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Geachte mevrouw Dijkstra,

Eind oktober 2016 stuurde het kabinet het voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en

veiligheidsdiensten (Wiv 20..) naar de Tweede Kamer.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) biedt u hierbij haar

zienswijze op dit wetsvoorstel aan. Hiermee beoogt zij, vanuit haar ervaring en kennis van de

praktijk, handvatten te bieden voor de behandeling van het voorstel door uw Kamer.

In de nieuwe wet moet een evenwicht worden gevonden tussen bevoegdheden voor de

bescherming van de nationale veiligheid en waarborgen voor de bescherming van onze

grondrechten. Dit evenwicht is naar het oordeel van de CTIVD in het wetsvoorstel niet bereikt.

De CTIVD onderschrijft de door de regering gevoelde noodzaak van uitbreiding en modernisering

van de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD. Tegelijkertijd constateert zij dat essentiële

waarborgen tegen ongeoorloofde inbreuken op de privacy daarbij ontbreken.

Klassieke waarborgen alléén, zoals toestemming van de minister en toetsing door de

voorgestelde nieuwe toetsingscommissie TIB voorafgaand aan de inzet van bevoegdheden, zijn

niet langer voldoende. juist daar waar de inbreuk op de privacy zich het sterkst laat voelen, dat is

bij de daadwerkelijke verwerking van de gegevens, moeten nadere waarborgen komen. Bij het
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(geautomatiseerd) bewerken, analyseren en gebruiken van grote hoeveelheden gegevens,

waaronder Big Data analyse, ontbreken deze of hebben waarborgen geen verankering gekregen

bij wet. Effectief toezicht hierop is dan ook niet goed mogelijk.

In haar zienswijze reikt de CTIVD waarborgen aan die nu én in de toekomst bescherming van

onze grondrechten garanderen en effectief toezicht mogelijk maken.

Hierbij richt de CTIVD zich op 5 thema’s: () toezicht, (2) interceptie, (3) geautomatiseerde
gegevensverwerking, (4) hacken en (5) samenwerking met buitenlandse diensten. In bijlage 1

concretiseert de CTIVD haar adviezen voor essentiële waarborgen binnen deze vijf thema’s. In

bijlage II zijn overige voorstellen tot kwaliteitsverbetering van het wetsvoorstel opgenomen.
De CTIVD is graag bereid haar zienswijze aan uw Kamer rnondelirg toe te lichten in een

technische briefing.

Zij heeft een gelijkluidende brief gezonden aan de voorzitter van de Commissie Defensie, aan de

voorzitters van de betrokken commissies van de Senaat, alsmede aan de betrokken ministers.
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