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Nota van wijziging op de ontwerp-landsverordening houdende wijziging 
van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (AB 2002 no. 115) en 
van twee andere landsverordeningen 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden nota van 
wijziging op de ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening 
Veiligheidsdienst Aruba (AB 2002 no. 115) en van twee andere landsverordeningen, moge 
de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1.  Algemeen  

De Raad bracht op 4 mei 2016 advies uit over de ontwerp-landsverordening 

houdende wijziging van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (VDA) (AB 2002 no. 

115) en van twee andere landsverordeningen.1 Thans wordt bij nota van wijziging een 

versterking van de informatiepositie van de Veiligheidsdienst Aruba (VDA) beoogd door 

wijzigingen die een verdere uitbreiding van de bevoegdheden van de VDA 

bewerkstelligen.  

2.  De Raad constateert dat wederom nieuwe bijzondere inlichtingenmiddelen 

worden voorgesteld (voorgestelde artikelen 7a en 7b). In zijn bovengenoemd advies 

wees de Raad op het belang dat bij de toepassing van bijzondere inlichtingenmiddelen 

geen ongerechtvaardigde inbreuk wordt gemaakt op de rechten zoals vervat in artikel 8 

van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden2 (EVRM). Bij de inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen wordt 

een inbreuk gemaakt op eenieders recht op zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, 

zijn woning en zijn correspondentie zoals neergelegd in artikel 8, eerste lid van het 

                                                                 
1 Advies van de Raad bij de ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening VDA 
(AB 2002 no. 115) en van twee andere landsverordeningen d.d. 4 mei 2016, kenmerk RvA 09-16, 
vindplaats: www.rva.aw. 
2 Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, Rome 4 
november 1950, Trb. 1951, 154. 
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EVRM. Een inbreuk op de uitoefening van deze rechten is ingevolge het tweede lid van 

artikel 8 slechts geoorloofd ‘dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische 

samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden 

en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen’.  

 

3. Vooropgesteld zij dat de Raad het belang onderschrijft van een goed 

functionerende veiligheidsdienst in een democratische rechtstaat en onderkent dat de 

toenemende dreiging van terrorisme en technologische ontwikkelingen, welke gepaard 

gaan met cyber dreigingen, op nationaal gebied tot aanpassingen noodzaken en dat 

hiertoe het bestaande wettelijk instrumentarium waar nodig uitgebreid en versterkt 

dient te worden ter bescherming van de nationale veiligheid.3 Echter, door uitbreidingen 

van bevoegdheden die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer wordt het 

spanningsveld, waarbij de VDA enerzijds ten dienste van het waarborgen van de 

rechtstaat en de daarin beschermde grondrechten optreedt maar daarbij tevens 

vergaande inbreuken op die grondrechten kan maken, verder vergroot.4  

 

In dit verband wordt verwezen naar de  Commissie Dessens, die de Nederlandse 

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WiV) 2002 evalueerde en stelde dat een 

balans moet worden gevonden tussen enerzĳds de effectiviteit van het operationele 

vermogen van de diensten (omvang van de bĳzondere bevoegdheden; geheimhouding; 

capaciteit) en anderzĳds het waarborgen van grondrechten inclusief het daarop gerichte 

effectieve toezicht op het werk van de diensten.5  

 

4. De Raad is van mening dat niet alleen de bescherming van de nationale veiligheid 

van ons Land vanwege het dynamisch karakter daarvan een continue evaluatie vergt van 

dreigingen en risico’s die het bedreigen 6 , maar dat ook de bescherming van de 

grondrechten een dynamisch proces is dat constante waakzaamheid vergt. De Raad kan 

zich dan ook niet vinden in de gedachte van de regering, zoals bij herhaling verwoord in 

                                                                 
3 Toelichting op de ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening VDA (AB 2002 
no. 115) en van twee andere landsverordeningen, p. 4. 
4 Zie ook advies van de Raad van State d.d. 21 september 2016 bij het voorstel van wet houdende regels 
met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede de wijziging van enkele andere 
wetten, p. 3-4. 
5 Evaluatie door de Commissie Dessens van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, Naar 
een nieuwe balans tussen bevoegdheden en waarborgen, p.8. 
6 Toelichting op de ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening VDA (AB 2002 
no. 115) en van twee andere landsverordeningen, p. 4. 
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het Nader Rapport 7  bij de ontwerp-landsverordening houdende wijzing van de 

Landsverordening VDA, dat bij de totstandkoming van de Landsverordening VDA (bijna 20 

jaar geleden) voldoende aandacht is besteed aan bepaalde punten en dat het derhalve 

niet nodig zou zijn deze punten wederom onder de loep te nemen.   

