
Van: info@burojansen.nl [mailto:info@burojansen.nl]  
Verzonden: zondag 18 maart 2018 17:01 

Aan: DIV 

Onderwerp: aan B&W en leden van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 
 

Amsterdam, 18 maart 2018 

 

 

Aan         het college van B&W  
               Leden van de gemeenteraad  
 

Van:        Buro Jansen & Janssen 

               R. van Amersfoort 
               Postbus 10591 

               1001EN Amsterdam 

 

Geachte Mw./Dhr., 
 

Met het oog op het referendum en de invoering van de WIV 2017 dit voorjaar vragen wij uw 
aandacht voor het feit dat de invoering van de nieuwe WIV voor uw gemeente allerlei 
implicaties kan hebben. 
 

Als gemeente dient u nationale wetgeving te volgen tenzij deze op gespannen voet staat 
met  
internationale wet- en verdragsbepalingen aangaande burger- en mensenrechten. Deze 
specifiek geformuleerde rechten hebben direct betrekking op lokale bestuursniveaus en 
daarom verzoeken wij u om de Wet op de Inlichtingen-en veiligheidsdiensten (WIV 2017) 
(https://respubca.home.xs4all.nl/pdf/wiv2017.pdf) op de agenda van de gemeenteraad te 
zetten ter behandeling. 
 

Wij verzoeken u naast het agenderen en behandelen van de WIV 2017 ook de bij de 
gemeente werkzame ambtenaren te wijzen op het belang van uiterste terughoudendheid 
bij verzoeken om inlichtingen van IVD´s (Inlichtingen en Veiligheidsdiensten) en hen 
expliciet te wijzen op het feit dat verstrekken van persoonsgegevens als dit gaat om 
onverdachte burgers een ernstige inbreuk is op de privacy van inwoners en bezoekers van 
uw gemeente en mogelijk strijdig met internationale mensenrechtenverdragen.  
 

Wij verzoeken u deze brief en bijlage aan de gemeenteraadsleden toe te sturen. 
 

Omdat de WIV 2017 ziet op de bevoegdheden van de nationale inlichtingen-en 
veiligheidsdiensten ligt het lang niet voor iedereen die betrokken is bij het lokaal bestuur 
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voor de hand dat deze wetgeving zodra hij in werking treedt ook van belang is voor het 
functioneren van gemeentelijke diensten en handelen van gemeenteambtenaren. 
 

Vandaar dat wij in deze een aantal relevante aspecten uit deze wet, die wij in dit verband 
van belang achten, onder uw aandacht willen brengen. 
 

 

1. Gemeenteambtenaren of derden die in samenwerkingsverbanden werken samen met 
gemeenteambtenaren kunnen door AIVD en MIVD geworven worden als informant. 
 

Toelichting  
De inlichtingendiensten (AIVD en MIVD) mogen informanten werven die toegang  
hebben tot geautomatiseerde bestanden met gegevens over de burger waar u een zorgplicht 
voor heeft. Dat kan als consequentie hebben dat dergelijke bestanden aan de diensten 
worden verstrekt of zelfs dat informanten de diensten 24/7 toegang verlenen tot het tappen 
van geautomatiseerde bestanden. Dat kan zonder medeweten van B&W, gemeenteraad en 
gemeentelijke diensten.  
Dergelijke informanten kunnen onder druk worden gezet door de inlichtingendiensten. De 
diensten zeggen dat hun contact met de betreffende ambtenaren vertrouwelijk is, zodat de 
ambtenaar geen leidinggevende of vertrouwenspersoon kan raadplegen wat de juiste weg is 
in dit soort zaken. Daarnaast betekent vertrouwelijkheid dat de ambtenaren chantabel 
kunnen worden. Zij ‘praten’ met de diensten, maar melden dit niet bij de gemeente.  
Deze complexe situatie kan gevolgen hebben voor de positie van de ambtenaar en  
het functioneren van hem of haar. Het ter beschikking stellen van geautomatiseerde 
bestanden van de gemeente aan de inlichtingendiensten kan, naast de directe gevolgen voor 
burgers dus ook gevolgen hebben voor de ambtenaren zelf en daarmee ook voor de 
gemeente.  
Het is belangrijk dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte wordt gesteld. 
 

2. Een belangrijk aspect van de nieuwe WIV is de Onderzoeks Opdrachtgerichte interceptie 
(OOG interceptie), in het algemeen uit te leggen als de bevoegdheid tot bulk interceptie.  
Bij bulk interceptie kan de communicatie van een groot aantal mensen worden onderschept. 
Het gaat dan niet alleen om de zogenaamde targets (de doelwitten) van de 
inlichtingendiensten, maar ook van personen en organisaties die geen doelwit vormen van 
de diensten. 
 

