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Geachte heer Wolfsen, 

Naar aanleiding van uw brief van 8 juli 2021 (uw kenmerk: Z2021-08932) stuur 
ik hierbij graag een reactie. 

In uw brief geeft u aan dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ervan uit gaat 
dat de NCTV is gestopt met verwerkingen die niet voldoen aan de eisen van de 
AVG. Daar voegt u aan toe dat het Organisatiebesluit naar uw oordeel in ieder 
geval niet kan dienen als grondslag voor een verwerking van persoonsgegevens. 

Met deze brief geef ik u inzicht in de acties die de NCTV heeft genomen mede 
naar aanleiding van het project Taken en Grondslagen, de berichtgeving in NRC 
en uw brief van 8 juli jl. 

Op 12 april en 21 mei jl. heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
conclusies van het project Taken en Grondslagen waarbij de wettelijke 
grondslagen en werkzaamheden van de NCTV nog eens tegen het licht zijn 
gehouden.1  Ten gevolge hiervan is een aantal werkzaamheden opgeschort, zoals 
vermeld in de brief van 12 april jl. betreft dit het verstrekken van duidingen over 
individuele personen t.b.v. de Taskforce Problematisch Gedrag en Ongewenste 
Buitenlandse Financiering, alsmede t.b.v. lokale overheden. Tevens is in de brief 
van 12 april jl. vermeld dat het gebruik van het gefingeerde Facebook-account is 
gestaakt. 

Naar aanleiding van uw brief van 8 juli jl. is besloten om voorlopig nog meer 
werkzaamheden op te schorten. Concreet heeft dit de volgende consequenties 
voor de werkzaamheden van de NCTV: 

a) Voor wat betreft de analvsetaken: 
Fenomenen en trends op het gebied van dreigingen die onlosmakelijk 
verbonden zijn met (uitingen en gedragingen van) personen worden niet 
meer worden gesignaleerd en geduid. Dat betekent dat de NCTV voorlopig 
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gestopt is met het duiden van (online) openbare uitingen, dat wil zeggen 
al wat men uit, al dan niet in woord of geschrift, om te beoordelen of deze 
passen binnen een bepaalde trend of fenomeen die in potentie de 
stabiliteit van Nederland kan ontwrichten en of er in dat kader 
maatregelen ter verhoging van de weerbaarheid moeten worden 
bevorderd. Dientengevolge worden de volgende analyses niet meer of in 
beperktere vorm opgesteld: 
(1) analyses gerelateerd aan terrorismebestrijding zoals het 
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) waarin ook het nationale 
dreigingsniveau wordt vastgesteld; Het eerstvolgende DTN zal in 
beperktere vorm worden opgesteld. 
(2) Analyses gerelateerd aan fenomenen die kunnen leiden tot 
maatschappelijk ongenoegen en in potentie ontwrichting; 
(3) ontwikkelingen omtrent rechtsextremisme en het salafisme. 

b) Voor wat betreft de cotirdinatietaken:  
(1) De deelname en bijdrage aan lokale casusoverleggen is gestaakt, 
tenzij de NCTV deelneemt op grond van de Tijdelijke wet bestuurlijke 
maatregelen terrorismebestrijding en/of Paspoortwet; 
(2) De deelname aan de Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste 
buitenlandse financiering is gestaakt. 

Met bovengenoemde maatregelen beoog ik te bewerkstelligen dat de AVG wordt 
nageleefd binnen.  de NCTV. Zoals toegelicht in de kamerbrief van 21 mei jl. 
bestaat voor een deel van de taken van de Minister van Justitie en Veiligheid die 
gemandateerd zijn aan de NCTV reeds een expliciete wettelijke grondslag. Om de 
grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van 
bovengenoemde werkzaamheden te verstevigen heb ik, zoals u weet, het 
wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens coordinatie en analyse 
terrorismebestrijding en nationa►e veiligheid in voorbereiding. In het belang van 
de nationale veiligheid hecht ik veel waarde aan de voortgang van dit 
wetsvoorstel zodat deze werkzaamheden weer zo spoedig mogelijk hervat kunnen 
worden. In verband met het voorgaande treed ik graag nader met u in overleg 
met het oog op het belang dat het kabinet hecht aan naleving van de AVG. 

Hoogachtend, 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

Ferd Grapperhaus 
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