 

5.  Uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

inzake het al of niet ‘in accordance with the law’ zijn van inbreuken op artikel 8, blijkt 

dat het van groot belang is met welke procedurele waarborgen de toepassing van de 

bijzondere inlichtingenmiddelen zijn omgeven. In zijn advies (uit 2016) adviseerde de 

Raad de regering met klem de procedurele waarborgen bij de inzet van bijzondere 

inlichtingenmiddelen te herzien. Kennisneming van het Nader Rapport (uit 2019) leert 

dat de regering onverkort van mening blijft dat het bestaande toezicht door de 

Commissie van Toezicht (CvT) voldoende waarborgen biedt voor een passende controle 

en effectief toezicht op het werk van de VDA. Weliswaar worden enige voorstellen 

gedaan waarmee de onderzoekscapaciteit van de CvT wordt uitgebreid, maar het 

karakter van het toezicht (toezicht achteraf) alsook de samenstelling van de commissie 

blijven ongewijzigd. In het hiernavolgende (onderdeel 7.3) zal uiteengezet worden 

waarom de Raad bedenkingen heeft bij de thans voorgestelde verdere uitbreiding van de 

bijzondere inlichtingenmiddelen bij een ongewijzigde voortzetting van het 

toezichtsmechanisme. Bij zijn advisering heeft de Raad de relevante bepalingen van de 

nieuwe Nederlandse Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WiV) (2017) betrokken, 

in het bijzonder die bepalingen die betrekking hebben op de Toetsingscommissie Inzet 

Bevoegdheden (TIB). 

 

6. Voorts vraagt de Raad aandacht voor recente ontwikkelingen met betrekking tot 

het briefgeheim die tot een wijziging van de Nederlandse Grondwet hebben geleid. Op 

grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel g, is de Dienst bevoegd gesloten voorwerpen 

te openen en te onderzoeken. Hieronder wordt mede begrepen het openen van brieven 

en andere geadresseerde zendingen, alsmede het al dan niet met gebruikmaking van een 

technisch hulpmiddel, valse signalen, valse sleutels, valse hoedanigheid en het 

binnendringen in een geautomatiseerd werk.8 In artikel 10 is vervolgens bepaald dat 

ingeval het bij toepassing van deze bepaling wenselijk is brieven te openen, te lezen en 

daarvan afschrift te nemen, het briefgeheim, zoals bedoeld in artikel I.18, eerste lid van 

de Staatsregeling, niet geldt voor personeel dat daartoe door de rechter is gemachtigd. 

                                                                 
7 Nader Rapport bij de ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening VDA (AB 
2002 no. 115) en van twee andere landsverordeningen, p.8, 25, 26. 
8 Zie artikel 7, tweede lid, ontwerp-Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening VDA 
(AB 2002 no. 115) en van twee andere landsverordeningen en artikel I, onderdeel B, van het ontwerp. 
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  Ontwikkelingen in de digitale samenleving hebben echter geleid tot grote 

veranderingen in de manier waarop heden ten dage gecommuniceerd wordt, terwijl aan 

de andere kant de behoefte om privé te kunnen communiceren in deze gedigitaliseerde 

informatiesamenleving niet minder is geworden. Artikel I.18 van de Staatsregeling 

beschermt privé-communicatie echter nu enkel wanneer deze plaatsvindt per brief, 

telefoon of telegraaf. In Nederland is inmiddels de Grondwet zodanig aangepast, dat ook 

telecommunicatie onder het communicatiegeheim valt. Hoewel algemeen wordt 

aangenomen dat de bepalingen uit het EVRM naar de huidige tijd moeten worden 

geïnterpreteerd,9 is de Raad van oordeel dat, net als in Nederland, de hoge vlucht die 

het gebruik van elektronische communicatiemiddelen heeft genomen in de digitale 

informatiesamenleving noodzaakt tot het heroverwegen van de reikwijdte van dit artikel 

teneinde recht te doen aan de nieuwe sociale, technische en culturele ontwikkelingen in 

de informatiemaatschappij.10  

 

7. Toetsing aan artikel 8, tweede lid EVRM 

 

Een van de algemene uitgangspunten die het EHRM bĳ zĳn beoordeling van 

nationale stelsels van toezicht op veiligheidsdiensten steeds onderstreept is dat het gaat 

om het gehele systeem van (nationale) waarborgen en de effectiviteit van die 

waarborgen in hun onderlinge samenhang.11 Dit betekent dat eventuele beperkingen ten 

aanzien van een bepaald aspect veelal kunnen worden gecompenseerd door andere 

waarborgen. 12  Tegen deze achtergrond zal de Raad een beoordeling geven van de 

verenigbaarheid van de thans voorgestelde wijzingen met de vereisten die voortvloeien 

uit artikel 8, tweede lid, EVRM, te weten het legaliteitsbeginsel (onderdeel 7.1); de 

vereisten van noodzakelĳkheid en proportionaliteit (onderdeel 7.2); en de effectiviteit 

van het voorgestelde toezichtstelsel (onderdeel 7.3).  