Toelichting 

Gemeenten worden niet ingelicht als deze bevoegdheid wordt ingezet op de communicatie 
van inwoners en/of bezoekers binnen de gemeentegrens. Gemeenten worden ook niet 
ingelicht bij specifieke actie van de Nationale Politie, maar bij de politie gaat het om 
specifieke acties. Bij grootschalige controle van de politie wordt de gemeente wel degelijk op 
de hoogte gesteld. Inlichtingendiensten hoeven de gemeenten over bulk interceptie niet in te 
lichten. 
Misschien is dat logisch in het kader van terrorismebestrijding, maar de gemeente heeft wel 
een zorgplicht voor hun inwoners en die bulk interceptie kan op gespannen voet staan met 
die zorgplicht. Hoe verhoudt zich bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van gratis 



toegankelijke Wifi netwerken tot het feit dat persoonlijke informatie van inwoners en 
bezoekers van uw gemeente verzeild kunnen raken in ongericht aftappen van de 
datacommunicatie door de inlichtingendiensten. Welke informatie verschaft de gemeente 
als het gaat om die gratis Wifi bijvoorbeeld. Moet u burgers niet wijzen op het feit dat u 
geen zicht op bulk interceptie heeft? 

 

3. De Wiv 2017 geeft de geheime diensten de bevoegdheid tot het ‘hacken van derden’, 
inhoudende dat er via iedere mogelijke internetverbinding van totaal niet verdachte 
personen geprobeerd mag worden om informatie te verkrijgen over verdachte personen of 
groepen.  
 

Toelichting  
Gemeentelijke diensten gaan steeds meer over tot het digitaal communiceren met de burger 
en hebben steeds meer taken op zich gekregen die contact met burgers op allerlei gebied 
noodzakelijk maken.  
Het is van belang te beseffen dat met de invoering van de WIV 2017 dit in principe kan 
leiden tot de mogelijkheid dat de inlichtingendiensten digitale apparatuur van de gemeente 
en gemeenteambtenaren kunnen hacken om toegang te krijgen tot apparatuur van 
bewoners van uw gemeente.  
Als bij dit ‘hacken van derden’ inlichtingendiensten zich via een gemeente functionaris 
toegang kunnen proberen te verschaffen tot apparatuur van zogenaamde targets van de 
inlichtingendiensten komt de zorgplicht van het lokaal bestuur - gehouden aan vooral het 
EVRM artikel 8 - in botsing met het respecteren van de nationale wetgeving die deze 
fundamentele mensenrechten ter zijde schuift. 
 

4. Naast het gebruik van informanten zullen de inlichtingendiensten proberen directe 
toegang tot geautomatiseerde bestanden te verkrijgen via officiële kanalen. Ook hier is de 
vraag opportuun of het verlenen van zulke directe toegang niet op gespannen voet staat 
met de wetgeving ter bescherming van de privacy van de inwoners van uw gemeente, met 
de zorgplicht alsook met het belang van vertrouwen dat inwoners van uw gemeente in hun 
bestuur moeten kunnen stellen.  
 

 

Dit zijn slechts enkele van de aspecten die een rol gaan spelen bij de nieuwe WIV en waar 
uw gemeente op voorbereid dient te zijn. Vandaar dat wij u deze punten onder de aandacht 
brengen met het formele verzoek om de WIV 2017, vooral wat betreft de wijzigingen die 
deze heeft ondergaan ten opzichte van de huidig geldende WIV 2002, zowel in de 
gemeenteraad te behandelen als mee te nemen in uw aansturing van het 
ambtenarenapparaat. 
 

Het verzoek zal u wellicht verbazen aangezien het werk van de inlichtingendiensten zich 
doorgaans buiten het zicht van de gemeente afspeelt en daarvan op verre afstand lijkt te 
staan. Maar zoals we met bovenstaande punten hebben hopen duidelijk te maken komt dat 
heel anders te liggen met de WIV 2017. Daarbij dient ook opgemerkt te worden dat u er op 
voorbereid dient te zijn dat inwoners en bezoekers van uw gemeente zich tot u zullen 
wenden als bijvoorbeeld blijkt dat het OOG interceptie in uw gemeente wordt ingezet of de 



communicatie met gemeentelijke instanties/ambtenaren in handen blijkt te zijn gekomen 
van nationale of internationale inlichtingendiensten. 
 

Wij vinden het belangrijk dat u zich in deze materie verdiept en hierover een standpunt 
inneemt. Jurisprudentie van de Raad van State als hoogste bestuursrechter bevestigt dat bij 
strijdigheid van nationale wetgeving met internationale mensenrechten, zoals vastgelegd in 
wetten en verdragen, mensenrechten nationale wetgeving overrulen en u daaraan 
gehouden bent (Jurisprudentie Raad van State inzake de rechtstreekse werking van het 
EVRM, en andere internationale mensenrechtenverdragen, voor het lokaal bestuur, 
Uitspraak 201210953/1/A3, conclusie punt 7). 
 

Graag vernemen wij van u een inhoudelijke reactie. 
 

Namens Buro Jansen & Janssen, Rick van Amersfoort 
Postbus 10591  
1001EN Amsterdam 

020-6123202  
06-34339533  
info@burojansen.nl  
www.burojansen.nl 
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