM in de context van de bescherming van de nationale veiligheid minder specifieke 
eisen stelt aan de grondslag in het recht. 

Zie: 
EHRM 6 september 1978, app. no. 5029/71 (Klass and Others v. 
Germany), par. 48-49; 
EHRM 26 maart 1987, app. no. 9248/81 (Leander v. Sweden), par. 51 en 
59; 
EHRM 6 juni 2006, app. no. 62332/00 (Segerstedt-Wiberg and others v. 
Sweden), par. 88 en 104; 
EHRM 18 mei 2010, app. no. 26839/05 (Kennedy v. United Kingdom), 
par. 159; 
EHRM 12 januari 2016, app. no. 37138/14 (Szabó and Vissy v. Hungary), 
par. 57. 
EHRM 4 december 2015 (Roman Zakharov v. Russia), app. No. 
47143/06, par. 232; 
EHRM 29 juni 2006, app. no. 54934/00 (Weber and Saravia v. Germany) 
(ontvankelijkheidsbeslissing), par. 106: 

"The Court reiterates that when balancing the interest of the respondent 
State in protecting its national security through secret surveillance measures 
against the seriousness of the interference with an applicant's right to respect 
for his or her private life, it has consistently recognised that the national 
authorities enjoy a fairly wide margin of appreciation in choosing the means 
for achieving the legitimate aim of protecting national security (see, inter 
alia, Klass and Others, cited above, p. 23, § 49; Leander, cited above, p. 25, 
§ 59; and Malone, cited above, pp. 36-37, § 81)." 

6.6 Er geldt een nog ruimere beoordelingsvrijheid ten aanzien van minder vergaande 
ingrepen in de persoonlijke levenssfeer. 

Zie: EHRM 4 december 2008, app no. 30562/04 en 30566/04 (S. and Marper 
v. The United Kingdom), par. 102: 

"A margin of appreciation must be left to the competent national authorities 
in this assessment. The breadth of this margin varies and depends on a 
number of factors, including the nature of the Convention right in issue, its 
importance for the individual, the nature of the interference and the object 
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pursued by the interference. The margin will tend to be narrower where the 
right at stake is crucial to the individual's effective enjoyment of intimate or 
key rights (see Connors v. the United Kingdom, no. 66746/01, § 82, 27 May 
2004, with further references). Where a particularly important facet of an 
individual's existence or identity is at stake, the margin allowed to the State 
will be restricted (see Evans v. the United Kingdom [GC], no. 6339/05, § 77, 
ECHR 2007-1). Where, however, there is no consensus within the member 
States of the Council of Europe, either as to the relative importance of the 
interest at stake or as to how best to protect it, the margin will be wider (see 
Dickson v. the United Kingdom [GC], no. 44362/04, § 78, ECHR 2007-V)." 

6.7 De Staat zal tegen de achtergrond van het voorgaande algemene kader ingaan op de 
stellingen van eisers dat de regeling van de betreffende bevoegdheden niet in 
overeenstemming is met artikel 8 EVRM. Daarbij zal de Staat separaat ingaan op de 
stellingen die verband houden met de uitoefening van bevoegdheden jegens advocaten 

en journalisten. 

Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG) 

6.8 Volgens eisers is de regeling van de bevoegdheid tot onderzoeksopdrachtgerichte 
interceptie ex artikel 48 Wiv 2017 in strijd met artikel 8 EVRM omdat de reikwijdte van 
de bevoegdheid te groot (ongericht) is en zou leiden tot het onderscheppen van 
communicatie en verkeersgegevens van personen en organisaties die geen doelwit 
zijn. 

6.9 Met deze stelling gaan eisers eraan voorbij dat de bevoegdheid tot het verzamelen van 
gegevens niet los kan worden gezien van de waarborgen die ertoe moeten leiden dat 
de geïntercepteerde gegevens worden gereduceerd tot gegevens die van waarde zijn 
voor de onderzoeksopdrachten. De bevoegdheid tot het gebruik van de ondervangen 
gegevens is beperkt en gericht en met aanvullende waarborgen omkleed (de artikelen 
49 en 50 Wiv 2017), terwijl de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer door alleen het 
verzamelen en (tijdelijk) opslaan van de ondervangen gegevens, zonder dat kennis 
wordt genomen van de inhoud, als geringer moet worden beschouwd. 

Als gezegd geldt een hogere mate van beoordelingsvrijheid en worden 
minder vergaande eisen aan de precisie van de regeling gesteld ten aanzien 
van minder vergaande ingrepen in de persoonlijke levenssfeer (zie hiervoor 
achter randnummer 6.6). 

Eisers lijken bij hun stellingen over de bevoegdheid tot 
onderzoeksopdrachtgerichte interceptie ten onrechte uit te gaan van een 
bevoegdheid die vergelijkbaar is met het heimelijk afluisteren van 
communicatie. Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie heeft echter een 
andere insteek. Het wordt gebruikt om niet exact gekende dreigingen te 
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onderkennen. Om die reden richt de interceptie zich eerst op de datastroom 
en worden vervolgens de gegevens die een dreiging kunnen betreffen eruit 
gefilterd op basis van technische gegevens en onderlinge relaties. Er wordt 
aldus breder begonnen en vervolgens gefilterd. Juist dat proces van filteren 
en realiseren van datareductie speelt een bepalende rol bij de beoordeling 
van de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer door toepassing van de 
bevoegdheid. 

Zie: De bijlage bij de brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 15 
december 2017, Kamerstukken II 2017/18, 69 (productie l), p. 2. 

6.10 Ten onrechte verbinden eisers dan ook reeds aan de omstandigheid dat op grond van 
artikel 48 Wiv 2017 op grote schaal gegevens zouden kunnen worden verzameld, de 
conclusie dat de regeling tot onderzoeksopdrachtgerichte interceptie in strijd is met 
artikel 8 EVRM gelet op de eisen die het EHRM in het arrest Zakharov formuleert voor 
regelingen van heimelijke surveillancebevoegdheden. De bevoegdheid tot interceptie 
moet in samenhang worden beschouwd met de waarborgen die het gebruik van de 
verzamelde gegevens reduceren. De vraag die moet worden beantwoord is dan ook of 
het geheel aan waarborgen waarmee de bevoegdheid tot onderzoeksopdrachtgerichte 
interceptie is omkleed, de burger voldoende beschermt tegen willekeurige inbreuken 
op zijn of haar persoonlijke levenssfeer. 

Bij de beoordeling of een regeling van surveillance in abstracto in 
overeenstemming moet worden geacht met artikel 8 EVRM, betrekt het EHRM 
de gehele set aan voorwaarden en waarborgen waarmee de bevoegdheid is 
omkleed. Dat volgt reeds uit de aard van de minimumeisen die het EHRM in 
het arrest Zakharov formuleerde voor heimelijke surveillance. 

Zie bijv. EHRM 4 december 2015 (Roman Zakharov v. Russia), app. No. 
47143/06, par. 231 en 232: 

"231. In its case-law on secret measures of surveillance, the Court has 
developed the following minimum safeguards that should be set out in law in 
order to avoid abuses of power: the nature of offences which may give rise to 
an interception order; a definition of the categories of people liable to have 
their telephones tapped; a limit on the duration of telephone tapping; the 
procedure to be followed for examining, using and storing the data obtained; 
the precautions to be taken when communicating the data to other parties; 
and the circumstances in which recordings mayor must be erased or 
destroyed [ ... J 

232. [ ... J The assessment depends on all the circumstances of the case, such 
as the nature, scope and duration of the possible measures, the grounds 
required for ordering them, the authorities competent to authorise, carry out 
and supervise them, and the kind of remedy provided by the national law. 
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The Court has to determine whether the procedures for supervising the 
ordering and implementation of the restrictive measures are such as to keep 
the "interference" to what is "necessary in a democratic society" 

6.11 Onderdeel van het geheel aan waarborgen zijn ook de waarborgen die erop zijn gericht 
de gevolgen van de toepassing van de bevoegdheid te beperken. In het arrest 
Zakharov oordeelt het EHRM in dat verband dat de eis van voorzienbaarheid niet zo 
ver gaat dat staten gehouden zijn in de regelgeving in detail uiteen te zetten welk 
gedrag aanleiding kan geven tot heimelijke surveillance in verband met de 
bescherming van de nationale veiligheid. Juist bedreigingen voor de nationale 
veiligheid hebben een uiteenlopend karakter, zijn lastig te voorspellen en niet vooraf te 
definiëren. De basis in het recht dient te voorkomen dat sprake is van een 
ongelimiteerde bevoegdheid en aldus de reikwijdte van de bevoegdheid en de wijze 
waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend voldoende duidelijk uiteen te zetten, gelet 
op het legitieme doel dat met de uitoefening wordt nagestreefd. Het gaat daarbij dus 
uitdrukkelijk ook om de nadere waarborgen waarmee wordt gerealiseerd dat de 
concrete toepassing van een op zichzelf ruime bevoegdheid niet resulteert in 
willekeurige ingrepen op de persoonlijke levenssfeer, zoals bijvoorbeeld vooraf toezicht 
op (de reikwijdte van) die toepassing. 

Zie: EHRM 4 december 2015 (Roman Zakharov v. Russia), app. No. 
47143/06, par. 247: 

"The Court has previously found that the requirement of "foreseeability" of 
the law does not go so far as to compel States to enact legal provisions 
listing in detail all conduct that may prompt a decision to subject an 
individual to secret surveillance on "national security" grounds. By the nature 
of things, threats to national security may vary in character and may be 
unanticipated or difficult to define in advance (see Kennedy, cited above, § 
159). At the same time, the Court has also emphasised that in matters 
affecting fundamental rights it would be contrary to the rule of law, one of 
the basic principles of a democratic society enshrined in the Convention, for a 
discretion granted to the executive in the sphere of national security to be 
expressed in terms of unfettered power. Consequently, the law must indicate 
the scope of any such discretion conferred on the competent authorities and 
the manner of its exercise with sufficient clarity, having regard to the 
legitimate aim of the measure in question, to give the individual adequate 
protection against arbitrary interference (see Liu v. Russia, no. 42086/05, § 
56, 6 December 2007, with further references). 

In Zakharov oordeelt het EHRM dat de Russische regeling voorziet in een 
bijna ongelimiteerde bevoegdheid om te bepalen in welke situatie de 
heimelijke surveillance bevoegdheid kan worden uitgeoefend. Tegelijkertijd 
acht het EHRM die bijna ongelimiteerde reikwijdte van de bevoegdheid op 
zichzelf niet in strijd met artikel 8 EVRM, omdat de Russische regeling ook 
voorziet in rechterlijke toetsing vooraf. Die rechterlijke toetsing, mits ook 
effectief, acht het EHRM een belangrijke waarborg tegen willekeurige 
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bevoegdheidsuitoefening. Onjuist is aldus ook de stelling van eisers onder 
punt 3.20 van de dagvaarding dat uit het arrest Zakharov zou moeten 
worden afgeleid dat slechts gegevens mogen worden getapt van personen 
tegen wie een redelijk vermoeden bestaat. 

Volledigheidshalve merkt de Staat op dat een rechterlijke toetsing vooraf niet 
de enige denkbare waarborg is die tegen willekeurige 
bevoegdheidsuitoefening kan beschermen. Zoals gezegd gaat het om het 
geheel aan waarborgen, terwijl het EHRM ook toezicht door een niet 
rechterlijke onafhankelijke instantie als een voldoende waarborg tegen 
willekeurige uitoefening van heimelijke surveillancebevoegdheden heeft 
beschouwd. 

Zie: Zakharov v. Russia, app.no. 47143/06, par. 275. 

Vgl. overigens het arrest van het HvJ EU 21 december 2016 (Tele2 v. Post 
och telestyrelsen en Secretary of State for the Home Department v. Tom 
Watson a.o.), C-203/15 en C-698/15, rovo 125 dat eveneens voorafgaand 
toezicht door een rechterlijke instantie of door een onafhankelijke 
bestuurlijke autoriteit als eis formuleert. 

6.12 De Staat zal hierna toelichten dat de waarborgen waarmee de bevoegdheid tot 
onderzoeksopdrachtgerichte interceptie is omgeven, zoals hiervoor onder 4.8 e.v. 
beschreven, de reikwijdte van de bevoegdheid voldoende voorzienbaar inperken om te 
beschermen tegen willekeurige ingrepen op de persoonlijke levenssfeer. 

Zie voor een precieze beschrijving van het volledige proces de bijlage bij de 
brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 15 december 2017, 
Kamerstukken II 2017/18,69 (productie 1). 

6.13 In de eerste plaats is van belang dat de bevoegdheid tot interceptie, anders dan eisers 
stellen, niet ongericht is maar onderzoeksopdrachtgericht. Alvorens de bevoegdheid 
kan worden uitgeoefend dient de minister toestemming te verlenen, waarbij mede 
gelet op de in de artikelen 26 en 28 Wiv 2017 neergelegde beginselen van 
proportionaliteit, subsidiariteit en noodzakelijkheid, moet worden beoordeeld of de 
uitoefening van de bevoegdheid noodzakelijk is voor het door het hoofd van de dienst 
in het verzoek om toestemming omschreven onderzoek en doel. De TIB toetst 
voorafgaand aan de inzet de rechtmatigheid van een verleende toestemming. Dat 
oordeel is bindend. De interceptie op grond van artikel 48 Wiv 2017 vindt aldus altijd 
in het kader van vooraf geformuleerde en geaccordeerde onderzoeksopdrachten en 
doelen plaats. De diensten richten zich daarbij op een geografisch gebied of een 
bepaalde datastroom. Op grond van artikel 48, lid 5 worden gegevens waarvan is 
vastgesteld dat zij niet relevant zijn voor het onderzoek terstond vernietigd. 

Kamerstukken II 2016/17,34588, nr. 3, p. 92. 
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Vgl. voorts Kamerstukken II 2016/17, 34588, nr. 3, p. 109: 

"In Nederland ligt bijna 100.000 km kabel in de grond. In elke kabel zitten 
tientallen fibers waarover de feitelijke datastromen lopen [. .. J. [. .. J [D]e 
regering [wil] benadrukken dat er geen sprake van is dat een fors deel van 
de telecommunicatie van de Nederlanders zal worden opgeslagen. 
Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie zal te allen tijde een zeer klein 
percentage betreffen van het totaal aan nationaal en internationaal 
dataverkeer. " 

6.14 In aanvulling daarop is in artikelSvan de beleidsregels van 25 april 2018 bepaald dat 
de toepassing van bijzondere bevoegdheden zo gericht mogelijk dient plaats te vinden. 
Ook op de realisatie van de gerichte inzet van de bijzondere bevoegdheid dient de 
toestemming van de minister en het (bindende) toezicht daarop door de TIB te zijn 
gericht. Om dat te realiseren dient het hoofd van de dienst in het verzoek om 
toestemming nadrukkelijk aan te geven op welke wijze aan de eis van gerichte inzet 
van de desbetreffende bijzondere bevoegdheid invulling wordt gegeven. Dit komt dus 
bovenop C.q. ligt deels in het verlengde van de wettelijke eis dat de uitoefening van 
een bijzondere bevoegdheid noodzakelijk (artikel 28), proportioneel en subsidiair 
(artikel 26) moet zijn, hetgeen eveneens in het verzoek om toestemming moet zijn 
aangetoond. 

6.15 Het proces van datareductie als onderdeel van het interceptieproces is een belangrijke 
waarborg om de gerichtheid van de interceptie te bewerkstelligen en de interceptie te 
beperken tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor onderzoeksopdrachten van de 
diensten. In de memorie van toelichting is dit proces van datareductie omschreven. De 
eerste reductieslag vindt plaats door de datastromen (fibers) te identificeren die te 
relateren zijn aan één of meer onderzoeksopdrachten van de diensten. Alleen de 
datastromen waarvan de gerede verwachting bestaat dat ze relevant zijn voor het 
beantwoorden van de onderzoeksopdrachten van de diensten worden gekozen. De 
beoordeling vindt plaats aan de hand van technische en inhoudelijke kenmerken op 
grond waarvan moet worden beoordeeld of de betreffende datastroom daadwerkelijk 
te relateren is aan één of meer onderzoeksopdrachten. 

Zie: 
Kamerstukken II 2016/17,34588, nr. 3, p. 110. 
Bijlage bij de brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 15 
december 2017, Kamerstukken II 2017/18,34588, 69 (productie l), p. 
2-3. 

Vgl. voorts de nota van 27 februari 2018 van de CTIVD 'Eindbalans WIV 
2017: een werkbare wet' (productie 2), p. 3. 

6.16 De volgende stap in het verwerkingsproces bestaat uit het scheiden van de metadata 
en inhoud in de gekozen datastroom. Aansluitend vindt een zo groot mogelijke 
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volumereductie plaats. In de praktijk wordt alleen inhoud van communicatie 
opgeslagen wanneer duidelijk is dat die in fase 2 en 3 van het interceptieproces 
noodzakelijk is en binnen de concrete onderzoeksopdrachten valt. Die beoordeling 
vindt plaats op grond van locatiegegevens, specifieke versleuteling, landcodes bij 
telefonie, cyberkenmerken of een specifieke communicatietoepassing (fase 2). Ook 
kan de inhoud worden opgeslagen op grond van het feit dat het aan selectiecriteria 
voldoet, zoals nummers (fase 3). Fase 2 van het interceptieproces ziet op het 
verrichten van onderzoek aan de onderschepte communicatie als geregeld in artikel 49 
Wiv 2017. Fase 3 van het interceptieproces ziet op de selectie van gegevens en is 
geregeld in artikel 50 Wiv 2017. Ook de uitoefening van deze bevoegdheden kan 
slechts plaatsvinden na toestemming van de minister en bindende toetsing vooraf door 
de TlB. Het onderzoek aan de data, voorzien van een specifieke wettelijke grondslag in 
de artikelen 49 en 50 Wiv 2017, is dus óók gericht op datareductie. Wanneer dat 

onderzoek leidt tot de vaststelling dat de onderschepte data niet gerelateerd zijn aan 
onderzoeksopdrachten, worden de gegevens vernietigd. Dit is een voortdurend proces. 
Na het verstrijken van de bewaartermijn worden alle niet geselecteerde data 
vernietigd. 

Zie: 
Kamerstukken II 2016/17,34588, nr. 3, p. 110-111; 
Kamerstukken I 2016/17, 34 588, nr. E, p. 2. 

6.17 De Staat wijst er bovendien nog eens op dat de uitoefening van de bevoegdheden ex 
artikel 48, 49 en 50 Wiv 2017, en aldus ook de reikwijdte ervan, wordt genormeerd 
door de in de Wiv 2017 neergelegde beginselen van doelbinding, proportionaliteit, 
subsidiariteit en noodzakelijkheid. Voorts is sprake van bindend onafhankelijk toezicht 
vooraf door de TlB en onafhankelijke toezicht tijdens en achteraf door de CTlVD en 
door parlementaire controle. 

De CTlVD heeft te kennen geven zich in het toezicht te focussen op "de inzet 
en uitvoering van onderzoekopdrachtgerichte interceptie, waaronder de 
toepassing van het criterium "zo gericht mogelijk" en "de wijze waarop 
verantwoorde databeperking plaatsvindt bij de inzet van bijzondere 
bevoegdheden, waarbij centraal staat de toepassing van de plicht gegevens 
z.s.m. op relevantie te beoordelen en niet relevante gegevens (terstond te 
vernietigen). " 

Zie: Kamerstukken II 2017/18, 34588, nr. 77, p. 2. 

6.18 Onjuist is dus dat de bevoegdheid tot onderzoeksopdrachtgerichte interceptie tot 
gevolg heeft dat onschuldige mensen op grote schaal worden afgetapt, zoals eisers 
stellen. Het interceptieproces en de daarbij behorende waarborgen zijn er juist op 
ingericht de interceptie te beperken tot de gegevens die relevant zijn voor de 
onderzoeksopdrachten en dus noodzakelijk voor de uitvoering van de taken van de 
diensten. Van willekeurige ingrepen op de persoonlijke levenssfeer van burgers is geen 
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sprake. De inkadering van de interceptiebevoegdheid in de Wiv 2017 zorgt ervoor dat, 
mede gelet op de inhoud van de beleidsregels en de wetsgeschiedenis, voldoende 
voorzienbaar is onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden de diensten 
gegevens mogen ondervangen. 

Vgl.: 
EHRM 2 augustus 1984, app. no. 8691/79 (Malone v. The United 
Kingdom), par. 67; 
EHRM 24 april 1990, app. nos. 11801/85 en 11105/84 (Kruslin v. France 
en Huvig v. France), par. 30/29; 
EHRM 29 juni 2006, app, no. 54934/00 (Weber and Saravia v. Germany) 
(ontvankelijkheidsbeslissing), par. 95; 
EHRM 2 september 2010, app. no. 35623/05 (Uzun v. Germany), par. 
63; 
EHRM 21 juni 2011, app. no. 30194/09 (Shimovolos v. Russia), par. 68; 
EHRM 22 november 2012, app. no. 39315/06 (Telegraaf Media Nederland 
Landelijke Media B. V. and others v. The Netherlands), par. 90; 
EHRM 4 december 2015, app. no. 47143/06 (Roman Zakharov v. Russia), 
par. 229: 

"The domestic law must be sufficiently clear to give citizens an adequate 
indication as to the circumstances in which and the conditions on which public 
authorities are empowered to resort to any such measures. " 

Vgl. voorts de nota van 27 februari 2018 van de CTIVD 'Eindbalans WIV 
2017: een werkbare wet' (productie 2), p. 2-4 

Informanten 

Eisers stellen voorts dat de bevoegdheid van de diensten zich te wenden tot 
informanten als geregeld in artikel 39 WIV 2017 in strijd is met artikel 8 EVRM. 
Volgens eisers zouden de diensten via een informant rechtstreeks toegang kunnen 
krijgen tot alle communicatiegegevens van een aanbieder van communicatiediensten 
en zou de bevoegdheid daarmee vergelijkbaar zijn met de bijzondere bevoegdheid tot 
onderzoeksopdrachtgerichte interceptie ex artikel 48 Wiv 2017. Ten onrechte zou deze 
bevoegdheid dan ook niet zijn aangemerkt als bijzondere bevoegdheid en, om die 
reden, evenmin zijn onderworpen aan het toestemmingsvereiste en de toetsing door 
de TIB. Voorts zou geen toetsing door de Rechtbank Den Haag plaatsvinden indien de 
door de informant verstrekte gegevens journalisten of advocaten betreft. 

6.19 De inzet van informanten op grond van artikel 39 WIV 2017 is een algemene 
bevoegdheid van de diensten, die bij alle taken kan worden ingezet. Omdat een 
informant alleen kan worden bevraagd op informatie waarover hij al beschikt of kan 
beschikken en zijn medewerking verleent op vrijwillige basis, is een extern 
toestemmingsregime in het licht van artikel 8 EVRM niet vereist. Informanten kunnen 
evenmin worden ingezet voor het uitvoeren van bijzondere bevoegdheden, zoals het 
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binnendringen in een geautomatiseerd werk. Een informant kan niet worden gevraagd 
actief voor de diensten werkzaamheden te verrichten en heeft geen informatieplicht. 

De inzet van een informant moet in dat opzicht worden onderscheiden van de 
inzet van een agent als geregeld in artikel 41 Wiv 2017. De inzet van een 
agent gaat verder dan een informant en is om die reden een bijzondere 
bevoegdheid. Een agent wordt bevraagd door de dienst om gericht gegevens 
te verzamelen, terwijl een informant slechts op vrijwillige basis gegevens kan 
verstrekken waarover hij reeds beschikt of kan beschikken. 

Zie de nadere toelichting van de minister op de bevoegdheden ex artikel 39 
en 41 WIV 2017 in de brief aan de Tweede Kamer van 25 april 2018, 
Kamerstukken II 2017/18,34588, nr. 75. 

6.20 De mogelijkheid tot het verkrijgen van rechtstreekse geautomatiseerde toegang als 
geregeld in artikel 39 lid 4 WIV 2017 maakt dat niet anders. Ook dan gaat het om een 
gerichte bevraging op basis van een hit/ no hit-principe aan de hand van specifieke 
kenmerken zoals namen en nummers. Slechts de gegevens die een 'hit' opleveren 
kunnen worden verstrekt. Op die manier wordt door diensten bij de rechtstreekse 
geautomatiseerde toegang uitsluitend kennisgenomen van gegevens waarnaar de 
dienst op zoek is (gericht dus) en van gegevens waarover de informant reeds beschikt. 
De daarvoor benodigde technische en organisatorische maatregelen zijn neergelegd in 
een AMvB (Stb. 2018, 115). Onjuist is dus dat via informanten grote hoeveelheden 
data zouden kunnen worden vergaard, zonder dat deze gegevens zijn geëvalueerd. 
Daarvan is geen sprake. De informant kan de verstrekking bovendien altijd weigeren 
of de rechtstreekse toegang ongedaan maken. 

Zie: 
Kamerstukken II 2016/17,34588, nr. 3, p. 58. 
Kamerstukken II 2017/18,34588, nr. 75. 
Kamerstukken I 2017/18, 34588, E, p. 3. 

6.21 De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die het gevolg is van het raadplegen door de 
diensten van informanten is dan ook beperkt. De diensten zijn op grond van artikel 39 
WIV 2017 immers niet bevoegd opdracht te geven gegevens te vergaren en kunnen 
verstrekking van gegevens ook niet afdwingen. Verstrekking vindt plaats op vrijwillige 
basis. Evenmin gaat het, als gezegd, om de mogelijkheid tot kennisneming van grote 
hoeveelheden ongeëvalueerde data, zoals eisers stellen. Willekeurige opvraging is niet 
mogelijk. 

