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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 taakuitvoering.1 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 informeren.2 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 

1 Kamerstukken II 2016/17, 34 588, nr. 56.
2 Kamerstukken II 2016/17, 34 588, nr. 58.
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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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