
OVERZICHT WETGEVINGSTRAJECTEN MET BETREKKING WETGEVING INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
STAND VAN ZAKEN PER 10 JANUARI 2005

Aanduiding/omschrijving Artikelen
Wiv

Planning Stand van zaken en knelpunten

Formele wetgeving
Wetsvoorstel bewaken en beveiligen 6, 6a

(nieuw), 7,
7a (nieuw),
13

Nader rapport
januari 2005

(Trekker: AIVD) Advies van de Raad van State
ontvangen (gedateerd 17/12/04). Vraagpunt: waarom
niet voorzien in risico-analyses door MIVD?

Wetsvoorstel "post-Madrid
maatregelen"

In brief aan TK (29
200 VII, 61) is
gemeld:

afronding
ambtelijke
voorbereiding
en uitwerking
zomer 2004;
wetsvoorstel
najaar 2004
naar RvSt

Ten opzichte van
de aan de TK
gemelde planning
is een vertraging
van +/- 4maanden
opgetreden.

Streven is
afronding concept-
wetsvoorstel in
februari 05

(Trekker: AIVD) Eerste concept is in Adviesgroep 7c
op 24 november 2004 aan de orde gesteld;
schriftelijke reactie Justitie en BZK/CZW ontvangen
en waar mogelijk verwerkt. Aangepast concept zal in
Adviesgroep 7c dd 18/01/05 aan de orde worden
gesteld.



2a

2b

2c

2d

28

2f

29

2h

3

Aanduiding/omschrijving

Geautomatiseerde bestandsanalyse
Rechtstreekse toegang tot bestanden van
derden
Medewerkingsplicht

gegevensverstrekking derden

Verruiming verstoringsmogelijkheid
Technische ondersteuning Kmar
Verlenging toestemmingsduur inzet
agenten
Verlenging toestemmingsduur aftappen

Toestemming binnentreden/machtiging
binnentreden
Wetsvoorstel instelling NSO

Artikelen
Wiv

13(7)

17a
(nieuw)

21
63
21 jo. 19

25 jo. 19

22 lid 5
30 lid 4
63a
(nieuw)

Planning

In brief aan TK (29
200 Vil, 61) is
gemeld:
- aanbieding
wetsvoorstel aan
MR eind 2004
Ten opzichte van
de aan de TK
gemelde planning
s er inmiddels
vertraging
opgetreden. Def zal
- mede namens

Stand van zaken en knelpunten

eerste concept-tekst gereed.
Tekst gereed

Tekst gereed (vzv deze betrekking heeft op
bestuursorganen)

Tekst gereed
Tekst gereed
Tekst gereed

Intern AIVD wordt onderzocht wat thans de
gemiddelde duur van een tap is (ook min en max
duur meenemen); gaat om uitbreiding max duur van
drie maanden tot vier, vijf of zes maanden.
Tekst gereed

(Trekker; MIVD) Omvat ook herijking van de
bestaande Sigint-bepalingen in de WIV. MIVD heeft
in intern memorandum geïnventariseerd welke
bepalingen van de Wiv 2002 zouden moeten worden
aangepast, uitgaande van de veronderstelling dat
^JSO als derde dienst wordt opgenomen. Inmiddels
igt er een concept-voorstel van de zijde van de AIVD
tot regeling NSO als facilitaire organisatie in een
nieuw artikel 63a in de WIV (betreft discussiestuk dat
ook intern AIVD nog wordt besproken).



4

5

6

Aanduiding/omschrijving

Wijziging Wvo nav evaluatie (apart
wetvoorstel)

Wijziging Wiv 2002 nav voorstellen
commissie bestuurlijke evaluatie

Overige wijzigingen (zie hierna; evt
mee te nemen in post-Madrid-traject;

Artikelen
Wiv

Wvo

Planning

min BZK - TK bij
brief informeren
over stand van
zaken.

In brief aan TK (29
200 VII, 61) is
gemeld:
- na parlementaire
behandeling
rapportage
uitvoerbaarheid
Wvo start
wetgevingstraject
In brief aan TK (29
200 VII, 61) is
gemeld:
- wetsvoorstel
(vermoedelijk) eind
2004 in MR.
Naar huidige stand
van zaken: evt
wijzigingen van de
WIV 2002 zullen in
Post Madrid-
wets voorstel
worden
meegenomen.