Ter vergelijking wijst de Staat erop dat ook de vrijwillige verstrekking van 
informatie door informanten in het strafrecht niet als een bijzondere 
opsporingsbevoegdheid wordt aangemerkt en geen specifieke grondslag kent 
in het Wetboek van Strafvordering. Het kennisnemen van vrijwillig door 
informanten verstrekte informatie vindt (slechts) een grondslag in de 
algemene taakstelling van de politie in artikel 3 Politiewet 2012 tot 
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handhaving van de rechtsorde en is niet aan specifieke voorwaarden 
gebonden (in aanvulling op de algemene beginselen van een goede 
procesorde en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit). Dat is 
slechts anders als het gaat om het sluiten van een overeenkomst met een 
informant om stelselmatig informatie in te winnen. Die bijzondere 
opsporingsbevoegdheid heeft een grondslag in artikel 126v Sven kan worden 
ingezet op grond van een bevel van de officier van justitie. 

Zie: GJ.M. Corstens en M.J. Borgers, Het Nederlands strafprocesrecht, 
Deventer: Kluwer 2014, p. 511 en vergelijk HR 11 april 1996, NI 1995, 537, 
r.o.S.2. 

6.22 Voorts is van belang dat ook de uitoefening van de bevoegdheid ex artikel 39 Wiv 
2017 dient plaats te vinden in overeenstemming met de algemene bepalingen inzake 
gegevensverwerking en de verzameling van gegevens. Dat betekent dat er altijd 
sprake moet zijn van een bevraging voor een bepaald, vooraf vastgesteld doel, en 
slechts voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de wet. Ook moet 
worden voldaan aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. De CTIVD 
houdt toezicht op de feitelijke uitvoering van deze bevoegdheid. 

Zie: Kamerstukken I 2017/18, 34 588, E, p. 3. 

6.23 Eisers kunnen dan ook niet worden gevolgd in hun stelling dat de bevoegdheid van 
artikel 39 Wiv 2017 vergelijkbaar is met artikel 48 Wiv 2017 en dat dus de waarborgen 
voor bijzondere bevoegdheden, zoals de toestemming van de minister en het toezicht 
door de TIB, zouden moeten gelden bij het raadplegen van informanten op grond van 
artikel 39 Wiv 2017. Voor het oordeel dat de diensten door die raadpleging te 
vergaand ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van willekeurige burgers, bestaat 
geen grond. De regeling ex artikel 39 Wiv 2017 in combinatie met de voor een 
dergelijke bevoegdheidsuitoefening geldende algemene waarborgen neergelegd in de 
Wiv 2017 is dan ook voldoende voorzienbaar in het lieht van artikel 8 lid 2 EVRM. 

Binnendringen in een geautomatiseerd werk via het werk van een derde 

6.24 Ook ten aanzien van de bevoegdheid tot binnendringen in een geautomatiseerd werk 
als neergelegd in artikel 45 lid 1 sub b Wiv 2017 stellen eisers zich op het standpunt 
dat de toepassing ervan zal leiden tot het verkrijgen van grote hoeveelheden data van 
burgers die geen risico vormen voor de nationale veiligheid. Het gaat eisers daarbij om 
de bevoegdheid binnen te dringen door tussenkomst van het geautomatiseerde werk 
van een derde. Deze zou in strijd met het recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer zijn, zowel ten aanzien van de derde door wiens tussenkomst wordt 
binnengedrongen als ten aanzien van de individuele burger, die onvoldoende is 
beschermd tegen willekeurige ingrepen op zijn persoonlijke levenssfeer door deze 
bevoegdheid. 
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6.25 Zoals hiervoor achter randnummers 4.21-4.27 toegelicht, is de bevoegdheid tot het 
hacken van derden alleen aan de orde indien het, zonder tussenkomst van het 
geautomatiseerde werk van de derde, niet mogelijk is toegang te verkrijgen tot het 
geautomatiseerde werk van een target. Anders dan eisers stellen is de 
hackbevoegdheid, ook wanneer deze wordt uitgeoefend door tussenkomst van het 
geautomatiseerde werk van een derde, gericht en leidt deze dus niet tot de vergaring 
van grote hoeveelheden data van willekeurige burgers. 

Zie: Kamerstukken II 2016/17, 34 588, nr. 3, p. 78. 

6.26 Evenmin worden door het hacken van derden, zoals eisers lijken te stellen, zelfstandig 
gegevens vergaard. De bevoegdheid is ook bij tussenkomst van een derde gericht op 
een target, maar het geautomatiseerde werk van dat target kan in dat geval niet 
zonder tussenkomst van het werk van die derde worden binnengedrongen (zie 
randnummers 4.22-4.24). Het gaat dus niet om een willekeurige derde partij, maar 
een derde partij die technisch is gerelateerd aan een target. Het geautomatiseerde 
werk van de derde fungeert slechts als de corridor naar het geautomatiseerd werk van 
het target. Derden zijn slechts een middel om bij het target te komen en fungeren 
alleen als stepping stone. Onjuist is dus dat bij toepassing van deze bevoegdheid de 
kans zou worden vergroot dat de diensten toegang krijgen tot bestanden bij die 
derden met gegevens van burgers die geen risico vormen, geheimhouders en bronnen 
van journalisten en NGO's, zoals eisers onder punt 3.42 en 3.43 van de dagvaarding 
stellen. 

6.27 De (zelfstandige) inbreuk in de persoonlijke levenssfeer door het binnendringen door 
tussenkomst van het werk van een derde in de persoonlijke levenssfeer is dus van een 
andere aard en blijft zo beperkt mogelijk, met enkel als doel binnen te kunnen dringen 
in het werk van het target. Op grond van artikel 45 lid 5 Wiv 2017 is het gebruik 
maken van de bevoegdheden ex artikel 40 lid 1 Wiv 2017 (observeren en vastleggen 
van gegevens of volgen en daarbij vastleggen van gegevens betreffende natuurlijke 
personen of zaken) en artikel 47 lid 1 Wiv 2017 (aftappen, ontvangen, opnemen en 
afluisteren van communicatie) dan ook uitgesloten ten aanzien van het 
geautomatiseerde werk van de derde. Uitoefening van de andere bevoegdheden in het 
tweede lid, zoals het doorbreken van enige beveiliging en het aanbrengen van 
technische voorzieningen om de versleuteling ongedaan te maken, is alleen aan de 
orde voor zover dat bijdraagt aan het verkrijgen van de toegang tot het 
geautomatiseerde werk van het target. 

Zie: Kamerstukken II 2016/17,34588, nr. 3, p. 79: 

"Voor de derde moet de inzet van deze bevoegdheid voorts gepaard gaan 
met een zo klein mogelijke ingreep op diens privacy. Zo mogen geen andere 
gegevens worden vergaard dan welke strikt noodzakelijk zijn voor het 
binnendringen van het geautomatiseerde werk van het target." 

Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 



32/50 

6.28 Daarbij komt dat voor het binnendringen door tussenkomst van het geautomatiseerde 
werk van een derde apart, dus aanvullend op de toestemming van het binnendringen 
in het geautomatiseerd werk van het target zelf, toestemming moet worden verkregen 
door de minister en dat die toestemming ook vooraf dient te worden getoetst door de 
TIB. Die toestemming en de toetsing ervan door de TIB kennen bovendien een aantal 
aanvullende elementen ten opzichte van de etsen waaraan een verzoek om 
toestemming op grond van artikel 29, tweede lid moet voldoen (artikel 45 lid 4 wrv 
2017): de omschrijving van de technische risico's, de omschrijving van eventuele 
aanvullende bevoegdheden die op grond van het tweede lid worden uitgeoefend en de 
identificatie van het geautomatiseerde werk. 

6.29 De stellingen van eisers ten aanzien van de inzet van de bevoegdheid op grond van 
artikel 45 lid 1 sub b door tussenkomst van een derde zijn dan ook gebaseerd op een 
verkeerd begrip van deze bevoegdheid. Het gaat om een gerichte bevoegdheid; een 
zelfstandige bevoegdheid de geautomatiseerde werken van derden te hacken teneinde 
zich daarop bevindende gegevens te vergaren is niet aan de orde. De bevoegdheid is 
in artikel 45 Wiv 2017 precies geregeld en, wanneer de uitoefening plaatsvindt door 
tussenkomst van een derde, voorzien van een dubbele toestemmingssystematiek en 
daarmee ook een dubbele voorafgaande toets door de TIB. Bovendien gelden ook ten 
aanzien van deze bevoegdheid de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, 
doelbinding en noodzakelijkheid. De diensten zijn daarnaast wettelijk verplicht om 
altijd eerst te proberen rechtstreeks binnen te dringen in het geautomatiseerde werk 
van het target zelf. Slechts indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen alternatieven worden 
uitgewerkt, waaronder binnendringen van (een) geautomatiseerd werk van (een) 
derde(n). 

Verstrekking gegevens aan buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

6.30 Eisers stellen dat de wijze waarop de Wiv 2017 de verstrekking van gegevens aan 
buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten regelt tot gevolg heeft dat grote 
hoeveelheden gegevens waarvan de inhoud onbekend is, worden gedeeld met andere 
landen, terwijl geen controle bestaat op de wijze waarop die gegevens door de 
buitenlandse dienst worden verwerkt en gebruikt. Het zou bovendien kunnen gaan om 
bijzondere persoonsgegevens of om gegevens die betrekking hebben op communicatie 
van journalisten, hun bronnen, tussen advocaten en hun cliënten of van NGO's. Eisers 
stellen dat deze samenwerking met buitenlandse diensten op grond van de Wiv 2017 
in strijd is met artikel 8 EVRM. Eisers lijken in dat verband zowel te stellen dat de Wiv 
2017 ten onrechte geen eisen stelt aan de wijze waarop gegevens worden gebruikt en 
verwerkt door de ontvangende buitenlandse dienst als dat de bevoegdheid tot 
verstrekking onvoldoende voorzienbaar is in artikel 8 EVRM. 
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6.31 De Staat zal op beide aspecten hieronder ingaan. Hij stelt voorop dat de stellingen van 
eisers dat het gaat (of kan gaan) om grote hoeveelheden ongeëvalueerde gegevens 
van willekeurige burgers die in het kader van ongericht onderzoek zijn vergaard, 
nuancering behoeven. Dat volgt uit de bespreking hiervoor van de bevoegdheden om 
gegevens te vergaren waarop eisers het oog hebben. 

6.32 Het EHRM heeft op grond van artikel 8 EVRM, in bepaalde welomlijnde 
omstandigheden, de positieve verplichting van de lidstaten aangenomen het in het 
eerste lid van artikel 8 EVRM gewaarborgde recht te effectueren. 

Zie bijvoorbeeld: EHRM 17 juli 2013, app. no. 25337/94 (Craxi (no. 2) v. 
Italy), par. 73: 

"Nevertheless, the Court recalls that while the essential object of Article 8 is 
to protect the individual against arbitrary interferences by the public 
authorities, it does not merely compel the State to abstain from such 
interference: in addition to this negative undertaking, there may be positive 
obligations inherent in effective respect for private life." 

Zie voorts: EHRM 22 maart 2016, app. no. 70434/12 (Sousa Goucha v. 
Portugal), par. 40. 

6.33 Om vast te stellen of in een concreet geval sprake is van een positieve verplichting 
dient te worden beoordeeld of sprake is van een redelijke balans tussen de algemene 
belangen van de samenleving en de belangen van het individu. Daarbij geldt - net als 
bij de negatieve verplichting ingevolge artikel 8 EVRM - dat lidstaten bij het afwegen 
van die belangen een zekere mate van beoordelingsvrijheid toekomt. De doelen die 
zijn genoemd in het tweede lid van artikel 8 EVRM - zoals het beschermen van de 
nationale veiligheid - kunnen daarbij bovendien een rol spelen. Daarbij zalook in dit 
verband gelden dat het belang van de bescherming van de nationale veiligheid zwaar 
weegt en een grotere beoordelingsvrijheid met zich brengt (vgl. randnummer 6.5). 

Zie: EHRM 15 maart 2012, app. no. 4149/04 en 41029/04 (Aksu v. Turkey), 
par.62: 

"The boundary between the State's positive and negative obligations under 
Article 8 does not lend itself to precise definition. The applicable principles 
are, nonetheless, similar. In both contexts, regard must be had to the fair 
balance that has to be struck between the competing interests of the 
individual and of the community as a whole; and in both contexts the State 
enjoys a certain margin of appreciation [ ... ]." 

Zie voorts: EHRM 22 maart 2016, app. no. 70434/12 (Sousa Goucha v. 
Portugal), par. 40. 
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EHRM 18 juni 2013, app. no. 50474/08 (Bor v. Hungary), par. 24: 

"Furthermore, even in relation to the positive obligations flowing from the 
first paragraph of Article 8, in striking the required balance the aims 
mentioned in the second paragraph may be of a certain relevance [ ... ]." 

Zie voorts: EHRM 24 april 2014, app. no. 27310/09 (UdoviCié v. Croatia), 
par. 138. 

6.34 Het EHRM beoordeelt pas of sprake is van een positieve verplichting, indien sprake is 
van een concrete inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Een positieve verplichting die ziet op het treffen van maatregelen om te 
voorkomen dat een inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer zal plaatsvinden, kan niet uit de jurisprudentie van het EHRM worden 
afgeleid. Net zoals voor het aannemen van een positieve verplichting op grond van 
artikel 2 EVRM tot het treffen van maatregelen ter bescherming van het recht op 
leven, dient voor het aannemen van een positieve verplichting ex artikel 8 EVRM 
sprake te zijn van een daadwerkelijk en onmiddellijk gevaar voor schending van het 
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een in algemene termen 
gestelde mogelijke (toekomstige) schending - zoals in onderhavige zaak - is daarvoor 
onvoldoende. 

EHRM 28 oktober 1998, 87/1997/871/1083, (Osman v. The United Kingdom), 
par. 128: 

"The Court recalls that it has not found it established that the police knew or 
ought to have known at the time that Paget-Lewis represented a real and 
immediate risk to the life of Ahmet Osman and that their response to the 
events as they unfolded was reasonable in the circumstances and not 
incompatible with the authorities' duty under Article 2 of the Convention to 
safeguard the right to life. In the Court's view, that conclusion equally 
supports a finding that there has been no breach of any positive obligation 
implied by Article 8 of the Convention to safeguard the second applicant's 
physical integrity." 

Zaken waarin het EHRM heeft geoordeeld dat een lidstaat maatregelen had 
moeten treffen om de inbreuk te voorkomen, betreffen met name het 
effectueren van het recht op familieleven in een concreet geval (zoals 
gezinshereniging) of het (nalaten van het) treffen van maatregelen om 
bijvoorbeeld geluidshinder tegen te gaan. In de zaak Craxi (no. 2) v. Italy 
werd een schending van de positieve verplichting onder artikel 8 EVRM 
aangenomen doordat de overheid onvoldoende maatregelen had getroffen 
om te voorkomen dat afgeluisterde telefoongesprekken waarover het 
openbaar ministerie beschikte waren uitgelekt naar de pers (EHRM 17 juli 
2013, app. no. 25337/94, par. 74-76). 
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6.35 Uit artikel 8 EVRM kan dus niet in algemene zin de positieve verplichting worden 
afgeleid dat de Staat maatregelen moet treffen ter voorkoming van eventuele 
schendingen van artikel 8 EVRM ten gevolge van de verwerking en het gebruik van 
gegevens in een andere staat, welke gegevens door de Nederlandse diensten aan die 
andere staat zijn verstrekt. Een positieve verplichting ex artikel 8 EVRM gaat in ieder 
geval niet zover dat de Staat de waarborgen van artikel 8 EVRM (of artikelen 7 en 8 
van het Handvest) zou moeten opleggen aan andere staten alvorens een 
samenwerkingsrelatie kan worden aangegaan. Voor zover aan de stellingen van eisers 
een dergelijke positieve verplichting ten grondslag ligt, kunnen die stellingen dan ook 
niet slagen. 

Vgl. Gerechtshof Den Haag 14 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:535, rovo 
3.2. 

Dat betekent echter niet dat de diensten zonder meer alle gegevens met 
andere staten delen. Reeds op grond van de Wiv 2002 (artikel 59 en de 
afweging die op grond van de wetsgeschiedenis ingevolge deze bepaling 
diende te worden gemaakt) diende alvorens een samenwerkingsrelatie werd 
aangegaan te worden beoordeeld hoe het is gesteld met de democratische 
inbedding, de taken, de professionaliteit en de betrouwbaarheid van de 
betreffende diensten. De rapporten van de CTIVD en de aanbevelingen van 
de Commissie Dessens hebben vervolgens genoopt tot een aanscherping in 
de Wiv 2017 van de wijze waarop de samenwerking met buitenlandse 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten is ingekaderd. Doel van die aanscherping 
is te bewerkstelligen dat de samenwerking zoveel als mogelijk wordt beperkt 
tot landen ten aanzien waarvan vertrouwen bestaat dat gedeelde gegevens 
worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Zie: Kamerstukken II 2016/17, 34 588, nr. 3, p. 158. 

6.36 Artikel 8 lid 2 EVRM strekt er aldus (slechts) toe dat de omstandigheden waaronder 
gegevens kunnen worden verstrekt aan buitenlandse diensten voldoende voorzienbaar 
zijn neergelegd in het recht. Het uitwisselen van gegevens in het kader van een 
samenwerkingsrelatie is een (aanvullende) inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die 
een grondslag in het recht dient te hebben. Het gaat daarbij dus om de bevoegdheid 
tot verstrekking en niet om de ontvangst, de verwerking en het gebruik van de 
gegevens door andere partijen. 

Vgl. 
EHRM 29 juni 2006, app. no. 54934/00 (Weber and Saravia V. Germany) 
(ontvankelijkheidsbeslissing), par. 79. De bevoegdheid tot het delen van 
door heimelijke surveillancebevoegdheden vergaarde informatie met 
andere instanties en de waarborgen waarmee die bevoegdheid is 
omkleed, wordt vervolgens door het Hof meegewogen in de 
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totaalboordeling van de voorzienbaarheid van de inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer ingevolge artikel 8 lid 2 EVRM. 
Rb Den Haag 23 julí 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:8966, rovo 5.29: 

"Geen van de uitspraken van het EHRM betreffende het verzamelen en de 
verwerking van gegevens heeft betrekking op de uitwisseling van gegevens 
in het kader van internationale samenwerking. Het EHRM heeft steeds de 
nationale wetgeving betreffende de inzet van (bijzondere) bevoegdheden van 
de nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten getoetst. Bij internationale 
samenwerking op het gebied van geheime surveillance bestaat er naar het 
oordeel van de rechtbank temeer aanleiding voor een bijzondere, dat wil 
zeggen mlnder stringente, invulling van de eisen die artikel 8 lid 2 EVRM stelt 
aan de gerechtvaardigdheid van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
van het individu, in het bijzonder wat betreft de voorzienbaarheid van de 
nationale wetgeving. [ ... ]" 

6.37 Tegen de achtergrond van het voorgaande waarborgt de wijze waarop (zie hierover 
randnummers 4.30-4.34) de samenwerking met buitenlandse diensten is vormgegeven 
in de Wiv 2017 dat gegevens slechts kunnen worden verstrekt aan diensten van 
landen ten aanzien waarvan vertrouwen bestaat wat betreft de democratische 
inbedding, de eerbiediging van de mensenrechten, de professionaliteit en de 
betrouwbaarheid van de betreffende dienst, de wettelijke bevoegdheden en 
mogelijkheden van de betreffende dienst en het door de betreffende dienst geboden 
niveau van gegevensbescherming. Slechts in uitzonderlijke gevallen (op grond van een 
dwingende of gewichtige reden, bijvoorbeeld ter voorkoming van een aanslag of de 
beëindiging van een gijzeling) kunnen aan diensten van andere landen gegevens 
worden verstrekt, mits dat noodzakelijk is voor de eigen taakuitoefening (zie hierover 
randnummers 4.28 en 4.29). Voorts kent de Wiv 2017 extra waarborgen wanneer 
ongeëvalueerde gegevens worden verstrekt. Op beide punten gaat de Staat hieronder 
nog kort in. 

6.38 Dat samenwerking alleen wordt aangegaan met diensten van andere landen die 
daarvoor na de weging en toestemming van de minister op grond van de criteria 
neergelegd in artikel 88 Wiv 2017 in aanmerking kunnen komen, betekent dat de 
diensten erop mogen vertrouwen dat in het kader van die samenwerking verstrekte 
gegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met internationale 
mensenrechtenwaarborgen worden gebruikt en verwerkt. Dat geldt ook ten aanzien 
van bijzondere persoonsgegevens of gegevens die betrekking hebben op journalisten, 
hun bronnen of advocaten. Of dat vertrouwen in de dienst van een andere staat 
gerechtvaardigd is, wordt periodiek geëvalueerd. Gelet op de wederkerigheid van 
samenwerking met andere staten, hebben staten er alle belang bij dat vertrouwen niet 
te schaden. Indien blijkt dat de dienst van de staat waarmee wordt samengewerkt op 
onzorgvuldige wijze omgaat met verstrekte gegevens, wordt daarmee in feite de 
samenwerking op het spel gezet. 
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De wijze waarop de samenwerking met buitenlandse diensten is 
vormgegeven in de Wiv 2017, is daarmee vergelijkbaar (en gaat in sommige 
opzichten zelfs verder) met de regeling van strafrechtelijke samenwerking 
tussen staten in het kader van de rechtshulpverlening. Staten sluiten met 
elkaar rechtshulpverdragen teneinde (onder meer) bewijs dat op het 
grondgebied van een andere staat dient te worden gevonden, met hulp van 
de betreffende staat, te verkrijgen. Bij het sluiten van het verdrag wordt 
beoordeeld of voldoende vertrouwen bestaat in de verdragspartij. Na het 
sluiten van het verdrag wordt in het kader van de rechtshulpverlening niet 
opnieuw beoordeeld of bewijs verstrekt aan een andere staat in die andere 
staat in overeenstemming met het recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer (als gewaarborgd in het EVRM of het IVBPR) wordt verwerkt en 
gebruikt. Het vertrouwensbeginsel, dat voortvloeit uit het aangaan van het 
verdrag, staat daaraan in de weg. Daarbij komt dat de beoordeling of een 
samenwerking kan worden aangegaan met andere landen in de regel niet 
meer plaatsvindt op het moment dat nieuwe partijen toetreden tot een reeds 
bestaand multilateraal verdrag. 

Vgl. (in de spiegelbeeldige situatie): HR 5 oktober 2010, Nl 2011, 169, rovo 
4.4.1 en Gerechtshof Amsterdam 16 mei 2012, 
ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6606. 

6.39 Aan de hand van de weging op grond van artikel 88 Wiv 2017 wordt dus vastgesteld of 
kan worden samengewerkt, maar ook wat de aard en intensiteit van de beoogde 
samenwerking kan zijn. Daarbij gaat het ook om de vraag of sprake kan zijn van het 
delen van ongeëvalueerde gegevens en wat wel of niet gedeeld kan worden, zoals door 
de dienst gehanteerde selectoren. Ook kunnen zo nodig bepaalde data uit de te 
verstrekken dataset worden gefilterd. 

Zie: Kamerstukken 12016/17, 34 588, C, p. 19. 

6.40 Voorts is onjuist dat ontvangende diensten de gegevens zouden mogen 
doorverstrekken aan diensten van andere landen, waarmee de Nederlandse diensten 
geen samenwerkingsrelatie hebben. De verstrekking van gegevens aan buitenlandse 
diensten vindt altijd plaats onder toepassing van de derde partij-regel (artikel 65 jo. 
artikel 62 lid 1 onder d Wiv 2017). Bovendien kan de verstrekking plaatsvinden onder 
aanvullende voorwaarden, bijvoorbeeld indien het gaat om de verstrekking buiten een 
samenwerkingsrelatie op grond van artikel 64 Wiv 2017 of indien de aard van de 
gegevens of de weging op grond van artikel 88 Wiv 2017 daar aanleiding toe geeft. 
Het niet-naleven van dergelijke voorwaarden door de ontvangende dienst zal het 
vertrouwen waarop de samenwerking is gestoeld schaden. 

Zie: 
Kamerstukken II 2016/17,34588, nr. 3, p. 239 en 138-139'; 
Kamerstukken I 2016/17, 34 588, C, p. 20. 
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6.41 Ten aanzien van de verstrekking van ongeëvalueerde gegevens voorzien de Wiv 2017 
en de bijbehorende beleidsregels bovendien in aanvullende waarborgen. Verstrekking 
wordt altijd terstond aan de CTIVD gemeld. Artikel 7 van de Beleidsregels bepaalt 
bovendien dat indien de diensten bij de verwerking van gegevens stuiten op gegevens 
die betrekking hebben op een journalist, die gegevens niet worden gedeeld met een 
partnerdienst (tenzij dat op grond van het tweede lid noodzakelijk is voor de nationale 
veiligheid). 

Zie: Kamerstukken II 2016/17,34588, nr. 3, p. 239. 

Artikel 7 van de Beleidsregels heeft een aanvullende werking op de 
waarborgen die op grond van artikel 30 lid 2 en 3 Wiv reeds gelden ten 
aanzien van de bronnen van journalisten en advocaten. 

6.42 Voorts geldt dat de minister toestemming moet geven voor de verstrekking van 
ongeëvalueerde gegevens die zijn vergaard op grond van artikel 48 lid 1 Wiv 2017 
(artikel 89 lid 2 WIV 2017) en dat de CTIVD van een dergelijke verleende toestemming 
onmiddellijk op de hoogte dient te worden gesteld (artikel 64 lid 3 WIV 2017 en artikel 
89 lid 2 WIV 2017). De CTIVD oefent aldus toezicht uit op de verstrekking van 
ongeëvalueerde gegevens aan andere diensten tegen de achtergrond van de te maken 
beoordeling op grond van de criteria van artikel 88 WIV 2017. 

De beleidsregels WIV 2017 breiden dat toezicht uit tot elke verstrekking van 
ongeëvalueerde gegevens, ongeacht de bron (en dus niet uitsluitend de 
gegevens vergaard op grond van artikel 48 lid 1 Wiv 2017). 

