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Geachte Commissieleden,
Ter voorbereiding van het rondetafelgesprek over de afluisterpraktijken van de
geheime diensten woensdag a.s., wil ik drie punten onder uw aandacht brengen.
Dit betreft twee vragen die Minister Plasterk in zijn brief van 21 juni 2013
onbeantwoord heeft gelaten (punt 1 en 2).1 Het derde punt gaat over de
noodzaak om een expertgroep op te richten die de toelaatbaarheid van de
surveillancepraktijken van de Nederlandse geheime diensten zal toetsten
(punt 3).

1. Onrechtmatige informatie-uitwisseling
In zijn brief van 21 juni 2013 laat de Minister expliciet de mogelijkheid open dat
de Nederlandse geheime diensten van de Amerikaanse diensten informatie
ontvangen die afkomstig is uit PRISM. Want, hoewel PRISM volgens Plasterk
niet door de Nederlandse diensten zélf wordt gebruikt, behoort het uitwisselen
van informatie met diensten uit andere landen wél tot de mogelijkheden. In die
gevallen wordt de oorsprong van die informatie doorgaans niet gedeeld.2 Via een
achterdeur kan informatie uit PRISM dus alsnog door de Nederlandse geheime
diensten worden gebruikt. Immers, als de Nederlandse diensten de oorsprong
van de informatie die zij van andere diensten verkrijgen niet kennen, hoe kan de
Minister dan garanderen dat deze informatie-uitwisseling door de Wiv wordt
toegestaan? De uitspraken van de Minister lijken er dan ook op te duiden dat de
Nederlandse geheime diensten hun ogen kunnen sluiten voor de wijze waarop
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Brief van Minister Plasterk over “berichtgeving Amerikaans programma PRISM voor vergaring
inlichtingen”, 21 juni 2013, p. 2. Met deze brief reageert de Minister op o.a. de brief van Bits of
Freedom van 12 juni 2013 (Bijlage).
Idem.
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informatie door andere diensten wordt verkregen en via
samenwerkingsverbanden de kaders van Wiv kunnen omzeilen. Dat is
onacceptabel.

2. Omstreden uitbreiding afluisterwet
Verder gaat de Minister in zijn brief in het geheel niet in op de voorgenomen
uitbreiding van de Wiv. Deze uitbreiding zou het ongericht aftappen van
kabelgebonden internetverkeer mogelijk maken en gaat daarmee vele malen
verder dan de Amerikaanse afluisterpraktijken rondom PRISM. De Minister
heeft al aangegeven dat zo een onbeperkte uitbreiding onacceptabel is omdat zij
een gigantische inbreuk op de privacy en het recht op vrije meningsuiting van
burgers vormt. Niettemin blijkt uit recente Kamervragen van lid Van Raak (SP)
dat de voorbereidingen voor zo een uitbreiding in volle gang zijn.3 De Minister
heeft hierover dus het nodige uit te leggen.

3. Afluisterpraktijken vereisen doorlopende controle Tweede Kamer
Gezien de maatschappelijke onrust rondom PRISM en de afluisterpraktijken van
de Nederlandse geheime diensten, is het van het grootste belang dat de
Minister zo snel mogelijk voor de onder de punten 1 en 2 gevraagde opheldering
zorgt en garandeert dat de praktijken van de diensten in overeenstemming met
mensenrechten zijn. Scherpe parlementaire controle is daarvoor van essentieel
belang. Hetzelfde geldt voor andere ontwikkelingen die dit jaar op de agenda
staan. Ik noem de lopende evaluatie van de Wiv en de herziening die daarop zal
volgen.4 Ik noem verder het onderzoek naar de afluisterpraktijken van de
geheime diensten en het onderzoek naar de samenwerking met buitenlandse
geheime diensten dat Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten heeft aangekondigd. Ik zou de Tweede Kamer daarom willen
vragen een expertgroep op te richten die de toelaatbaarheid van de
surveillancepraktijken van de Nederlandse geheime diensten zal toetsten en
verzekert dat mensenrechten duidelijk in de Wiv worden verankerd.
Tijdens de hoorzitting licht ik bovenstaande punten graag nader toe.
Vriendelijke groet,
Simone Halink
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