Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).

1.

Wat is de aanleiding?
Mede in verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG) is door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid (hierna: NCTV) middels een project genaamd ‘Taken en Grondslagen’ nader
gekeken naar een aantal werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.
Daarbij is geconcludeerd dat voor een tweetal taken de verwerking van persoonsgegevens
wettelijke verankering vereist is.

2.

Wie zijn betrokken?
Minister van Justitie en Veiligheid, de NCTV, ministeries, overheidsorganisaties.

3.

Wat is het probleem?
Ten aanzien van een tweetal taken geldt dat voor de uitvoering van deze taken
(bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt. Vanwege de inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer die deze verwerking vormt, is een wettelijke regeling vereist, waarbij er
aanleiding is tot het opnemen van aanvullende waarborgen.

4.

Wat is het doel?
Het doel is om de verwerking van persoonsgegevens mogelijk te maken die evenredig is
aan het doel wat met deze verwerking wordt nagestreefd, namelijk van de weerbaarheid
ten aanzien van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid, door
het versterken van de weerbaarheid van de samenleving, het voorkomen van
maatschappelijke ontwrichting en het beschermen van vitale belangen van de
samenleving.

5.

Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Het verhogen van de weerbaarheid van de samenleving het voorkomen van
maatschappelijke ontwrichting en het beschermen van vitale belangen van de samenleving
zijn van belang met het oog terrorismebestrijding en nationale veiligheid, zijn belangrijke
doelstellingen. De taken die vanwege deze doelstellingen worden verricht vereisen echter
de verwerking van persoonsgegevens. Deze verwerking vergt een wettelijke basis.

6.

Wat is het beste instrument?
Het verankeren in wetgeving van de verwerking van persoonsgegevens doet het meest
recht aan de verschillende belangen. Daarnaast brengt de AVG mee dat de verwerking van
bijzondere persoonsgegevens een formeelwettelijke basis behoeft.
Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De gevolgen voor de overheid zijn dat de taken opgenomen in het voorstel kunnen worden
uitgevoerd en de daarmee gepaard gaande verwerking van persoonsgegevens kan
plaatsvinden. Daardoor is bijvoorbeeld coördinatie mogelijk op dossiers waarbij meerdere
overheidsorganisaties betrokken zijn waarbij terrorismebestrijding of nationale veiligheid
betrokken is. Ook is het daardoor mogelijk om fenomenen en trends op deze terreinen te
signaleren, analyseren en duiden zodat beleid gevoerd kan worden in verband met het
versterken van de weerbaarheid van de samenleving. De benodigde verwerking van
persoonsgegevens heeft echter gevolgen voor de privacy van personen die bijvoorbeeld

uitlatingen doen die betrekking hebben op bepaalde fenomenen en trends. Om die reden
wordt voorzien in ten opzichte van de AVG aanvullende waarborgen voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.