6.43 Slotsom van het voorgaande is dat de Wiv 2017 voldoende voorzienbaar regelt in 
welke gevallen de diensten gegevens mogen verstrekken aan buitenlandse 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Door de wijze waarop het aangaan van 
samenwerkingsrelaties is geregeld en de waarborgen van toestemming van de 
minister en controle door de CTIVD bij de verstrekking van ongeëvalueerde gegevens, 
wordt het risico dat niet-relevante gegevens of gegevens die betrekking hebben op 
journalisten, bronnen of hun advocaten worden verstrekt en/of gebruikt zoveel 
mogelijk geminimaliseerd. Mede gelet op het grote belang van internationale 
samenwerking en geïntegreerd internationaalonderzoek om dreigingen tijdig te 
kunnen onderkennen, kan de verstrekking van ongeëvalueerde gegevens op grond van 
de Wiv 2017 de toets van artikel 8 lid 2 EVRM doorstaan. 

Zoals gezegd gaat het hier om de meer algemene (minder stringente) 
beoordeling of de grondslag voor verstrekking aan buitenlandse diensten in 
de Wiv 2017 voldoende bescherming biedt tegen willekeurige ingrepen op de 
persoonlijke levenssfeer, terwijl de bescherming van de nationale veiligheid 
eveneens met zich brengt dat minder specifieke eisen aan de grondslag in 
het recht worden gesteld. 
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Zie: randnummers 6.37 en 6.5. 

7 Afsluiting juridisch kader 

7.1 Uit het voorgaande - de bespreking van de bepalingen waarop eisers het oog hebben, 
mede in het licht van artikel 8 EVRM - volgt dat alleen de bevoegdheid van artikel 48 
Wiv 2017 een ongerichte bevoegdheid is, in die zin dat de bevoegdheid niet gericht is 
op een specifiek target. De andere bevoegdheden zijn dat wel. Met het 
techniekonafhankelijk formuleren van de bevoegdheid in de Wiv 2017 zijn tevens extra 
waarborgen toegevoegd. Bij de uitwerking van het nieuwe wettelijke stelsel is 
nadrukkelijk stilgestaan bij de eisen die grond- en mensenrechtelijk worden gesteld 
aan de uitoefening van bevoegdheden waarbij inbreuk wordt gemaakt op vooral de 
privacy van burgers. De uit de Grondwet en het EVRM voortvloeiende eisen en de 
daarop gebaseerde rechtspraak van het EHRM zijn nadrukkelijk in ogenschouw 
genomen en zijn in de wet vertaald.P 

7.2 Voor inzet van de bevoegdheid van artikel 48 Wiv 2017 geldt in het bijzonder dat de 
minister toestemming moet geven, en die toestemming wordt - vooraf en bindend - 
op rechtmatigheid getoetst door de toetsingscommissie inzet bevoegdheden TIB. De 
bevoegdheid moet zo gericht mogelijk worden ingezet en hoe dat gebeurt zal in de 
aanvraag om toestemming moeten worden gemotiveerd. De toetsing van 
proportionaliteit en subsidiariteit en noodzakelijkheid zijn in de wet aangescherpt. Er is 
voorzien in een proces van datareductie. 

7.3 De gegevens die met inzet van de bevoegdheid zijn vergaard worden in principe alleen 
gedeeld met buitenlandse diensten van staten waarin vertrouwen bestaat wat betreft 
onder meer de democratische inbedding, de eerbiediging van de mensenrechten en de 
professionaliteit en de betrouwbaarheid van de betreffende dienst en waarvoor een 
zgn. wegingsnotitie is opgesteld, met een weergave van die beoordeling en een 
omschrijving van de aard van de samenwerking. Bij iedere verstrekking van gegevens 
wordt de wegingsnotitie voor het land in kwestie betrokken. Ook onder de Wiv 2002 
werden gegevens, waaronder ongeëvalueerde, met buitenlandse diensten gedeeld. 
Toezichthouder CTIVD wordt onder de Wiv 2017 terstond geïnformeerd als 
ongeëvalueerde gegevens met een buitenlandse dienst worden gedeeld. 

7.4 De CTlVD houdt ook overigens toezicht op de diensten en de toepassing van hun 
bevoegdheden. Naast de thematische rechtmatigheidsonderzoeken die de CTIVD op 
grond van de Wiv 2017 zal verrichten, zal zij haar toezichtsactiviteiten richten op de 
werking van de nieuwe wet. De CTIVD heeft al aangekondigd dat zij daartoe direct 
vanaf de inwerkingtreding van de Wiv 2017 zal toezien op de uitoefening van bepaalde 

23 Zie specifiek hoofdstuk 12 van de memorie van toelichting. 
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bevoegdheden en op de in de nieuwe wet en beleid opgenomen waarborgen. De CTIVD 
zal zich de komende tijd specifiek richten op de werking van de Wiv 2017 op thema's 
die in het politiek en maatschappelijk debat veel aandacht hebben gekregen 
(productie 3). 

7.5 De conclusie is dat de bevoegdheden van de diensten in de Wiv 2017 in balans zijn 
met de waarborgen voor de bescherming van de grondrechten van de burger, zoals 
het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens, en in 
overeenstemming met artikel 8 EVRM. 

8 Wetgevingsproces en status beleidsregels 

Wetgevingsproces 

8.1 Hiervoor heeft de Staat toegelicht dat de artikelen 39, 45, 48, 64 en 89 van de Wiv 
2017 niet in strijd zijn met het EVRM en/of het Handvest. Daarbij is ook toegelicht dat 
de wet voldoet aan de eisen van kenbaarheid en voorzienbaarheid. Onderdeel 4 van de 
dagvaarding is evenwel gebaseerd op het uitgangspunt dat de betreffende bepalingen 
wel in strijd zijn met het EVRM en/of het Handvest. Eisers betogen dat de invoering 
van beleidsregels en de aankondiging dat het kabinet na de zomer een voorstel tot 
wijziging van de Wiv 2017 zal indienen niet volstaat om de door hen geconstateerde 
gebreken op te lossen. Dat geldt volgens eisers zowel voor de inhoud van beleidsregels 
als voor de wijze waarop (deze) beleidsregels tot stand zijn gekomen. 

8.2 Met dit betoog miskennen eisers dat de invoering van de beleidsregels verband houdt 
met de uitkomst van het raadgevend referendum. Reden voor invoering van de 
beleidsregels was niet om de Wiv 2017 alsnog in overeenstemming te brengen met 
artikel 8 EVRM. Zoals hiervoor is toegelicht, was de wet ook voor de invoering van de 
beleidsregels al in lijn met deze bepalingen. De beleidsregels zijn bedoeld om recht te 
doen aan de uitkomst van het referendum en tegemoet te komen aan de in de 
maatschappij levende zorgen door extra, aanvullende waarborgen te creëren. Gelet op 
artikel 171 Wiv 2017 jo. artikel 12 Wet raadgevend referendum (Wrr) en het naar 
aanleiding van de uitkomst van het raadgevend referendum gevoerde politieke debat 
heeft de Staat hiermee voor dit moment kunnen volstaan. 

8.3 Eisers bestrijden in hun dagvaarding terecht niet dat de wetgever met artikel 171 Wiv 
2017 op de inwerkingtreding van de wet de spoedprocedure van artikel 12, eerste lid, 
Wrr heeft toegepast. In het verlengde hiervan ligt dat artikel 8 en 9 Wrr niet op de Wiv 
2017 van toepassing zijn en dat de inwerkingtredingsbepaling van artikel 171 Wiv 
2017 niet van rechtswege is komen te vervallen doordat het inleidend verzoek tot het 
houden van een referendum over de wet destijds is toegelaten. Omdat artikel 12, 
eerste lid, van toepassing is, is het tweede lid van toepassing en logischerwijs is dan 
artikel 11 Wrr niet van toepassing, dat voorschrijft dat als een referendum heeft geleid 
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tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, zo spoedig mogelijk een nieuw voorstel 
van wet wordt ingediend waarmee de intrekking of inwerkingtreding van de wet wordt 
geregeld. Met de behandeling van een dergelijk nieuw wetsvoorstel zal immers de 
nodige tijd zijn gemoeid terwijl de inwerkingtreding van de wet - als toepassing is 
gegeven aan artikel 12 Wrr - vanwege spoedeisende belangen juist geen uitstel kon 
lijden. Een wetsvoorstel tot inwerkingtreding van de wet kan ook niet aan de orde zijn 
als toepassing is gegeven aan de spoedprocedure ex artikel 12 Wrr, omdat de 
inwerkingtredingsbepaling in de betreffende wet - in dit geval artikel 171 Wiv 2017 - 
onverminderd van kracht is gebleven. 

8.4 In plaats daarvan bepaalt artikel 12, tweede lid Wrr dat ingeval een referendum heeft 
geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, zo spoedig mogelijk wordt beslist 
of een wetsvoorstel zal worden ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de 
wet. De betreffende minister dient de Staten-Generaal daarover zo spoedig mogelijk te 
informeren. In onderhavig geval hebben de betrokken ministers daaraan voldaan door 
bij brieven van 6 april 2018 zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer te 
informeren over de gevolgen die de regering aan de uitkomst van het raadgevend 
referendum wil verbinden (productie 4 en 5). 

8.5 Eisers wijzen er op dat de Eerste Kamer vragen heeft gesteld over de toepassing van 
artikel 12 Wrr. Hoewel eisers aan deze stelling geen conclusie verbinden, hecht de 
Staat er aan erop te wijzen dat de achtergrond van deze vragen is gelegen in de 
veronderstelling dat de spoedeisendheid uitsluitend betrekking had op een aantal 
artikelen die reeds voor de raadgevende uitspraak tot afwijzing in werking waren 
getreden. Het gegeven dat het restant van de Wiv 2017 na afloop van het referendum 
nog niet in werking was getreden riep bij Kamerleden twijfel op of (ook) van 
spoedeisendheid voor de inwerkingtreding van die artikelen geen sprake zou zijn.24 

8.6 Bij brieven van 16 april 201825 en 26 april 201826 heeft de Minister van BZK toegelicht 
dat de veronderstelling dat de spoedeisendheid van de Wiv 2017 slechts voor een 
beperkt aantal artikelen van belang zou zijn, berust op een misverstand. Zoals ook 
tijdens de parlementaire behandeling is benadrukt, had de noodzaak tot spoedige 
inwerkingtreding betrekking op de gehele wet. Het gegeven dat een aantal artikelen 
(en niet de hele wet) nog eerder in werking is getreden, doet daar niets aan af. 
Integendeel, het ging daarbij om artikelen die voorwaardelijk waren voor het goed 
functioneren van de Wiv, zoals o.a. de oprichting van de TIB en de afdeling 

24 Zie de brief van 26 april 2018, p, 1-2 (prod. 19 eisers): "( ... ) Het laatste is bij de Wiv 2017 grotendeels niet 
het geval: daar heeft éérst het referendum plaatsgevonden, en is nu pas de inwerkingtreding aan de orde. 
De spoedeisendheid gold voor een beperkt aantal artikelen, die de regering voor het referendum in werking 
liet treden bij koninklijk besluit. Voor de overige artikelen is eenzelfde spoedeisendheid niet ingeroepen. 
(oo.)" 

25 Eerste Kamer 2017-2018,34588, H. 
26 Eerste Kamer 2017-2018,34588, J. Zie ook productie 21 eisers. 
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klachtenbehandeling van de CTIVD. De vroegtijdige inwerkingtreding van deze 
artikelen was dus noodzakelijk om een spoedige inwerkingtreding van de gehele Wiv 
mogelijk te maken. De parlementaire geschiedenis laat er geen twijfelover bestaan 
dat de toepassing van artikel 12 Wrr noodzakelijk werd geacht om een spoedige 
inwerkingtreding van de gehele wet te kunnen realiseren. 

Kamerstukken II, 2016/2017, 34 588, nr. 3, p. 270: 
C ... ) Naar het oordeel van de regering dient onderhavig wetsvoorstel, zodra zij 
tot wet is verheven zo spoedig mogelijk in werking te treden en dient aldus 
toepassing te worden gegeven aan artikel 12 Wrr. Artikel 171, eerste lid, van 
het wetsvoorstel voorziet daarin. 
De dreiging van terrorisme is in Nederland groter dan ooit. In de ons 
omringende landen vinden geregeld dodelijke aanslagen plaats. Daarnaast 
nemen cyberaanvallen en onrust aan de grenzen van Europa toe. Informatie 
over plannen en het werk van terroristen, statelijke actoren en andere 
kwaadwillenden blijft deels en soms volledig uit het zicht van de diensten 
vanwege beperkingen in hun onderzoeksmogelijkheden als gevolg van een op 
onderdelen sterk verouderde Wiv 2002. De diensten worden hierdoor ernstig 
belemmerd in hun taakuitvoering ten behoeve van de nationale veiligheid. 
Gelet hierop is het noodzakelijk dat de nieuwe wet, na plaatsing in het 
Staatsblad, onmiddellijk in werking treedt. De inwerkingtreding van de 
nieuwe wet kan niet wachten op het tijdstip waarop vast komt te staan dat er 
geen referendum zal worden gehouden of op de uitslag van een eventueel 
referendum en de daaraan verbonden gevolgen." (onderstr, advocaat) 

8.7 Nu de wetgever met artikel 171 Wiv 2017 dus toepassing heeft gegeven aan de 
spoedprocedure van artikel 12 Wrr, hebben de betrokken ministers nadat de uitkomst 
van het raadgevend referendum bekend was geworden en gelet op artikel 12, tweede 
lid Wrr bij brieven van 6 april 2018 zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer 
geïnformeerd over de gevolgen die de regering aan deze uitkomst wil verbinden. In 
deze brieven is uiteengezet dat het kabinet naar aanleiding van de uitkomst van het 
raadgevend referendum de ruimte die de wet biedt in de uitvoeringspraktijk op 
onderdelen wenst in te perken door middel van beleidsregels. Het gaat dan om de 
volgende aanvullende waarborgen inzake 
a) de versnelde weging van de samenwerking met buitenlandse diensten, 
b) de aanpassing van de praktijk van de bewaartermijn van drie jaar, 
c) de zo gericht mogelijke inzet van bijzondere bevoegdheden, waaronder 
onderzoeksopdrachtgerichte interceptie op de kabel, 
d) waarborgen rond de omgang met medische gegevens en 
e) bescherming van journalistenY 

27 Zie de brieven van 6 april 2018, TK 34588, nr. 70 en EK 34599, H 
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8.8 Hierover heeft vervolgens een debat plaatsgevonden in de Tweede Kamer, waarbij 
verschillende moties zijn ingediend. Daarbij is van belang dat een motie, waarin de 
regering wordt verzocht de wet niet in werking te laten treden totdat een wetsvoorstel 
tot wijziging van de Wiv 2017 is voorgelegd aan de Tweede Kamer, is verworpen." 
Hetzelfde geldt voor een motie waarin de regering wordt verzocht nog voor 
inwerkingtreding met een nieuw voorstel te komen waarin de bevoegdheid tot OOG 
interceptie op de kabel uit de wet is gehaald.29 De Tweede kamer heeft evenzeer 
afgezien van het indienen van een initiatiefvoorstel tot intrekking of uitgestelde 
inwerkingtreding van de Wiv 2017.30 Wel aangenomen is de motie dat eventuele 
wijzigingen van de toegezegde beleidsregel met betrekking tot de bewaartermijnen 
eerst aan de Tweede Kamer worden voorgelegd alvorens deze te wijzigen.31 

8.9 Bij brieven van 25 april 2018 heeft de minister van BZK zowel de Tweede Kamer als de 
Eerste Kamer geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan 
de brieven van 6 april 2018 en tijdens het debat met de Tweede Kamer gedane 
toezeggingen, waarna de wet daadwerkelijk per 1 mei 2018 in werking is getreden. 
Per dezelfde datum zijn ook de Beleidsregels Wiv 2017 in werking getreden, die ook 
als bijlage bij de brieven van 25 april 2018 waren qevoeqd.V 

8.10 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het parlement nauw betrokken is geweest bij 
de inwerkingtreding van de Wiv 2017 per 1 mei 2018, waaronder ook moet worden 
begrepen de consequenties die het kabinet aan de uitkomst van het raadgevend 
referendum heeft verbonden alsmede met de wijze waarop - door middel van 
beleidsregels - het kabinet dat heeft gedaan. Van enige strijd met de Wrr is geen 
sprake, net zo min als van het 'buitenspel zetten' van de Eerste Kamer, welke 
consequentie de stellingen van eisers op dit punt ook zou moeten hebben. 

Beleidsregels voldoen naar hun aard en inhoud 

8.11 Eisers hebben verder nog het standpunt ingenomen dat de beleidsregels niet voldoen 
aan de kwaliteitseisen omdat zij slechts een indicatie zouden geven hoe het beleid van 
de betrokken ministers eruit zal zien. Zij zouden volgens eisers geen wettelijk 

28 Kamerstukken II 34588, nr. 72. 
29 Kamerstukken II 34588, nr. 7l. 
30 Zie in dit verband ook de parlementaire geschiedenis van de Wrr, waarin de mogelijkheid tot het indienen 

van een initiatiefvoorstel door de Tweede Kamer als waarborg wordt genoemd waardoor de wetgevende 
organen ervan verzekerd zijn dat zij betrokken zijn bij de besluitvorming over de aan de raadgevende 
uitspraak tot afwijzing te verbinden gevolgen. TK 2005-2006, 30372, nr. 9, p. 22. 

31 Kamerstukken II 34588, nr. 74. 
32 Naar aanleiding van de brief van 25 april 2018 en de brief van 26 april 2018 (zie achter 8.6 van deze 

conclusie) hebben de leden van de fracties Groenlinks en PvdO nog enkele nadere vragen gesteld. De leden 
van de fractie van de SP hebben zich bij deze vragen aangesloten (productie 8) De Minister van BZK zal 
deze vragen beantwoorden. 
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toetsingskader vormen voor de bij de Wiv betrokken toezichthouders, te weten de 
rechtbank Den Haag, de TIB, de CTIVD en de Klachtenafdeling, omdat het kabinet 
jegens de burger nìet direct aan de inhoud van de beleidsregel zou zijn gebonden en 
de burger daar alleen indirect een beroep op zou kunnen doen. Voorts zou de 
rechterlijke toetsing volgens eisers marginaal zijn, nu de ministers beleidsvrijheid 
hebben. Tot slot wijzen eisers er in dit verband op dat de beleidsregels niet goed 
vindbaar zouden zijn. Deze argumenten snijden geen hout. 

8.12 Eisers kunnen bezwaarlijk worden gevolgd in hun stelling dat de beleidsregels niet 
goed vindbaar zouden zijn.33 De beleidsregels zijn met toelichting in de Staatscourant 
geplaatst, raadpleegbaar op www.overheid.nl?" en zijn bovendien op inzichtelijke wijze 
gepubliceerd op de websites van de AIVD en MIVD. De stelling van eisers dat alleen 
speelaltsten deze beleidsregels zouden kunnen vinden verhoudt zich bovendien niet 
met het gegeven dat als via google gezocht wordt op "wiv beleidsregels" of 
vergelijkbare zoektermen de gepubliceerde beleidsregels direct worden gevonden. 

8.13 Met hun stellingen miskennen eisers voorts dat beleidsregels als de onderhavige 
volgens vaste rechtspraak kwalificeren als recht als bedoeld in artikel 79 Wet RO.35 De 
omstandigheid dat beleidsregels niet kunnen gelden als algemeen verbindende 
voorschriften en daarom de burger niet kunnen binden doet er niet aan af dat het 
bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn bevoegdheden op grond van het 
gelijkheids-, vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel wel aan beleidsregels is 
gebonden. Gelet op artikel 79, eerste lid, onder b Wet RO zal de rechter de 
beleidsregels als rechtsregels toepassen en toetsen of het bestuursorgaan deze 
rechtsregels bij de uitoefening van zijn bevoegdheden heeft nageleefd. 

8.14 Gelet op het voorgaande is dan ook niet duidelijk welk punt eisers maken waar zij 
stellen dat de Staat jegens de burger niet direct aan de inhoud van een beleidsregel is 
qebonden.ê'' Eiser wijzen in dit verband op het boek 'Bestuursrecht in het Awb 
tijdperk', maar daarin kan juist bevestiging worden gevonden dat het gegeven dat een 
bestuursorgaan via de algemene beginselen van bestuur aan een beleidsregel is 
gebonden meebrengt dat het om rechtsregels gaat waaraan het bestuursorgaan zich 
dient te houden. 

Zie pagina 79 van dit boek waarnaar eisers verwijzenY 

33 Zie achter 4.25 van de dagvaarding. 
34 Zie http://overheid.nIjBWBR0040860/2018-05-01. 
35 Zie HR 28 maart 1990, NJ 1991, 118 m.nt. MS, HR 19 juni 1990, NJ, 1991, 119 m.nt.ThWvV en MS en HR 29 

juni 1990, NJ 1991, 120. 
36 Zie achter 4.22 van de dagvaarding. 
37 Prof. mr. T. Barkhuysen e.a., 'Bestuursrecht in het Awb-tijdperk', Deventer: Kluwer 2014, zevende druk, p. 

79. 
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"Beleidsregels binden alleen het bestuur en dan is er nog slechts sprake van 
een indirecte binding. ( ... ) Mag hij er dan niet op vertrouwen dat ook hij 
daarvoor in aanmerking komt? Het antwoord is ja: het vertrouwensbeginsel 
brengt met zich mee dat het bestuur overeenkomstig vastgesteld beleid moet 
beslissen. Via het vertrouwensbeginsel - ( ... ) - krijgen beleidsregels dus een 
juridische binding voor het bestuursorgaan. In de jurisprudentie is ook op 
deze wijze aan beleidsregels juridische werking toegekend." 

8.15 Eisers wijzen er verder nog op dat de rechterlijke toetsing bij de uitvoering van 
beleidsregels marginaal is omdat beleidsregels betrekking hebben op de beleidsvrijheid 
van de betreffende ministers, waarbij invulling wordt gegeven aan een discretionaire 
bevoeçdhetd." Met deze stelling miskennen eisers dat een eventuele toetsing van de 
rechtmatigheid van beleidsregels als zodanig inderdaad een marginale toets zal zijn, 
maar dat dit niet geldt voor de vraag of het betreffende bestuursorgaan zijn eigen 
beleidsregels heeft nageleefd. Met die beleidsregels is immers juist invulling gegeven 
aan de eigen discretionaire bevoegdheid. Het vertrouwensbeginsel maakt dat het 
bestuursorgaan daaraan dan ook is qebonden.ê? In onderhavig geval is dat voor de 
betrokken ministers en de beleidsregels Wiv 2017 niet anders. 

8.16 In de berichtgeving aan de Staten-Generaal heeft de Staat er ook geen twijfelover 
laten bestaan dat hij bij de uitvoering van de wet de beleidsregels zal naleven en dat 
daarop niet alleen door de rechter, maar ook door de TIB en CTIVD zal worden 
toegezien. Daarbij zijn ook voorzieningen getroffen om effectief toezicht op de 
naleving mogelijk te maken. 

Zie onderstaande passages uit de brieven van 25 april 2018 aan de Staten 
Generaal'": 

( ... ) "De beleidsregels verbieden het delen van uit OOG-interceptie op de 
kabel verkregen ongeëvalueerde gegevens met een buitenlandse dienst 
waarvoor geen wegingsnotitie is opgesteld. Bovendien wordt voortaan 
van elke verleende toestemming tot verstrekking van ongeëvalueerde 
gegevens aan een buitenlandse dienst melding gedaan bij de CTIVD, 
ongeacht de bron van de gegevens." 

( ... ) "In de gevallen waarin een rechtmatigheidstoets 
door de TIB is voorzien - hetgeen het geval is in alle gevallen 
waarbij de wet de Minister aanwijst als de instantie die (bij uitsluiting van 

38 Zie achter 4.23 van de dagvaarding. 
39 Vgl. bijvoorbeeld ABRvS 16 maart 2016, JB 2016/91, rovo 7.6 en HR 23 mei 2003, 

ECLI:NL:HR:2003:AF4610, rovo 3.4. Zie ook artikel 4:84 Awb. 
40 Zie prods. 6 en 7. 
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de mogelijkheid van mandaat) toestemming dient te verlenen - zal deze 
de wijze waarop aan de eis van gerichtheid is voldaan in haar beoordeling 
dienen te betrekken." 

Verzoeken aan de CTIVD 

( ... ) De CTIVD houdt toezicht op de uitvoering van de Wiv 2017. In mijn brief 
van 6 april 2018 heb ik de Tweede Kamer toegezegd een aantal verzoeken te 
zullen doen aan de CTIVD. De CTIVD wordt verzocht om te rapporteren over 
de tijdige afronding van de wegingsnotities en het delen van ongeëvalueerde 
gegevens. Ook verzoek ik de CTIVD om te rapporteren over de toezegging 
gedaan in de genoemde brief van 6 april 2018 dat de betrokken ministers 
geen toestemming geven voor de inzet van een bijzondere bevoegdheid, 
indien de gerichtheid van de inzet niet adequaat is opgenomen in de 
toelichting bij het verzoek. Tot slot vraag ik de CTIVD om tot aan de 
evaluatie verscherpt toezicht te houden op hetgeen eveneens in deze brief is 
toegezegd, namelijk dat het vrijwel uitgesloten is dat OOG-interceptie op de 
kabel de komende jaren wordt ingezet voor onderzoek naar communicatie 
met oorsprong en bestemming in Nederland (met uitzondering van onderzoek 
in het kader van cyber defence, omdat bij digitale aanvallen misbruik wordt 
gemaakt van de Nederlandse digitale infrastructuur en OOG-interceptie op de 
kabel noodzakelijk kan zijn om dit te onderkennen). 

