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W et  van ( datum )  tot  w ijziging van de W et  op de inlicht ingen-  en 

veiligheidsdiensten 2 0 1 7   

 

 

Voorste l van w et  

 

Wij  Willem -Alexander, bij  de grat ie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-

Nassau, enz. enz. enz. 

 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut !  doen te weten:  

Alzo Wij  in overweging genom en hebben, dat  het  wenselij k is om  de Wet  op de 

inlicht ingen-  en veiligheidsdiensten 2017 te wij zigen in verband m et  de verkort ing van de 

periode waarbinnen de weging van de sam enwerkingsrelat ie m et  inlicht ingen-  en 

veiligheidsdiensten van andere landen dient  te worden afgerond, het  vast leggen van de 

eis dat  de inzet  van bij zondere bevoegdheden van de diensten zo gericht  m ogelij k m oet  

zij n en voorts het  aanpassen van de sam enloopregeling m et  bet rekking tot  het  voorstel 

van Wet  open overheid alsm ede enkele andere wij zigingen;  

Zo is het , dat  Wij , de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en m et  

gem een overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelij k Wij  

goedvinden en verstaan bij  deze:   

 

ARTI KEL I  

De W et  op de inlicht ingen-  en veiligheidsdiensten 2 0 1 7  wordt  als volgt  gewij zigd:  

A 

In art ikel 20, vierde lid, wordt  “een aanvraag tot  kennisnem ing als bedoeld in art ikel 76”  

vervangen door “ een aanvraag tot  kennisnem ing als bedoeld in art ikel 76 of 80”  en wordt  

na “art ikel 76, derde lid,”  ingevoegd “onderscheidenlij k art ikel 80, tweede lid,” . 

B 

In art ikel 29, tweede lid, wordt  onder vervanging van de punt  aan het  slot  van onderdeel 

g door een puntkom m a een onderdeel toegevoegd, luidende:  

 h. een om schrij ving van de wij ze waarop een zo gericht  m ogelij ke inzet  van de 

desbet reffende bevoegdheid wordt  gewaarborgd. 

C 

In art ikel 33, vierde lid, wordt  “en 102”  vervangen door “ ,  102 en 104” . 

 

D 

In art ikel 38, tweede lid, wordt  de laatste zin vervangen door “Art ikel 29 is van 

overeenkom st ige toepassing.” . 

E 
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I n art ikel 43, achtste lid, wordt  na de eerste zin de volgende zin ingevoegd “De vorige zin 

is m ede van toepassing op m edewerkers van de dienst  die bij  de uitvoer ing van het  DNA-

onderzoek fysiek in aanraking kunnen kom en m et  voorwerpen m et  daarop m ogelij k 

celm ateriaal en het  veiliggestelde celm ateriaal.” . 

F 

I n art ikel 49, eerste lid, wordt  na “door de uitoefening van”  ingevoegd “de” .  

G 

In art ikel 50, eerste lid, onder a, wordt  na “art ikel 48”  een kom m a ingevoegd. 

H 

Art ikel 52 wordt  als volgt  gewij zigd:  

1. I n het  eerste lid kom t  de laatste zin te luiden “Bij  algem ene m aat regel van 

bestuur worden de categorieën van gegevens bepaald, waarop de in de eerste 

volzin bedoelde opdracht  bet rekking kan hebben.” .  

2. I n het  vierde lid wordt  “ verzoek”  vervangen door “ opdracht ” .  

I  

I n art ikel 55, vierde lid, tweede zin, wordt  “het  verzoek”  vervangen door “de opdracht ” .  

J 

I n art ikel 65 wordt  na “onder d”  de zinsnede toegevoegd “ ,  alsm ede aan een instant ie als 

bedoeld in art ikel 64, eerste lid” . 

K 

In art ikel 107, tweede lid, wordt  “ verlangd”  vervangen door “verlangt ” . 

L 

I n art ikel 114, vierde lid, wordt  “ verm eldt ”  vervangen door “verm eld” . 

M 

In art ikel 115, derde lid, wordt  “hem ”  vervangen door “haar” .  

N 

In art ikel 119, eerste lid, wordt  “hij ”  vervangen door “zij ” . 