In brief aan TK (29

200 VII. 61) is

Stand van zaken en knelpunten

(Trekker: AIVD) Rapportage uitvoerbaarheid Wvo is
aan de Tweede Kamer aangeboden; zie
kamerstukken 29 843. Zodra capaciteit KJA dat
toelaat, wordt wetswijziging opgepakt. Hoeft strikt
genomen niet te wachten op behandeling rapportage
inTK.

(Trekker: AIVD) Rapport CBE is op 16/11/04
uitgebracht aan MinBZK; kabinetsstandpunt wordt
naar verwachting tweede helft 05 aan de TK
aangeboden. Vooralsnog worden slechts beperkte
wijzigingen van de Wiv voorzien.

(Trekker: AIVD)



6a

6b

6c

6d

6e

Aanduiding/omschrijving

anders in CBE-traject)

Minister BuZa ais mede-opdrachtgever
ihkv inlichtingentaak buitenland
Aanpassing regeling reisbeperkingen

Uitbreiding meldingsplichtige ambtenaren
[alle ambtenaren belastingdienst?)

Uitbreiding mogelijkheid technische
ondersteuning door andere instanties
Vereenvoudiging benoemingsprocedure
Commissie van Toezicht

Artikelen
Wiv

6,7

10

62

63

65

Planning

gemeld:
- wetsvoorstel
(vermoedelijk) eind
2004 in MR
Ten opzichte van
wat aan de TK is
gemeld kan rnbt
diverse
onderwerpen
worden vastgesteld
dat deze in het
Post-Madrid
wetsvoorste!
worden
meegenomen; ligt
in die zin op
schema.

Stand van zaken en knelpunten

Tekst gereed; wordt meegenomen in wetsvoorstel
post-Madrid.
Nog uit te werken. Afstemming met BZK/CZW
noodzakelijk ivm ambtenaarrechtelijke en
grondrechtelijke aspecten.
Tekst gereed; wordt meegenomen in wetsvoorstel
post-Madrid. Aandachts/overlegpunt: aanwijzing IND-
ers.
Tekst gereed; wordt meegenomen in wetsvoorstel
post-Madrid
Tekst gereed; wordt meegenomen in wetsvoorstel
post-Madrid



Aanduiding/omschrijving Artikelen
Wiv

Planning Stand van zaken en knelpunten

6f Uitzonderingen van de toepasselijkheid
van de Algemene wet bestuursrecht

91
(opnemen
86, lid 2,
eerste
volzin)

Tekst gereed; wordt vooralsnog meegenomen in
wetsvoorstel post-Madrid. Echter ook in het akder
van "bewaken en beveiligen" dient uitzondering te
worden gecreëerd, zodat het waarschijnlijk in dat
wetsvoorstel wordt meegenomen,

Overige wijzigingen formele wetgeving
die (nog) niet zijn ondergebracht in
andere trajecten

Is geen planning
voor afgesproken;
al naar gelang
stand van zaken
bezien of het in een
lopend wetstraject
kan worden
meegenomen.

(Trekker: AIVD)

7a Inzage in documenten (vlgs. CvT zou er
een omissie zijn mbt artikel 55)

55 Zie besluitenlijst Adviesgroep 7c dd 1 juli 2004. Dit
actiepunt leidt ertoe de kennisnemingsregeling in de
WIV eens nader tegen het licht te houden
(aandachtspunten: weigeringsgronden in relatie tot
"nieuwe" Wob, vijfjarentermijn voor inzageverzoeken
mbt gegevens over onderwerpen)

7b

7c

Gegevens betreffende de identiteit van
agenten en informanten: niet overdragen
naar archiefbewaarplaats maar
vernietigen

43/44 Nog uit te werken.

