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AanleidingI
Bij het aantreden van de nieuwe Tweede Kamer is de tweede lezing van de
grondwetsherziening van artlkel 13 (brief-, telefoon- en telegraafgehelm)

Ingedlend. De Kamer heeft daarover vragen gesteld, die In bijgaande Nota naar
aanlelding van het Verslag worden beantwoord.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd deze NnavV te ondertekenen, mede namens MJenV en MAZ.
Zlj zljn Inmlddels akkoord.

Kernpunten

•  Met deze grondwetsherziening wordt het brief-, telefoon- en
telegraafgehelm gemoderniseerd zodat ook nieuwe
communlcatletechnleken hieronder komen te vallen.

•  Er zljn vragen gesteld door de fractles van D66 en de SGP. De vragen
betreffen de horlzontale en vertlcale werking van het grondrecht, de

relkwijdte van het voorstel en de gronden voor Inbreuk door de
velllgheldsdiensten.

Toelichting
•  In het eerste cluster vragen wordt gememoreerd dat een eerdere versle

van het wetsvoorstel een bepaling kende over horlzontale werking (In de
relatle tussen burgers en anderen dan de overheld) van grondrechten en
gevraagd In te gaan op de borging van horlzontale werking van het recht.
In reactle hierop wordt aangegeven dat van een dergelljke bepaling Is
afgezlen omdat een dergelljke regellngsopdracht niet noodzakelijk Is. De
grondwettelljke grondrechten hebben (vooral) vertlcale werking (tussen

de overheld en de burger) en doorwerking In horlzontale verhoudlngen Is
a! geregeld In diverse wetgeving die een nadere ultwerking van het brief-
en telecommunlcatlegeheim In die verhoudlngen geeft zoals de Postwet
2009, de Telecommunlcatlewet, de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), in het strafrecht en er ook doorwerking Is
via open normen In het burgerlljk recht.
In reactle op de vraag naar belangrljke nieuwe ontwikkellngen sinds de

eerste lezing, wordt verwezen naar de Inwerklngtreding van de AVG en de
In Europa lopende voorberelding van een verordening over ePrlvacy, die

Met opmerkingen  12/10  nota wordt
actief openbaar gemaakt.
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t.z.t. zai landen in de Telecommunlcatiewet.

Onder het kopje relkwijdte wordt gevraagd of onder het brief- en

telecommunicatiegeheim aiieen de inhoud van de communicatie of
bijvoorbeeld ook de opsiag van communicatie-gegevens en verkeersdata
worden beschermd. In reactie hierop wordt conform de uitleg in eerste
iezing aangegeven dat artikei 13 aiieen de inhoud van communicatie

beschermt en niet de verkeersgegevens (informatie over communicatie).
Verkeersgegevens worden beschermd onder artikei 10 van de Grondwet
(persoonlijke ievenssfeer). Er zijn recent enkele uitspraken door zowei het
EU-Hof als het EHRM gedaan die aangeven dat verkeersdata ook een hoge
mate van bescherming vergen. Dat maakt evenwel niet dat dit ais

gegevens over de inhoud van communicatie moeten worden gezien die
onder artikei 13 Gw worden beschermd. Onder artikei 10 Gw kan ook een

hoge bescherming worden geboden.
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Tensiotte zijn vragen gesteld naar de manieren waarop in het belang van
de nationale veiligheid inbreuk kan worden gemaakt op het brief- en
telecommunicatiegeheim. In reactie hierop is aangegeven dat er op dit
moment in Nederiand slechts twee instanties, te weten de Aigemene
Iniichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Miiitaire Iniichtingen- en
Veiiigheidsdienst (MIVD), in het kader van het beiang van de nationale
veiligheid geiegitimeerd zijn om een inbreuk te maken op het brief- en
telecommunicatiegeheim. De Wiv 2017 biedt daarvoor de vereiste
formeel-wettelijke basis. In het vooriiggende voorstei wordt een
beperking in het kader van de nationale veiligheid mogelijk door of met
machtiging van hen die door de wet daartoe zijn aangewezen: waar het

gaat om het briefgeheim is dat op dit moment de rechtbank Den Haag en
waar het gaat om het telecommunicatiegeheim de voor de AIVD
onderscheidenlijk MIVD verantwoordeiijke minister.
Op de vraag of het mogelijk is dat er inbreuk wordt gepieegd op het brief-
en telecommunicatiegeheim van een journalist of een kiokkeniuider ais
een door de wet aangewezene van oordeei is dat de inbreuk in het belang
van de nationale veiligheid is, wordt bevestigend geantwoord. Echter,

daartoe zai dan wei de noodzaak dienen te worden aangetoond. Waar het
gaat om het briefgeheim is het uiteindelijke oordeei - nog steeds - aan de
rechter. Waar het gaat om het telecommunicatiegeheim aan de minister,
wiens toestemming tot beperking daarvan onderworpen is aan het
bindende rechtmatigheidsoordeei van de TIB. Waar het gaat om de inzet
van bijzondere bevoegdheden door de AIVD en MIVD op journalisten,
waarvan de inzet gericht is op het achterhalen van de bron van een
journalist, geidt dat ook dan de rechtbank Den Haag toestemming dient te
geven.

Pagina 2 van 2