In de bijgevoegde brief aan de CTIVD breng ik mede namens de Minister van 
Defensie de verzoeken van de regering over alsmede een tweetal verzoeken 
voortkomend uit moties van de Tweede Kamer gedaan tijdens de 
parlementaire behandeling van de wet, uiteraard met dien verstande dat de 
CTIVD onafhankelijk is en dus zelf bepaalt welke onderwerpen zij 
onderzoekt. ,,41 

8.17 Het onafhankelijk toezicht op de naleving van de beleidsregel komt ook naar voren uit 
de toelichting op de beleidsregel zelf. In de toelichting is benadrukt dat de beoordeling 
van de juiste toepassing van deze beleidsregels valt binnen het toezicht van de CTIVD 
die daarover kan rapporteren aan het parlement. Ook in de artikelsgewijze toelichting 
is dit bij herhaling tot uitdrukking gebracht. Voorts is gewezen op de rol van de TIB die 
in de gevallen waarin in een rechtmatigheidstoets door de TIB is voorzien ook aan de 
beleidsregels zal toetsen. Daarbij is voorts van belang dat de beleidsregel bovendien 
heldere normen bevat die zich goed laten toetsen. De stelling van eìsers'" dat voor een 
goed begrip van de beleidsregel ook kennis genomen zou moeten worden van de 

41 Zie productie 9. 
42 Zie achter 4.27 van de dagvaarding. 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 



47/50 

Kamerbrief van 6 april 2008 en de motie Recourt kan de Staat niet volgen. De 
omstandigheid dat de inhoud van deze stukken juist in de toelichting op artikel 5 van 
de beleidsregels is besproken wijst eerder op het tegendeel. De Staat laat dan nog 
daar dat niet duidelijk is waarom deze stelling van eisers zou maken dat de 
beleidsregel en/of de Wiv 2017 niet 'particularly precise' zou zijn. 

8.18 Uit de rechtspraak van het EHRM kan ook niet worden afgeleid dat het gebruik van 
beleidsregels ter nadere invulling van een wet in formele zin waarin de minimum 
waarborgen zijn neergelegd, ontoelaatbaar of voor de toetsing aan artikel 8 EVRM niet 
relevant zou zijn. Eisers stellen dat ook niet. Eisers wijzen in dit verband naar EHRM 1 
juli 2008 (Liberty v. Verenigd Koninkrijk)43 maar verbinden daar (terecht) niet de 
conclusie aan dat onderhavige beleidsregels niet relevant zouden zijn. In deze 
uitspraak over de bevoegdheid tot het onderscheppen van telefoon- fax- en 
emailcommunicatie oordeelt het EHRM weliswaar dat door het Verenigd Koninkrijk 
tevergeefs een beroep wordt gedaan op "internal regulations, manuals and 
instructions" als "safeguard against the abuse of power". De reden daarvoor is echter 
niet dat dergelijke (beleids)regels naar hun aard daartoe ongeschikt zou zijn. Voor het 
EHRM is beslissend dat de inhoud van deze regelingen ter invulling van de 
onderscheppingsbevoegdheid niet openbaar beschikbaar was; ze waren slechts intern 
bekend. 

Zie EHRM 1 juli 2008, rov.66 en 69: 

66. ( ... )According to the Government (see paragraphs 48-51 above), there 
were at the relevant time internal regulations, manuals and instructions 
applying to the processes of selection for examination, dissemination and 
storage of intercepted material, which provided a safeguard against abuse of 
power. The Court observes, however, that details of these 'arrangements' 
made under section 6 were not contained in legislation or otherwise made 
available to the public. (anderstr. adv) ( ... ) 

69. In conclusion, the Court does not consider that the domestic law at the 
relevant time indicated with sufficient clarity, so as to provide adequate 
protection against abuse of power, the scope or manner of exercise of the 
very wide discretion conferred on the State to intercept and examine external 
communications. In particular, it did not, as required by the Court's case-law, 
set out in a form accessible to the public any indication of the procedure to 
be followed for selecting for examination, sharing, storing and destroying 
intercepted material. The interference with the applicants' rights under Article 
8 was not, therefore, 'in accordance with the law'." 

43 EHRM 1 juli 2008, EHRe 2008, 100. 
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8.19 Eisers hebben verder nog naar voren gebracht dat ook de inhoud van beleidsregels 
niet zou voldoen. Volgens eisers zou artikel 2 van de beleidsregels niet alleen 
betrekking moeten hebben op de OOG-interceptie op de kabel (artikel 48 Wiv 2017), 
maar ook op gegevensvergaring door middel van hacken (artikel 45 lid 1 sub b 
Wiv2017) of informanten (artikel 39 lid 1 Wiv2017). Eisers miskennen met deze 
stelling dat de invoering van de beleidsregels verband houdt met de uitkomst van het 
raadgevend referendum en dat de door eisers genoemde bevoegdheden geen nieuwe 
bevoegdheden betreffen die met de inwerkingtreding van de Wiv 2017 zijn 
toeçekend.:" Reeds gelet daarop bestond geen aanleiding en heeft de Staat in 
redelijkheid kunnen beslissen artikel 2 van de beleidsregels te beperken tot de nieuwe 
bevoegdheid van OOG-interceptie op de kabel. Overigens zal conform de toezegging 
van het kabinet nog dit jaar voor alle buitenlandse diensten waarmee gegevens 
worden gedeeld, een wegingsnotitie worden opgesteld. 45 Ook daarom valt niet in te 
zien dat de beleidsregels niet zouden voldoen. 

8.20 Eisers wijzen er verder op dat artikel 5 ten onrechte geen betrekking heeft op het 
vergaren van informatie met behulp van informanten (artikel 39 Wiv 2017). Volgens 
eisers zou hiermee sprake zijn van een "loophole" die niet is gedicht door de 
beleidsregels. Eisers zien hiermee over het hoofd dat met artikel 5 van de 
beleidsregels is beoogd te expliciteren dat bij een verzoek om toestemming tot de 
inzet van bijzondere bevoeqdheden'" nadrukkelijk moet worden aangegeven op welke 
wijze aan de els van gerichtheid invulling is gegeven. Nu voor de toepassing van de 
bevoegdheid ex artikel 39 Wiv 2017 de in artikel 29 Wiv 2017 bedoelde toestemming 
nlet is vereist, is het niet onlogisch dat artikel 5 van de beleidsregels niet op deze 
bevoegdheid ziet. Dat laat overigens onverlet dat op grond van artikel 26 Wiv 2017 
ook bij het vergaren van informatie met behulp van informanten de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit leidend zijn. Een gerichte inzet ligt daarin besloten. 
Van de door eisers bedoelde loophole is geen sprake. 

8.21 Eisers merken tot slot nog op dat het maar de vraag is of de TIB de naleving van 
artikel 5 van de beleidsregels zal toetsen. Eisers wijzen er op dat artikel 5 eisen stelt 
aan de motivering van het verzoek van de diensten, terwijl de TIB nlet het verzoek 
maar de beslissing daarop van de betrokken minister toetst. De Staat kan eisers hierin 
niet volgen. Nu artikel 5 van de beleidsregels eisen stelt aan een verzoek om 
toestemming, zal de betrokken minister alleen toestemming kunnen verlenen als een 
verzoek aan die eisen voldoet. De TIB zal hierop in het kader van de 
rechtmatigheidstoets toezien. Op grond van artikel 36 Wiv 2017 beschikt de TIB bij 
een toetsing ook niet alleen over de toestemming, maar ook over het onderliggende 

44 De Staat wijst in dit verband naar onderdeel 4.17, 4.23 en 8.2 van deze conclusie. 
45 Zie brief van 6 april 2018, TK 2017-2018,34588, nr. 70, p. 2. 
46 Zie artikel 29 Wiv 2017. 
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verzoek. Een en ander heeft het kabinet overigens ook nadrukkelijk bevestigd in de 
Kamerbrief van 6 april 2018.47 

8.22 De conclusie van het voorgaande is dat de beleidsregels een duidelijk en goed 
toepasbaar toetsingskader vormen, waaraan de Staat bij de uitvoering van de wet is 
gebonden en op de naleving waarvan de bij de Wiv betrokken toezichthouders zullen 
toezien. De stelling van eisers dat het kabinet er niet voor heeft kunnen kiezen met 
beleidsregels recht te doen aan de uitkomst van het referendum door extra, 
aanvullende waarborgen te creëren omdat dat in strijd zou zijn met de Wiv te stellen 
kwaliteitseisen en eisen van rechtsstatelijkheid is zonder grond. 

9 Conclusie 

9.1 De Staat concludeert tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van eisers in 
de kosten. 

Den Haag, 4 juni 2018 Advocaat 

47 Zie brief van 6 april 2018, TK 2017-2018,34588, nr. 70, p. 3. 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 2017-2018 

34588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten alsmede wijziging van 
enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 20 .. ) 

Nr.69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 december 2017 

In deze brief geef ik, mede namens de Minister van Defensie, invulling aan 
mijn toezegging aan uw Kamer' om nader in te gaan op de uitgangs 
punten die zijn opgenomen in het regeerakkoord over de nieuwe Wet op 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) (Kamerstuk 34588). 
Ook wil ik met de Minister van Defensie stilstaan bij het belang van deze 
wet. Tot slot ga ik in op enkele aandachtspunten van de toezichthouder, de 
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
(CTIVD) en de wijze waarop hiermee zal worden omgegaan. 

In de bijlage bij deze brief worden de belangrijkste wijzigingen van de Wiv 
2017 en het bijbehorende stelsel van waarborgen en toezicht nader 
toegelicht en in het bijzonder de bevoegdheid tot onderzoeksopdracht 
gerichte interceptie (OOG-interceptie)2. 

Wet bij de tijd gebracht 

Voor het kabinet gaan de belangen van veiligheid en privacy hand in 
hand. Hierover is ten tijde van de totstandkoming van de Wiv 2017 een 
uitgebreid politiek en maatschappelijk debat gevoerd, met als resultaat 
dat beide belangen een plaats hebben gekregen: de modernisering van de 
bevoegdheden van de AIVD en de MIVD gaat gepaard met een versterking 
van de grondrechtelijke waarborgen en het toezicht. Deze balans 
waarborgt dat de privacy van burgers beschermd blijft terwijl de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten over de noodzakelijke middelen 
beschikken om te zorgen voor veiligheid en de bescherming van onze 
democratische rechtsstaat. 

1 Kamerstuk 34 700, nr. 52 
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 

kst·34588·69 
ISSN 0921 - 7371 
's-Gravenhage 2017 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 588, nr. 69 



Met de modernisering van de bevoegdheden wordt het wettelijk kader bij 
de tijd gebracht en gehouden. Het bestaande wettelijke kader (de Wiv 
2002) is van ruim voor de grote veranderingen in ons communicatieland 
schap, zoals de introductie van de smartphone en de verspreiding van 
kabelgebonden netwerken, en inmiddels verouderd. Kwaadwillenden 
communiceren net als wij in bits en bytes. 
Vanwege het verouderd wettelijke kader verliezen de AlVO en de MIVD in 
toenemende mate zicht op relevante communieatle en bedreigingen. Dit ls 
onderstreept door zowel de Commissie Evaluatie Wiv 2002 (Commissie 
Dessens), de afdeling Advisering van de Raad van State als de CTIVD. Met 
de techniekonafhankelijke formulering van bevoegdheden zorgen we 
ervoor dat we ook voor de toekomst over voldoende middelen beschikken 
om de veiligheid te waarborgen. 

Inlichtingenwerk speelt een doorslaggevende rol op velerlei terreinen van 
veiligheid. Zonder modernisering van de Wiv kunnen onze nationale 
veiligheid, onze digitale veiligheid en de ondersteuning van onze 
militairen op missie onvoldoende worden gewaarborgd. Voor Neder 
landse milttalren die ver van huis hun waardevolle werk verrichten zijn 
tijdige, concrete inlichtingen van levensbelang, om snel op een acute 
dreiging te kunnen acteren. Groepen die onze militairen en hun missie 
doelstellingen bedreigen, zoals piraten voor de kust van Somalië, of 
tribale milities in de binnenlanden van Mali, moeten we daarom tijdig 
kunnen onderkennen. in een wereid die op geopolitiek gebied steeds 
onzekerder wordt, willen we op de hoogte zijn van de heimelijke intenties 
en acties van belangrijke spelers op het wereldtoneel. Recente Interna 
tionale voorbeelden van pogingen tot diepgaande beïnvloeding van 
democratische precessen taten zien dat we onze demoeratie actief moeten 
beschermen. We zijn trots op onze digitale ínfrastructuur, maar we 
moeten alle zeilen bijzetten in de strijd tegen vijandige hackers en anderen 
die deze infrastructuur misbruiken. Dit is ook van belang voor Nederland 
als veilige plek om te wonen, te werken en te leven en daarmee voor onze 
economie. Recente arrestatles van personen in Nederland en Europa die 
mogelijk terroristische aanslagen wilden plegen zijn het directe gevolg 
van inlichtingenwerk, waarbij de Europese samenwerking belangrijker is 
dan ooit. 

Het regeerakkoord 

Voor het kabinet is het duidelijk: onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
moeten hun werk kunnen doen, maar niet tegen elke prijs. De balans 
tussen privacy en veiligheid moet gewaarborgd blijven. 

Daarom zijn in het regeerakkoord drie elementen expliciet benoemd: 
strikte waarborgen, vertrouwde partners en een evaluatie na twee jaar. 

Strikte waarborgen 

Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in 
Nederland of het buitenland (esleepnet») kan, mag en za! geen sprake zijn. 
Daarom zal het kabinet bij de uitvoering strikt de hand houden aan de 
extra waarborgen in deze wet. Het doel van de inzet van bijzondere 
bevoegdheden moet op voorhand duidelijk zijn en precies worden 
omschreven. Dankzij de zorgvuldige keuze voor allereerst een specifieke 
datastroom en vervolgens de verplichting de verkregen data toi een 
minimum te reduceren is de kans dat bij de inzet van kabelinterceptie de 
data van niet relevante personen wordt bewaard zo klein mogelijk. 
lnhoudeiijke communicatie kan pas in het operationele proces worden 
gebruikt nadat meermaals toestemming is verkregen van de betrokken 
Minister en een toets is uitgevoerd door de onafhankelijke Toetsingscom- 
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missie Inzet Bevoegdheden (TIB) en enkel op grond van specifieke 
selectoren voor het operationele proces. 
Bovendien zal de toezichthouder, de CTIVD strikt toezien op de naleving 
hiervan. Een meer gedetailleerde beschrijving van dit proces is 
opgenomen in de bijlage bij deze brief. 

Vertrouwde partners 

Informatie-uitwisseling beperkt zich tot partnerdiensten waar een 
wegingsnotitie voor is opgesteld, tenzij de Minister toestemming geeft 
voor uitwisseling met niet-partnerdiensten. Op basis van deze wegingsno 
tities wordt de aard en de intensiteit van de samenwerking bepaald. In een 
wegingsnotitie wordt aandacht besteed aan zaken als de omgang van de 
betreffende partnerdienst met mensenrechten en de democratische 
inbedding. Alvorens ongeëvalueerde gegevens kunnen worden uitge 
wisseld moet toestemming van de Minister worden verkregen. Wanneer 
de data uit OOG-interceptie zijn verkregen moet bovendien de CTIVD 
direct worden geïnformeerd zodat zij hierop toezicht kunnen uitoefenen. 
Een uitzondering op de hoofdregel dat sprake moet zijn van een samen 
werkingsrelatie met een partnerdienst voordat informatie wordt uitge 
wisseld, is enkel mogelijk als het niet geven van informatie aan een ander 
land mensenlevens in gevaar kan brengen. 
Het niet geven van de informatie zou dan onverantwoord zijn. Nederland 
zou van andere landen hetzelfde verlangen. In dit geval moet wel de 
betrokken Minister om toestemming worden gevraagd. 

Evaluatie na twee jaar 

De evaluatie van de wet wordt vervroegd uitgevoerd door een onafhanke 
lijke commissie en zal in ieder geval niet later beginnen dan twee jaar na 
inwerkingtreding. Indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft, zal het 
kabinet voorstellen additionele waarborgen in de wet op te nemen om het 
toezicht op de wet te versterken. De commissie zalonafhankelijk zijn en 
bestaan uit in ieder geval deskundigen op het gebied van privacy, 
veiligheid en techniek. Zij krijgt toegang tot alle nodige gegevens, ook als 
die staatsgeheim zijn. Haar rapport zalopenbaar zijn. Mede ingevolge de 
toezeggingen en aangenomen moties in het kader van de parlementaire 
behandeling, waarvan de uitvoering voor een deel is belegd bij de CTIVD, 
zal in ieder geval aandacht moeten zijn voor het verzamelen van 
gegevens, de internationale uitwisseling van gegevens, de TIB en de 
bewaartermijnen. 

CTIVD 

De CTIVD speelt een doorslaggevende rol in het toezicht op de rechtma 
tigheid van de uitvoering van de Wiv 2017. De CTIVD heeft, net als onder 
de Wiv 2002, voor haar onderzoek rechtstreekse toegang tot alle gegevens 
bij de diensten en een ieder die betrokken is of is geweest bij de 
uitvoering van de wet. Zij beschikt hiertoe over diepgravende bevoegd 
heden en ruime ondersteuning. Sinds haar oprichting heeft de CTIVD met 
talloze kwalitatief hoogstaande en leesbare rapporten informatie verschaft 
die in het publieke debat gebruikt kan worden en die het parlement een 
middel geeft haar controle op de diensten nog beter vorm te geven. 
Tijdens de parlementaire behandeling van Wiv 2017 nam de Tweede 
Kamer bovendien de motie Schouten aan, waarmee het budget van de 
CTIVD ten behoeve van het toezicht op de uitvoering van de Wiv 2017 is 
verhoogd. Zo kan blijvend worden voorzien in juridische controle van het 
gemoderniseerd wettelijk kader, waaronder niet in de laatste plaats de 
bevoegdheid tot onderzoeksopdracht gerichte interceptie. 
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De CTIVD heeft op meerdere momenten aandacht gevraagd voor 
bepaalde aspecten van de wet die in haar ogen nog onvoldoende waren. 
Veel van deze aspecten zijn tijdens de parlementaire behandeling van de 
wet besproken en hebben geleid tot wijziging van de wet of toezeggingen 
door de regering. Tot voor kort bleven echter twee aspecten over: de 
invulling van de zorgplicht voor gegevensbescherming en de overgangs 
termijn van twee jaar die nodig is voor het opstellen van wegingsnotities. 
De Minister van Defensie en ik hebben ons verstaan met de CTIVD om de 
resterende bezwaren van de CTIVD zoveel als mogelijk weg te nemen. In 
dat kader zal ervoor worden gezorgd dat bij inwerkingtreding van de wet 
aen adequaat instrumentarium beschikbaar is waarmee gegevensbe 
scherming is geborgd, zodat de CT!VD dit onmiddellijk kan betrekken bij 
haar toezichthoudende taken. 

Tevens zal ervoor worden gezorgd dat alle wegingsnotities voor de 
kopgroep van vertrouwde partners waarmee binnen samenwerkingsver 
banden intensief wordt samengewerkt en gegevens worden uitgewisseld, 
gereed zijn bij de inwerkingtreding van de wet. Het betreft partners die lid 
zijn van de Counter Terrorism Group {CTG} en partners waarmee op het 
gebied van SIGINT intensief wordt samengewerkt. Ook het opstellen van 
de overige wegingsnotities zal met voortvarendheid worden opgepakt. In 
aanvulling op deze toezegging kan de CTIVD meteen toezicht houden 
zodra een wegingsnotitie is vastgesteld ongeacht de in de Wiv 2017 
opgenomen overgangsbepaling van twee jaar. Dit geeft de CTIVD bij 
inwerkingtreding van de wet meer handvatten, zodat een substantiële 
toetsing van deze internationale samenwerking mogelijk wordt. 

De Minister van Defensie en ik hebben de overtuiging dat met deze wat 
recht wordt gedaan aan eventuele zorgen die er leven in samenleving. De 
Wiv 2017 is een moderne wet die een verantwoorde balans vormt tussen 
de bescherming van onze privacy én veiligheid. 

Mede namens de Minister van Defensie, 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren 
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Bijlage bij brief Wiv 2017 en regeerakkoord 

Betreft: informatie over de Wiv 2017 en specifiek de bevoegdheid tot onderzoeksopdracht 
gerichte interceptie. 

1. Wat verandert met deze nieuwe wet? 
Een onafhankelijke, bindende toets door de TIB voorafgaand aan de inzet van 
verschillende bijzondere bevoegdheden, waaronder interceptie. 

De bevoegdheid tot interceptie wordt techniekonafhankelijk en op een nieuwe manier 
met waarborgen omgeven. Hiermee is onderzoeksopdracht gerichte interceptie (OOG 
interceptie) ook mogelijk op de kabel. Dit gaat gepaard met een systeem van meerdere 
fasen voor OOG-interceptie, waardoor de inhoud van communicatie pas in de laatste 
fase verder kan worden verwerkt en dit door andere personen gebeurt dan die 
werkzaamheden verrichten in de voorgaande fases (taak- en functiescheiding). 

Voor het eerst zijn er algemene bewaartermijnen : 3 jaar voor gegevens uit OOG 
interceptie en 1 jaar voor alle andere gegevens verkregen uit de inzet van bijzondere 
bevoegdheden. 

De bestaande bevoegdheid tot het toegang verschaffen tot een geautomatiseerd werk 
(in de volksmond "hacken" genoemd) is duidelijker omschreven en voorzien van meer 
waarborgen. Zo krijgt bijvoorbeeld de praktijk van het hacken via een derde een 
grondslag in de wet. 

Rechterlijke uitspraken, zowel van de Europese als de Nederlandse rechter, hebben een 
plek gekregen in de wet. Hiermee wordt de tijdelijke regeling ter bescherming van 
advocaten en journalisten vervangen door een permanente wettelijke. 

De introductie van een bindend oordeel in het geval van een klacht over de AIVD of 
MIVD. Hiertoe is er een onafhankelijke klachtbehandelaar, de CTIVD afdeling 
klachtbehandeling. 

De nieuwe wet introduceert dus een verruiming van de bevoegdheid van interceptie, niet langer 
afhankelijk van de techniek die bij de communicatie wordt gebruikt: de onderzoeksopdracht 
gerichte interceptie (OOG-interceptie). Dat gaat gepaard met een groot aantal nieuwe 
waarborgen (TIB, fasensysteem, taak- en functiescheiding, bewaartermijnen, bindend 
klachtrecht). Ook voor de bestaande bijzondere bevoegdheden worden de waarborgen daarmee 
versterkt. 

2. Wat is OOG-interceptie? 

Wij vragen de AIVD en de MIVD om tijdig dreiging te onderkennen. Dat doen zij door goed te 
kijken naar de handelingen en communicatie van personen of organisaties. Aan welke personen 
of organisaties moeten we dan denken? 

Statelijke actoren die heimelijk democratische en rechtsstatelijke processen 
beïnvloeden. 

Groepen die onze militairen in het buitenland bedreigen. 

Landen of organisaties in het buitenland die vijandig tegenover Nederland en zijn 
bondgenoten staan. 

Landen die werken aan massavernietigingswapens en personen die hen daarbij helpen. 

Personen die een bedreiging vormen voor de Nederlandse scheepvaart, zoals bij 
piraterij in Somalië. 
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Stateiijke actoren die digitaie aanvallen plegen, bijvoorbeeld om gevoelige gegevens te 
steten van Nederlandse bedrijven. 

Terroristen of personen of organisaties die hen ondersteunen. 

Extremisten: personen die met geweld hun politieke agenda willen doordrijven. 

Het is niet altijd op voorhand precies duidelijk van wie de dreiging komt. OOG-interceptie is 
nodig als je geen naam of technisch kenmerk hebt van degene die een dreiging vormt of als je 
bij de provider die de communicatie regelt niet kunt aankloppen. Dit speelt bijvoorbeeld bij de 
volgende fenomenen: 

Men belt steeds minder, en dit geldt ook voor de bovengenoemde targets van de 
diensten. Hierdoor levert de tradltlonele telefoontap steeds mlnder op. 

Het snel wisselen van communicatiedienst, zodat targets de diensten steeds een stap 
voor zijn. 

Het communiceren via een buitenlandse provider; die geen informatie hoeft te 
verstrekken. 
Het gebruik maken van communicatiediensten die speciaal zijn gemaakt om 
veiligheidsdiensten te ontwijken. 

Militaire tegenstanders in operatiegebied maken gebruik van allerlei 
internettoepassingen voor aansturing en verkrijgen van inlichtingen. 

Een dreiging zonder dat de tenaamstelling bij de provider of het technisch kenmerk 
bekend zijn. 

Cyberaanvallen: misbruik van het internet om te hacken en/òf malware te plaatsen. 

De bovenstaande fenomenen groeien snel in omvang. Zij zijn zonder OOG-interceptie niet of 
slechts in beperkte mate te onderkennen. Onderkenning door gerichte inzet van middelen, 
bijvoorbeeld de inzet van de afluisterbevoegdheid, zou wenselijk zijn, maar dat is gewoonweg 
niet mogelijk. 

OOG-interceptie is geen 'sleepnet', maar een methode waarmee deze niet exact gekende 
dreiging wel kan worden onderkend. Dat komt omdat lnterceptle zich eerst richt op de 
datastroom en vervolgens de dreiging uit de datastroom haalt op basis van technische 
gegevens en onderlinge relaties. Je begint breder en trechtert dan, onder het motto "select while 
you collect", 

Maar wat betekent deze methodiek voor de uitvoeringspraktijk van de kabelinterceptie? 

In het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is datareductie een steeds terugkerend 
element. Om zo doelgericht mogelijk te werken, wordt doorlopend getrechterd. 

1. Opdracht kabinet. Het doe! van de lnterceptle moet door het kabinet zijn aangewezen in 
de Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen & Veiligheid. De onderwerpen die de AIVD of 
MIVD onderzoeken zijn hiermee ingekaderd. 

2. De noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit van de interceptie moet worden 
bepaald: waarom is interceptie in dit geval noodzakelijk? Eerst moet duidelijk zijn dat 
dit doel niet op een andere manier is te bereiken dan door interceptie van de 
datastroom. Kan bijvoorbeeld gericht worden getapt of met personen worden 
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gesproken, dan moet eerst die weg worden doorlopen. 

3. Keuze van de kabel en de fiber. Er moet worden bepaald waar in Nederland de 
datastroom loopt. Dit gebeurt in overleg met de communicatieaanbieders en in 
opdracht van het hoofd van de dienst. In Nederland liggen vele kabels, en die kabels 
hebben tientallen fibers. Uiteindelijk komen slechts enkele fibers in aanmerking om te 
worden geïntercepteerd. 