O 

In art ikel 122, tweede lid, tweede zin, wordt  “zij ”  vervangen door “het ” . 

P 
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I n art ikel 123, tweede lid, wordt  “hij ”  vervangen door “zij ” . 

Q 

In art ikel 127, tweede lid, wordt  “deelt  zij  de in de inhoud van de m elding”  vervangen 

door “deelt  zij  de inhoud van de m elding” . 

R 

In art ikel 131, zesde lid, eerste zin, wordt  “ zij n”  vervangen door “haar” .  

S 

Art ikel 157 wordt  als volgt  gewij zigd:  

1. I n onderdeel D, sub 3, wordt  “ fabricat iegegevens”  vervangen door 

“ fabricagegegevens” .  

2. Na onderdeel D wordt  een onderdeel ingevoegd, luidende:  

E 

Na art ikel 157 wordt  een art ikel ingevoegd, luidende:  

Art ikel 1 5 7 a 

De Wet  open overheid is niet  van toepassing op de gegevens verwerkt  in het  kader 

van de uitvoering van deze wet  en de Wet  veiligheidsonderzoeken. 

T 

Art ikel 158 kom t  te luiden:  

Art ikel 1 5 8  

I ndien het  bij  geleidende brief van 5 juli 2012 ingediende voorstel van wet  van de leden 

Voortm an en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelij kheid van inform at ie 

van publiek belang (Wet  open overheid) (Kam erstukken 33 328)  t ot  wet  wordt  verheven 

en die wet  in werking t reedt ,  wordt  die wet  als volgt  gewij zigd:  

A 

In art ikel 2.2 vervalt  onder vervanging van de puntkom m a aan het  slot  van onderdeel f 

door een punt , onderdeel g. 

B 

Aan art ikel 3.2 wordt  een lid, toegevoegd, luidende:  

4. Dit  art ikel is niet  van toepassing op de docum enten die in het  kader van de 

uitvoering van de Wet  op de inlicht ingen-  en veiligheidsdiensten 2017 en de Wet  

veiligheidsonderzoeken bij  de desbet reffende bestuursorganen berusten. 

C 
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I n de Bij lage bij  art ikel 8.8 van de Wet  open overheid vervalt  “Wet  op de inlicht ingen-  en 

veiligheidsdiensten 2002:  paragraaf 3.3, hoofdstuk 4 en art ikel 81” .  

U 

Art ikel 166 vervalt . 

ARTI KEL I I  

1. Deze wet  t reedt  in werking op een bij  koninklij k besluit  te bepalen t ijdst ip, dat  

voor de verschillende art ikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden 

vastgesteld.  

2. Bij  het  besluit  kan worden bepaald dat  deze wet  terugwerkt  tot  en m et  een in 

dat  besluit  te bepalen t ij dst ip, dat  voor de verschillende art ikelen of onderdelen 

daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 

Lasten en bevelen dat  deze in het  Staatsblad zal worden geplaatst  en dat  alle 

m inisteries, autoriteiten, colleges en am btenaren die zulks aangaat , aan de 

nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te 

 

 

De Minister-President , de Minister van Algem ene Zaken, 

 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrij ksrelat ies, 

 

 

De Minister van Defensie, 

 

 

De Minister van Just it ie en Veiligheid, 
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Algem ene toelicht ing  

1. Aanleiding 

Op 21 m aart  2018 vond een raadgevend referendum  over de Wet  inlicht ingen-  en 

veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)  plaats. 49,44%  van de kiezers heeft  t egen de wet  

gestem d, 46,55%  voor en 4,03%  blanco. Daarm ee is er  sprake van een afwij zende 

uitspraak. Het  kabinet  heeft  conform  de Wet  raadgevend referendum  de uitslag in 

overweging genom en. Bij  brief van 6 april 2018 1 aan beide kam ers der Staten-Generaal 

zij n wij  ingegaan op de door het  kabinet  aan de uitslag van het  raadgevend referendum  

verbonden gevolgen en het  resultaat  van de heroverweging op grond van art ikel 12, 

tweede lid, Wet  raadgevend referendum . 

