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Beslisnota over brief aan Tweede Kamer inzake 
aanbieding Tijdelijke wet, nota van wijziging en 
hoofdlijnennotitie 

Aanleiding 
Middels deze brief kondigt u het voornemen aan om een nota van wijziging te 
zullen uitbrengen op het wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD 
naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en Nederlandse 
belangen, dat op 2 december is ingediend bij de Tweede Kamer. Tevens doet u 
aan de Kamer het aanbod om een technische briefing over het wetsvoorstel te 
verzorgen. Tot slot geeft u aan dat de intentie is om in het eerste kwartaal van 
2023 de hoofdlijnennotitie voor de voorgenomen wijziging van de Wiv 2017 aan 
de Kamer aan te bieden. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd: 
1. In te stemmen met de Kamerbrief. Deze Kamerbrief zal ook ondertekend 

worden door de minister van Defensie;  
2. In te stemmen met het versturen van de Kamerbrief aan de Tweede Kamer.  

Kern 
Op 2 december 2022 is het wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en 
MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en 
Nederlandse belangen bij de Tweede Kamer ingediend. Op dit wetsvoorstel volgt 
een nota van wijziging waarin in elk geval een tweetal onderwerpen wordt 
geregeld, namelijk: 

1) Een voorafgaand bindende toets op een toestemming tot real time 
verzameling van verkeers- en locatiegegevens (een zogeheten “stomme 
tap”) en; 

2) Een regeling die onder bindend toezicht van de afdeling toezicht van 
CTIVD de mogelijkheid biedt tot jaarlijkse verlenging van de termijn voor 
beoordeling op relevantie van bulkdatasets, die met bijzondere 
bevoegdheden zijn verworven. 

 
De hoofdlijnennotitie inzake de voorgenomen wijziging van de Wet op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv 2017) is in concept gereed. De komende 
periode zullen de TIB en CTIVD geconsulteerd worden. Na afronding van het 
consultatieproces zal de hoofdlijnennotitie aan de Tweede Kamer aangeboden 
worden. 
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Onze referentie 
 
 

Datum 
20 december 2022   

Toelichting 

Politieke context 

Op 2 december is de Tijdelijke wet ingediend bij de Tweede Kamer. De 
aangekondigde nota van wijziging op de Tijdelijke wet zal na een 
consultatieperiode ter advisering worden aangeboden aan de Afdeling advisering 
van de Raad van State, waardoor indiening van de nota van wijziging bij de 
Kamer waarschijnlijk niet eerder dan april 2023 plaats zal kunnen vinden. In het 
commissiedebat van 29 juni 2022 heeft u aangekondigd dat de reeds eerder 
toegezegde hoofdlijnennotitie ten behoeve van de wijziging van de Wiv 2017 ter 
opvolging van de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (ECW) in dit najaar aan de Kamer zou 
worden toegezonden. Het concept van de hoofdlijnennotitie is gereed, maar zullen 
de TIB en CTIVD conform de wens van de Kamer, de komende periode nader 
worden geconsulteerd.  

Financiële/juridische overwegingen 
Niet van toepassing 

Krachtenveld 
Niet van toepassing 

Strategie 
Niet van toepassing 

Uitvoering 
Niet van toepassing 

Communicatie 
Niet van toepassing 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Niet van toepassing 
 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
 




