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22 maart 2004 04G464814 Inventerisatie wijzigingen Wîv 2002 

Op 6 juni 2003 stemde de ful.ad voor de Inlichtingen- en V ciligheidsdiensten (RIV) 
in met het voorstel om aan de Adviesgroep 7C de opdracht te verstrekken om een 
onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de procedures tot benoeming van 
leden van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te 
vereenvoudigen en hiertoe concrete voorstellen te doen. 
De Adviesgroep 7C heeft vervolgens, naast deze opdracht van de RIV, onderzocht 
of en zo ja, welke onderdelen van de Wiv 2002 daarnaast in aanmericing komen voor 
wijziging. De Adviesgroep kwam tot de conclusie dat de Wiv 2002 in de toekomst 
op een aantal punten gewijzigd zal moeten worden. Hoewel het wellicht wenselijk 
zou zijn om alle wijzigingen van de Wîv 2002 in één voorstel te vervatten is hier, 
vanwege praktische redenen, niet voor gekozen. De hieronder aangegeven 
onderwerpen van wijziging verschillen onderling aanzienlijk voor wat betreft de 
stand van de politieke besluitvorming, de politieke h"Wetsbaarheid en de materiele 
betekenis. Het opnemen van die voorstellen in één groot wetsvoorstel zou tot 
gevolg hebben dat de voortgang afhankelijk wordt van de meest tijdrovende 
voorstellen en dat op zich eenvoudiger en minder controversiële 
wijzigingsvoorstellen daarop zouden moeten wachten. De adviesgroep 7C is van 
oordeel dat dit niet gewenst is en stelt voor om de navolgende vijf 
wetswijzigingtrajecten in te zetten. 

a. Snelle wijziging van enkele artikelen van. 
Toelichting: Het gaat hierbij om de wijziging van enkele artikelen die niet
controversieel zijn of waarvan wijziging zeer gewenst is. Daarbij valt te denken aan 
de toevoeging van de minister van Buitenlandse Zaken bij de artikelen 6 en 7, omdat 
deze dient te participeren in de RIV vanwege de opdrachtverlening in het kader van 
de buitenlandtaak. Voorts aan wijziging van artikel 65 in verband met de wens om de 
benoemingsprocedure van Commissie van Toezicht te vereenvoudigen. Uitwerking 
van dit onderdeel kan direct aanvangen. 
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b. Wijzigingen in het kader van het nieuwe stelsel Bewaken en 
Beveiligen. 

Toelichting: deze wijziging is nodig om de AIVD in staat te stellen onderzoek te 
doen naar potentiële dreigingen ten aanzien van personen, objecten en diensten in 
het rijksdomein. Aangezien een en ander al in de Tweede Kamer is aangekondigd 
behoeft dit traject niet te wachten op de resultaten van de bestuurlijke evaluatie, maat 
kan direct aanvangen. 

c. Wijzigingen met betrekking tot het opnemen van een zelfstandige 
Nationale SIGINT Organisatie die facilitair werkt voor AlVD en 
MIVD. 

Toelichting: uit onderzoek van de Adviesgroep 7C is gebleken dat volgens de 
huidige Wiv 2002 het niet mogelijk is om via een verzelfstandigde NSO inlichtingen 
ten behoeve van de AIVD /MIVD in te winnen. Daarom is het noodzakelijk een 
nationale sigint (Verbindingsinlichtingen-) dienst, als derde dienst naast AIVD en 
MIVD, op te nemen in de Wiv 2002. Het gaat hier om een grote en complexe 
wijziging, mede omdat tevens de bepalingen en bevoegdheden van de Wiv 2002 met 
betrekking tot verbindingsinlichtingen kritisch tegen het licht zullen worden 
gehouden. Uitwerking zal naar verwachting ruim anderhalf jaar vergen. Met 
betrekking tot de inhoudelijke inrichting zullen nadere voorstellen voorbereid 
worden, die het CVIN /RIV eerst zullen worden voorgelegd. 

d. Wijzigingen aan de hand van de uitkomsten van de bestuurlijke 
evaluatie. 

Toelichting: In het debat over Ma bel Wisse Smit heeft de minister van BZK aan de 
Tweede Kamer een sterkte-zwakte analyse (inmiddels bestuurlijke evaluatie AIVD 
genoemd) van de Wiv 2002 en van de beschikbare instrumenten. Zonder vooruit te 
willen lopen op de uitkomsten van die evaluatie kan worden aangenomen dat dit leidt 
tot voorstellen om de Wiv 2002 op onderdelen aan te passen. 

e. Wijziging van de WVO op grond van evaluatie. 
Toelichting: Evaluatie van de Wet veiligheidsonderzoeken zal naar verwachting 
leiden tot een advies om de Wet aan te passen. Nadat de Kamer zich over de 
evaluatie heeft uitgesproken kunnen deze voorstellen, mogelijk aangepast op basis 
van de reacties vanuit de Kamer, een eigen traject volgen. Dit betekent onder meer 
dat de tekst van de Wvokan worden verduidelijkt en meer in overeenstemming kan 
worden gebracht met de praktijk. 
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Voorgesteld wordt om voornoemde wijzigingsvoorstellen te laten uitwerken door 
wetgevingswerkgroepen, getrokken door ofwel de AIVD, ofwel de MIVD 
(afhankelijk van het onderwerp), bestaande uit wetgevingsjuristen uit de betrokken 
ministeries en diensten. In deze werkgroepen zullen de wetteksten, de toelichtingen 
en de verdere benodigde stukken -geconcipieerd worden. Afstemming vindt plaats in 
de Adviesgroep 7C. Besluitvorming zal dienen te lopen via de lijn CVTN, RIV, MR. 
Ten aanzien van het tijdpad is het moeilijk om nu al vooruit te lopen op uitkomsten 
van de genoemde onderdelen. Bij onderdeel a wordt gestreefd naar een zo spoedig 
mogelijke afronding. 

Voorgesteld wordt voorts de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer der Staten
Generaal schriftelijke te informeren over de in deze brief gemelde voornemens. Dit 
zou kunnen geschieden bij een daartoe door de m.i.nister van BZK op te stellen brief. 

De leden van het CVIN hebben op 19 maart 2004 met deze brief ingestemd. 

De leden van de RIV worden verzocht om instemming met de in deze brief gedane 
voorstellen. 

De secretari.§.---. 


