UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Reparatiewetgeving voor Wiv nodig
Bezwaren direct oppakken
Dommering, E.
Publication date
2018
Document Version
Final published version

Link to publication
Citation for published version (APA):
Dommering, E. (null). (2018). Reparatiewetgeving voor Wiv nodig: Bezwaren direct
oppakken., Netkwesties. https://www.netkwesties.nl/1200/reparatiewetgeving-voor-wivnodig.htm

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:08 Dec 2021

Reparatiewetgeving voor Wiv nodig | Bezwaren direct oppakken | Netkwesties

NIEUWSBRIEF

HOME

DOSSIERS





EXPERTS

Bezwaren direct oppakken

Reparatiewetgeving voor Wiv nodig



HOME

 ONDERWERPEN

 BEVEILIGING

Bezwaren direct oppakken

Reparatiewetgeving voor Wiv nodig



Eerst kijken welke delen van de Wet op de Inlichtingen
en Veiligheidsdiensten (Wiv 2017) per 1 mei 2018 wel
ingevoerd kunnen worden en vervolgens vanuit de
bezwaren verbeteringen aanbrengen.
Een algemeen bezwaar tegen referenda is dat bij een
ja/nee antwoord onduidelijk is wat het publiek nu
eigenlijk precies tegen de wet heeft die het parlement
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heeft aangenomen. Dat is bij dit referendum niet of veel
minder het geval.
Het ‘nee’ is in het publieke debat dat aan het
referendum vooraf ging door vrijwel alle voorstanders
van een ‘nee’, niet als een algemeen veto tegen de wet
verdedigd, maar als een dringend verzoek om de wet
op het punt van controle van bevoegdheden en
bescherming van de privacy aan te passen, omdat de
wet op deze punten gebreken vertoont.
Dit spoort met de stemmotivering van het overgrote
deel van de deskundigen en hun belangenorganisaties
die Netkwesties.nl op 21 maart heeft gepubliceerd. Het
ligt ook in de lijn van de vele amendementen die tijdens
de parlementaire behandeling van uit deze hoeken zijn
ingediend en waarmee het Parlement weinig tot niets
heeft gedaan.
Het Parlement is door dit referendum op dit punt op de
vingers getikt. Wanneer Haersma Buma de nucleaire
optie in stelling brengt dat de uitslag van het referendum
de nationale veiligheid in gevaar brengt en dat daarom
de uitslag moet worden genegeerd, is dat dus pure
demagogie.
Een meer pragmatische en redelijke benadering is dat
nu eerst bezien wordt welke delen van de wet per 1 mei
wel in werking kunnen treden en welke niet. De wet
brengt immers verbetering, maar vertoont ook
gevaarlijke lacunes.

Buitenlandse uitwisseling
Een belangrijk bezwaar in het publieke debat was dat
de grote hoeveelheden gegevens die mogen worden
verzameld en zonder voorafgaande beoordeling met
buitenlandse veiligheidsdiensten mogen worden
gedeeld. De wet bevat weliswaar de waarborg dat
alleen gegevens mogen worden gedeeld met, kort
gezegd, veiligheidsdiensten in democratische landen,
maar artikel 166 van het overgangsrecht stelt deze
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regel voor bestaande samenwerkingsverbanden voor
twee jaar buiten werking. Artikel 64 van de wet dat de
diensten toestaat in bijzondere gevallen
ongeëvalueerde gegevens uit te wisselen kent helemaal
geen beperking. De CTIVD heeft in zijn recente advies
ervoor gewaarschuwd dat het laatste jaar veel te veel
gegevens met buitenlandse diensten worden gedeeld.
Dus met die ruime uitwisselingsbevoegdheid misschien
maar even wachten.
De tweede kwestie is een inventarisatie van de
amendementen die gingen over privacybescherming en
controle van bevoegdheden, en de inmiddels door de
regering na het aannemen van de wet over de
toepassing van de bevoegdheden gedane
toezeggingen.

Spoedig indienen
De derde stap is welke juridische bezwaren er door
verschillende belangenorganisaties (van journalisten,
privacy belangenorganisaties) in de reeds ver
gevorderde plannen van gerechtelijke procedures tegen
de staat naar voren worden gebracht. Een belangrijke
rol speelt immers het Europese recht en de waarborgen
die daarin zijn ontwikkeld om toezicht te houden op
veiligheidsdiensten. De Nederlandse rechter moet
krachtens onze grondwet nationale wetgeving aan
Europees recht toetsen.
Tenslotte kan dan bezien worden hoe deze bevindingen
in een reparatiewetgeving kunnen worden verwerkt die
zo spoedig als mogelijk kan worden ingediend. Aldus
zou een redelijke uitvoering aan de referendumuitslag
worden gegeven en kunnen wellicht rechterlijke
procedures worden voorkomen.
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