4. Verwerving van data. Verzoek om toestemming aan minister en TIB om data te 
verwerven. Minister verleent toestemming en TIB voert daarop een 
rechtmatigheidstoets uit. In het verzoek staat gemotiveerd waar de diensten naar 
zoeken en waarom, waarom de interceptie van de betreffende datastroom daarvoor 
noodzakelijk is en hoe de datastroom zo klein mogelijk wordt gemaakt. 

5. Filtering van de data. Alle data waarvan aan de buitenkant te zien is dat ze niet 
relevant zijn (negatieve filtering) worden direct afgebogen. Bijvoorbeeld de data van 
populaire streaming- en/of downloaddiensten als nettlix, spotify, bit-torrent en youtube. 
Deze data komen niet in de dataset terecht. Vervolgens wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen metadata en inhoud waarna verdere filtering volgt. 

6. De inhoudelijke gegevens worden positief gefilterd op basis van selectiecriteria zoals 
nummers. Voor het mogen uitvoeren van deze positieve filtering is wederom 
toestemming van de minister en TIB nodig. De inhoud die niet binnen de filters valt 
wordt niet opgeslagen en is ook niet meer terug te halen. 

7. De door filtering gereduceerde metadata worden gebruikt voor de analyse van 
netwerken. Voor het mogen uitvoeren van geautomatiseerde metadata-analyse 
die gericht is op het identificeren van personen of organisaties is toestemming van de 
minister en TIB benodigd. Indien hierbij metadata worden aangetroffen die toch niet 
relevant blijken te zijn, worden deze direct vernietigd. 

Van de daadwerkelijk geïntercepteerde data wordt naar verwachting 98% direct weer 
verwijderd en vernietigd. Van de totale data die over de kabel gaat resteert dan minder dan 
een promllle. 

3. Waarborgen passend gemaakt 

De huidige wet kent al een aantal waarborgen en met de Wiv 2017 wordt er nog eens een 
aantal toegevoegd. AI deze waarborgen bij elkaar garanderen een zorgvuldige inzet van 
bevoegdheden. Hierbij zet ik de waarborgen nog eens op een rij: 

Begrenzing door de wettelijke taak 
In het geval van de AIVD moet ofwel sprake zijn van een ernstig vermoeden dat personen of 
organisaties vanwege hun doelen of activiteiten een dreiging vormen voor de nationale 
veiligheid ofwel sprake zijn van onderzoek naar andere landen. De begrenzing is gerelateerd 
aan die taken, waarbij bijzondere bevoegdheden mogen worden ingezet. 

Doelgericht, behoorlijk en zorgvuldig 
De verwerking van gegevens vindt slechts plaats voor een bepaald doel en op behoorlijke en 
zorgvuldige wijze. 

Zorgplicht 
In het wetsvoorstel is de algemene zorgplicht van de diensthoofden tot technische, personele 
en organisatorische maatregelen vastgelegd. Deze zorgplicht omvat ook de kwaliteit van de 
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gegevensverwerking inciusief alqorítmen en modelten. De drensten zorgen ervoor dat bij 
inwerkingtreding van de wet een instrumentarium gereed is waarmee gegevensbescherming is 
geborgd. 

Noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit 
Voor de inzet van bijzondere bevoegdheden moet altijd voor het lichtste middel worden 
gekozen en het middel moet in verhouding staan tot het doei. Ingevolge de aangenomen motie 
Recourt moet een bijzondere bevoegdheid ook zo gericht mogelijk worden ingezet. 

Onvermijdelijkheid voor gevoelige persoonsgegevens 
Voor verwerking van gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, lidmaatschap 
van een vakvereniging, gezondheid en seksuele leven gelden verzwaarde eisen: dit vindt enkel 
plaats in aanvulling op andere gegevens en als dat onvermijdelijk is. 

Toestemming van de minister vereist 
Voor de inzet van de meeste bijzondere bevoegdheden geldt een mtntsterìële toestemming 
vooraf die beperkt is in de tijd. Ook is voorafgaande en in de tijd begrensde toestemming 
benodigd voor bijzondere bevoegdheden die niet op ministerieel niveau zijn belegd. 

TIB 
Eén van de belangrijkste nieuwe waarborgen is de introductie van een bindende, onafhankelijke 
toets voorafgaand aan de inzet van bepaalde bijzondere bevoegdheden: 

De benoemingsprocedure garandeert zorgvuldigheid en onafhankelijkheid. De vice 
president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en 
de Nationale ombudsman doen een aanbeveling aan de Tweede Kamer. De Tweede 
Kamer doet een voordracht aan de regering, die vervolgens instemt. Benoeming vindt 
plaats bij koninklijk besluit. De TIB wordt uitgebreid ingewerkt voordat zij van start 
gaat. 

De leden van de TIB worden voor een vaste perlede van zes jaar benoemd en kunnen 
niet zomaar tussentijds uit hun functie worden gezet. 

Twee van de leden hebben ruime rechterlijke ervaring, het derde lid heeft een andere 
relevante deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van techniek. 

De leden worden ondersteund door een staf. Hiervoor is het budget recentelijk 
verhoogd. 

De TIB bepaalt zelf binnen de grenzen van het redelijke hoe snel zij beslist. Dit is enkel 
anders bij een spoedprocedure. In dat geval beoordeelt de TIB niet alleen of de inzet 
rechtmatig is, maar ook of terecht is gekozen voor een spoedprocedure. 

De TIB beschikt voor haar rechtmatigheidstoetsing over dezelfde informatie die ook de 
minister heeft. 

Indien de TIB geen toestemming geeft, wordt de gevraagde bijzondere bevoegdheid 
niet ingezet. Er is geen beroep mogelijk. 

De TIB brengt eens per jaar in het publlek versiag uit over haar werkzaamheden. 

Mede naar aanleiding van de aangenomen motie Schouten is voorzien in ruim budget 
voor de TIB om te kunnen voorzien in de wettelijke taken en de benodigde 
ondersteuning daarbij. 
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Onafhankelijk toezicht (CTIVD) 
Op de rechtmatigheid van de uitvoering van de wet houdt de CTIVD toezicht. De CTIVD heeft 
voor haar onderzoek rechtstreekse toegang tot alle gegevens bij de diensten en een ieder die 
betrokken is of is geweest bij de uitvoering van de wet. Zij publiceert hierover openbare 
rapporten. Mede naar aanleiding van de aangenomen motie Schouten is het budget van de 
CTIVD ten behoeve van de Wiv 2017 verhoogd. 

Onafhankelijke klachtprocedure met bindende uitspraak 
Als iemand van mening is dat de AIVD of MIVD ten onrechte onderzoek naar hem heeft gedaan, 
kan hij een klacht indienen bij de afdeling Klachtbehandeling van de CTIVD. Deze doet bindend 
uitspraak. 

Parlementaire controle 
De Tweede Kamer controleert de uitvoering van de wettelijke taakuitvoering door de diensten 
zowel in het openbaar als achter gesloten deuren (CIVD). Zij heeft hiervoor de beschikking over 
de rapporten van de CTIVD en de jaarplannen en - verslagen van de diensten, TIB en CTIVD. 
Tevens heeft zij een belangrijke rol bij de benoeming van de leden van de TIB en de CTIVD. 

Notificatie 
Over de inzet van bepaalde bijzondere bevoegdheden (openen van brieven, 
afluisterbevoegdheid en het binnentreden van woningen) dienen personen in beginsel na vijf 
jaar te worden genotificeerd. 

Dwingende bewaar- en vernietigingstermijnen. 
Binnen een jaar en bij OOG-interceptie binnen drie jaar moet zijn onderzocht of de gegevens 
verkregen vanwege bijzondere bevoegdheden relevant zijn. Anders moeten deze worden 
vernietigd. De bewaartermijn van drie jaar is noodzakelijk omdat vaak lange tijd onduidelijk is 
welke exacte betekenis gegevens hebben. Zo werd na de aanslagen in Parijs en Brussel 
duidelijk dat ISIS al jaren bezig was geweest aanslagplegers naar Europa te sturen. Direct na 
de aanslagen hebben Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten de gegevens die zij in deze 
jaren hebben vergaard (nogmaals) uitgekamd op zoek naar verbanden tussen de 
aanslagplegers en nog onbekende derden. Gegevens die tot dan toe zonder betekenis waren, 
kregen die in het licht van de aanslagen en hetgeen daaromtrent bekend werd plotseling wel. 
Enkelomdat deze gegevens konden worden bewaard, konden nieuwe cellen van ISIS in Europa 
worden ontdekt en aanslagplots worden verijdeld. 

Functie- en taakscheiding 
Voor OOG-interceptie gelden functie- en taakscheiding c.q. compartimentering. De 
medewerkers die de technische interceptie uitvoeren zijn anderen dan de medewerkers die de 
gegevens na selectie inhoudelijk onderzoeken. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft 
toegang tot de dataset (set 1) die in de eerste fase wordt geïntercepteerd. 

Toestemming van de minister vereist voor verstrekking ongeëvalueerde gegevens 
Voor het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse partnerdiensten geldt het 
vereiste van een voorafgaande en in de tijd begrensde ministeriële toestemming. In het geval 
deze gegevens uit OOG-interceptie zijn verkregen, moet bovendien de CTIVD hiervan terstond 
in kennis worden gesteld. 
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4. Interi'iatiûi1ale vergelijking 

Nederland sluit zich met de nieuwe wet aan bij de ons omringende landen. Landen om ons 
heen kennen soortgelijke interceptiebevoegdheden alsmede waarborgen, zoals een toets vooraf 
en dwingende bewaartermijnen. Het onderstaande schema laat dit zien: 

Onderwerp I Duitsland Verenigd Frankrijk I België Nederland 
I Koninkrijkl I 

Toestemming interceptie I I · Wie verleenttoestemming? Minister I Minister Premier Minister Minister · Wie toetst? IGlO-COmmissie ÇOITll:pJssioneJ. eNCTR ' 8lM-commissie TI8 
e Advìserend J bindend (A/Bl B B A lB lB · Onderscheid binnen- en buitenland? I X (buitenland geen X (buitenland geen X (buitenland geen I X (buitenland geen O 

wel (X) of geen (O) ¡ Gl0-commissie) Commissi.Q!l~) eNCTR) ¡SIM-COmmiSSie) 

Toezicht I 
I I I i · Wie houdt toezicht? IGlo-commissie / ¡ Ç,9m®ssiopgr / ¡ OJCTR i VCI C11VD/ CIVO I ~KGr I ISe I 

I' Adviserend of bindend (A/B) I B/ A lA lA B A · Onderscheid binnen- en buitenland? X (buitenland geen I X (buitenland geen X (buitenland geen O O 
wel (X) of geen (O) Gl0-commlssie) I Ç,9O'1.J11.J§§i9.nru:) eNCTR) 

Klachtbehandeling 

· Wie behandelt klachten Bestuursrechter ¡PT Ç,gn.s,~ll Q1:J:il.t VCI eTIVD , Adviserend / bindend (A/B) B lB B B B 

Bulkinterceptie I 
I i I · Toestemmina buitenland ' Ja J Ja I Ja ¡ Ja I Ja · Toestemming binnenland Ja I Ja, enkel metadata Ja Nee la · Onderscheid kabel/niet-kabel? Nee Nee Nee Nee Nee · Bewaartermijn buitenland Geen I Geen 4 jaar inhoud Geen 3 jaar 

I 6 iaar metadata · Bewaartermijn binnenland i Restrictief reglme2 I Geen Gedifferentieerd' I Ny_¡ 3 jaar · Onkostenvergoeding Naar redelijkheid/ Naar redelijkheid Naar redelijkheid Onbekend Naar redelijkheid 
tarieven 

, Met betrekkmç tot het VK is uitgegaan van het beschreven wetvoorstel. 
2 Verwerking van binnenlandse data geschiedtin beginsel op basis van voorafgaandetoestemming (&10) dat sterk lijkt op gerichte interceptie. 
, Het vaneert van 1 maand tot enkele jaren (cybersecurìtv) afhankelijk van de bevoegdheid op basis waarvan de gegevens zíjn verkregen alsmede of het metadata dan wel 
ook inhoud belTeft. 
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In een wet die het handelen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten reguleert, dient de bescherming 
van de nationale veiligheid in balans te zijn met de bescherming van de grondrechten van de burger, 
zoals het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De Commissie van Toezicht op 
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVO) beantwoordt in deze nota de vraag of de binnenkort in 
te voeren Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op dit punt in balans is. 

Achtergrond 
In hetjaar 2017 is veel gebeurd rondom de totstandkoming van de Wiv 2017. Het voorstel voor deze 
wet is door de Tweede Kamer aangenomen op 14 februari 2017 en door de Eerste Kamer op 11 juli 
2017. De CTIVD heeft het parlementaire en maatschappelijke debat inhoudelijk gevoed met o.a. de 
publicatie van haar "Standpunt" in januari 2017, waarin werd voortgebouwd op haar "Zienswijze" op 
het wetsvoorstel van november 2016, en een brief aan de Eerste Kamer in maart 2017.1 Zij plaatste 
kritische kanttekeningen bij de mate waarin de wet voorzag in waarborgen tegen ongeoorloofd gebruik 
van bevoegdheden en de in mogelijkheden voor effectieftoezicht op het handelen van de inlichtingen 
en veiligheidsdiensten. Op 25 augustus 2017 werd de Wiv 2017 in het Staatsblad gepubliceerd. De 
invoeringvan de wet staat nu voor mei 2018.ln het op 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord 
is onder meer opgenomen: "Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers 
in Nederland of het buitenland ('sleepnet') kan, mag en zal geen sprake zijn. Daarom zal het kabinet 
bij de uitvoering strikt de hand houden aan de extra waarborgen in deze wet." Op 15 december 2017 
stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), namens het kabinet, een 
brief aan de Tweede Kamer waarin m.b.t. de Wiv 2017 aanvullende waarborgen zijn opgenomen. Het 
maatschappelijk debat over de Wiv 2017 is begin 2018 opnieuw volop op gang gekomen. Dit debat 
heeft een nieuwe dimensie gekregen doordat een raadgevend referendum over de Wiv 2017 werd 
aangevraagd, dat op 21 maart 2018 zal plaatsvinden. 

Tegen deze achtergrond geeft de CTID in deze nota antwoord op de vraag of de uitbreiding van 
bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AlVO) en de Militaire Inlichtingen 
en Veiligheidsdienst (MIVD; tezamen: de diensten) thans in balans is met de daarmee verbonden 
noodzakelijke waarborgen voor de rechtsbescherming van de burger en de mogelijkheden voor 
effectief toezicht. Zij bouwt daarbij voort op de door haar eerder uitgebrachte adviezen die gericht 
waren op versterking van de wet. Daarbij komen twee onderwerpen aan bod waar de inmenging in 
de grondrechten van de burgers zich sterk doet voelen: (1) de nieuwe bevoegdheid van het in bulk 
tappen van de kabel en (2) de samenwerking met buitenlandse diensten. Toereikende waarborgen 
voor rechtsbescherming en mogelijkheden voor effectieftoezicht moeten dáár dan ook aanwezig zijn. 
Daarnaast besteedt de nota aandacht aan (3) de wettelijke zorgplicht van de diensten voor de kwaliteit 
van de gegevensverwerking, omdat dit een belangrijke waarborg voor de gegevensbescherming 
vormt. Aan het slot beantwoordt de CTIVD de vraag of de Wiv 2017 in balans is (4). 

1 Alle beschikbaar op www.ctivd.nl 
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(1) Het in bulk tappen van de kabel 

In de Wiv 2017 krijgen de AlVO en de MIVO de bevoegdheid communicatie over de kabel onderzoeks 
opdrachtgericht te intercepteren. Het is een aanvulling op de bevoegdheid tot ongerichte interceptie 
van ethercommunicatie; een bevoegdheid die de AIVD en de MIVO nu reeds hebben op grond van de 
huidige Wiv 2002. De (TIVO gaat hieronder vraagsgewijs in op de noodzaak en de betekenis van de 
bevoegdheid en de wijze waarop de Wiv 2017 deze inkadert. 

Noodzaak 

Waarom is het in bulk tappen van de kabel van belang? 
De (TIVO onderkent de noodzaak van de uitbreiding van de bevoegdheden van de AlVO en de MIVD 
zoals voorzien in de Wiv 2017. De uitbreiding is noodzakelijk om, gegeven de aard en de omvang van 
de bedreigingen voor onze nationale veiligheid, bestaande inlichtingenmatig blinde vlekken zoveel 
mogelijk weg te nemen en daarmee de slagkracht van onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten te 
vergroten. Het ontstaan van deze blinde vlekken kent verschillende verklaringen. Zo zijn als gevolg 
van technologische ontwikkelingen de communicatietoepassingen (bijvoorbeeld het gebruik van 
berichtenapps) en - infrastructuur (bijvoorbeeld de uitbreiding van het glasvezelnetwerk) sinds de 
invoeringvan de huidige Wiv 2002 aanzienlijkveranderd. Personen die in onderzoek zijn van de diensten 
kunnen van steeds nieuwe communicatietoepassingen op het internet gebruikmaken. De diensten 
kunnen deze communicatie met alleen de inzet van gerichte bevoegdheden, zoals een telefoontap, 
onvoldoende effectief onderzoeken. Het tijdig onderkennen, herleiden en tegengaan van nieuwe 
cyberdreigingen en - aanvallen is evenmin goed mogelijk met de inzet van gerichte bevoegdheden 
alleen. Ook daarvoor is noodzakelijk dat de diensten op grotere schaal technisch onderzoek kunnen 
doen. Bovendien is het voor onze nationale veiligheid van belang dat de diensten blijvend in staat 
zijn onbekende dreigingen tijdig te onderkennen. Het in bulk verzamelen van communicatie die over 
kabels verloopt is daarvoor noodzakelijk. 

Waarborgen 

Is sprake van het grootschalig verzamelen van gegevens? 
Ja. De bevoegdheid tot het in bulk tappen van de kabel stelt de AlVO en de MIVO in staat grootschalig 
(persoons)gegevens te verzamelen. Naar verwachting zal bij het in bulk aftappen van de kabel ca. 98% 
van de getapte gegevens direct worden vernietigd, omdat op voorhand kan worden vastgesteld dat deze 
gegevens niet terzake doen. Voor verdere verwerking zal dus rond de 2% worden opgeslagen." Maar 
ook bij die 2% zal het nog steeds om zeer omvangrijke hoeveelheden (persoons)gegevens gaan. Deze 
opgeslagen gegevens zijn potentieel van waarde voor de onderzoeksopdrachten waarvoor de dienst 
de bevoegdheid heeft ingezet. Analyse en selectie zal vervolgens moeten uitwijzen welke gegevens van 
die 2% te relateren zijn aan personen, organisaties en onderwerpen waarnaar de diensten onderzoek 

2 Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20 .. (Wiv 20 .. ), 
Kamerstukken Ii 2016/17,34588 nr. 3, p. 146. De genoemde percentages gelden niet voor ether communicatie (nlet 
kabelgebonden). 
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verrichten. Daarvan zal slechts een deel uiteindelijk relevant blijken te zijn en worden gebruikt voor de 
onderzoeksopdrachten van de AIVD en de MIVD. Alle overige data moeten worden verwijderd, dan wel 
vernietigd. Hetzij terstond, hetzij binnen 3 jaar. In zoverre gaat de metafoor van het sleepnet dus maar 
gedeeltelijk op: er is wel sprake van het grootschalig verzamelen van (persoons)gegevens, maar niet 
van het grootschalig gebruik daarvan. De Wiv 2017 staat bovendien willekeurig gebruik van gegevens 
niet toe (zie hierna). 

Mogen de diensten wtllekeurig communicatie verzamelen en opslaan? 
Nee, de bevoegdheid van de diensten communicatie te verzamelen en op te slaan wordt ingeperkt 
door de Wiv 2017. De wet en de toelichting hierop bieden in dit verband de volgende waarborgen: 

1. De diensten moeten bij het in bulk tappen de keuze maken welke kabels en fibers zij willen tappen. 
Deze keuze moet gemotiveerd voor toestemming worden voorgelegd aan de betrokken minister(s). 
De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) toetst vervolgens bindend een door de minister 
verleende toestemming op rechtmatigheid. Als de TIB de toestemming niet rechtmatig acht, mag 
de bevoegdheid niet worden ingezet. 

2. Daarbij geldt dat die motivering, waarin het doel van het onderzoek en in dat verband de 
noodzakelijkheid van de verwerving en opslag van de gegevens moet worden onderbouwd, dient 
aan te tonen dat een gerichtere inzet niet mogelijk is.3 

3. Wanneer de diensten overgaan tot het feitelijke tappen van de kabel, zullen filters worden 
aangebracht. Deze filters bepalen welke gegevens gerelateerd zijn aan de onderzoeksopdrachten 
van de diensten en dus (voorlopig) mogen worden opgeslagen (2%). Ook bepalen deze filters welke 
gegevens direct moeten worden vernietigd (98%). De samenstelling van de filters is dus, naast de 
specifieke keuze voor bepaalde kabels en fibers, bepalend voor de mate waarin de verwerving is 
gericht op de onderzoeksopdrachten. 

4. Na uiterlijk drie jaar moeten alle gegevens vernietigd zijn die voor het verstrijken van die termijn als 
niet relevant voor de taakuitvoering zijn beoordeeld respectievelijk in het geheel niet beoordeeld zijn. 

Mogen de diensten die opgeslagen (persoons)gegevens wíllekeurig gebruiken? 
Nee, er zijn in de wet waarborgen voor databeperking opgenomen, die zien op de verdere verwerking 
en het gebruik van de opgeslagen 2% (persoons)gegevens. De grootste inmenging in de rechten van 
de burger vindt plaats daar waar de diensten de opge¡;lagen persoonsgegevens verder verwerken, 
door het verkennen van de communicatie (search), het geautomatiseerd analyseren van de verworven 
metadata en het selecteren van inhoud. Vervolgens mogen zij uitsluitend de relevante uitkomsten 
daarvan gebruiken en langdurig bewaren. Dit maakt het essentieel dat na de verwerving de 
opgeslagen gegevens zo spoedig mogelijk worden gereduceerd tot die gegevens die de AIVD en de 
MIVD daadwerkelijk nodig hebben om hun taken goed uit te voeren (relevante gegevens). De CTIVD 
noemt dit verantwoorde databeperking. 

3 Motie nr. 66 van het lid Recourt (PvdA), Kamerstukken /I 2016/17, 34588 nr. 66, waarin is opgenomen dat de de 
wettelijke eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit geïnterpreteerd worden en in de praktijk 
gebruikt worden als eisen die zullen leiden tot een zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden. 
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Welke waarborgen zijn er voor die verantwoorde databeperking? 
In de nieuwe wet zijn de waarborgen voorverantwoorde databeperking in de loop van de parlementaire 
behandeling versterkt. Er is toegevoegd dat de inzet van bevoegdheden zo gericht mogelijk moet zijn en 
er is nadere betekenisvolle toelichting gegeven over hoe de wet in de praktijk uitgelegd moet worden, 
bijvoorbeeld over het begrip 'relevante gegevens'. Ook is door het kabinet in het regeerakkoord 
toegezegd dat "van het willekeurig en massaal verzamelen van persoonsgegevens geen sprake kan, 
mag en zal zijn". De Wiv 2017 biedt thans, met die context, toereikende waarborgen voorverantwoorde 
databeperking. Deze waarborgen zijn gelegen in de volgende twee elementen: 

1. Voorafgaande toestemming en onafhankelijke toets voor verdere verwerking 
De diensten moeten niet alleen de verzameling zelf maar ook de verdere verwerking van de 
opgeslagen gegevens voor toestemming aan de betrokken minister voorleggen. Zo moet vooraf 
gaand aan de verkenning van de communicatie (search), de geautomatiseerde analyse van 
verworven metadata en de selectie van gegevens m.b.t. persenen. organisaties en onderwerpen 
vooraf gemotiveerd toestemming worden verkregen van de betrokken minister(s). De TIB toetst 
bindend de door de minister verleende toestemming. Ook hier geldt als een aanvullende waarborg 
dat de inzet van bevoegdheden zo gericht mogelijk moet zijn. Dit houdt o.m. in dat de diensten 
moeten aantonen dat een gerichtere inzet van bevoegdheden t.a.v. de desbetreffende personen, 
organisaties en onderwerpen niet mogelijk is. Dit criterium geldt dus behalve voor de verwerving, 
ook voor de inzet van de voor de privacy van burgers ingrijpende bevoegdheden van search, 
geautomatiseerde data-analyse en selectie. 

2 De verplichting de opgeslagen gegevens op relevantie te beoordelen. 
De Wiv 2017 vereist dat de opgeslagen gegevens (die ca. 2%) worden beoordeeld op relevantie voor 
de taakuitvoering. Door onder meer de geautomatiseerde analyse van de verworven metadata en 
door het gebruik van selectoren in het selectieproces (zoals telefoonnummers en e-mailadressen, 
maar ook trefwoorden) vindt een verdere schifting plaats van gegevens die wel en niet zijn te 
relateren aan de personen, organisaties en onderwerpen waarnaar de AlVO en de MIVD onderzoek 
verrichten. Dit leidt er uiteindelijk toe dat de uitkomsten van metadata-analyse en de met behulp 
van selectoren geselecteerde gegevens voor gebruik beschikbaar komen voor het operationeel 
team dat het onderzoek verricht. Dit betekent echter nlet dat die gegevens ook daadwerkelijk van 
waarde zijn voor het onderzoek. Geautomatiseerde data-analyse en het toepassen van technische 
kenmerken of trefwoorden kan immers ook gegevens beschikbaar maken, die niet waren beoogd 
en geen bijdrage leveren aan het onderzoek. Om te bepalen of de gegevens relevant zijn, d.W.Z. 
daadwerkelijk van betekenis voor het onderzoek, dient in de operationele context een nadere 
inhoudelijke beoordeling plaats te vinden van de geselecteerde gegevens. Dit is essentieel voor de 
rechtsbescherming van de burger. Pas dan wordt immers gewaarborgd dat gegevens die weliswaar 
aan de onderzoeksopdrachten zijn gerelateerd, maar uiteindelijk toch niet relevant blijken te 
zijn, worden verwijderd dan wel vernietigd. De nieuwe wet(sgeschiedenis) geeft een gedegen en 
toetsbaar kader voor deze relevantie beoordefing." 

