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Minister JenV 

  

  

Kamerbrief terugkoppeling reseller-actie 

     
     

     

 

 
  

 

1.     Aanleiding 
De politie heeft op 12 oktober jl. een brief aan Nederlandse hostingproviders 
gestuurd, waarin zij adviseert bepaalde specifieke resellers van hostingdiensten 
niet (langer) als klant te accepteren. Tijdens het vragenuur van 22 november jl. 
heeft u toegezegd terug te koppelen hoe deze actie heeft uitgepakt en of 
aanvullende maatregelen wenselijk zijn, zodat de politie proactiever kan 
optreden.  
 
2.     Geadviseerd besluit 
Akkoord gaan met de brief en deze laten versturen naar de Kamer. 

3.     Kernpunten 

De brief beschrijft hoe er gereageerd is op de actie van de politie. Daarnaast 

bevat de brief de belangrijkste oplossingsrichtingen die door de politie en het 

Openbaar Ministerie bij de ministeries van J&V, EZK en Financiën zijn 

aangedragen. Momenteel vindt nader overleg plaats over deze richtingen.  

 

4.1 Politieke context 

Tijdens het vragenuur van 22 november jl. is er een mondeling vraag door het lid 

Rajkowski (VVD) gesteld over de werkwijze van Nederlandse hostingpartijen naar 

aanleiding van het artikel op NRC.nl van 16 november 2022. Er zijn eerder, op 24 

februari 2022, Kamervragen gesteld door de leden Rajkoswki en Brekelmans 

(beiden VVD) over misbruik van Nederlandse servers. 

 

4.2 Financiële overwegingen 

De brief zelf kondigt geen nieuwe uitgaven aan, maar schetst mogelijkheden die 

worden onderzocht en bestaande wettelijke trajecten die kunnen helpen om dit 

probleem aan te pakken. Indien financiële consequenties aan de orde komen, dan 

zal hierover apart besluitvorming worden voorbereid.  

 

4.3 Juridische overwegingen 

Wijziging van regelgeving is vooralsnog niet voorzien.  

 

4.4 Krachtenveld 

De Kamerbrief is afgestemd met de ministeries van EZK en BZK, de politie en het 
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Openbaar Ministerie. De aanpak van malafide hostingpartijen vergt samenwerking 

tussen verschillende ministeries.  

 

4.8 Communicatie 
Voor de brief is geen actieve publiekscommunicatie voorzien. Wel verschijnt, naar 
verwachting rond het weekend van 18 maart, een interview met de betrokken 
politiemedewerker op Computable.nl over de reseller-actie en de 

oplossingsrichtingen.  

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

           

 5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar gemaakt ter 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

  

 