 

7.1. Het legaliteitsbeginsel  

 

7.1.1. In de Nota van wijziging wordt voorgesteld in de Landsverordening 

Veiligheidsdienst een nieuw artikel 4a op te nemen waarin wordt bepaald, dat de Dienst 

                                                                 
9 EHRM 25 april 1978, 5856/72, Tyler v. Verenigd Koninkrijk para. 31: ‘The Court must also recall that the 
Convention is a living instrument which, as the Commission rightly stressed, must be interpreted in the 
light of present day conditions.’ 
10 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 989, nr. 3.  
11EHRM 6 september 1978, 5029/71, Klass e.a. t. Duitsland, par. 72; cf. EHRM 26 oktober 2000, 30210/96, 
Kudla t. Polen, par. 157; EHRM 13 december 2012, 22689/07, De Souza Ribeiro t. Frankrĳk, par. 79.  
12 EHRM 26 maart 1987, nr. 9248/81, Leander t. Zweden; EHRM 29 juni 2006, 54934/00, Weber en Saravia 
t. Duitsland, EHRM 18 mei 2010, 26839/05, Kennedy t. Verenigd Koninkrĳk.  
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bevoegd is tot het, al dan niet met gebruikmaking van een technisch hulpmiddel, 

stelselmatig verzamelen van gegevens omtrent personen uit voor eenieder toegankelijke 

informatiebronnen.  

 

Zoals gesteld in de toelichting, levert het stelselmatig verzamelen van 

persoonsgegevens uit openbare bronnen (zoals kranten, tijdschriften, (het openbare 

deel) van het internet) een inbreuk op iemands recht op privacy op, zoals dat is 

vastgelegd in artikel 8 van het EVRM.13 Dit recht is echter niet absoluut (zie onderdeel 2 

van het onderhavige advies). In de jurisprudentie van het EHRM zijn de vereisten van 

‘voor zover bij wet is voorzien’ nader uitwerkt.14 Het legaliteitsbeginsel houdt in dat er 

een deugdelijke basis voor de inbreuk is in nationale regelgeving, dat deze regelgeving 

toegankelĳk is en dat de effecten ervan voldoende voorzienbaar zĳn.15 De toelichting op 

de Nederlandse WiV16 waarnaar ook in de toelichting wordt verwezen,17 is hier duidelijk 

over: 

 

‘Onder voorzienbaarheid valt niet alleen de vraag of de inbreuk is geregeld in een 

formele wet (of nadere vorm van regelgeving die voldoende inzichtelijk is voor 

burgers), maar ook de vraag of de wet voldoende kwaliteit heeft: is de inbreuk 

voldoende gedetailleerd uitgewerkt en met voldoende precieze, effectieve 

waarborgen omkleed?’  

 

                                                                 
13 Toelichting, p. 6. 
14 Zie onder meer EHRM 26 april 1979, 6538/74, The Sunday Times v. The United Kingdom par 49: ‘In the 
Court’s opinion, the following are two of the requirements that flow from the expression "prescribed by 
law". Firstly, the law must be adequately accessible: the citizen must be able to have an indication that is 
adequate in the circumstances of the legal rules applicable to a given case. Secondly, a norm cannot be 
regarded as a "law" unless it is formulated with sufficient precision to enable the citizen to regulate his 
conduct: he must be able - if need be with appropriate advice - to foresee, to a degree that is reasonable 
in the circumstances, the consequences which a given action may entail. hose consequences need not be 
foreseeable with absolute certainty: experience shows this to be unattainable. Again, whilst certainty is 
highly desirable, it may bring in its train excessive rigidity and the law must be able to keep pace with 
changing circumstances. Accordingly, many laws are inevitably couched in terms which, to a greater or 
lesser extent, are vague and whose interpretation and application are questions of practice.’ 
15 EHRM 22 november 2012, 39315/06, Telegraaf Media Nederland Landelĳke Media B.V. e.a. t. Nederland, 
par. 90: ‘the expression ‘in accordance with the law’ not only requires the impugned measure to have 
some basis in domestic law, but also refers to the quality of the law in question, requiring that it should 
be accessible to the person concerned and foreseeable as to its effects. En ook onder meer EHRM 16 
februari 2000, 27798/95, Amann t. Zwitserland, par. 72 en 73, en EHRM 4 mei 2000, 28341/95, Rotaru t. 
Roemenie, par. 55. 
16 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 588, nr. 3  
17 Toelichting, p. 14. 
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Met betrekking tot de voorzienbaarheid van de wetgeving volgt uit de 

jurisprudentie van het EHRM dat dit vereiste, gelet op de context waarin de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten opereren, niet zo ver gaat dat een persoon steeds in 

staat moet zijn precies te voorzien wanneer een inlichtingen- of veiligheidsdienst zijn 

communicatie zou willen onderscheppen, zodat hij zijn gedrag daarop kan aanpassen.18 

Wel moet een persoon in staat worden gesteld om in redelijkheid te voorzien dat onder 

omstandigheden zijn gedrag kan leiden tot actie van de zijde van de diensten.19  

 

In het geval van de stelselmatige gegevensverzameling, zoals die is opgenomen in 

voorgesteld artikel 4a van het ontwerp, betwijfelt de Raad of deze bepaling geheel aan 

de eisen van toegankelijkheid en voorzienbaarheid voldoet. In het eerste lid van artikel 

4 van de Landsverordening VDA is namelijk bepaald, dat de Dienst de in artikel 3, 

tweede lid, onderdeel a bedoelde gegevens uit openbare bronnen verzamelt. De in 

artikel 3, tweede lid, onderdeel a, genoemde gegevens zijn gegevens over personen en 

organisaties, die door de doeleinden die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten 

aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de 

fundamentele belangen van Aruba bij het voortbestaan van de democratische 

rechtsorde, de integriteit van het bestuur, de interne veiligheid en andere vitale 

belangen van Aruba en, waar nodig, het Koninkrijk der Nederlanden.20 Het lijkt erop dat 

op grond van het thans voorgestelde artikel 4a ten aanzien van niet nader bepaalde 

categorieën van personen een verdergaande bevoegdheid uitgeoefend mag worden. De 

Raad acht het noodzakelijk dat dit verduidelijkt wordt. 

