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Betreffende wetsvoorstel: 

 

32185 

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de aanpassing van de 

bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail 

over het internet en internettelefonie  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 21 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.  
 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Beweegredenen 

Artikel I, onderdeel A 
8 à 11  à 13 (Gesthuizen en Braakhuis) 

Dit amendement regelt dat de investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten voor de 

technische voorzieningen die door aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken 

en openbare telecommunicatiediensten zijn of worden gemaakt om te kunnen voldoen aan 

de artikelen 13.1, 13.2a, 13.4 en 13.5 van de Telecommunicatiewet, voortaan rechtvaardig 

en evenredig te hunnen laste komen. Bijvoorbeeld ten aanzien van kleine aanbieders is het 

onrechtvaardig hen, zoals thans geregeld, alle kosten te laten dragen van investeringen in 

hardware en met name software die nodig is om de gegevens op te slaan, te beheren, up 

to date te houden en te beveiligen, zonder dat hier een reële vergoeding tegenover staat. 

Deze investeringskosten zijn grotendeels schaalonafhankelijk, waardoor bepaalde ISP’s 
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relatief hogere kosten hebben door de wettelijke verplichting tot opslag en levering van 

gegevens. Voor iedere keer dat er door politie en justitie gegevens gevraagd worden 

krijgen de aanbieders op dit moment een vergoeding. Dit is echter geen vergoeding voor 

de onevenredig hoge investeringskosten van bepaalde ISP’s. Met dit amendement wordt 

een rechtvaardige vergoedingsstructuur voorgesteld. Uitvoering wordt gegeven aan de 

aangenomen motie De Wit, Kamerstukken II 2007/08, 31 145, nr. 15, waarin de regering 

werd verzocht met voorstellen te komen voor een rechtvaardiger vergoedingsstructuur. 

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt aan het slot van het opschrift van het 
wetsvoorstel toegevoegd: , en de invoering van een vergoedingsregeling. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66  

 

 

Artikel I 
9 à 10 (Gesthuizen.c.s) 

De bewaarplicht van telecommunicatiegegevens is in Nederland ingevoerd met het 

wetsvoorstel met nummer 31 145, na een langdurige en uitgebreide nationale en Europese 

discussie over het nut, de noodzaak en effectiviteit van het langdurig bewaren van 

historische verkeersgegevens. Hoewel het Nederlandse parlement de bewaarplicht niet zag 

zitten stemde de Nederlandse regering hier toch mee in en moest de EU-richtlijn 

dataretentie worden geïmplementeerd. Daarbij is niet gekozen voor de minimale 

bewaartermijn van 6 maanden, maar voor 12 maanden. 

Nut en noodzaak van het langdurig opslaan van telecommunicatiegegevens zijn nu nog 

steeds onvoldoende aangetoond. Ook de Europese Commissie heeft in het evaluatierapport 
over de richtlijn dataretentie niet duidelijk kunnen maken wat de toegevoegde waarde is 

van het langdurig bewaren van telecommunicatiegegevens. Bovendien kan de bewaarplicht 

nog steeds eenvoudig worden omzeild door kwaadwillenden, de effectiviteit is dus hoogst 

twijfelachtig. 

Het voorliggende wetsvoorstel halveert de duur van de opslag van het internetverkeer van 

twaalf naar zes maanden, maar laat de termijn van twaalf maanden intact voor 

telefoonverkeer. Dit amendement beoogt ook de termijn van de bewaarplicht voor 

telefoonverkeer terug te brengen tot het minimum dat op grond van de richtlijn 

dataretentie is toegestaan. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 
 
 

 
Moties 
 
12 (van der Steur c.s.) over kostenvergoedingen aan ISP's  

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

 

 

 


