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Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 9 juni 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en 
Van Haga. 
Tegen: Krol/Van Kooten-Arissen, DENK, PVV en FVD. 

 
 
Verworpen amendementen 
 
Invoeging artikel I, onderdeel Ea1 

8 (Buitenweg) over instemming van de betrokken minister bij gegevensverstrekking via 
een informant 
 
De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 regelt ten aanzien van diverse 
(bijzondere) bevoegdheden waarborgen om te voorkomen dat al te makkelijk al te veel 
gegevens verzameld worden, met een grote impact op mensenrechten. Deze waarborgen 
gelden niet als een bulk data via informanten worden verkregen. Indiener is van mening 
dat dit niet logisch en onjuist is. Wanneer een informant door de diensten wordt benaderd 
werkt deze vrijwillig mee. Over deze vrijwilligheid valt in voorkomende gevallen iets te 
zeggen, immers is het de vraag of een informant die benaderd wordt goed kan inschatten 
wat de gevolgen zijn van de medewerking om data te verstrekken. Ook is het de vraag of 
de potentiële informant – zeker als het een individuele medewerker van een organisatie is 
– zich niet onder druk gezet zal voelen om mee te werken als deze door een van de 
diensten wordt benaderd. Daarnaast is indiener van mening dat de impact op 
burgerrechten leidend dient te zijn bij de inzet van bevoegdheden en niet de wijze waarop 
de gegevens verzameld zijn. Om de inbreuk op burgerrechten – die soms nodig zijn – via 
informanten beter te reguleren stelt indiener via dit amendement voor om bij de 
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 blad 2 
 

 

gegevensverstrekking via een informant instemming van de betrokken Minister 
noodzakelijk te maken. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Krol/Van Kooten-Arissen,  
PVV en FVD. 
 
 
Artikel I, onderdelen K en M 

7 (Van Raak) over het niet delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten 
 
Indiener beoogt met het amendement het delen van ongeëvalueerde gegevens met 
buitenlandse diensten te verbieden. Als niet duidelijk is welke gegevens een dataset bevat 
is er altijd een risico dat gevoelige (persoons)gegevens met buitenlandse diensten worden 
gedeeld. Dat risico vindt de indiener onacceptabel. Het was één van de belangrijkste 
redenen dat mensen in het referendum tegen de invoering van de Wet inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2017 hebben gestemd. Met dit amendement wordt alsnog recht gedaan 
aan die bezwaren. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, DENK, Krol/Van Kooten-Arissen, PVV en 
FVD. 
 
 
Artikel I, onderdelen K en M 

9 (Buitenweg) over een toets van de TIB bij het delen van ongeëvalueerde data 
 
Het delen van informatie met buitenlandse diensten is soms noodzakelijk. De Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 biedt evenwel de diensten ook de mogelijkheid 
om ongeëvalueerde bulk data met buitenlandse diensten te delen. Indiener vindt dit 
onwenselijk omdat hierbij bijvoorbeeld informatie kan zitten die een mensenrechtenactivist 
in gevaar kan brengen of een journalistieke bron kan onthullen. Ook is niet bekend met wie 
de buitenlandse partnerdiensten deze data zelf zullen delen. Dit kan onbedoelde negatieve 
gevolgen hebben voor burgers. Indiener is van mening dat het logisch zou zijn om, net als 
bij het verzamelen van meta data via onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, ook bij het 
delen van deze informatie met buitenlandse diensten niet slechts de toestemming van de 
Minister nodig is maar ook toezicht door de toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB). 
Op deze wijze wordt voordat gegevens gedeeld worden een onafhankelijke 
rechtmatigheidstoets gedaan. 
Verworpen. Voor:  SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Krol/Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, PVV en FVD. 
 
 
 
Motie 
 
10 (Van Esch) over altijd aantekening maken bij het uitwisselen van gegevens met 
buitenlandse diensten 
Aangehouden. 

 