 

7.1.2. Daarnaast vraagt de Raad zich af of met ‘openbare bronnen’ waar in artikel 4 van 

de Landsverordening VDA over gesproken wordt hetzelfde wordt bedoeld als met het in 

artikel 4a gehanteerde ‘uit voor een ieder toegankelijke informatiebronnen’ en de in de 

toelichting21  genoemde ‘open bronnen’.22 

                                                                 
18  EHRM 2 augustus 1984, 8691/79, Malone t. Verenigd Koninkrijk, par. 67, EHRM 26 maart 1987, 9248/81, 
Leander t. Zweden, par. 51. 
19 EHRM 26 april 1979, 6538/74, Sunday Times t. Verenigd Koninkrijk 1979, serie A nr. 30, par. 49. 
20 Zie artikel 2, eerste lid, Landsverordening VDA. 
21 Toelichting, p. 6, p. 9.  
22 Verwezen wordt naar de bevindingen van de Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het 

digitale tijdperk (Commissie Koops), ‘Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving’  

juni 2018, p. 152-153, vindplaats: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/26/rapport-commissie---koops-regulering-

van-opsporingsbevoegdheden-in-een-digitale-omgeving: 

‘Kenmerkend voor een open bron is het feit dat er een onbeperkte kring van personen toegang kan 

verkrijgen en er geen tussenkomst van een derde nodig is om toegang te verkrijgen. De registratie, het 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/26/rapport-commissie---koops-regulering-van-opsporingsbevoegdheden-in-een-digitale-omgeving
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/26/rapport-commissie---koops-regulering-van-opsporingsbevoegdheden-in-een-digitale-omgeving
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7.1.3 Verder wordt in de toelichting gesproken over het stelstelmatig vastleggen van 

gegevens uit open bronnen.23 De Raad vraagt zich af of deze handeling nog steeds valt 

onder verzamelen of dat dan reeds van verwerken sprake is en adviseert de toelichting 

te verduidelijken.  

 

7.1.4 Ter waarborging van de voorzienbaarheid geeft de Raad in overweging naar 

analogie van de WiV in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, te bepalen dat de 

werkzaamheden van de Dienst bestaan uit het verrichten van onderzoek naar personen 

en organisaties, die door de doeleinden die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten 

aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de 

democratische rechtsorde, de integriteit van het bestuur, de interne veiligheid en 

andere vitale belangen van Aruba en, waar nodig, het Koninkrijk der Nederlanden24 en 

vervolgens in artikel 4 van de Lv VDA te bepalen dat de Dienst gegevens verzamelt uit 

voor een ieder toegankelijke informatiebronnen.25  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     
aanmaken van een profiel of de betaling zijn formaliteiten en geschieden vaak volledig geautomatiseerd. 

Dit in tegenstelling tot besloten of afgeschermde bronnen of websites waarbij bijvoorbeeld een 

uitnodiging of goedkeuring vereist is om toegang te krijgen. De aard of het doel van de open bron is niet 

relevant, doorslaggevend is of de open bron door een ieder gebruikt kan worden.’ 

De commissie was van oordeel dat ‘de term ‘open bron’ een onbedoelde en ongewenste suggestie in zich 

heeft als zou een dergelijke bron een rechtenvrije omgeving zijn’ en stelde daarom voor ‘de term ‘publiek 

toegankelijke bron’ te gebruiken, die taalkundig dichter bij de aard van de soort bronnen ligt’. De term 

‘publiek toegankelijke bron’ wijst – anders dan de term ‘open bron’, die lijkt aan te sluiten op de 

juridische status van de gegevens binnen de bron – op de feitelijke toegankelijkheid van de gegevens. 

Publiek toegankelijk geeft volgens de commissie beter weer dat er weliswaar geen beperkingen vooraf 

bestaan wat betreft de feitelijke beschikbaarheid van de gegevens, maar dat het gebruik van de gegevens 

niet geheel regelvrij is. Hiermee kan tevens beter onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de 

feitelijke kwalificatie (namelijk voor het publiek toegankelijk) en anderzijds de kwalificatie openbaar, die 

een juridische component in zich draagt. Een gegeven dat geheel openbaar is, wordt dan gezien als een 

gegeven dat al geopenbaard is voor het brede publiek. Dit maakt het ook mogelijk om te praten over 

verschillen tussen intentie en feitelijkheid, iets wat in de huidige praktijk tot spraakverwarring leidt, en 

wat voor het juridisch gevoel een groot verschil maakt.’ 
23 Toelichting, p. 8. 
24 Zie WiV, artikel 8, tweede lid, onderdeel a, vindplaats https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2020-