Wel/niet opnemen van coördinerende rol
minister van Justitie in WIV

Is mede afhankelijk van definitieve (wettelijke)
invulling van deze rol; betreft ook principieel
vraagstuk: scheiding inlichtingenwerk - opsporing;
vergt nadere studie; relatie met rapport CBE en de
problematiek van sturing

7d CT-infobox 60 e.v. Wordt wettelijke regeling voor gemaakt; gaat



7e

7f

8

9

Aanduiding/omschrijving

Regeling betreffende tappen en opvragen
verkeersgegevens herijken mbt
ontwikkeling in elektronische
communicatiesector (vgl. discussie rond
begrip aanbieder openbare
telecomnetwerk of -dienst)
Mogelijk maken van toestemming HAIVD
namens minister van BZK mfat inzet
bijzondere bevoegdheden door MIVD op
plaatsen buiten gebruik van het ministerie
van Defensie

Lagere regelgeving
Am vb ex artikel 28

Amvb ex artikel 21, lid 7

Artikelen
Wiv

25 e.v.

Par. 3.2.2

Planning

Nader rapport in
februari 05

Voor zomerreces
05 ontwerp-voorstel
naar MR

Stand van zaken en knelpunten

waarschijnlijk mee in Post-Madrid wetsvoorstel (evt
separaat wetsvoorstel indien afstemming met andere
betrokken partijen te veel tijd gaat nemen). Min BZK
heeft in AO terrorismebestrijding van 08/1 2/04
wettelijke regeling (codificatie huidige situatie)
aangekondigd.
Mbt artikel 28 en 29 is een tekst gereed; gaat mee in
Post-Madrid wetsvoorstel; dient nog wel met
DGTP/EZ te worden besproken.

Tekst gereed; wordt meegenomen in wetsvoorstel
post-Madrid.

Advies Raad van State d.d. 10 december 2004
(kritiek RvSt betreft - verondersteld - ontbreken
adequate delegatiegrondslag opvragen
bankrekeningnummers c.a. betreffende de personen
die de telefoonrekening betalen). Ontwerp-besluit Is
genotificeerd bij EC: einde stand still op 21-02-2005
In Adviesgroep 7c is besloten dat deze amvb er dient
te komen (nav notitie CvT terzake). Min BZK heeft dit
ook bij AO terrorismebestrijding aan TK toegezegd.
Wordt begin 2005 opgepakt.



10

11

12

13

14

Aanduiding/omschrijving

Wetgeving andere departementen

Wetsvoorstel politiegegevens

Wijziging artikel 3.10 Tw

Vrijstellingsregeling ex 3.10, derde lid,
jo. Tweede lid, Tw (IMSI-catcher)

Aanpassing ClOT-besluit

Kostenregeling ex 13.6
Telecommunicatiewet

Artikelen
Wiv

NvT

NvT

NvT

Planning

Advies RvSt eerste
kwartaal 05

Advies RvSt eerste
kwartaal 05

Inwerkingtreding
voorzien per 1 april
2005.
Moet binnen jaar na
inwerkingtreding
ClOT-besluit (= 1

september 2004) in
voorbereiding
worden genomen.

Inwerkingtreding
per 1/3/05.

Stand van zaken en knelpunten

In artikel 24 geclausuleerde rechtstreekse toegang
tot politiegegevens voor AIVD (amvb moet nog
bepalen welke soorten gegevens toegankelijk zijn;
voorts moeten nadere afspraken komen tussen AIVD
en OM over een vorm van kennisgevingsplicht).
(Trekker: EZ) Betreft technische aanpassing 3.10
(ivm toepasselijkheid Awb op besluiten tot afwijkend
gebruik frequentieruimte alsmede vermelding MinDef
in 3.10, derde lid). Wordt meegenomen in EZ-brede
Veegwet. Ligt voor advies bij RvSt.
(Trekker: EZ) Concept-aanwijzingsregeling is gereed
(ambtelijke overeenstemming). Is ter notificatie bij de
EC aan CDIU gezonden.

(Trekker: EZ) Aanpassing is nodig ivm
toepasselijkheid op ISP's (betreft inhoudelijke en
technische correcties); voorts loopt thans

haalbaarheidsstudie ClOT (intern) naar
aansluitmogelijkheid ISP's (per 1 september 2006).