Deze heroverweging heeft  het  kabinet  ertoe gebracht  om  de waarborgen van de wet  op 

onderdelen te verduidelij ken en de ruim te die de wet  in de uitvoeringsprakt ij k biedt  zo 

nodig in te perken. Daartoe hebben de m inisters van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrij ksrelat ies en van Defensie op 25 april 2018 beleidsregels vastgesteld, die op 1 

m ei 2018 in werking zijn get reden. 2 De inhoud van twee van deze beleidsregels, t e 

weten die inzake de zo gericht  m ogelij ke inzet  van bij zondere bevoegdheden en die m et  

bet rekking tot  de versnelde weging van sam enwerking m et  buitenlandse diensten, zij n in 

het  onderhavige wetsvoorstel opgenom en, zoals aangekondigd in de eerdergenoem de 

brief van 6 april 2018. Zie daartoe art ikel I , onderdeel B, onderscheidenlij k onderdeel U, 

van het  wetsvoorstel. I n het  wetsvoorstel is tevens voorzien in een aanpassing van 

art ikel 158 Wiv 2017, waarin een regeling voor de sam enloop m et  de Wet  open overheid 

is opgenom en. Van de gelegenheid wordt  gebruik gem aakt  om  tevens een aantal 

voornam elij k redact ionele onvolkom enheden in de Wiv 2017 te corrigeren. 

2. Adviezen en internetconsultat ie 

PM 

3. Gevolgen 

Het  wetsvoorstel heeft  geen gevolgen voor burgers, bedrij ven, overheid en m ilieu. De 

voorgestelde m aat regelen zij n reeds in gang gezet  en neergelegd in beleidsregels van 25 

april 2018 van de m inisters van Binnenlandse Zaken en Koninkrij ksrelat ies en van 

Defensie (Stcrt . 2018, 24397) , die vanaf de inwerkingt reding van de wet  per 1 m ei 2018 

worden toegepast . De regeling inzake de verhouding tussen de Wiv 2017 en de Wet  open 

overheid heeft  evenm in gevolgen, nu het  buiten toepassing verklaren van de Wet  open 

overheid tevens im pliceert  dat  de daaruit  voort vloeiende lasten zich niet  realiseren. 

Art ikelsgew ijze  toelicht ing  

ARTI KEL I  

Onderdeel A 

In art ikel 20, vierde lid, is bepaald dat  indien m et  bet rekking tot  de voor verniet iging in 

aanm erking kom ende gegevens een aanvraag tot  kennisnem ing als bedoeld in art ikel 76 

                                                           
1 Kamerstukken I 2017/18, 34588, G; Kamerstukken II, 2017/18, 34588, nr. 70. 
2 Stcrt. 2018, 24397. 
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is gedaan, de verniet iging van de desbet reffende gegevens wordt  opgeschort  tot  t en 

m inste het  m om ent  waarop het  besluit  op de aanvraag onherroepelij k is geworden. Met  

de onderhavige wij ziging wordt  beoogd het  vierde lid m ede van toepassing te doen zij n 

ingeval een aanvraag tot  kennisnem ing van andere gegevens dan persoonsgegevens is 

gedaan, te weten gegevens als bedoeld in art ikel 80 van de wet .   

Onderdeel B 

In art ikel 29, tweede lid, wordt  de m ot ie Recourt 3 gecodificeerd. Hierm ee wordt  in de wet  

vastgelegd dat  de inzet  van bevoegdheden door de diensten zo gericht  m ogelij k dient  te 

zij n. I n een verzoek om  toestem m ing voor de uitoefening van bij zondere bevoegdheden, 

waaraan art ikel 29, tweede lid, van de wet  enkele m inim um eisen stelt , zal ook 

nadrukkelij k aangegeven m oeten worden op welke wij ze aan de eis van gerichte inzet  

van de desbet reffende bijzondere bevoegdheid invulling zal worden gegeven. Dit  kom t  

derhalve bovenop c.q. ligt  deels in het  verlengde van de wet telij ke eis dat  de uitoefening 

van een bij zondere bevoegdheid noodzakelij k, proport ioneel en subsidiair dient  te zij n, 

hetgeen eveneens in het  verzoek om  toestem m ing m oet  zijn aangetoond. Bij  de 

beoordeling van het  verzoek om  toestem m ing zal de voor de desbet reffende dienst  

verantwoordelij ke m inister zich ervan dienen te vergewissen of aan de eis van 

gerichtheid op adequate wij ze is voldaan. Het  opnem en van de eis van gerichtheid in de 

wet  zelf zal naar verwacht ing de kenbaarheid van deze norm  verhogen. 