01-01 en de toelichting op de ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening VDA, p. 9. 
25 Zie WiV, artikel 25, eerste lid, onderdeel a, vindplaats https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2020-

01-01. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2020-01-01
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7.2 Noodzakelijkheid en proportionaliteit  

 

7.2.1. Naast dat een inbreuk op het in artikel 8 EVRM vastgelegde recht op privacy is 

toegestaan als hiervoor een deugdelijke wettelijke basis bestaat, is een inbreuk verder 

alleen toegestaan indien er sprake is van een legitiem doel, een dwingende 

maatschappelĳke noodzaak voor de inbreuk, oftewel een pressing social need. Bij het 

uitoefenen van een bevoegdheid dient steeds te worden beoordeeld of het belang van 

het onderzoek opweegt tegen de inbreuk die gemaakt wordt op de grondrechten 

(proportionaliteit) en of niet volstaan kan worden met het inzetten van een minder 

ingrijpende bevoegdheid (subsidiariteit). Bij die beoordeling zijn onder meer de 

ingrĳpendheid van de bevoegdheid en de duur waarvoor deze kan worden ingezet van 

belang.26  

 

 Ten aanzien van de in de nota van wijziging voorgestelde stelselmatige 

verzameling van gegevens is geen termijnbeperking gesteld. De toelichting geeft wel 

aan dat de bevoegdheid om stelselmatig informatie te verzamelen onmiddellijk wordt 

gestaakt, indien het doel waartoe deze bevoegdheid is uitgeoefend is bereikt, dan wel 

met de uitoefening van een minder ingrijpende bevoegdheid kan worden volstaan en dat 

ten aanzien van kandidaat-vertrouwensfunctionarissen stelselmatig gegevens verzameld 

kunnen worden gedurende de duur van het veiligheidsonderzoek.27  

 

Ten aanzien van de in artikel 7 genoemde bijzondere inlichtingenmiddelen, 

bestaande uit bevoegdheden die verder ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer, worden 

evenmin termijnen genoemd waarbinnen deze bevoegdheden uitgeoefend kunnen 

worden. De Raad geeft in overweging om in de artikelen 4a, tweede lid, en 8, tweede 

lid, niet enkel te bepalen dat (schriftelijke) toestemming wordt verleend, maar ook voor 

welke periode die toestemming wordt verleend.    

 

7.2.2. De toelichting gaat uitgebreid in op de vereisten van proportionaliteit en 

subsidiariteit.28 In tegenstelling tot de Nederlandse WiV zijn deze vereisten echter niet 

expliciet in de regelgeving vastgelegd. 29  De Raad geeft in overweging in de 

Landsverordening VDA eveneens een dergelijke bepaling op te nemen. 

 

                                                                 
26 Advies Raad van State bij de wijziging van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, p. 6 en 7, 
vindplaats: https://www.raadvanstate.nl/@64162/w04-16-0097/. 
27 EHRM 25 maart 1983, 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75 en 7136/75, Silver en 
anderen t. Verenigd Koninkrijk, par. 88 en EHRM 26 maart 1987, 9248/81, Leander t. Zweden, par. 51. 
28 Toelichting, p. 7-8. 
29 Zie WiV, artikel 26, vindplaats https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2020-01-01.  

https://www.raadvanstate.nl/@64162/w04-16-0097/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2020-01-01
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7.3 Effectiviteit van het voorgestelde toezichtstelsel 

 

7.3.1 In paragraaf 6 van de Landsverordening VDA is het toezicht op de Dienst geregeld. 

Ingevolge artikel 22 is er een Commissie van Toezicht (CvT) die belast is met a. het 

uitoefenen van toezicht op de taakuitvoering van de Dienst en b. het onderzoeken en 

beoordelen van klachten over het optreden van de Dienst. De Commissie verricht, indien 

zij daartoe aanleiding ziet, onderzoek naar de wijze waarop de Dienst in een bepaalde 

aangelegenheid is opgetreden (artikel 23, eerste lid). Het toezicht vindt dus altijd 

achteraf plaats. De enige uitzondering hierop vormt artikel 24 dat bepaalt dat indien het 

Hoofd een opdracht krijgt die hij in strijd acht met de doelstelling van de Dienst hij de 

Commissie een nota zendt, waarin hij de gronden uiteenzet waarop zijn zienswijze ten 

aanzien van de opdracht berust. Totdat de Commissie uitspraak heeft gedaan, is de 

plicht van het Hoofd tot uitvoering van de opdracht van rechtswege opgeschort (artikel 

24, eerste lid). Luidt het oordeel van de Commissie dat de opdracht in strijd is met de 

doelstelling van de Dienst, dan geeft het Hoofd daar geen uitvoering aan (artikel 24, 

derde lid).  

