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Geachte minister van Justitie en Veiligheid,
Met deze brief reageert Bits of Freedom op de consultatie van het conceptvoorstel voor de
“Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en
nationale veiligheid.” Zoals u van ons gewend bent geven we graag een uitgebreide,
opbouwende en goed onderbouwde reactie op de consultatie van een wetsvoorstel. Deze keer
heeft u ons, en met ons vele anderen, de mogelijkheid daartoe ontnomen door een
reactietermijn van slechts vijf werkdagen te hanteren.
Procedurele reactie
De termijn voor het geven van een reactie is, praktisch gezien, nog korter. Zo heeft u er voor
gekozen om bij de publicatie van het voorstel geen persbericht uit te sturen. Dat betekent dat
mensen alleen kunnen weten dat er een nieuw voorstel ter consultatie voorligt als ze de
publicaties op internetconsultatie.nl actief volgen. Bits of Freedom heeft deze consultatie
bijvoorbeeld pas een dag na publicatie opgemerkt. Daarmee was de termijn nog maar vier
werkdagen. Verder was er binnen ons netwerk veel onduidelijkheid over de precieze
einddatum. Kon er tot 30 juni gereageerd worden? Of tot en met? Als we het zekere voor het
onzekere hadden genomen, hadden we nog maar een schamele 3 werkdagen overgehouden.
Zo’n korte termijn is onbegrijpelijk juist omdat het wetsvoorstel een bijzonder ingrijpende
verwerking van gevoelige (persoons-)gegevens van alle mensen in Nederland betreft. Het is
des te belangrijker dat iedereen in Nederland op een zinvolle manier hiervan kennis kan
nemen en er een kritische mening over kan vormen. Dat is nu niet mogelijk. Juist omdat
iedereen suggesties voor verbeteringen moeten kunnen doen, geeft uw demissionaire
kabinet, “iedereen minimaal 4 weken de tijd om op de voorstellen voor wet- en regelgeving te
reageren. Afwijking hiervan is mogelijk, mits goed onderbouwd.” Er is in de toelichting noch
in de relevante brieven van u aan de Tweede Kamer een onderbouwing te vinden, laat staan
een goede.
Het schijnbaar moedwillig en zonder opgave van reden ontwijken van een serieus
maatschappelijk debat over dit voorstel is een type machtsvertoon dat in een vrije
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samenleving niet thuishoort. Dat is een schoffering van de tegenmacht, waar dit
demissionaire kabinet de afgelopen maanden juist zo vol van was.
We zijn blij en trots dat honderden mensen en enkele organisaties zich niet laten schofferen
en op deze consultatie hebben gereageerd. Dat is ook gebeurd na oproepen daartoe van
politieke partijen en het maatschappelijke middenveld. Gezien de buitengewoon korte
termijn die u hiervoor heeft gegeven, maakt die interesse alleen maar duidelijker dat veel
burgers zich zorgen maken. Tegelijkertijd ontberen de meeste reacties een inhoudelijke
analyse en richten ze zich —net als de onze— vooral op dit consultatieproces. Voor een
grondige analyse en inhoudelijke reactie geeft u ons allen namelijk gewoon te weinig tijd.
Bits of Freedom eist van u, mocht u dit wetsvoorstel onverhoopt willen doorzetten, de
consultatie opnieuw te doen. De reactietermijn zou dan tenminste vier weken moeten zijn.
Inhoudelijke reactie
Na een eerste lezing introduceert dit wetsvoorstel een mogelijk onnodige en bijzonder ruime
bevoegdheid tot gegevensverwerking voor de NCTV, zonder passende waarborgen of toezicht.
Dit demissionaire kabinet lijkt met dit wetsvoorstel feitelijk een derde geheime dienst in
Nederland te creëren.
Bits of Freedom adviseert u het conceptswetsvoorstel niet in te dienen en met de Tweede
Kamer in debat te gaan over de taakstelling van de NCTV.
Vanzelfsprekend ben ik graag bereid om een toelichting te geven, mocht daar behoefte aan
bestaan.
Met vriendelijke groet,
Rejo Zenger, namens Bits of Freedom

