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34 851 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) 
(Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming) 

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BUITENWEG 
Ontvangen 8 maart 2018 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Na artikel 33 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: 

Paragraaf 3.2a Persoonsgegevens in het kader van nationale veiligheid  

Artikel 33a. Overige uitzonderingsgronden inzake gegevens voor 
zover daarop de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
2017 van toepassing is.  

Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft waarop de 
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 van toepassing is, die 
krachtens artikel 3, derde lid, onder b, van deze wet buiten de werkings-
sfeer van de verordening blijft, kunnen communicatiediensten en derden 
berichten over de omvang en aard van de medewerking die zij hebben 
verleend als bedoeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
2017, voor zover het belang van de nationale veiligheid zich daar niet 
tegen verzet. Bij algemene maatregel van bestuur worden hierover criteria 
en voorwaarden vastgesteld. 

Toelichting  

Ingevolge artikel 3, derde lid, onder b, van deze wet valt de verwerking 
van persoonsgegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten buiten 
de werkingssfeer van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Onder omstandigheden, voor zover de nationale veiligheid zich daar niet 
tegen verzet, moeten derden en aanbieders van communicatiediensten 
die ingevolge de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 
meewerken waar mogelijk transparantie betrachten, bijvoorbeeld door 
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geaggregeerde data te publiceren over aard en omvang van de 
medewerking aan die inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
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