 

7.3.2. In de ontwerp-Landsverordening tot wijzing van de Landsverordening VDA zijn 

enige voorstellen gedaan ter versterking van bovengenoemd extern toezicht. Deze 

betreffen een notificatieverplichting aan de Commissie bij de inzet van een aantal 

bijzondere inlichtingenmiddelen en de uitbreiding van de onderzoeksmogelijkheden van 

de Commissie. Bij nota van wijzing worden thans twee nieuwe bijzondere bevoegdheden 

voorgesteld in de artikelen 7a en 7b. Alvorens tot de inzet van die bevoegdheden over te 

gaan dient het Hoofd schriftelijke toestemming te verkrijgen van de Minister. Uit het 

ontwerp blijkt niet aan welke vereisten een verzoek van het Hoofd om toestemming 

moet voldoen en of de beslissing van de Minister ook een afweging dient te bevatten van 

de gronden om tot de beslissing te komen. Er wordt slechts bepaald dat een afschrift 

van de toestemming binnen 2x24uur aan de Commissie toegezonden dient te worden. Of 

een verleende toestemming ingetrokken zou kunnen worden indien de Commissie tot 

een ander oordeel komt dan de Minister en meent dat niet aan de wettelijke vereisten 

van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit voldaan is en dat de inzet van 

het bijzondere inlichtingenmiddel derhalve onrechtmatig is/was, blijkt niet uit het 

ontwerp. De Raad acht het noodzakelijk dat de toelichting duidelijkheid over 

bovengenoemde punten verschaft.  

7.3.3. Ten aanzien van de inzet van de diverse vigerende en voorgestelde bijzondere 

inlichtingenmiddelen (artikelen 7 t/m 10) constateert de Raad dat deze in de regel de 

toestemming van de Minister vereisen en in een uitzonderlijk geval van de rechter 
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(artikel 10, tweede en derde lid). In het proces om tot de vereiste toestemming te 

komen, is afgezien van de notificatieplicht aan de Commissie, geen rol voor de CvT 

weggelegd. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse WiV die in artikel 36 aan de Minister 

de plicht oplegt om de door hem verleende toestemming voor de uitoefening van een 

bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 40, derde lid, 42, vierde lid, 43, tweede en 

vierde lid, 45, derde, vijfde en tiende lid, 47, tweede lid, 48, tweede lid, 49, vierde lid, 

50, tweede en vierde lid, 53, tweede lid, 54, tweede lid en 57, tweede lid, ter toetsing 

voor te leggen aan de TIB. De uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid vangt niet 

eerder aan dan nadat de toetsingscommissie ter zake haar oordeel heeft uitgebracht dat 

deze rechtmatig is verleend. Het oordeel wordt zo spoedig mogelijk uitgebracht (artikel 

36, tweede lid). Indien de toetsingscommissie van oordeel is dat de toestemming niet 

rechtmatig is verleend, deelt zij haar oordeel met redenen omkleed aan de Minister 

mee. De door de Minister verleende toestemming vervalt dan van rechtswege (artikel 

36, derde lid WiV).  

 

De TIB bestaat uit drie leden. Ten minste twee van de drie leden, waaronder de 

voorzitter, dienen ten minste zes jaar de functie van rechterlijk ambtenaar met 

rechtspraak belast, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Nederlandse Wet op de 

rechterlijke organisatie, te hebben vervuld, dan wel ten minste zes jaar als lid van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, als lid belast met rechtspraak bij 

het College van Beroep voor het bedrijfsleven of als lid belast met rechtspraak bij de 

Centrale Raad van Beroep werkzaam te zijn geweest (artikel 32 WiV).  

 

Gelet op het gegeven dat het ontwerp op veel punten de lijn van de WiV volgt, 

rijst de vraag waarom niet naar analogie van de Nederlandse wet gekozen is voor een 

vorm van toezicht vooraf. De Raad acht het noodzakelijk dat de toelichting hier 

duidelijkheid over verschaft.  

 

7.3.4 De Raad erkent dat de jurisprudentie van het EHRM inzake het vereiste van 

onafhankelĳke toetsing op de inzet van bĳzondere bevoegdheden van de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten niet eenduidig is. Het EHRM acht voorafgaande rechterlĳke 

controle op de inzet van de bevoegdheden van de diensten wenselĳk30 maar sluit andere 

vormen van toezicht, mits onafhankelĳk en effectief, niet uit.31 Alleen voor zover het de 