De TIB zal deze eis bij  haar rechtm at igheidstoets bet rekken en de CTIVD heeft  

aangegeven om  hierover te zullen rapporteren. 4 Vanzelfsprekend zal het  effect  van deze 

bepaling ook in de wetsevaluat ie worden m eegenom en, die uiterlij k twee jaar na 

inwerkingt reding van de wet ,  dus per 1 m ei 2020, zal beginnen. 

Onderdeel C 

In art ikel 33, vierde lid, worden enkele bepalingen die van toepassing zij n op de leden en 

het  secretariaat  van de com m issie van toezicht  op de inlicht ingen-  en veiligheidsdiensten 

(CTIVD)  van overeenkom st ige toepassing verklaard op de toetsingscom m issie inzet  

bevoegdheden (TIB) . Abusievelij k is niet  voorzien in van overeenkom st ige toepassing 

verklaring van art ikel 104 van de wet . I ngevolge art ikel 104 van de wet  is art ikel 14, 

eerste en tweede lid, van overeenkom st ige toepassing op de leden en het  secretariaat  

van de com m issie van toezicht  op de inlicht ingen-  en veiligheidsdiensten. Het  gaat  hier 

om  de toepassing van de zogeheten reis-  en verblij fsbeperkingen. Het  is evident  dat  die 

regeling – m et  inbegrip van de Regeling aanwij zing risicolanden – ook op de leden en het  

secretariaat  van de TIB van toepassing dient  te zij n. Met  de onderhavige wij ziging wordt  

deze om issie hersteld. 

Onderdeel D 

In art ikel 38, tweede lid, laatste zin, is bepaald dat  de art ikelen 29 en 30 van 

overeenkom st ige toepassing zij n op het  stelselm at ig vergaren van gegevens om trent  

personen uit  voor een ieder t oegankelij ke inform at iebronnen. De verwij zing naar art ikel 

30 bet reft  echter een om issie, die is ontstaan in de fase waarin het  wetsvoorstel Wiv 20.. 

gewij zigd is naar aanleiding van het  advies van de Afdeling advisering van de Raad van 

                                                           
3 Kamerstukken II 2016/17, 34588, nr. 66. 
4 Brief CTIVD aan Voorzitter Tweede Kamer van 26 april 2018, nr. 2018/0086. 
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State. Daarbij  is het  oorspronkelij k aan de Raad van State voorgelegde art ikel 29 

gesplit st  in twee nieuwe art ikelen (29 en 30)  en ten onrechte is in art ikel 38 een 

verwij zing naar art ikel 30 opgenom en. Bedoeld is evenwel het  stelselm at ig vergaren van 

gegevens als bedoeld in art ikel 38 onder het  t oestem m ingsregim e van art ikel 29 te 

brengen. Er is niet  beoogd om  de procedure van art ikel 30 van toepassing te doen zij n op 

art ikel 38. De verwij zing naar art ikel 30 wordt  daarom  geschrapt .  

Onderdeel E 

In art ikel 43, achtste lid, van de wet  is de grondslag gegeven voor het  stellen van nadere 

regels bij  algem ene m aat regel van bestuur t en aanzien van het  verrichten van DNA-

onderzoek, het  verwerken van DNA-profielen, waaronder begrepen de inricht ing, het  

beheer en de toegang tot  deze gegevens, en de om gang m et  celm ater iaal, waaronder 

begrepen voorwerpen m et  daarop m ogelij k celm ateriaal. Aan deze bevoegdheid is 

uitvoering gegeven door het  vaststellen van het  Besluit  DNA-onderzoek Wiv 2017. Daarin 

is onder m eer voorzien in de regeling voor de regist rat ie van DNA-profielen van 

m edewerkers van de diensten die bij  de uitvoer ing van DNA-onderzoek fysiek in 

aanraking kunnen kom en m et  het  celm ateriaal dat  zij  onderzoeken. De Afdeling 