4 De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft meer duidelijkheid gegeven over het begrip relevantie 
en de beoordeling daarvan bij onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. Ook de in het regeerakkoord vastgelegde 
toezegging datvan het willekeurig verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland geen sprake 
kan, mag en zal zijn, biedt hiervoor steun. 
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Toezicht 

Zijn er voldoende mogelijkheden voor effectieftoezicht? 
Ja, de (TIVO kan en zal toezicht houden op elk van de genoemde onderdelen van het proces van het in 
bulk tappen van de kabel. Zij zal zich daarbij op zowel de werking van het systeem als op de toepassing 
en uitwerking daarvan in concrete gevallen richten. 
e Bij het tappen van de kabel ligt het zwaartepunt voor de (TIVO bij het toetsen van de filters die 

worden toegepast. Deze filters bepalen welke gegevens worden opgeslagen (die 2%) en welke 
gegevens direct worden vernietigd (die 98%). De (TIVO zal in dat verband ook toetsen of de 
opgeslagen gegevens in voldoende mate te relateren zijn aan de onderzoeksopdrachten en vallen 
binnen de door de minister verleende en door de TIB geautoriseerde toestemming. 

• Ook waar het gaat om het verkennen van communicatie (search), het geautomatiseerd analyseren 
van de verworven metadata en het selecteren van inhoud zal de (TIVO beoordelen of de AlVO en 
de MIVO blijven binnen de verleende voorafgaande toestemming (hierboven punt 1). Een belangrijk 
onderdeel van deze beoordeling is of de selectoren die door de diensten worden toegepast 
(bijvoorbeeld telefoonnummers en e-mailadressen, maar ook trefwoorden), voldoende aansluiten 
bij de personen, organisaties en onderwerpen ten aanzien waarvan toestemming is verleend. 

e Vervolgens zal de (TIVD beoordelen of de AlVO en de MIVO in de praktijk in het kader van 
verantwoorde databeperking voldoende invulling geven aan de vereiste relevantiebeoordeling 
(hierboven punt 2). Het gaat daarbij om de vraag of de gegevens die uiteindelijk gebruikt en 
langdurig bewaard worden daadwerkelijk relevant zijn voor de taakuitvoering van de diensten. 

• Tot slot zal de CTlVO beoordelen of alle niet relevante gegevens vernietigd zijn en of alle niet 
beoordeelde gegevens binnen de wettelijke termijn van drie jaar na verwerving vernietigd zijn. 

Mede in het kader van de door de Eerste en Tweede Kamer gevraagde en door de regering toegezegde 
evaluatie van de wet na twee jaar, zal de (TIVO vanaf de inwerkingtreding van de Wiv 2017 de werking 
van het proces van het in bulk tappen van de kabel en de verwijdering en vernietiging van gegevens 
daarbij, intensief monitoren. Zij zal van de uitkomsten daarvan d.m.v. openbare toezichtsrapporten 
berichten aan de betrokken ministers, het parlement en de samenleving. 

(2) Internationale samenwerking 

De (TIVO heeft zich in de loop van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel kritisch 
uitgelaten over de overgangsbepaling (artikel 166 Wiv 2017) die de wettelijke criteria voor 
samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor een periode van twee 
jaar buiten werking stelt voor bestaande samenwerkingsrelaties. Voor nieuwe samenwerkingsrelaties 
geldt deze overgangsbepaling niet en geldt de wet dus vanaf de datum van inwerkingtreding. 

De toenmalige minister van BZK heeft in de Eerste Kamer in juni 2017 aangegeven dat de (TIVO 
toezicht kan houden zodra een wegingsnotitie binnen de genoemde periode van twee jaar gereed is. 
Een wegingsnotitie is een op schrift gestelde weging van risico's die, op basis van de wettelijke criteria 
voor samenwerking, aan de orde kunnen zijn in de samenwerking met een buitenlandse dienst. Het 
geeft aan of en zo ja in welke mate en onder welke voorwaarden, met een buitenlandse dienst kan 
worden samengewerkt, bijvoorbeeld op het terrein van de uitwisseling van persoonsgegevens. 
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De kabinetsbrief aan de Tweede Kamer van 15 december 2017 gaat een paar stappen verder. Het 
kabinet zegt toe dat bij de inwerkingtreding van de Wiv 2017 de wegingsnotities m.b.t. de meest hechte 
samenwerkingsrelaties van de AlVO en de MIVD reeds vastgesteld zullen zijn. Hieronder worden 
begrepen de buitenlandse diensten die deelnemen aan de CounterTerrorism Group (eTG) en diensten 
waarmee op het terrein van SIGINT intensief wordt samengewerkt. Ook zal na de inwerkingtreding 
van de wet voortvarend gewerkt worden aan wegingsnotities m.b.t. de andere bestaande 
samenwerkingsrelaties van de diensten. Deze wegingsnotities zullen na hun vaststelling direct werking 
krijgen en onder het toezicht van de CTIVD vallen. Deze toezegging biedt aanknopingspunten voor 
het toezicht. De CTIVO zal, zoals de Tweede Kamer haar reeds eerder heeft verzocht," de betrokken 
ministers en het parlement d.m.v. een openbaar toezichtsrapport berichten over deze voortgang en 
de uitkomsten hiervan. 

Verder is in de wet opgenomen dat de CTIVD terstond op de hoogte wordt gesteld wanneer de 
betrokken minister aan de AlVO of de MIVO toestemming heeft verleend voor de verstrekking aan 
een buitenlandse dienst van ongeëvalueerde gegevens die zijn verworven met toepassing van de 
bevoegdheid van het in bulk tappen van de kabel. Deze wettelijke verplichting draagt eveneens bij aan 
de mogelijkheden voor effectief toezicht. 

(3) Zorgplicht 

Nu de Wiv 2017 de diensten in de gelegenheid stelt grootschalig (persoons)gegevens te verwerken, is 
het van groot belang dat deze diensten kunnen instaan voor de kwaliteit van deze gegevensverwerking. 
Mede naar aanleiding van opmerkingen van de CTIVD is een zorgplicht voor deze kwaliteit in de 
nieuwe wet opgenomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de zorg voor de authenticiteit (juistheid) 
en betrouwbaarheid (volledigheid) van de te verwerken of al verwerkte gegevensbestanden. Het is 
bovendien noodzakelijk dat de diensten kunnen garanderen dat gegevensverwerkingstechnieken 
(zoals geautomatiseerde data-analyse of -vernietiging) doen wat daarvan wordt verwacht en dat de 
toezichthouder dit kan toetsen. De genoemde zorgplicht vormt hiervoor een belangrijke waarborg. 

Hoe kan deze zorgplicht van de diensten worden geeffectueerd? 
Om deze zorgplicht invulling te kunnen geven, adviseerde de CTIVD een aantal instrumenten in de 
Wiv 2017 op te nemen. Dit instrumentarium voor de zorgplicht houdt (onder meer) in het inrichten 
van specifiek beleld daartoe, het verrichten van privacy impactanalyses bij grote (ICT-) projecten en 
op audits om interne contraje (compliance) uit te oefenen. De CTIVD heeft altijd benadrukt dat zonder 
het benoemen van concrete instrumenten het risico bestaat dat het toezicht op de naleving van 
deze belangrijke wettelijke verplichting van de AlVO en de MIVD onvoldoende effectief kan worden 
uitgeoefend. 

In de brief aan de Tweede Kamer van 15 december 2017 zegt het kabinet thans toe dat de AlVO en de 
MIVD voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wiv 2017 een adequaat instrumentarium voor de 
invulling van de zorgplicht zullen implementeren, waarmee gegevensbescherming geborgd wordt en 

s Bij het verschijnen van haar toezichtsrapport nr. 48 in juni 2016. 
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waarop effectief toezicht kan worden uitgeoefend. Nadat de Wiv 2017 in werking is getreden zal de 
(TIVD dan ook in het kader van de toetsing van de kwaliteit van de gegevensverwerking, waaronder 
de gegevensbescherming, op het bestaan en de werking van dit instrumentarium toezien en daarover 
aan de betrokken ministers en het parlement rapporteren. 

(4) Is de Wiv 2017 in balans? 

Ja. De Wiv 2017 is nietvolmaakt, maar wei in balans.ln balans omdat het een werkbare basis biedtvoor 
zowel de bescherming van de nationale veiligheid als de rechtsbescherming van de burger daarbij 
en voor effectief toezicht. Niet volmaakt omdat die basis weliswaar is verankerd in de wet, maar in 
niet onbelangrijke mate invulling krijgt in moties, toelichtingen en in de door de regering gedane 
toezeggingen omtrent de uitvoering van de nieuwe wet. Het zou de rechtszekerheid op de langere 
termijn gediend hebben als deze in de wet zelfwaren opgenomen. 

Het geboden niveau van rechtsbescherming in de Wiv 2017 is, na alle wijzigingen en toezeggingen op 
dit vlak, naar ons oordeel thans toereikend. Toereikend in de zin dat het voldoet aan de minimum eisen 
die onder meer door onze grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de 
daarop gebaseerde rechtspraak daaromtrent stelt. In de kern gaat het erom dat ons nationale systeem 
dat ziet op onze geheime diensten als geheel, in evenwicht is. Dat wil zeggen dat zowel interne (binnen 
de organísatìe van de diensten zelf) als externe waarborgen (onafhankelijke externe autorisatie-, 
toezichts- en klachteninstanties) voldoende rechtsbescherming bieden tegen niet-noodzakelijke en 
onevenredige privacy inbreuken. Naar het oordeel van de CT1VD is dat met de voorliggende wet thans 
het geval. Het uiteindelijke oordeel daarover is natuurlijk aan de eventueel in te roepen (Europese) 
rechter. 

Ookvan mogelijkheden voor effectieftoezicht is naar ons oordeel nu voldoende sprake. Dit laatste is wel 
afhankelijk van en loopt vooruit op de wijze waarop de AlVO en de MIVD de komende tijd in de praktijk 
invulling zullen geven aan onder meer de zorgplicht voor de kwaliteit van gegevensverwerking en de 
vaststelling van de wegingsnotities m.b.t. samenwerkingsrelaties. De (TIVD zal de betrokken ministers 
en het parlement van de stand van zaken van een en ander d.m.v. openbare toezichtsrapporten op de 
hoogte stellen. 

De inwerkingtreding van de nieuwe wet brengt veel met zich mee, niet alleen voor de beide diensten 
maar ook voor het toezicht. De (TIVD is goed voorbereid op de nieuwe wet, zodat zij direct na 
inwerkingtreding voortdurend en intensief toezicht kan houden. Zij heeft extra capaciteit en 
deskundigheid ingeruimd om de werking van de nieuwe wet op verschillende onderdelen vanaf het 
begin te toetsen. 

Het is zaak dat met deze wet in handen, gewerkt wordt aan de bescherming van onze nationale 
veiligheid. Tegelijkertijd en daarmee in balans dienen belangrijke rechtsstatelijke thema's, gericht op 
een toereikende rechtsbescherming voor de burger, hun volledige erkenning en toepassing te krijgen. 
De (TIVD zal zich blijvend inzetten inzicht te geven in de juiste balans daarbij. 
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Nr.77 BRIEF VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN 
VEILIGHEIDSDIENSTEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 april 2018 

Op 1 mei 2018 treedt de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheids 
diensten 2017 (Wiv 2017) in werking. Deze wet heeft in de afgelopen jaren 
veel politieke en maatschappelijke discussie teweeg gebracht. Centraal in 
dat debat staat de vraag of de bevoegdheden van de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AlVO) en de Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (MIVD) ter bescherming van de nationale veiligheid in 
balans zijn met waarborgen voor de bescherming van de grondrechten 
van de burger, zoals het recht op privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten (CTIVO) ziet het als haar kerntaak blijvend inzicht te 
geven in die balans. 

Naast de thematische rechtmatigheidsonderzoeken die de CTIVD op 
grond van de Wiv 2017 zal verrichten, richt zij haar toezichtsactiviteiten op 
de werking van de nieuwe wet. Daartoe zal zij direct vanaf de inwerking 
treding van de Wiv 2017 toezien op de uitoefening van bepaalde bevoegd 
heden en op de in de nieuwe wet en in toegezegd (aanvullend) beleid 
opgenomen waarborgen. In deze brief zet de CTIVD uiteen hoe het 
toezicht op de werking van de Wiv 2017 vorm krijgt. 

Focus 

De CTIVD richt zich in het toezicht op de werking van de Wiv 2017 op 
thema's die in het politiek en maatschappelijk debat veel aandacht hebben 
gekregen. Van een aantal bevoegdheden en wettelijke of beleidsmatige 
waarborgen is het belang van toezicht specifiek benadrukt. Dit vond onder 
meer plaats via toezeggingen van het kabinet aan de Eerste en Tweede 
Kamer de CTIVD te verzoeken over bepaalde onderwerpen te rapporteren. 
Per brief van 25 april 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een aantal verzoeken die voortvloeien uit de parlemen- 
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taire behandeling van de wet bij de CTIVD neergelegd'. De onafhanke 
lijkheid van de CTIVD houdt in dat zij een eigen keuze maakt in de 
onderwerpen die zij onderzoekt. De onderwerpen genoemd in 
voornoemde brief corresponderen in belangrijke mate met de aandachts 
punten die de CTIVD zelf tijdens en na de parlementaire behandeling van 
de wet naar voren heeft gebracht en die zij vanuit haar wettelijke taak 
relevant acht en prioriteit geeft. In dat verband is de CTIVD bereid aan de 
verzoeken te voldoen. 

De CTIVD komt op basis hiervan tot de volgende focus: 
1. De inzet en uitvoering van de bevoegdheid van onderzoeksop 

drachtgerichte interceptie, waaronder de toepassing van het 
criterium «zo gericht mogelijk» en het nut en de noodzaak van de 
bewaartermijn van maximaal drie jaar; 

2. De wijze waarop verantwoorde databeperking plaatsvindt bij de 
inzet van bijzondere bevoegdheden, waarbij centraal staat de 
toepassing van de plicht gegevens z.s.m. op relevantie te beoordelen 
en niet relevante gegevens (terstond) te vernietigen; 

3. De toepassing van de bevoegdheid van geautomatiseerde 
data-analyse, waaronder het gebruik van modellen, algoritmen en 
nieuwe technieken; 

4. Het bestaan van het toegezegde instrumentarium voor de zorgplicht 
van de diensten voor o.m. de kwaliteit van de gegevensverwer 
king en de toepassing van dat instrumentarium; 

5. De samenwerking met buitenlandse diensten, waaronder het 
bestaan en de werking van wegingsnotities en de uitwisseling van 
ongeëvalueerde gegevens; 

6. De wijze waarop het proces van interne klachtbehandeling en 
meldingen van misstanden binnen de diensten is ingericht. 

Methodiek 

Op die terreinen waar bevoegdheden van de diensten nieuw zijn en/of 
wettelijke en beleidsmatige waarborgen veel invullingsruimte laten, 
verricht de CTIVD een nulmeting. Met een nulmeting wordt bedoeld: 

het vaststellen van de beschikbaarheid en op inhoud marginaal toetsen 
van beleid, werkinstructies, handleidingen, instrumenten en/of randvoor 
waarden (interne naleving), waarmee een startpositie voor effectief 
toezicht wordt geboden. 

De nulmetingen geven de CTIVD een beeld van de mate waarin de 
Algemene lnlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire 
lnlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) op dat moment invulling geven 
aan het wettelijk kader. In die zin zijn de nulmetingen te vergelijken met 
een risico-analyse. Op basis van de uitkomst van de nulmetingen, bepaalt 
de CTIVD de nadere inrichting van haar toezichtsactiviteiten. Het kan 
hierbij gaan om het volgen van de ontwikkelingen bij de diensten van de 
invulling van wettelijke en beleidsmatige waarborgen (monitoren) en/of 
het verrichten van systeem- of diepteonderzoek naar de werking van 
bevoegdheden en waarborgen in de Wiv 2017 in de praktijk (rechtmatig 
heidsonderzoek). 

De CTIVD verricht een nulmeting naar elk van de eerder genoemde zes 
(samengestelde) onderwerpen, met uitzondering van de samenwerking 
met buitenlandse diensten en de uitwisseling van ongeëvalueerde 
gegevens. Hier geldt dat de plicht te komen tot een risicoweging 
voorafgaande aan en (bij voorvallen) tijdens de samenwerkingsrelatie niet 

1 Kamerstuk 34 588, nr. 76 
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nieuw is. Het kader dat hiervoor in de Wiv 2017 is neergelegd geeft 
specifieke criteria voor samenwerking die ook nu al gelden. De CTIVD 
verricht daarom direct vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet een 
rechtmatigheidsonderzoek naar de wijze waarop de diensten de samen 
werkingscriteria toepassen. Ook de uitwisseling van ongeëvalueerde 
gegevens met buitenlandse diensten zalonderwerp zijn van rechtmatig 
heidsonderzoek. 

De nulmeting naar de wijze waarop het proces van interne klachtbe 
handeling en meldingen van misstanden binnen de diensten is 
ingericht, wordt verricht zodat de CTIVD daarop kan voortbouwen bij de 
externe behandeling van klachten en meldingen van misstanden. Deze 
nulmeting zal derhalve geen opvolging krijgen in monitoring of 
rechtmatigheidsonderzoek. 

Zoals reeds vermeld in de inleiding van deze brief verricht de CTIVD 
vanzelfsprekend, naast haar toezichtsactiviteiten naar de werking van de 
Wiv 2017, thematische rechtmatigheidsonderzoeken. Dergelijke onder 
zoeken vinden plaats op eigen initiatief dan wel naar aanleiding van een 
verzoek van het Parlement of de betrokken Minister(s), en worden telkens 
separaat aangekondigd. De CTIVD vindt het van belang ook bij die 
onderzoeken nadrukkelijk aan te sluiten bij een actueel of maatschappelijk 
belang. 

Verantwoording 

De toezichtsactiviteiten naar de werking van de Wiv 2017 zullen in ieder 
geval de komende twee jaar plaatsvinden. Met het oog op de vervroegde 
evaluatie van de Wiv 2017 streeft de CTIVD er nadrukkelijk naar over elk 
van de genoemde onderwerpen binnen twee jaar in concluderende zin te 
rapporteren. Zij zal voorts ten minste halfjaarlijks aan de betrokken 
Ministers en het parlement rapporteren, waarbij aandacht wordt besteed 
aan de voortgang van het traject en voorlopige conclusies kunnen worden 
getrokken m.b.t. de stand van zaken bij de werking van de Wiv 2017. De 
eerste rapportage vindt plaats uiterlijk november 2018. Indien de CTIVD 
dit aangewezen acht, zal zij reeds eerder rapporteren. Van de bevindingen 
en conclusies van rechtmatigheidsonderzoeken wordt telkens een 
separaat toezichtsrapport vastgesteld. Ook in haar jaarverslag reflecteert 
de CTIVD op de door haar verrichte activiteiten van het afgelopen 
verslagjaar. 

De CTIVD is gaarne bereid desgewenst een nadere mondelinge of 
schriftelijke toelichting te geven op haar toezichtsactiviteiten naar de 
werking van de Wiv 2017. 

Een gelijkluidende brief heeft de CTIVD doen toekomen aan de voorzitter 
van de Eerste Kamer, de Ministers van Binnenlandse Zaken en Konink 
rijksrelatie en van Defensie en de hoofden van de AIVD en de MIVD. 

De Voorzitter CTIVD, 
H.N. Brouwer 

De Secretaris CTIVD. 
A.J. Kervel-de Goei 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018,34 588, nr. 77 3 



Productie 4 



Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 2017-2018 

34588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten alsmede wijziging van 
enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 20 .. ) 

34270 Uitvoering Wet raadgevend referendum 

Nr.70 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES EN VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 april 2018 

Op 21 maart 2018 is een raadgevend referendum over de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv2017)(Kamerstuk 34 588) 
gehouden. De Kiesraad heeft de uitslag van dit raadgevend referendum 
op 29 maart 2018 vastgesteld. 49,44% van de kiezers heeft tegen de wet 
gestemd, 46,53% voor en 4,03% blanco. Aangezien de opkomstdrempel is 
gehaald, is dit een geldige uitkomst. Het kabinet heeft conform de Wet 
raadgevend referendum de uitslag in overweging genomen. Met deze 
brief, die wij mede namens de Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken en de Minister van Justitie en Veiligheid aanbieden, gaan we in op 
de door het kabinet aan de uitslag van het raadgevend referendum 
verbonden gevolgen en het resultaat van de heroverweging op grond van 
artikel12, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum. 

Het kabinet hecht aan een spoedige inwerkingtreding van de wet. Echter, 
in het maatschappelijk debat rondom het raadgevend referendum is 
gebleken dat er nog steeds zorgen bestaan. Het kabinet heeft dan ook de 
nadrukkelijke wens om de waarborgen uit de wet op onderdelen, zoals 
bewaartermijnen, gegevensuitwisseling met buitenlandse diensten en de 
inzet van onderzoeksopdracht gerichte interceptie (OOG-interceptie) te 
verduidelijken en de ruimte die wet in de uitvoeringspraktijk biedt zo 
nodig in te perken door middel van beleidsregels. Hierbij is in ogen 
schouw genomen dat de maatregelen voor de diensten werkbaar blijven. 

De technologische ontwikkelingen en de internationalisering van de 
dreiging noodzaken tot het bij de tijd brengen van het wettelijk kader voor 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die onze veiligheid beschermen en 
de bevoegdheden daarmee in lijn te brengen met de ons omringende 
landen. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) moeten op de kortst 
mogelijke termijn beschikking krijgen over middelen om de (digitale) 
dreigingen voor onze nationale veiligheid en de belangen van onze 
krijgsmacht het hoofd te kunnen (blijven) bieden. Daarbij ziet de nieuwe 
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wet niet alleen op de modernisering van de bevoegdheden van de 
diensten, maar ook op de versteviging van de waarborgen. De wet is over 
de gehele linie in overeenstemming gebracht met de eisen die het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ter 
zake stelt. Het wetsvoorstel is na intensief beraad door een ruime 
meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. In het 
regeerakkoord is vervolgens opgenomen dat het kabinet bij de uitvoering 
strikt de hand houdt aan de extra waarborgen in de wet. Dit is bevestigd 
in de brief van 15 december 2017 (Kamerstuk 34 588, nr. 69). Het kabinet 
zal de wet zoals aangekondigd op 1 mei 2018 in werking laten treden, 
nadat eerder al enkele artikelen die o.a. zien op de oprichting van de 
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de klachtkamer van de 
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
(CTIVD) in werking zijn getreden. Bij de inwerkingtreding zullen de 
volgende punten van toepassing zijn: 

Nieuwe beleidsregels 

1. Versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten. 

Samenwerking en gegevensuitwisseling met buitenlandse diensten is 
essentieel voor de goede taakuitvoering van de diensten. De Wiv2017 gaat 
er vanuit dat onze inlichtingendiensten de mate waarin zij informatie 
uitwisselen met buitenlandse diensten baseren op een zogeheten 
wegingsnotitie. In een wegingsnotitie wordt beschreven in hoeverre het 
betreffende land de mensenrechten naleeft, of de dienst democratisch is 
ingebed, of de dienst betrouwbaar en professioneel is, op welke wijze de 
dienst haar gegevens beschermt, welke wettelijke bevoegdheden en 
mogelijkheden een dienst heeft en hoe het toezicht daarop georganiseerd 
is. Naarmate een land minder voldoet aan deze criteria, zullen de AIVD en 
MIVD terughoudender zijn met het uitwisselen van «gevoelige» informatie 
om te voorkomen dat daar op ongewenste manier gebruik van wordt 
gemaakt. 

In de Wiv2017 staat nu dat de diensten na inwerkingtreding nog twee jaar 
de tijd hebben om de wegingsnotities op te stellen. Gelet op het feit dat in 
de discussies in de aanloop naar het raadgevend referendum vaak 
gesproken werd over de waarborgen in de samenwerking met buiten 
landse diensten, heeft het kabinet besloten de termijn voor de afronding 
van deze wegingsnotities in te korten. Nog dit jaar is voor alle buiten 
landse diensten waarmee gegevens worden gedeeld, een wegingsnotitie 
opgesteld. Hiermee wordt de termijn die in de wet is voorzien, meer dan 
gehalveerd. 

Bij de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met een buitenlandse 
dienst, wordt de CTIVD direct geïnformeerd zodat zij hierop toezicht kan 
houden. Daarnaast is besloten dat met buitenlandse diensten waarvoor 
(nog) geen wegingsnotitie is opgesteld, geen uit OOG-interceptie op de 
kabel verkregen ongeëvalueerde gegevens gedeeld worden. Dit zal in een 
beleidsregel worden vastgelegd. 

De verantwoordelijk ministers zullen streng toezien op de tijdige 
afronding van de wegingsnotities en op het delen van ongeëvalueerde 
gegevens. De CTIVD wordt gevraagd hierover aan de Tweede Kamer te 
rapporteren. De wegingsnotities zijn tevens onderdeel van de wets 
evaluatie. 
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2. Aanpassing praktijk bewaartermijn drie jaar: 

De diensten krijgen de verplichting om een jaar na toestemming voor de 
inzet van OOG-interceptie op de kabel aan te geven of, en zo ja waarom 
deze gegevens langer bewaard dienen te worden. Om de gegevens langer 
te kunnen bewaren, moet de betrokken Minister jaarlijks om toestemming 
worden verzocht, tot de maximale bewaartermijn van drie jaar. Als de 
Minister hier geen toestemming voor geeft, worden de gegevens 
vernietigd. In een beleidsregel wordt vastgelegd dat binnen de periode 
van drie jaar, ieder jaar een beoordeling plaatsvindt of bewaren van de 
betreffende gegevens nog noodzakelijk is. 