                                                                 
30 EHRM 6 september 1978, 5029/71, Klass e.a. t. Duitsland, par. 34-36; EHRM 29 juni 2006, 54934/00, 
Weber en Saravia t. Duitsland, par. 32, EHRM 18 mei 2010, 26839/05, Kennedy t. Verenigd Koninkrĳk, par. 
167 en EHRM 4 december 2015, 47143/06, Zakharov t. Rusland, par. 233. 
31 EHRM 6 september 1978, 5029/71, Klass e.a. t. Duitsland en EHRM 18 mei 2010, 26839/05, Kennedy t. 
Verenigd Koninkrĳk. Zie ook EHRM 8 maart 2011, 12739/05 Goranova-Karaeneva t. Bulgarĳe par. 49-50. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2018-05-01/0/afdrukken#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Sub-paragraaf3.2.5_Sub-paragraaf3.2.5.1_Artikel40
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2018-05-01/0/afdrukken#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Sub-paragraaf3.2.5_Sub-paragraaf3.2.5.3_Artikel42
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2018-05-01/0/afdrukken#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Sub-paragraaf3.2.5_Sub-paragraaf3.2.5.3_Artikel43
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2018-05-01/0/afdrukken#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Sub-paragraaf3.2.5_Sub-paragraaf3.2.5.3_Artikel43
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2018-05-01/0/afdrukken#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Sub-paragraaf3.2.5_Sub-paragraaf3.2.5.5_Artikel45
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2018-05-01/0/afdrukken#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Sub-paragraaf3.2.5_Sub-paragraaf3.2.5.6_Sub-paragraaf3.2.5.6.2_Artikel47
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2018-05-01/0/afdrukken#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Sub-paragraaf3.2.5_Sub-paragraaf3.2.5.6_Sub-paragraaf3.2.5.6.3_Artikel48
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2018-05-01/0/afdrukken#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Sub-paragraaf3.2.5_Sub-paragraaf3.2.5.6_Sub-paragraaf3.2.5.6.3_Artikel49
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2018-05-01/0/afdrukken#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Sub-paragraaf3.2.5_Sub-paragraaf3.2.5.6_Sub-paragraaf3.2.5.6.3_Artikel50
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2018-05-01/0/afdrukken#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Sub-paragraaf3.2.5_Sub-paragraaf3.2.5.6_Sub-paragraaf3.2.5.6.4_Artikel53
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2018-05-01/0/afdrukken#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Sub-paragraaf3.2.5_Sub-paragraaf3.2.5.6_Sub-paragraaf3.2.5.6.5_Artikel54
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039896/2018-05-01/0/afdrukken#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Sub-paragraaf3.2.5_Sub-paragraaf3.2.5.6_Sub-paragraaf3.2.5.6.6_Artikel57
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001830&artikel=1&g=2020-04-20&z=2020-04-20
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001830&artikel=1&g=2020-04-20&z=2020-04-20
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inzet van bevoegdheden jegens journalisten en advocaten betreft, is duidelĳk dat een 

voorafgaande bindende toets door een rechterlĳke instantie vereist wordt.32 Buiten die 

specifieke gevallen laat het EHRM de lidstaten echter aanzienlĳk meer ruimte, zoals 

blĳkt uit het arrest Kennedy. 33 Uit dat arrest kan worden opgemaakt dat het Britse 

systeem van toezicht, waarin toestemming wordt gegeven door de Minister, in 

samenhang met onafhankelĳk toezicht tĳdens en na afloop van de 

bevoegdheidsuitoefening en een bindende klachtenprocedure, door het EHRM als 

voldoende werd gekwalificeerd.34  

Echter, niettegenstaande het bovengenoemde dient ook onderkend te worden dat 

hoewel bij de beslissing om een bijzonder inlichtingenmiddel in te zetten beleidsmatige 

overwegingen een rol kunnen spelen, er overwegend een juridische afweging gemaakt 

moet worden. Teneinde de rechtmatigheid van de inzet te beoordelen zal bezien 

moeten worden of aan de eisen van noodzakelĳkheid, proportionaliteit en subsidiariteit 

is voldaan. De Raad vraagt zich af in hoeverre de Minister voldoende toegerust is om 

deze afweging c.q. beoordeling te maken en adviseert naar analogie van het 

Nederlandse stelsel bij inzet van een bijzonder inlichtingenmiddel de rechtmatigheid 

van de toestemming van de Minister aan het oordeel van een toetsingscommissie te 

onderwerpen alvorens tot de inzet ervan wordt overgegaan. Hiermee zou naar het 

oordeel van de Raad beter uitvoering gegeven worden aan de vereisten van een 

onafhankelijk en effectief toezicht zoals door het EHRM gesteld. 

 

7.3.5 Ten aanzien van de rechterlijke toetsing vooraf bij de inzet van een bijzonder 

inlichtingenmiddel als bedoeld in artikel 7, eerste lid dat gericht is op het achterhalen 

van de bron van een journalist zoals neergelegd in artikel 10, derde lid, merkt de Raad 

het volgende op. Ter codificatie van de jurisprudentie van het EHRM is in artikel 30, 

derde lid, van de WiV deze verplichting ook ten aanzien van advocaten opgenomen. De 

uitoefening van een bijzondere bevoegdheid jegens een advocaat, waarbij de 

uitoefening kan leiden tot verwerving van gegevens die betrekking hebben op de 

vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en diens cliënt, is slechts toegestaan 

indien de rechter op een daartoe strekkend verzoek van de Minister toestemming heeft 

verleend. De Raad acht het noodzakelijk dat artikel 10 van het ontwerp wordt 

uitgebreid met een bepaling van gelijke strekking. 

