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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 11 juni 2012  

Onderwerp Beantwoording Kamervragen over online privacy 

 

 

In antwoord op uw brief van 21 mei 2012 deel ik u mede dat de schriftelijke 

vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) over online privacy (ingezonden 21 mei 

2012) worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief. 

 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

 

 

 

F. Teeven 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Directoraat-Generaal 

Rechtspleging en 

Rechtshandhaving 

Directie Juridische en 

Operationele 

Aangelegenheden 

2 DJOA 
  

Schedeldoekshaven 100 

2511 EX  Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/venj 
  

  

Ons kenmerk 

267966 
  

Uw kenmerk 

2012Z10110 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 

 

 

 



 
 

 

  

 Pagina 2 van 2 

   

 

 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 

Rechtshandhaving 

Directie Juridische en 

Operationele 

Aangelegenheden 

2 DJOA
  

 

Datum 

11 juni 2012 
 

Ons kenmerk 

267966 

 

 

 

2012Z10110 

 

Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie over online privacy (ingezonden 21 mei 2012) 

 

1 

Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen, waarin u stelt dat het 

niet in het belang is van de opsporing om inzicht te verschaffen in de 

mate waarin sociale media door de opsporingsautoriteiten gevolgd 

worden? 1) 

 

Antwoord 

Ja. 

 

2 

Is het waar dat informatie over het aftappen van telefoonverkeer door 

opsporingsdiensten wel openbaar wordt gemaakt? Bent u van mening dat 

het vrijgeven van deze informatie het risico met zich mee brengt dat 

personen hun gedrag daarop gaan afstemmen? 

 

Antwoord 

De jaarlijkse tapstatistieken maken deel uit van het departementaal jaarverslag. 

De cijfers over het jaar 2011 heeft uw Kamer onlangs ontvangen (Kamerstukken 

II, vergaderjaar 2011-2012, 33240 VI, nr. 1). Deze statistieken omvatten zowel 

telefoontaps als IP-taps, alsook het aantal vorderingen van verkeers- en 

identificerende gegevens. Het risico dat personen hun gedrag afstemmen op basis 

van deze informatie acht ik aanvaardbaar, maar dit risico neemt toe naarmate de 

cijfers verder uitgeplitst worden. 

 

3 

Bent u van mening dat voor het aftappen van telefoons en sociale media 

door opsporingsautoriteiten dezelfde juridische en democratische 

controlemechanismen moeten gelden? 

 

4 

Zou u alsnog inzicht willen geven in de mate waarin sociale media door 

de opsporingsautoriteiten gevolgd wordt? Zo nee, zou u deze weigering 

dan willen toelichten in het licht van artikel 68 van de Grondwet? 

 

Antwoord 3 en 4 

De inlichtingenplicht van bewindspersonen tegenover de Staten-Generaal, zoals 

vastgelegd in artikel 68 van de Grondwet, is een uitermate belangrijk 

staatsrechtelijk beginsel. Het parlement kan zijn controletaak niet goed uitvoeren 

indien het niet over de daarvoor noodzakelijke informatie beschikt. Zoals de 

toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitvoerig 

uiteen heeft gezet in een brief over de reikwijdte van artikel 68 (Kamerstukken II, 

vergaderjaar 2011-2012, 28362, nr. 2) stelt dit artikel evenwel ook een grens aan 

de inlichtingenplicht, namelijk bij gevallen waarin het verstrekken van de 

gevraagde informatie in strijd is met het belang van de staat. Hiervan is naar mijn 

oordeel in dit geval sprake. 

 

  

1) Tweede Kamer 2011–2012, Aanhangsel Handelingen, nr. 2420 