advisering van de Raad van State heeft  in haar advies over het  ontwerpbesluit  

aangegeven dat  verdedigd kan worden dat  deze zogenoem de “elim inat iedatabank” , 

evenals een databank m et  DNA-profielen van “ targets” , bedoeld is voor het  ident ificeren 

van personen of voor het  vaststellen van hun ident iteit 5 en dat  daarom  art ikel 43, 

achtste lid, als adequate grondslag voor deze m aterie kan dienen. Niet tem in heeft  de 

regering aan de Tweede Kam er toegezegd 6 om  bij  een eerst volgende wij ziging van de 

wet  te voorzien in een expliciete specifieke wet telij ke regeling van deze databank. De 

voorgestelde wij ziging voorziet  daarin. 

Onderdelen F tot  en m et  R 

In deze onderdelen worden redact ionele onvolkom enheden in de wet  gecorrigeerd.  

Onderdelen S en T 

In onderdeel S, onder 1, wordt  een redact ionele onvolkom enheid in de wet  gecorrigeerd. 

De voorgestelde wij ziging onder 2, bestaande uit  het  aan art ikel 157 van de wet  toe te 

voegen (nieuwe)  onderdeel E, st rekt  ertoe om  na totstandkom ing en inwerkingt reding 

van het  bij  de Eerste Kam er aanhangige init iat iefwetsvoorstel voor een Wet  open 

overheid (WOO)  (Kam erstukken I , 33 328, A)  op een eenduidige wijze te bepalen dat  

deze wet  niet  van toepassing is op de gegevens verwerkt  in het  kader van de uitvoering 

van de Wiv 2017 en de Wet  veiligheidsonderzoeken. Daarm ee wordt  voor een andere 

benadering gekozen dan bij  de totstandbrenging van de Wiv 2017 is gevolgd, waarbij  – 

zoals in de m em orie van toelicht ing (kam erstukken I I  2016/ 2017, 34  588, nr. 3, p.  265 

e.d.)  is uiteengezet  – aangesloten is bij  de gekozen opzet  van het  init iat ief-wetsvoorstel 

dat  m et  zich m eebrengt  dat  deze zich in beginsel ook uitst rekt  over de inform at ie die bij  

de inlicht ingen-  en veiligheidsdiensten berust , zij  het  dat  ingevolge art ikel 8.8 van dat  

wetsvoorstel de art ikelen 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, eerste, tweede en vij fde lid, en 5.2 niet  van 

toepassing zij n op inform at ie waarvoor een bepaling geldt  die is opgenom en in de bij lage 

                                                           
5 Advies van 1 maart 2018, W04.17.0403/I, Stcrt. 2018, nr. 27274. 
6 Kamerstukken II 2017/18, 31415, nr. 19, p. 7. 
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bij  die wet . Daarvan is waar het  gaat  om  de Wiv 2017 sprake van;  zie de bij lage bij  het  

init iat iefwetsvoorstel in sam enhang m et  art ikel 158, onderdeel B, van de Wiv 2017. Dat  

betekent  onder m eer dat  de regeling in de WOO inzake de act ieve openbaarm akingsplicht  

en de regeling tot  openbaarm aking van inform at ie op verzoek niet  van toepassing is op 

die inform at ie die valt  onder de werking van art ikel 4, zesde lid (gegevens verwerkt  door 

de coördinator van de inlicht ingen-  en veiligheidsdiensten) , art ikel 35, derde lid (de 

verwerking van gegevens door de toetsingscom m issie inzet  bevoegdheden (TI B) ) , 

paragraaf 3.4 (de verst rekking van inform at ie) , hoofdstuk 5 (de kennisnem ing van door 

of t en behoeve van de diensten verwerkte gegevens) ,  art ikel 133 (de gegevens die 

berusten bij  de com m issie van toezicht  op de inlicht ingen-  en veiligheidsdiensten 

(CTIVD) )  en art ikel 144 (de gegevens verwerkt  door of t en behoeve van inlicht ingen-  en 

veiligheidsdiensten die zijn opgeheven)  van de Wiv 2017. De reden voor deze 

uitzonderingen is gelegen in het  feit  dat  de Wiv 2017 – evenals de Wiv 2002 – onder 

m eer voorziet  in een eigen, uitput tende regeling voor de kennisnem ing van gegevens, 

m aar ook voor de verst rekking van gegevens. De Wet  openbaarheid van bestuur is thans 

niet  van toepassing op de gegevens die in het  kader van de Wiv 2017 worden verwerkt .  