3. Bijzondere bevoegdheden, waaronder OOG-interceptie op de kabel, 
worden zo gericht mogelijk ingezet: 

Er wordt een beleidsregel opgesteld die vastlegt dat, in het verlengde van 
de motie Recourt (Kamerstuk 34 588, nr. 55), de inzet van de bevoegd 
heden door de diensten zo gericht mogelijk dient te zijn. Daarbij wordt de 
inbreuk op de grondrechten van derden nadrukkelijk meegewogen. 
Gerichtheid van de inzet wordt daarom binnen de wettelijke eis van 
proportionaliteit beoordeeld en dient expliciet te worden beschreven in de 
aanvraag tot de inzet van een bijzondere bevoegdheid. 

De betrokken ministers zullen geen toestemming geven voor de inzet van 
de bijzondere bevoegdheid, indien deze toelichting niet adequaat is 
opgenomen. De TIB wordt verzocht dit punt bij haar rechtmatigheidstoets 
te betrekken en de CTIVD wordt verzocht om hierover te rapporteren. 
Vanzelfsprekend zal het effect van deze beleidsregel ook in de evaluatie 
worden meegenomen. 

Waarborgen in de uitvoeringspraktijk 

4. Inzet OOG-interceptie op de kabel 

Zoals hierboven beschreven, zal de OOG-interceptie zo gericht mogelijk 
worden ingezet. Alleen in het geval geen lichtere middelen beschikbaar 
zijn voor het te bereiken doel, wordt de inzet van OOG-interceptie op de 
kabeloverwogen. Met name voor onderzoek in Nederland zijn diverse 
alternatieve bijzondere bevoegdheden beschikbaar die gericht op 
personen kunnen worden ingezet, zoals de inzet van bronnen of obser 
vatie. Uit het wettelijk stelsel volgt dat in het kader van de proportionaliteit 
en subsidiariteit dan het lichtst mogelijke middel moet worden ingezet. 

In 2018,2019 en 2020 wordt bovendien, zoals in de memorie van toelich 
ting van de Wiv2017 is beschreven, per jaar slechts één zogenaamde 
aeeess-/oeatie gereed gemaakt voor OOG-interceptie op de kabel. Op deze 
wijze kunnen de diensten stapsgewijs ervaring op doen met deze nieuwe 
bevoegdheid. Bij de evaluatie zullen de resultaten van deze eerste inzet 
worden bezien. 

Het is daarom vrijwel uitgesloten dat OOG-interceptie op de kabel de 
komende jaren wordt ingezet voor onderzoek naar communicatie met 
oorsprong en bestemming in Nederland (met uitzondering van onderzoek 
in het kader van eyber defence, omdat bij digitale aanvallen misbruik 
wordt gemaakt van de Nederlandse digitale infrastructuur en OOG-inter 
ceptie op de kabel noodzakelijk kan zijn om dit te onderkennen). 

Tot aan de evaluatie zal de CTIVD worden verzocht om hierop verscherpt 
toezicht uit te oefenen en daarover na één jaar reeds te rapporteren. De 
TIB zal worden verzocht om in haar eerste jaarverslag, dat rond dezelfde 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018,34 588, nr. 70 3 



tijd gepubliceerd zal worden, in te gaan op de haar voorgelegde besluiten 
tot toepassing van de bevoegdheid van OOG-interceptie op de kabel. 

5. Omgang medische gegevens 

De Wiv2017 (artikeI19) kent een bijzondere status toe aan de verwerking 
van medische gegevens. De verwerking van persoonsgegevens wegens 
iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, lidmaatschap van een 
vakvereniging, gezondheid en seksuele leven vindt niet plaats. Dit kan 
alleen in aanvulling op de verwerking van andere gegevens, dus als 
iemand onderwerp is van lopend onderzoek en de medische gegevens het 
sluitstuk vormen op de informatie die de diensten nodig hebben om een 
dreiging goed in beeld te brengen. Dit geldt dus ook voor de eventuele 
verwerking van medische gegevens uit de dataset verkregen door 
OOG-interceptie op de kabel. 

Indien de diensten op medische gegevens stuiten die zij niet mogen 
inzien, zullen zij deze direct verwijderen. De CTIVD houdt toezicht of de 
diensten niet ten onrechte medische gegevens verwerken en rapporteert 
hierover aan de Tweede Kamer. 

6. Bescherming journalisten 

Het recht van journalisten om hun bronnen te beschermen, is verankerd in 
de Wiv2017. Voor de inzet van een bijzondere bevoegdheid jegens een 
journalist, waarbij de inzet kan leiden tot verwerving van gegevens inzake 
de bron van de journalist, moet ingevolge artikel 30, tweede lid, Wiv2017 
toestemming worden verkregen van de rechtbank Den Haag. Deze 
toestemming geldt slechts voor vier weken in plaats van de gebruikelijke 
drie maanden. 

Voor het delen van gegevens over de journalist zelf geldt, net als voor alle 
geëvalueerde gegevens, dat daarbij steeds een zorgvuldige afweging 
wordt gemaakt, waarbij ook rekening wordt gehouden met de functie van 
een individu en de bescherming van diens privacy en veiligheid. 

Indien de diensten vaststellen dat een journalist voorkomt in de verza 
melde data zullen zij die gegevens niet delen met buitenlandse diensten, 
tenzij dat noodzakelijk is voor de nationale veiligheid. 

Vervolg 

In het regeerakkoord is overeen gekomen dat de evaluatie van de Wiv2017 
binnen twee jaar na volledige inwerkingtreding zal worden gestart. De 
evaluatie ziet op de gehele wet, inclusief de in deze brief genoemde 
beleidsregels. 
Het kabinet is voornemens om na de evaluatie te komen met een voorstel 
tot wijziging van de wet. Deze wetswijziging kan dienen om beleidsregel 2 
(bewaartermijnen) te codificeren, waarbij de uitkomsten van de evaluatie 
vanzelfsprekend worden betrokken. Daarnaast kan een aantal onder 
werpen waarvan de CTIVD in haar eindbalans heeft aangegeven dat ze die 
het liefst wettelijk verankerd zouden zien, in deze wetswijzing worden 
meegenomen. Het betreft hier het wettelijk vastleggen van de zorgplicht 
voor gegevensbescherming en een regeling van het relevantiecriterium. 
Ook kan op dat moment hetgeen in het regeerakkoord is overeenge 
komen, namelijk dat «van het willekeurig en massaal verzamelen van 
gegevens van burgers in Nederland of het buitenland kan, mag en zal 
geen sprake zijn» in de wet worden vastgelegd. 
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Voor de beleidsregels 1{wegingsnotities) en 3 (inzet bevoegdheden zo 
gericht mogelijk) zal het kabinet zo spoedig mogelijk komen met een 
voorstel tot wijziging van de wet. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren 

De Minister van Defensie, 
A.Th.B. Bijleveld-Schouten 
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Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 
Vergaderjaar 2017-2018 

34588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten alsmede wijziging van 
enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 20.) 

G BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES EN VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 april2018 

Op 21 maart 2018 is een raadgevend referendum over de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv2017) gehouden. De Kiesraad 
heeft de uitslag van dit raadgevend referendum op 29 maart 2018 
vastgesteld. 49,44% van de kiezers heeft tegen de wet gestemd, 46,53% 
voor en 4,03% blanco. Aangezien de opkomstdrempel is gehaald, is dit 
een geldige uitkomst. Het kabinet heeft conform de Wet raadgevend 
referendum de uitslag in overweging genomen. Met deze brief, die wij 
mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en de 
Minister van Justitie en Veiligheid aanbieden, gaan we in op de door het 
kabinet aan de uitslag van het raadgevend referendum verbonden 
gevolgen en het resultaat van de heroverweging op grond van artikel12, 
tweede lid, van de Wet raadgevend referendum. 

Het kabinet hecht aan een spoedige inwerkingtreding van de wet. Echter, 
in het maatschappelijk debat rondom het raadgevend referendum is 
gebleken dat er nog steeds zorgen bestaan. Het kabinet heeft dan ook de 
nadrukkelijke wens om de waarborgen uit de wet op onderdelen, zoals 
bewaartermijnen, gegevensuitwisseling met buitenlandse diensten en de 
inzet van onderzoeksopdracht gerichte interceptie (OOG-interceptie) te 
verduidelijken en de ruimte die wet in de uitvoeringspraktijk biedt zo 
nodig in te perken door middel van beleidsregels. Hierbij is in 
ogenschouw genomen dat de maatregelen voor de diensten werkbaar 
blijven. 

De technologische ontwikkelingen en de internationalisering van de . 
dreiging noodzaken tot het bij de tijd brengen van het wettelijk kader voor 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die onze veiligheid beschermen en 
de bevoegdheden daarmee in lijn te brengen met de ons omringende 
landen. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) moeten op de kortst 
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mogelijke termijn beschikking krijgen over middelen om de (digitale) 
dreigingen voor onze nationale veiligheid en de belangen van onze 
krijgsmacht het hoofd te kunnen (blijven) bieden. Daarbij ziet de nieuwe 
wet niet alleen op de modernisering van de bevoegdheden van de 
diensten, maar ook op de versteviging van de waarborgen. De wet is over 
de gehele linie in overeenstemming gebracht met de eisen die het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ter 
zake stelt. Het wetsvoorstel is na intensief beraad door een ruime 
meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. In het 
regeerakkoord is vervolgens opgenomen dat het kabinet bij de uitvoering 
strikt de hand houdt aan de extra waarborgen in de wet. Dit is bevestigd 
in de brief van 15 december 2017 (vergaderjaar 2017-2018, 34 588, nr.69). 
Het kabinet zal de wet zoals aangekondigd op 1 mei 2018 in werking laten 
treden, nadat eerder al enkele artikelen die o.a. zien op de oprichting van 
de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de klachtkamer van 
de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
(CTIVD) in werking zijn getreden. Bij de inwerkingtreding zullen de 
volgende punten van toepassing zijn: 

Nieuwe beleidsregels 

1. Versnelde weging van samenwerking met buitenlandse 
diensten. 

Samenwerking en gegevensuitwisseling met buitenlandse diensten is 
essentieel voor de goede taakuitvoering van de diensten. De Wiv2017 gaat 
er vanuit dat onze inlichtingendiensten de mate waarin zij informatie 
uitwisselen met buitenlandse diensten baseren op een zogeheten 
wegingsnotitie. In een wegingsnotitie wordt beschreven in hoeverre het 
betreffende land de mensenrechten naleeft, of de dienst democratisch is 
ingebed, of de dienst betrouwbaar en professioneel is, op welke wijze de 
dienst haar gegevens beschermt, welke wettelijke bevoegdheden en 
mogelijkheden een dienst heeft en hoe het toezicht daarop georganiseerd 
is. Naarmate een land minder voldoet aan deze criteria, zullen de AIVD en 
MIVD terughoudender zijn met het uitwisselen van «gevoelige» informatie 
om te voorkomen dat daar op ongewenste manier gebruik van wordt 
gemaakt. 

In de Wiv2017 staat nu dat de diensten na inwerkingtreding nog twee jaar 
de tijd hebben om de wegingsnotities op te stellen. Gelet op het feit dat in 
de discussies in de aanloop naar het raadgevend referendum vaak 
gesproken werd over de waarborgen in de samenwerking met buiten 
landse diensten, heeft het kabinet besloten de termijn voor de afronding 
van deze wegingsnotities in te korten. Nog dit jaar is voor alle buiten 
landse diensten waarmee gegevens worden gedeeld, een wegingsnotitie 
opgesteld. Hiermee wordt de termijn die in de wet is voorzien, meer dan 
gehalveerd. 

Bij de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met een buitenlandse 
dienst, wordt de CTIVD direct geïnformeerd zodat zij hierop toezicht kan 
houden. Daarnaast is besloten dat met buitenlandse diensten waarvoor 
(nog) geen wegingsnotitie is opgesteld, geen uit OOG-interceptie op de 
kabel verkregen ongeëvalueerde gegevens gedeeld worden. Dit zal in een 
beleidsregel worden vastgelegd. 

De verantwoordelijk Ministers zullen streng toezien op de tijdige 
afronding van de wegingsnotities en op het delen van ongeëvalueerde 
gegevens. De CTIVD wordt gevraagd hierover aan de Tweede Kamer te 
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rapporteren. De wegingsnotities zijn tevens onderdeel van de 
wetsevaluatie. 

2. Aanpassing praktijk bewaartermijn drie jaar: 

De diensten krijgen de verplichting om een jaar na toestemming voor de 
inzet van OOG-interceptie op de kabel aan te geven of, en zo ja waarom 
deze gegevens langer bewaard dienen te worden. Om de gegevens langer 
te kunnen bewaren, moet de betrokken Minister jaarlijks om toestemming 
worden verzocht, tot de maximale bewaartermijn van drie jaar. Als de 
Minister hier geen toestemming voor geeft, worden de gegevens 
vernietigd. In een beleidsregel wordt vastgelegd dat binnen de periode 
van drie jaar, ieder jaar een beoordeling plaatsvindt of bewaren van de 
betreffende gegevens nog noodzakelijk is. 

3. Bijzondere bevoegdheden, waaronder OOG-interceptie op de 
kabel, worden zo gericht mogelijk ingezet: 

Er wordt een beleidsregel opgesteld die vastlegt dat, in het verlengde van 
de motie Recourt (vergaderjaar 2016-2017, 34 588, nr.SS), de inzet van de 
bevoegdheden door de diensten zo gericht mogelijk dient te zijn. Daarbij 
wordt de inbreuk op de grondrechten van derden nadrukkelijk meege 
wogen. Gerichtheid van de inzet wordt daarom binnen de wettelijke eis 
van proportionaliteit beoordeeld en dient expliciet te worden beschreven 
in de aanvraag tot de inzet van een bijzondere bevoegdheid. 

De betrokken Ministers zullen geen toestemming geven voor de inzet van 
de bijzondere bevoegdheid, indien deze toelichting niet adequaat is 
opgenomen. De TIB wordt verzocht dit punt bij haar rechtmatigheidstoets 
te betrekken en de CTIVD wordt verzocht om hierover te rapporteren. 
Vanzelfsprekend zal het effect van deze beleidsregel ook in de evaluatie 
worden meegenomen. 

Waarborgen in de uitvoeringspraktijk 

4. Inzet OOG-interceptie op de kabel 

Zoals hierboven beschreven, zal de OOG-interceptie zo gericht mogelijk 
worden ingezet. Alleen in het geval geen lichtere middelen beschikbaar 
zijn voor het te bereiken doel, wordt de inzet van OOG-interceptie op de 
kabeloverwogen. Met name voor onderzoek in Nederland zijn diverse 
alternatieve bijzondere bevoegdheden beschikbaar die gericht op 
personen kunnen worden ingezet, zoals de inzet van bronnen of obser 
vatie. Uit het wettelijk stelsel volgt dat in het kader van de proportionaliteit 
en subsidiariteit dan het lichtst mogelijke middel moet worden ingezet. 

In 2018,2019 en 2020 wordt bovendien, zoals in de memorie van 
toelichting van de Wiv2017 is beschreven, per jaar slechts één 
zogenaamde access-Iocatie gereed gemaakt voor OOG-interceptie op de 
kabel. Op deze wijze kunnen de diensten stapsgewijs ervaring op doen 
met deze nieuwe bevoegdheid. Bij de evaluatie zullen de resultaten van 
deze eerste inzet worden bezien. 

Het is daarom vrijwel uitgesloten dat OOG-interceptie op de kabel de 
komende jaren wordt ingezet voor onderzoek naar communicatie met 
oorsprong en bestemming in Nederland (met uitzondering van onderzoek 
in het kader van cyber defence, omdat bij digitale aanvallen misbruik 
wordt gemaakt van de Nederlandse digitale infrastructuur en 
OOG-interceptie op de kabel noodzakelijk kan zijn om dit te onderkennen). 
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Tot aan de evaluatie zal de CTIVD worden verzocht om hierop verscherpt 
toezicht uit te oefenen en daarover na één jaar reeds te rapporteren. De 
TIB zal worden verzocht om in haar eerste jaarverslag, dat rond dezelfde 
tijd gepubliceerd zal worden, in te gaan op de haar voorgelegde besluiten 
tot toepassing van de bevoegdheid van OOG-interceptie op de kabel. 

5. Omgang medische gegevens 

De Wiv2017 (artikel 19) kent een bijzondere status toe aan de verwerking 
van medische gegevens. De verwerking van persoonsgegevens wegens 
iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, lidmaatschap van een 
vakvereniging, gezondheid en seksuele leven vindt niet plaats. Dit kan 
alleen in aanvulling op de verwerking van andere gegevens, dus als 
iemand onderwerp is van lopend onderzoek en de medische gegevens het 
sluitstuk vormen op de informatie die de diensten nodig hebben om een 
dreiging goed in beeld te brengen. Dit geldt dus ook voor de eventuele 
verwerking van medische gegevens uit de dataset verkregen door 
OOG-interceptie op de kabel. 

Indien de diensten op medische gegevens stuiten die zij niet mogen 
inzien, zullen zij deze direct verwijderen. De CTIVD houdt toezicht of de 
diensten niet ten onrechte medische gegevens verwerken en rapporteert 
hierover aan de Tweede Kamer. 

6. Bescherming journalisten 

Het recht van journalisten om hun bronnen te beschermen, is verankerd in 
de Wiv2017. Voor de inzet van een bijzondere bevoegdheid jegens een 
journalist, waarbij de inzet kan leiden tot verwerving van gegevens inzake 
de bron van de journalist, moet ingevolge artikel 30, tweede lid, Wiv2017 
toestemming worden verkregen van de rechtbank Den Haag. Deze 
toestemming geldt slechts voor vier weken in plaats van de gebruikelijke 
drie maanden. 

Voor het delen van gegevens over de journalist zelf geldt, net als voor alle 
geëvalueerde gegevens, dat daarbij steeds een zorgvuldige afweging 
wordt gemaakt, waarbij ook rekening wordt gehouden met de functie van 
een individu en de bescherming van diens privacy en veiligheid. 

Indien de diensten vaststellen dat een journalist voorkomt in de verza 
melde data zullen zij die gegevens niet delen met buitenlandse diensten, 
tenzij dat noodzakelijk is voor de nationale veiligheid. 

Vervolg 

In het regeerakkoord is overeen gekomen dat de evaluatie van de Wiv2017 
binnen twee jaar na volledige inwerkingtreding zal worden gestart. De 
evaluatie ziet op de gehele wet, inclusief de in deze brief genoemde 
beleidsregels. 
Het kabinet is voornemens om na de evaluatie te komen met een voorstel 
tot wijziging van de wet. Deze wetswijziging kan dienen om beleidsregel 2 
(bewaartermijnen) te codificeren, waarbij de uitkomsten van de evaluatie 
vanzelfsprekend worden betrokken. Daarnaast kan een aantal onder 
werpen waarvan de CTIVD in haar eindbalans heeft aangegeven dat ze die 
het liefst wettelijk verankerd zouden zien, in deze wetswijzing worden 
meegenomen. Het betreft hier het wettelijk vastleggen van de zorgplicht 
voor gegevensbescherming en een regeling van het relevantiecriterium. 
Ook kan op dat moment hetgeen in het regeerakkoord is overeenge 
komen, namelijk dat «van het willekeurig en massaal verzamelen van 
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gegevens van burgers in Nederland of het buitenland kan, mag en zal 
geen sprake zijn» in de wet worden vastgelegd. 

Voor de beleidsregels 1 (wegingsnotities) en 3 (inzet bevoegdheden zo 
gericht mogelijk) zal het kabinet zo spoedig mogelijk komen met een 
voorstel tot wijziging van de wet. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren 

De Minister van Defensie, 
A.Th.B. Bijleveld- Schouten 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 2017-2018 

34588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten alsmede wijziging van 
enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 20 .. ) 

Nr.76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 april 2018 

Op 1 mei 2018 treedt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 
2017 in werking, nadat eerder al enkele artikelen die o.a. zien op de 
oprichting van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de 
afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in werking zijn getreden. Het 
koninklijk besluit dat voorziet in de inwerkingtreding wordt op 26 april 
2018 in het Staatsblad gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor de beleidsregels 
die zijn toegezegd in mijn brief aan uw Kamer van 6 april2018 (Kamer 
stukken 34 588 en 34270, nr. 70) en waarover op 10 april 2018 (Hande 
lingen II 2017/18, nr. 71, uitslag referendum over de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten) het debat is gevoerd met de leden 
van uw Kamer. Mede namens de Minister van Defensie informeer ik u in 
deze brief over de uitvoering van deze toezeggingen. Tevens ga ik in op de 
regels die gelden bij de overgang van de Wiv 2002 op de Wiv 2017. Tot 
slot informeer ik u over de publicatie van beleid naar aanleiding van 
eerdere toezeggingen. 

Beleidsregels Wiv 2017 

In mijn brief van 6 april 2018 en het debat hierover in uw Kamer op 
10 april 2018 heb ik toegezegd beleid te publiceren over de in de brief 
genoemde aanpassingen inzake de versnelde weging van samenwerking 
met buitenlandse diensten, de aanpassing van de praktijk van de 
bewaartermijn van drie jaar en de zo gericht mogelijke inzet van 
bijzondere bevoegdheden, waaronder onderzoeksopdrachtgerichte 
interceptie op de kabel. Deze beleidsregels zijn opgenomen als bijlage bij 
deze brief" waarbij voor de volledigheid en inzichtelijkheid ook de 
waarborgen voor de uitvoeringspraktijk inzake de omgang met medische 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 
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gegevens en de bescherming van journalisten zijn opgenomen. Het beleid 
zal daarbij conform mijn toezegging d.d. 10 april il. aan het lid Van der 
Graaf (ChristenUnie) worden gepubliceerd op de relevante websites om 
het geheel in samenhang inzichtelijk te maken. 

Samenwerking met buitenlandse diensten 

De AIVD en de MIVD mogen op grond van de Wiv 2017 samenwerkingsre 
laties aangaan met partnerdiensten van andere landen. Daartoe wegen de 
diensten of zij een samenwerkingsrelatie aangaan en zo ja, wat de aard en 
de intensiteit van die samenwerking zal zijn. De uitkomst van die weging 
en de beslissing om vervolgens die samenwerking aan te gaan, wordt 
vastgelegd in een wegingsnotitie. 

De beleidsregels verbieden het delen van uit OOG-interceptie op de kabel 
verkregen ongeëvalueerde gegevens met een buitenlandse dienst 
waarvoor geen wegingsnotitie is opgesteld. Bovendien wordt voortaan 
van elke verleende toestemming tot verstrekking van ongeëvalueerde 
gegevens aan een buitenlandse dienst melding gedaan bij de CTIVD, 
ongeacht de bron van de gegevens. 

Bewaartermijnen 

In de Wiv 2017 is een maximum bewaartermijn van drie jaar opgenomen 
in het kader van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. Gedurende die 
drie jaren zijn de diensten verplicht om deze gegevens te beoordelen op 
relevantie voor het onderzoek waarvoor deze gegevens zijn verworven 
alsmede enig ander lopend onderzoek; indien de gegevens niet relevant 
zijn, dienen deze te worden vernietigd. 

In de beleidsregels is neergelegd dat telkens een jaar na de verleende 
toestemming tot toepassing van de bijzondere bevoegdheid, voor zover 
deze betrekking heeft op interceptie van gegevens op de kabel, aan de 
betrokken Minister toestemming wordt gevraagd of de aldus verworven 
gegevens, voor zover zij nog niet op relevantie zijn beoordeeld, voor een 
aanvullende periode van een jaar mogen worden bewaard. Een verzoek 
moet door de diensten worden toegepast per set gegevens die met een 
verleende toestemming ex artikel 48 Wiv 2017 zijn verkregen. Een 
dergelijk verzoek kan vervolgens nogmaals worden gedaan nadat het 
eerste verzoek tot verlenging door de Minister is gehonoreerd (totdat de 
maximale bewaartermijn van drie jaar is bereikt). De diensten moeten in 
het verzoek om toestemming aantonen waarom de gegevens nog voor 
een periode van een jaar dienen te worden bewaard. 

Overeenkomstig de door de Tweede Kamer aangenomen motie van het lid 
Buitenweg zullen eventuele wijzigingen van de beleidsregel met 
betrekking tot de bewaartermijnen eerst aan de Tweede Kamer worden 
voorgelegd alvorens deze te wijzigen2• 

Zo gericht mogelijke inzet 

In de beleidsregels is vastgelegd dat, in het verlengde van de gewijzigde 
motie Recourt", de inzet van bevoegdheden door de diensten zo gericht 
mogelijk dient te zijn. Zo wordt in algemene zin bepaald dat de toepassing 
van de bijzondere bevoegdheden door de diensten zo gericht mogelijk 
dient plaats te vinden. Daarnaast wordt bepaald dat in een verzoek om 
toestemming voor de uitoefening van bijzondere bevoegdheden ook 

2 Kamerstuk 34 588, nr. 74. 
3 Kamerstuk 34 588, nr. 66. 
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nadrukkelijk aangegeven dient te worden op welke wijze aan de eis van 
gerichte inzet van de desbetreffende bijzondere bevoegdheid invulling 
dient te worden gegeven. Bij de beoordeling van het verzoek om 
toestemming zal de voor de desbetreffende dienst verantwoordelijke 
Minister zich ervan dienen te vergewissen of aan de eis van gerichtheid 
op adequate wijze is voldaan. In de gevallen waarin een rechtmatigheids 
toets door de TIB is voorzien - hetgeen het geval is in alle gevallen 
waarbij de wet de Minister aanwijst als de instantie die (bij uitsluiting van 
de mogelijkheid van mandaat) toestemming dient te verlenen - zal deze 
de wijze waarop aan de eis van gerichtheid is voldaan in haar beoordeling 
dienen te betrekken. 