In overleg EZ(DGTP)/Ju (DGRH)/BZK(AIVD) is
afgesproken dat EZ (opnieuw) regeling zal gaan
voorbereiden. In bewindsliedenoverleg 10/12/04
tussen Fin/EZ/Ju/Def/BZK afgesproken dat er een

tariefregeling per 01/03/2005 zou moeten komen. Ju
heeft concept voorbereid; EZ ligt (lag?) dwars. Nader
Dewindsliedenoverleg op 1 7/1 2/04 geweest. EZ zal -

alsnog - regeling gaan voorbereiden.



15

16

17

Aanduiding/omschrijving

Overig
Inwerkingtredings-kb m.b.t. artikel IV
van de Wet vorderen gegevens
telecommu nicatio

Inwerkingtreding Besluit beveiliging
gegevens aftappen telecommunicatie

Evaluatie Hoofdstuk 13
Telecommunicatiewet (Bevoegd
aftappen)

Artikelen
Wiv

NvT

NvT

NvT

Planning

Inwerkingtreding
artikel IV
waarschijnlijk per 1
maart 2005
mogelijk (hangt
samen met afloop
notificatie Besluit ex
artikel 28 WIV
2002)

Voor eind 2004
evaluatierapport ;
aangezien
evaluatie-
onderzoek pas eind
2004 is gestart.
wordt deze
slanning niet
gehaald.

Stand van zaken en knelpunten

Relatie met (8): inwerkingtreding van het Besluit ex
artikel 28 Wiv is gekoppeld aan inwerkingtreding
artikel IV Wet vorderen gegevens telecommunicatie

Kan naar ons oordeel in werking treden; wel dient
EZ/DGTP ism AIVD/BVA-ICT de aanwijzing van
vertrouwensfuncties op te starten. Inmiddels heeft EZ
aangegeven dat inwerkingtredingsbepaling zou
moeten worden aangepast om mogelijk te maken dat
bepaling betreffende eis van personeel op
vertrouwensfuncties vzv het gaat om behandeling
AlVD/MIVD-verzoeken tijdelijk buiten werking blijft.
Nader overleg met EZ nodig.
(Trekker: EZ) Evaluatie-onderzoek is in najaar 2004
opgestart. AIVD?MIVD/Justitie hebben EZ/DGTP
gemeld dat zij geen medewerking aan onderzoek
verlenen o.m. wegens feit dat men geen plaats heeft
in begeleidingscommissie.



Aanduiding/omschrijving Artikelen
Wiv

Planning Stand van zaken en knelpunten

Nader rapporten inzake
Grondwetsherzieningsvoorstellen mbt
de artikelen 10 en 13

(Trekker: BZK/CZW) Nav (negatieve) adviezen Raad
van State wordt afgezien van indienen
Grondwetsherzieningsvoorstellen mbt artikelen 10 en
13 bij het parlement. Wel zullen nieuwe voorstellen
worden aangekondigd.

Herziening artikel 98 Sr? (Trekker: AIVD) Aanpassen aan post "koude oorlog"
situatie nodig?

Wetsvoorstel afgeschermde getuigen Nota nav verslag in
januari 05

Ingediend bij TK (29 743). Dient naar oordeel AIVD
op onderdelen nog aangepast c.q. verduidelijkt te
worden. Inmiddels is er een verslag uitgebracht.
Concept-nota nav het verslag is voor reactie aan
AIVD voorgelegd. AIVD heeft in eerste week januari
05 schriftelijk gereageerd; op 07/01/05 mondeling
besproken met Justitie.

Ontwerp-Wetsvoorstel verruiming
mogelijkheden voorkoming en
opsporing terroristische misdrijven

Justitie streeft naar
behandeling in
RNV 18/01/05;
wegens niet (tijdig)
betrekken AIVD
riskeert Justitie
vertraging in traject.

Is door justitie voor externe consultatie uitgezet; is
niet vooraf met AIVD afgestemd. Min Donner en
NCtb is daarop door PHAIVD op aangesproken.
Inmiddels zijdens Justitie aangegeven dat AIVD met
opmerkingen/tekstvoorstellen kan komen. Op
07/01/05 schriftelijke reactie gegeven; heeft
repercussies voor toelichting en wellicht ook Wiv.

AIVD/KJA/KJ7DI