Datzelfde effect  is beoogd te realiseren binnen de st ructuur van het  init iat iefwetsvoorstel 

voor een Wet  open overheid door de in art ikel 158, onderdeel B, van de Wiv 2017 

opgenom en sam enloopbepaling. Naar het  oordeel van de regering kan dit  m aterieel 

beoogde effect  echter helderder worden bewerkstelligd door de Wet  open overheid (na 

diens totstandkom ing en inwerkingt reding)  niet  van toepassing te verklaren op de 

gegevensverwerking in het  kader van de uitvoering van de Wiv 2017 en de Wet  

veiligheidsonderzoeken (nieuw art ikel 157a) . Dat  kom t  de rechtszekerheid bij  zowel de 

toepassing van de Wiv 2017 (en de Wet  veiligheidsonderzoeken)  alsm ede de Wet  open 

overheid ten goede.  

De voorgestelde aanpassing van art ikel 158 Wiv 2017 (onderdeel T) , in het  bij zonder de 

onderdelen A en C (onderdeel B blij ft  ongewij zigd) , hangt  sam en m et  de int roduct ie van 

het  nieuw voorgestelde art ikel 157a. Zo kan de in de Bij lage bij  art ikel 8.8 opgenom en 

uitzondering voor de Wiv 2002 (en de aanpassing daarvan aan de Wiv 2017)  kom en te 

vervallen. 

Onderdeel U 

In de eerdergenoem de brief van 6 april 2018 alsm ede in het  daarover gevoerde debat  

m et  de Tweede Kam er is aangegeven dat  de term ijn voor de afronding van zogeheten 

wegingsnot it ies zal worden ingekort ;  voor alle buitenlandse diensten waarm ee gegevens 

worden gedeeld zal in 2018 nog een wegingsnot it ie worden opgesteld. Zoals in de brief is 

uiteengezet  zal de Wiv 2017 daartoe worden gewij zigd. Dat  betekent  dat  art ikel 166 van 

de wet , waarin thans de verplicht ing tot  het  opstellen (en voorhanden hebben van een)  

wegingsnot it ie voor een periode van twee jaar na inwerkingt reding van de wet  buiten 

toepassing is verklaard, wordt  aangepast  in die zin dat  dit  art ikel per 1 j anuari 2019 

kom t  te vervallen. Daarm ee zullen reeds per die datum  de in art ikel 166 genoem de 

bepalingen in werking t reden en effect ief per die datum  (ook)  voor de bestaande 

sam enwerkingsrelat ies wegingsnot it ies voorhanden m oeten zij n. Voor nieuwe 

sam enwerkingsrelat ies geldt  die verplicht ing nam elij k reeds onverkort .  

De CTIVD heeft  aangegeven te zullen rapporteren over de afronding en de werking van 
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de wegingsnot it ies en de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens. 7 Daarnaast  zij n de 

wegingsnot it ies tevens onderdeel van de wetsevaluat ie. 

ARTI KEL I I  

De inwerkingt reding van de wet  zal worden bepaald bij  koninklij k besluit . Beoogd is de 

wet  voor 1 januari 2019 in werking te doen t reden. Voor het  geval dat  deze wet  niet  voor 

die datum  tot  stand zou kom en en zou worden bekend gem aakt , is bepaald dat  in het  

inwerkingt redingsbesluit  kan worden bepaald dat  deze wet  t erugwerkt  t ot  en m et  een in 

dat  besluit  te bepalen t ij dst ip, dat  voor de verschillende art ikelen of onderdelen daarvan 

verschillend kan worden vastgesteld. Daarbij  kan m et  nam e worden gedacht  aan 

onderdeel U, dat  m et  ingang van 1 januari 2019 van toepassing dient  te zij n. 

 

 

De m inister van Binnenlandse Zaken en Koninkrij ksrelat ies, 

 

 

                                                           
7 Brief CTIVD aan Voorzitter Tweede Kamer van 26 april 2018, nr. 2018/0086. 