Verzoeken aan de CTIVD 

De CTIVD houdt toezicht op de uitvoering van de Wiv 2017. In mijn brief 
van 6 april 2018 heb ik uw Kamer toegezegd een aantal verzoeken te 
zullen doen aan de CTIVD. De CTIVD wordt verzocht om te rapporteren 
over de tijdige afronding van de wegingsnotities en het delen van 
ongeëvalueerde gegevens4• Ook verzoek ik de CTIVD om te rapporteren 
over de toezegging gedaan in de genoemde brief van 6 april 2018 dat de 
betrokken Ministers geen toestemming geven voor de inzet van een 
bijzondere bevoegdheid, indien de gerichtheid van de inzet niet adequaat 
is opgenomen in de toelichting bij het verzoek. Tot slot vraag ik de CTIVD 
om tot aan de evaluatie verscherpt toezicht te houden op hetgeen 
eveneens in deze brief is toegezegd, namelijk dat het vrijwel uitgesloten is 
dat OOG-interceptie op de kabel de komende jaren wordt ingezet voor 
onderzoek naar communicatie met oorsprong en bestemming in 
Nederland (met uitzondering van onderzoek in het kader van cyber 
defence, omdat bij digitale aanvallen misbruik wordt gemaakt van de 
Nederlandse digitale infrastructuur en OOG-interceptie op de kabel 
noodzakelijk kan zijn om dit te onderkennen). 

In de bijgevoegde brief aan de CTIVD5 breng ik mede namens de Minister 
van Defensie de verzoeken van de regering over alsmede een tweetal 
verzoeken voortkomend uit moties van uw Kamer gedaan tijdens de 
parlementaire behandeling van de wet, uiteraard met dien verstande dat 
de CTIVD onafhankelijk is en dus zelf bepaalt welke onderwerpen zij 
onderzoekt", 

Regels overgang Wiv 2002 - Wiv 2017 

Gegevens die zijn verworven onder de Wiv 2002 vallen na de inwerking 
treding van de Wiv 2017 direct onder het bewaarregime. De in de Wiv 
2017 opgenomen regeling inzake de toets op relevantie en vernietiging 
van niet-relevante gegevens wordt op deze gegevens onverkort 
toegepast. 

Verzoeken tot inzet van bijzondere bevoegdheden waarvoor in de Wiv 
2017 een toestemming van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden 
(TIB) of de rechtbank Den Haag is voorgeschreven zullen zo snel mogelijk 
na inwerkingtreding aan de TIB of de rechtbank worden voorgelegd. De 
meest gevoelige lasten zullen het eerst worden voorgelegd. Na inwerking 
treding van de Wiv 2017 geldt de termijn die de nieuwe wet vereist. 

• Overigens heeft de CTIVD recent een rapport vastgesteld over de multilaterale gegevensuit 
wisseling van de AlVO met betrekking tot (vermeende) jihadisten, dat ik mede namens de 
Minister van Defensie op 28 maart ¡I. aan uw Kamer heb gezonden. Kamerstuk 29 924, nr. 160. 

B Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 
6 Kamerstuk 34 588, nr. 56 en 58. 
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Overigens is de looptijd van de onder de Wiv 2002 goedgekeurde 
verzoeken tot inzet maximaal drie maanden. 

Wat betreft de klachtbehandeling gelden voor de overgangsperiode de 
afspraken die de CTIVD hierover in overleg met de Nationale ombudsman 
heeft gemaakt. De Nationale ombudsman zal de klachten die voor de 
inwerkingtreding van de Wiv 2017 zijn ontvangen nog afhandelen. Na 
inwerkingtreding van de wet zullen klachten door de afdeling klachtbehan 
deling van de CTIVD worden afgehandeld. 

Tot slot 

Op 1 mei 2018 zullen op de websites van de AIVD en het Ministerie van 
Defensie conform eerdere toezeggingen aan uw Kamer over een tweetal 
onderwerpen het gezamenlijk beleid van de AIVD en de MIVD worden 
gepubliceerd7• 

Zoals is toegezegd in het debat d.d. 10 april 2018 zal het kabinet uw Kamer 
na de zomer een voorstel tot wijziging van de wet langs de lijn van de 
brief van 6 april 2018 doen toekomen. Daarenboven zal binnen twee jaar 
na volledige inwerkingtreding van de Wiv 2017 een evaluatie worden 
gestart. Zoals reeds aangegeven is het kabinet voornemens om na de 
evaluatie opnieuw te komen met een voorstel tot wijziging van de wet. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren 

7 Het betreft beleid inzake de omgang met onbekende kwetsbaarheden en de verzameling en de 
verwerking van bulkdatasets. De toezeggingen zijn gedaan tijdens het Algemeen Overleg 
IVO-aangelegenheden van 15 maart 2018 en bij reactie op het CTIVO rapport nr. 55 (Kamerstuk 
29924, nr. 155). 
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Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 
Vergaderjaar 2017-2018 

34588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten alsmede wijziging van 
enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 20 .. ) 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 april 2018 

Op 1 mei 2018 treedt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 
2017 in werking, nadat eerder al enkele artikelen die o.a. zien op de 
oprichting van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de 
afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in werking zijn getreden. Het 
koninklijk besluit dat voorziet in de inwerkingtreding wordt op 26 april 
2018 in het Staatsblad gepubliceerd. Hetzelfde 
geldt voor de beleidsregels die zijn toegezegd in mijn brief aan uw Kamer 
van 6 april 2018' en waarover op 10 april 2018 het debat is gevoerd met 
de leden van de Tweede Kamer. Mede namens de Minister van Defensie 
informeer ik u in deze brief over de uitvoering van deze toezeggingen. 
Tevens ga ik in op de regels die gelden bij de overgang van de Wiv 2002 
op de Wiv 2017. Tot slot informeer ik u over de publicatie van beleid naar 
aanleiding van eerdere toezeggingen. 

Beleidsregels Wiv 2017 

In mijn brief van 6 april 2018 en het debat hierover in de Tweede Kamer 
op 10 april 2018 heb ik toegezegd beleid te publiceren over de in de brief 
genoemde aanpassingen inzake de versnelde weging van samenwerking 
met buitenlandse diensten, de aanpassing van de praktijk van de 
bewaartermijn van drie jaar en de zo gericht mogelijke inzet van 
bijzondere bevoegdheden, waaronder onderzoeksopdrachtgerichte 
interceptie op de kabel. Deze beleidsregels zijn opgenomen als bijlage bij 
deze brief', waarbij voor de volledigheid en inzichtelijkheid ook de 
waarborgen voor de uitvoeringspraktijk inzake de omgang met medische 
gegevens en de bescherming van journalisten zijn opgenomen. Het beleid 
zal daarbij conform mijn toezegging d.d. 10 april il. aan het lid van de 

, Kamerstukken 12017/18,34588, letter G. 
2 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 162578.11. 
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Tweede Kamer Van der Graaf (ChristenUnie) worden gepubliceerd op de 
relevante websites om het geheel in samenhang inzichtelijk te maken. 

Samenwerking met buitenlandse diensten 

De AIVD en de MIVD mogen op grond van de Wiv 2017 samenwerkingsre 
laties aangaan met partnerdiensten van andere landen. Daartoe wegen de 
diensten of zij een samenwerkingsrelatie aangaan en zo ja, wat de aard en 
de intensiteit van die samenwerking zal zijn. De uitkomst van die weging 
en de beslissing om vervolgens die samenwerking aan te gaan, wordt 
vastgelegd in een wegingsnotitie. 

De beleidsregels verbieden het delen van uit OOG-interceptie op de kabel 
verkregen ongeëvalueerde gegevens met een buitenlandse dienst 
waarvoor geen wegingsnotitie is opgesteld. Bovendien wordt voortaan 
van elke verleende toestemming tot verstrekking van ongeëvalueerde 
gegevens aan een buitenlandse dienst melding gedaan bij de CTIVD, 
ongeacht de bron van de gegevens. 

Bewaartermijnen 

In de Wiv 2017 is een maximum bewaartermijn van drie jaar opgenomen 
in het kader van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. Gedurende die 
drie jaren zijn de diensten verplicht om deze gegevens te beoordelen op 
relevantie voor het onderzoek waarvoor deze gegevens zijn verworven 
alsmede enig ander lopend onderzoek; indien de gegevens niet relevant 
zijn, dienen deze te worden vernietigd. 

In de beleidsregels is neergelegd dat telkens een jaar na de verleende 
toestemming tot toepassing van de bijzondere bevoegdheid, voor zover 
deze betrekking heeft op interceptie van gegevens op de kabel, aan de 
betrokken Minister toestemming wordt gevraagd of de aldus verworven 
gegevens, voor zover zij nog niet op relevantie zijn beoordeeld, voor een 
aanvullende periode van een jaar mogen worden bewaard. Een verzoek 
moet door de diensten worden toegepast per set gegevens die met een 
verleende toestemming ex artikel 48 Wiv 2017 zijn verkregen. Een 
dergelijk verzoek kan vervolgens nogmaals worden gedaan nadat het 
eerste verzoek tot verlenging door de Minister is gehonoreerd (totdat de 
maximale bewaartermijn van drie jaar is bereikt). De diensten moeten in 
het verzoek om toestemming aantonen waarom de gegevens nog voor 
een periode van een jaar dienen te worden bewaard. 

Overeenkomstig de door de Tweede Kamer aangenomen motie van het lid 
Buitenweg zullen eventuele wijzigingen van de beleidsregel met 
betrekking tot de bewaartermijnen eerst aan de Tweede Kamer worden 
voorgelegd alvorens deze te wijzigen3• 

Zo gericht mogelijke inzet 

In de beleidsregels is vastgelegd dat, in het verlengde van de motie 
Recourt", de inzet van bevoegdheden door de diensten zo gericht mogelijk 
dient te zijn. Zo wordt in algemene zin bepaald dat de toepassing van de 
bijzondere bevoegdheden door de diensten zo gericht mogelijk dient 
plaats te vinden. Daarnaast wordt bepaald dat in een verzoek om 
toestemming voor de uitoefening van bijzondere bevoegdheden ook 
nadrukkerijk aangegeven dient te worden op welke wijze aan de eis van 
gerichte inzet van de desbetreffende bijzondere bevoegdheid invulling 

3 Kamerstukken 112017/18,34588, nr. 74. 
4 Kamerstukken II 2017/18, 34 588, nr. 66. 
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dient te worden gegeven. Bij de beoordeling van het verzoek om 
toestemming zal de voor de desbetreffende dienst verantwoordelijke 
Minister zich ervan dienen te vergewissen of aan de eis van gerichtheid 
op adequate wijze is voldaan. In de gevallen waarin een rechtmatigheids 
toets door de TIB is voorzien - hetgeen het geval is in alle gevallen 
waarbij de wet de Minister aanwijst als de instantie die (bij uitsluiting van 
de mogelijkheid van mandaat) toestemming dient te verlenen - zal deze 
de wijze waarop aan de eis van gerichtheid is voldaan in haar beoordeling 
dienen te betrekken. 

Verzoeken aan de CTIVD 

De CTIVD houdt toezicht op de uitvoering van de Wiv 2017. In mijn brief 
van 6 april 2018 heb ik de Tweede Kamer toegezegd een aantal verzoeken 
te zullen doen aan de CTIVD. De CTIVD wordt verzocht om te rapporteren 
over de tijdige afronding van de wegingsnotities en het delen van 
ongeëvalueerde gegevens5• Ook verzoek ik de CTIVD om te rapporteren 
over de toezegging gedaan in de genoemde brief van 6 april 2018 dat de 
betrokken ministers geen toestemming geven voor de inzet van een 
bijzondere bevoegdheid, indien de gerichtheid van de inzet niet adequaat 
is opgenomen in de toelichting bij het verzoek. Tot slot vraag ik de CTIVD 
om tot aan de evaluatie verscherpt toezicht te houden op hetgeen 
eveneens in deze brief is toegezegd, namelijk dat het vrijwel uitgesloten is 
dat OOG-interceptie op de kabel de komende jaren wordt ingezet voor 
onderzoek naar communicatie met oorsprong en bestemming in 
Nederland (met uitzondering van onderzoek in het kader van eyber 
defence, omdat bij digitale aanvallen misbruik wordt gemaakt van de 
Nederlandse digitale infrastructuur en OOG-interceptie op de kabel 
noodzakelijk kan zijn om dit te onderkennen). 

In de bijgevoegde brief aan de CTIVD6 breng ik mede namens de Minister 
van Defensie de verzoeken van de regering over alsmede een tweetal 
verzoeken voortkomend uit moties van de Tweede Kamer gedaan tijdens 
de parlementaire behandeling van de wet, uiteraard met dien verstande 
dat de CTIVD onafhankelijk is en dus zelf bepaalt welke onderwerpen zij 
onderzoekt", 

Regels overgang Wiv 2002 - Wiv 2017 

Gegevens die zijn verworven onder de Wiv 2002 vallen na de inwerking 
treding van de Wiv 2017 direct onder het bewaarregime. De in de Wiv 
2017 opgenomen regeling inzake de toets op relevantie en vernietiging 
van niet-relevante gegevens wordt op deze gegevens onverkort 
toegepast. 

Verzoeken tot inzet van bijzondere bevoegdheden waarvoor in de Wiv 
2017 een toestemming van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden 
(TIB) of de rechtbank Den Haag is voorgeschreven zullen zo snel mogelijk 
na inwerkingtreding aan de TIB of de rechtbank worden voorgelegd. De 
meest gevoelige lasten zullen het eerst worden voorgelegd. Na inwerking 
treding van de Wiv 2017 geldt de termijn die de nieuwe wet vereist. 
Overigens is de looptijd van de onder de Wiv 2002 goedgekeurde 
verzoeken tot inzet maximaal drie maanden. 

5 Overigens heeft de CTIVD recent een rapport vastgesteld over de multilaterale gegevensuit 
wisseling van de AlVO met betrekking tot (vermeende) jihadisten, dat ik mede namens de 
Minister van Defensie op 28 maart ¡I. aan uw Kamer heb gezonden. Kamerstukken II 2017/2018, 
29924, nr. 160. 

6 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 162578.10. 
7 Kamerstukken II 2016/17 34 588, nr. 56 en 58. 
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Wat betreft de klachtbehandeling gelden voor de overgangsperiode de 
afspraken die de CTIVO hierover in overleg met de Nationale ombudsman 
heeft gemaakt. De Nationale ombudsman zal de klachten die voor de 
inwerkingtreding van de Wiv 2017 zijn ontvangen nog afhandelen. Na 
inwerkingtreding van de wet zullen klachten door de afdeling klachtbehan 
deling van de CTIVD worden afgehandeld. 

Tot slot 

Op 1 mei 2018 zullen op de websites van de AIVD en het Ministerie van 
Defensie conform eerdere toezeggingen over een tweetalonderwerpen 
het gezamenlijk beleid van de AlVO en de MIVO worden gepubliceerdB• 

Zoals is toegezegd in het debat d.d. 10 april 2018 zal het kabinet de 
Tweede Kamer na de zomer een voorstel tot wijziging van de wet langs de 
lijn van de brief van 6 april2018 doen toekomen. Daarenboven zal binnen 
twee jaar na volledige inwerkingtreding van de Wiv 2017 een evaluatie 
worden gestart. Zoals reeds aangegeven is het kabinet voornemens om 
na de evaluatie opnieuw te komen met een voorstel tot wijziging van de 
wet. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren 

8 Het betreft beleid inzake de omgang met onbekende kwetsbaarheden en de verzameling en de 
verwerking van bulkdatasets. De toezeggingen zijn gedaan tijdens het Algemeen Overleg 
IVD-aangelegenheden van 15 maart 2018 en bij reactie op het CTIVD rapport nr. 55 (Kamer 
stukken 2017/18, 29924, nr. 155). 
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datum 1 juni 2018 
betreft Inwerkingtreding Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 

onskenmerk 162578.15u 

Geachte mevrouw Ollongren, 

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en 
Huis van de Koning heeft kennisgenomen van uw brief van 26 april jI. inzake inwerkingtreding 
van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.1 Daarnaast heeft de commissie 
kennisgenomen van uw brief van 25 april jI. inzake diverse toezeggingen en moties Wiv 2017.2 
Naar aanleiding van deze brieven wensen de leden van de fracties van Groenlinks en PvdD 
nog enkele vragen te stellen. De leden van de fractie van de SP sluiten zich bij deze vragen 
aan. 

Naar aanleiding van de antwoorden van de minister in de brief van 26 april hebben de leden van 
de fractie van Groenlinks nog enkele vragen. Aanvullend hebben zij ook een vraag over de 
brief van 25 april met de uitwerking van de moties. 

De minister stelt in haar antwoord van 26 april dat het niet mogelijk is dat ten aanzien van een 
wet beide regimes van de Wet raadgevend referendum gelijktijdig van toepassing zijn, maar 
waarop baseert zij die stelling? Is het niet zo dat op de voorliggende wet al per definitie ver 
schillende regimes van toepassing waren vanwege de gedeeltelijke inwerkingtreding? De rede 
nering van de regering zou betekenen dat als slechts één artikel of artikellid versneld in werking 
zou zijn getreden, artikel 12 op de hele wet van toepassing zou blijven. Acht de regering dit 
inderdaad denkbaar en zo nee, welke criteria zouden in haar ogen dan van toepassing zijn? 

Waarop baseert de minister de stelling dat artikel 12 nog gedurende de gehele procedure kan 
worden toegepast, dus ook na afronding van een referendum? Artikel 12 is bedoeld om een wet 
al in werking te laten treden als om spoedeisende redenen niet kan worden gewacht. De rege 
ring heeft het overgrote deel van de Wiv echter niet om die redenen al in werking laten treden. 
Het ontgaat de leden van de fractie van Groenlinks waarom dit overgrote deel niet met spoed in 
werking is getreden, terwijl de urgentie na het raadgevend referendum zo groot was, dat dit 
deel na zes weken in werking moest treden. Urgentie moet toch blijken uit onmiddellijke inwer- 

1 Kamerstukken I 2017/18, 34 588, J. 
2 Kamerstukken I 2017/18, 34 588, 1. 
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blad 2 

kingtreding en niet negen maanden na aanneming van de wet? Waarom heeft de regering er 
niet voor gekozen om een wetsvoorstel in te dienen en bij het parlement, met de argumenten 
die de minister in haar antwoorden geeft, daarbij aan te dringen op behandeling met spoed? 
Onlangs heeft staatssecretaris Knaps met goede argumenten de Tijdelijke wet Taakverwaarlo 
zing Sint Eustatius in een halve week tijd behandeld gekregen door beide Kamers. Hoewel deze 
wet een uitzonderlijk karakter had, laat het wel zien dat bij overtuigende argumenten de wetge 
ver snel kan handelen. 

De minister onderbouwt haar stelling dat voor de gehele wet artikel 12 van toepassing is met 
het argument dat de heroverweging de gehele Wiv betreft nu het referendum zag op de hele 
wet. De leden van Groenlinks begrijpen dit antwoord niet. Uiteraard zag het referendum op de 
gehele Wiv maar dat is toch nog geen argument om artikel 12 ook op dat deel van de Wiv toe te 
passen dat niet vervroegd in werking is getreden? De minister geeft toe dat in de gewijzigde 
memorie van toelichting bij de Wet raadgevend referendum kan zijn bedoeld dat na toepassing 
van artikel 12 alleen nog een intrekkingswet zou moeten worden voorbereid en geen inwerking 
tredingswet omdat de wet dan immers al in werking is getreden. Volgens haar is het echter 
evenmin uitgesloten dat een wet die nog niet in werking is getreden, na het referendum alsnog 
met een koninklijk besluit in werking kan treden. Welke interpretatiewijze van de wet past de 
minister hier toe? Is het niet duidelijk uit de hele Wet raadgevend referendum dat ten aanzien 
van een nog niet in werking getreden wet of onderdeel van een wet intrekking dan wel inwer 
kingtreding middels wetgeving wordt beoogd, opdat ten aanzien van alle onderdelen de wetge 
ver een transparante afweging kan maken, wat recht zou doen aan de stem van de kiezer? 

Tot slot hebben de leden van de fractie van Groenlinks een vraag naar aanleiding van de brief 
van 25 april bij het punt samenwerking met buitenlandse diensten. De AIVD en de MIVD mogen 
op grond van de Wiv 2017 samenwerkingsrelaties aangaan met partnerdiensten van andere 
landen, maar daartoe dient wel een wegingsnotitie te worden opgesteld. Zonder wegingsnotitie 
is doorgifte van ongeëvalueerde gegevens niet toegestaan. De leden van de fractie van Groen 
Links vinden dat een verbetering, maar zien wel nog een hiaat. Is er op het moment dat de 
ongeëvalueerde gegevens zijn overgedragen een beperking op verdere doorgifte naar diensten 
van derde landen? Wordt er bij de overdracht een clausule opgelegd die voorkomt dat via 'be 
vriende' diensten toch gegevens bij derde landen komen die op grond van de Nederlandse crite 
ria niet door de weging zouden zijn gekomen? Zo ja, hoe kan op uitvoering van die clausule 
worden toegezien en zo nee, op welke wijze kan de regering voorzien in een dergelijk 'keten 
beding'? 

De leden van de PvdD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de antwoorden in 
uw brief van 26 april. Zij hebben hierover een aantal aanvullende vragen. De regering geeft in 
de memorie van antwoord bij het voorstel Intrekkingswet raadgevend referendum van 9 mei 
2018 aan dat zij het intrekkingsvoorstel in lijn acht met de code voor goed openbaar bestuur. 
Deze code houdt onder andere in dat er ruimte geboden wordt aan participatie. Het bestuur 
weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet. Een coalitie bestaande 
uit belangenorganisaties Bits of Freedom, Privacy First, het Nederlands Juristen Comité voor de 
Mensenrechten (NJCM), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Free Press 
Unlimited, Greenpeace International, Waag Society, BIT, Voys, Speakup, Platform Bescherming 



datum 1 juni 2018 
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blad 3 

Burgerrechten en Public Interest Litigation Project (PILP) heeft met vijf kritiekpunten op het 
wetsvoorstel gereageerd waarmee de wet verbeterd zou kunnen worden. De organisaties vinden 
dat in reactie op het referendum door de regering een te minimale aanpassing is voorgesteld en 
hebben vijf basale verbeterpunten voorqesteld." Kunt u met betrekking tot elk van deze vijf 
verbeterpunten aangeven of u bereid bent die over te nemen, en waar dat niet het geval is, 
waarom niet? 

Kunt u toezeggen beide Kamers ten spoedigste te informeren over de wijze waarop de regering 
wilomgaan met de gerechtelijke uitspraak die zal volgen op de procedure die genoemde organi 
saties hebben aangespannen en die op 7 juni a.s. behandeld zal worden?" 

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en 
Huis van de Koning ziet met belangstelling uit naar uw reactie en ontvangt deze graag binnen 
vier weken na dagtekening van deze brief. 

Hoogachtend, 

Prof. mr. J.W.M. Engels 
Voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algeme 
ne Zaken en Huis van de Koning 

3 Zie daarvoor https:/Iwww.bof.nl/2018/04/06/kabinet-negeert-kritiek-en-dendert-door/ 
4 Zie https: (/www.bof.nI/20 18/05/16/op-7 -ju ni-staan-we-bij-de-rechter-om-de-sleepwet-te-stoppen/ 
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Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
T.a.v. mr. H. Brouwer 
Postbus 90701 
2509 LS DEN HAAG 

Datum 25 april 2018 
Betreft Verzoek ivm moties en toezeggingen Wiv 2017 

Geachte heer Brouwer, 

Op 1 mei 2018 treedt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2017 in 
werking, nadat eerder al enkele artikelen die o.a. zien op de oprichting van de 
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de klachtkamer van de 
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
(CTIVD) in werking zijn getreden. Mede namens de minister van Defensie breng 
ik graag enkele verzoeken onder de aandacht van uw commissie die voortvloeien 
uit de parlementaire behandeling van de wet. Ik hecht er daarbij aan te 
benadrukken dat uw commissie onafhankelijk is en dus zelf bepaalt welke 
onderwerpen zij onderzoekt. 

In motie nr. 56 van het toenmalige lid Recourt (PvdA), ingediend tijdens de 
parlementaire behandeling van de Wiv 2017, wordt de regering verzocht het 
verzoek van de Kamer aan de CTIVD over te brengen om binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze wet te rapporteren over hoe de bewaartermijn van drie 
jaar zich verhoudt tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waarbij 
wordt betrokken de vraag of de interceptie van gegevens zo gericht mogelijk is 
geschied en of de bewaartermijn en de bewaarde gegevens nodig zijn voor een 
goede taakultvoerlnq.' Tevens heeft de minister van Defensie bij de behandeling 
van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer de toezegging gedaan aan het lid Van 
Kappen om aan één van de verzoeken een element toe te voegen. Ik vraag u 
conform de genoemde toezegging in de Eerste Kamer om tevens te rapporteren 
over de vraag of de bewaartermijnen lang genoeg zijn. 

In motie nr. 58 van het toenmalige lid Schouten (ChristenUnie), eveneens 
ingediend tijdens de parlementaire behandeling van de wet, wordt de regering 
verzocht de CTIVD te vragen onderzoek te doen naar risico's bij de uitwisseling 
van data met buitenlandse diensten, de mate waarin dergelijke data worden 
verkregen en de wijze waarop de diensten met deze data omgaan en de Kamer 
daarover te lnforrneren." Ook dit verzoek breng ik hierbij aan u over. Tevens 
verzoek ik u om conform de toezegging in de genoemde brief van 6 april 2018 aan 
de Tweede Kamer te rapporteren over de tijdige afronding van de wegingsnotities 
en het delen van ongeëvalueerde gegevens. 

Tot slot verzoek ik u om te rapporteren over de toezegging gedaan bij de 
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genoemde brief van 6 april 2018 dat de betrokken ministers geen toestemming 
geven voor de inzet van een bijzondere bevoegdheid, indien de gerichtheid van de 
inzet niet adequaat is opgenomen in de toelichting bij het verzoek. Tevens vraag ik 
u om tot aan de evaluatie verscherpt toezicht te houden op hetgeen eveneens in 
deze brief is toegezegd, namelijk dat het vrijwel uitgesloten is dat OOG-interceptie 
op de kabel de komende jaren wordt ingezet voor onderzoek naar communicatie 
met oorsprong en bestemming in Nederland (met uitzondering van onderzoek in 
het kader van cyber defence, omdat bij digitale aanvallen misbruik 
wordt gemaakt van de Nederlandse digitale infrastructuur en OOG-interceptie 
op de kabel noodzakelijk kan zijn om dit te onderkennen). 

Ik zal de beide Kamers der Staten-Generaal informeren over deze brief. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

drs. K.H. Ollongren 
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