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MJenV  

  

Uitvoering motie Van Raan 

 

1.     Aanleiding 

Op 5 juli 2022 heeft de Kamer de motie-Van Raan (PvdD) aangenomen inzake 

end-to-end encryptie. De motie verzoekt de regering end-to-end encryptie in 

stand te houden en Europese voorstellen die dat onmogelijk maken niet te 

steunen. Deze motie is relevant voor de onderhandelingen over de 

conceptverordening inzake het tegengaan van kindermisbruik online. Deze zijn op 

dit moment gaande.  

 

Op 23 september 2022 heeft u de Kamer geïnformeerd dat het kabinet de motie-

Van Raan zal uitvoeren en (Europese) voorstellen die end-to-end encryptie 

onmogelijk maken niet zal steunen. Dit standpunt wordt actief in de EU uitdragen, 

ook in het kader van het voorstel voor een verordening ter voorkoming en 

bestrijding van seksueel kindermisbruik. 

 

Op 4 december 2022 heeft u nadere vragen ontvangen over uw Brief van 23 

september 2022 betreffende de uitvoering van de motie-Van Raan. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd om akkoord te gaan met verzending van bijgaande 

beantwoording van de nadere vragen over de uitvoering van de motie-Van Raan. 

Deze antwoorden zijn afgestemd en op ambtelijk niveau akkoord bevonden door 

BZK, EZK, BZ, Defensie, NCTV en politie.  

 

3.     Toelichting 

Het kabinet voert de motie-Van Raan uit en zal (Europese) voorstellen die end-to-

end encryptie onmogelijk maken niet steunen.  

 

Bij de beantwoording van de vragen wordt gedetailleerd ingegaan op de 

afzonderlijke vragen van de Kamerleden en worden de zorgen van het kabinet 

over het Europese voorstel nader uiteengezet. Daarbij wordt niet alleen ingegaan 

op encryptievraagstukken, maar ook op zorgen die o.a. zien op de reikwijdte van 

de verordening, proportionaliteitsvraagstukken en mogelijke inbreuken op 

(grond)rechten.  

 

4.1 Politieke context 

De motie-Van Raan is ingediend door het lid Van Raan (PvdD) en mede ingediend 

door de leden Van Baarle (DENK), Van Ginneken (D66), Leijten (SP) en Van 

Weerdenburg (PVV). De motie is verder gesteund door de VVD, JA21, de PvdA, 
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GroenLinks, FVD, Volt, BIJ1, Fractie Den Haan, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB 

en Groep Van Haga (alleen CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen). 

 

De nadere vragen van 4 december zijn ingediend door leden van de fracties van 

D66, CDA, SP en PvdD. 

 

4.2 Krachtenveld (interdepartementale afstemming) 

Afstemming heeft plaatsgevonden met BZK, EZK, BZ, Defensie, NCTV en politie.  

 

4.5 Uitvoering 

De uitvoering van de motie vindt plaats in het overleg in EU-verband.  

 

4.6 Communicatie 

Naast verzending aan de Kamer is geen actieve communicatie voorzien.  

 

5.     Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 

  N.v.t.         

 

 