                                                                 
32 Met betrekking tot journalisten: EHRM 22 november 2012, 39315/06, Telegraaf Media Nederland 
Landelĳke Media B.V. e.a. t. Nederland. 
33 EHRM 18 mei 2010, 26839/05, Kennedy t. Verenigd Koninkrĳk, par. 167 en EHRM 4 december 2015, 
47143/06, Zakharov t. Rusland. 
34 EHRM 18 mei 2010, 26839/05, Kennedy t. Verenigd Koninkrĳk, par. 166-169 en 196. 
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7.3.6 Tenslotte verwijst de Raad naar hetgeen hij in zijn advies uit 2016 opmerkte ten 

aanzien van de samenstelling en omvang van de commissie van toezicht. 35 De Raad 

plaatste toen kanttekeningen bij de opportuniteit van het inzetten van ambtelijke 

onderzoekers en stelde de vraag in hoeverre de regering had overwogen om de omvang 

en/of samenstelling van de CvT te herzien teneinde in de tekortkoming in de 

onderzoekcapaciteit van de CvT tegemoet te komen. In het Nader Rapport stelde de 

regering dat bij de totstandkoming van de Landsverordening VDA voldoende aandacht 

aan deze punten is besteed en dat deze indertijd door de wetgever zijn goedgekeurd.36  

 

Onder verwijzing naar onderdeel 7.3.4. van het onderhavige advies waarin de 

regering geadviseerd wordt een vorm van toezicht vooraf te regelen bij de inzet van de 

bijzondere inlichtingenmiddelen en indachtig de technische complexiteit van de thans 

voorgestelde nieuwe bijzondere inlichtingenmiddelen, geeft de Raad wederom in 

overweging om de omvang en samenstelling van de CvT te overwegen. Het is van 

essentieel belang dat de commissie voldoende toegerust is om haar twee taken t.w. het 

uitoefenen van toezicht op de taakuitvoering van de Dienst en het onderzoeken en 

beoordelen van klachten over het optreden van de Dienst op een wijze uit te voeren die 

recht doet aan het garanderen van de grondwettelijke en verdragsrechtelijke 

waarborgen. Ten aanzien van de klachtenprocedure zoals neergelegd in artikel 27 van 

de Landsverordening VDA, is het voorts van belang dat elke (schijn van) partijdigheid 

vermeden wordt door zoveel mogelijk de toezichtstaak en de klachtenbehandeling 

gescheiden te houden, hetgeen ook pleit voor een uitbreiding van de commissie.  

 

7.4 Resumerend verwijst de Raad tenslotte nogmaals naar de zaak Zakharov v. 

Rusland 37  waarin het EHRM de voorwaarden voor een rechtmatige inbreuk op 

vertrouwelijke communicatie op een rij zet. De acht minimumvoorwaarden om misbruik 

van bevoegdheden door de autoriteiten tegen te gaan in geval van onderschepping van 

communicatie zijn in die uitspraak overzichtelijk samengevat: 

a)  De nationale wet dient voldoende toegankelijk te zijn en duidelijk. Burgers 
moeten kunnen inschatten onder welke omstandigheden de overheid hun 
communicatie mag onderscheppen. 

b)  Duidelijk moet zijn welke categorieën personen onderwerp kunnen worden van 
deze opsporingsbevoegdheid. De categorie misdrijven op basis waarvan de 

                                                                 
35 Zie advies van de Raad bij de ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening 
VDA (AB 2002 no. 115) en van twee andere landsverordeningen d.d.21 januari 2016, paragrafen 1.11, 1.12 
en 2.29. 
36 Nader Rapport bij de ontwerp- landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening VDA (AB 
2002 no. 115) en van twee andere landsverordeningen, p.8, p.24-25. 
37 EHRM 4 december 2015, 47143/06, Zakharov t. Rusland. 
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bevoegdheid mag worden ingezet moet duidelijk zijn, evenals de duur van de 
maatregel.  

c)  De procedures voor het opslaan, onderzoeken, gebruiken en vernietigen van 
onderschepte data, dienen duidelijk te zijn. 

d)  De afgeluisterde persoon weet daar zelf meestal niet van, daarom moeten de 
procedures voor toestemming en beoordeling achteraf zorgen voor voldoende 
waarborgen.  

e)  Het proces waarin de toestemming tot stand komt, dient ervoor om te zorgen dat 
de bevoegdheid alleen wordt ingezet wanneer deze noodzakelijk is in een 
democratische samenleving. De autoriteit die toestemming verleent, dient 
onafhankelijk te zijn. Voor toestemming moet er sprake zijn van een redelijke 
verdenking jegens de betreffende persoon. De maatregel dient proportioneel te 
zijn ten aanzien van het nagestreefde doel.  

f)  De toezichthoudende organen moeten transparant en onafhankelijk zijn. Zij 
dienen voldoende middelen te hebben om effectieve en voortdurende controle uit 
te oefenen.  

g)  Zodra dit mogelijk is en het doel van de maatregel niet in gevaar komt, dienen de 
betrokkenen op de hoogte te worden gesteld van de jegens hen ingezette 
opsporingsbevoegdheden.   

h)  Er moeten mogelijkheden bestaan op nationaal niveau voor individuen om de 
rechtmatigheid van hun onderschepte communicatie aan te vechten. 

 

8. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 
 

Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel de nota 
als de toelichting aangebracht. Tevens wordt geadviseerd om ter facilitering van de 
behandeling in de Staten een doorlopende tekst met alle voorgestelde wijzigingen van 
de Landsverordening VDA te doen opstellen. 

 
9. Conclusie en eindadvies 
 

De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van de 
nota van wijziging verenigen en geeft u in overweging het niet aan de Staten aan te 
bieden, dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
 
_______________     _______________________ 
mr. A. Braamskamp     mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 


