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Wet van 2 november 2006 tot wijziging van de
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
2002 in verband met de invoering van een nieuw
stelsel voor bewaking en beveiliging
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 te wijzigen in verband met de
invoering van een nieuw stelsel voor de beveiliging van personen en voor
de bewaking en de beveiliging van objecten en diensten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Aan artikel 6, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het
slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel e toegevoegd,
luidende:
e. het opstellen van dreigings- en risicoanalyses op verzoek van Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister
van Justitie gezamenlijk ten behoeve van de beveiliging van de personen,
bedoeld in de artikelen 6, derde lid, onderdeel b, en 38, eerste lid,
onderdeel c, van de Politiewet 1993 en de bewaking en de beveiliging van
de objecten en de diensten die zijn aangewezen op grond van artikel 15a
van die wet.
B
Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
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Artikel 6a
1. De dreigings- en risicoanalyses, bedoeld in artikel 6, tweede lid,
onderdeel e, worden opgesteld naar aanleiding van gegevens die worden
verstrekt door:
a. de personen, bedoeld in de artikelen 6, derde lid, onderdeel b, en 38,
eerste lid, onderdeel c, van de Politiewet 1993;
b. degenen die belast zijn met de behartiging van de belangen van de
personen, bedoeld in de artikelen 6, derde lid, onderdeel b, en 38, eerste
lid, onderdeel c, van de Politiewet 1993;
c. degenen die belast zijn met de behartiging van de belangen van de
objecten of de diensten, die zijn aangewezen op grond van artikel 15a van
de Politiewet 1993;
d. de diensten;
e. de politie; of
f. het openbaar ministerie.
2. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is slechts bevoegd
gegevens te verzamelen ten behoeve van het opstellen van de dreigingsen risicoanalyses, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel e, indien de
gegevens die op grond van het eerste lid zijn verstrekt dat noodzakelijk
maken.
C
Aan artikel 7, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het
slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel f toegevoegd,
luidende:
f. het opstellen van dreigingsanalyses op verzoek van Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Justitie
gezamenlijk ten behoeve van de beveiliging van de personen, bedoeld in
de artikelen 6, derde lid, onderdeel b, en 38, eerste lid, onderdeel c, van de
Politiewet 1993 en de bewaking en de beveiliging van de objecten en de
diensten die zijn aangewezen op grond van artikel 15a van die wet, voor
zover het betreft personen, objecten en diensten met een militaire
relevantie.
D
Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 7a
1. De dreigingsanalyses, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel f,
worden opgesteld naar aanleiding van gegevens die worden verstrekt
door:
a. de personen, bedoeld in de artikelen 6, derde lid, onderdeel b, en 38,
eerste lid, onderdeel c, van de Politiewet 1993;
b. degenen die belast zijn met de behartiging van de belangen van de
personen, bedoeld in de artikelen 6, derde lid, onderdeel b, en 38, eerste
lid, onderdeel c, van de Politiewet 1993;
c. degenen die belast zijn met de behartiging van de belangen van de
objecten of de diensten, die zijn aangewezen op grond van artikel 15a van
de Politiewet 1993;
d. de diensten;
e. de politie; of
f. het openbaar ministerie.
2. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is slechts bevoegd
gegevens te verzamelen ten behoeve van het opstellen van de dreigingsanalyses, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel f, indien de gegevens
die op grond van het eerste lid zijn verstrekt dat noodzakelijk maken.
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E
Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:
1. Aan het eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot
van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd,
luidende:
g. omtrent wie dat noodzakelijk is in het kader van het opstellen van de
dreigings- en risicoanalyses, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel e.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. De verwerking van persoonsgegevens door de Militaire Inlichtingenen Veiligheidsdienst kan slechts betrekking hebben op personen:
a. die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar
vormen voor de veiligheid of de paraatheid van de krijgsmacht;
b. die toestemming hebben verleend voor een veiligheidsonderzoek;
c. omtrent wie dat noodzakelijk is in het kader van het onderzoek
betreffende andere landen;
d. over wie door een andere inlichtingen- of veiligheidsdienst gegevens
zijn ingewonnen;
e. wier gegevens noodzakelijk zijn ter ondersteuning van een goede
taakuitvoering door de dienst;
f. die werkzaam zijn of zijn geweest voor een dienst;
g. omtrent wie dat noodzakelijk is in het kader van een onderzoek als
bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, sub 2°;
h. omtrent wie dat noodzakelijk is in het kader van het opstellen van de
dreigingsanalyses, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel f;
i. omtrent wie dat noodzakelijk is in het kader van het opstellen van een
analyse door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, in opdracht
van onze minister van Defensie, van potentiële dreigingen tegen een bij
de krijgsmacht werkzaam persoon of een bij de krijgsmacht in gebruik
zijnd object, welke niet ingevolge de artikelen 6, derde lid, onderdeel b, en
38, eerste lid, onderdeel c, respectievelijk artikel 15a van de Politiewet
1993 is aangewezen.
F
In artikel 21, achtste lid, wordt «artikel 29, eerste en tweede lid, van de
Comptabiliteitswet» vervangen door: artikel 34, eerste en tweede lid, van
de Comptabiliteitswet 2001.
G
Artikel 89, eerste lid, komt te luiden:
1. Overtreding van de artikelen 23, zevende lid, 24, derde lid, en 25,
zevende lid, is strafbaar.
H
Artikel 91 komt te luiden:
Artikel 91
De Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de voorbereiding, totstandkoming en tenuitvoerlegging van besluiten op grond van
artikel 6, tweede lid, onder d en e, artikel 7, tweede lid, onder e en f, op
grond van de hoofdstukken 3 en 5 in het kader van de uitvoering van de
taken, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder a, c, d en e, en artikel 7,
tweede lid, onder a, c, d, e en f, alsmede artikel 86, tweede lid, eerste
volzin.
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ARTIKEL II
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zendt in
overeenstemming met Onze Minister van Defensie en Onze Minister van
Justitie binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de
Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van
deze wet in de praktijk.

ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Kamerstuk 30 070

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 2 november 2006
Beatrix
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes
De Minister van Defensie,
H. G. J. Kamp
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de achtentwintigste november 2006
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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