Hieronder mijn antwoord op de vraag:
“Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten?” U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het
wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
”
Mijn bezwaar tegen het wetsvoorstel betreft de uitbreiding van wettelijke mogelijkheden
waarmee
politici zonder rechtelijke tussenkomst kunnen beslissen over:
- Het aftappen van internet-communicatie, om informatie over personen te verzamelen
voor het geval ze ooit van pas komt.
- De verplichting voor serviceproviders om hierbij te assisteren, zelfs als het gaat om het
breken van versleuteling en wachtwoorden
- Het infecteren en openbreken van prive computers en andere illegale handelingen voor
het verkrijgen van prive-data die niet over het internet verstuurd wordt.
– Het doorspelen van deze verkregen informatie aan buitenlandse mogendheden.
Ik ben niet overtuigd dat deze oncontroleerbare machts-uitbreiding noodzakelijk is, voorzie
wel verregaand misbruik, en voel me als burger door mijn overheid bedreigd in plaats van
beschermd.
Politici, met name ministers en staatssecretarissen, beschouw ik als mogelijk
onbetrouwbaar, zelfzuchtig en gevoelig voor carriere-deals. Doordat alle informatie over
hen bekend is bij o.a. buitenlandse inlichtingendiensten zullen ze zelfs te maken kunnen
krijgen met chantage. Voorts zijn er de politieke belangen die niet overeenkomen met die
van de bevolking, en ook niets te maken hebben met onze veiligheid. Tussenkomst van
een rechtelijke macht, die kan optreden tegen zulk politiek machtsmisbruik, is daarom
noodzakelijk.
Ik ben zeker niet gerustgesteld door de voorgestelde controle structuren. Een adviserend
orgaan, dat ook nog eens zwijgplicht heeft, is niet in staat tot enige controle op misbruik
van macht door de overheid en kan daar op geen enkele wijze corrigerend in optreden.

De wettelijke mogelijkheid tot ongecontroleerde overdracht van private data van
Nederlandse burgers aan buitenlandse overheden is een schandalige schending van onze
rechten.

Onze overheid is verbonden met regiems die op veel plaatsen in de wereld het
internationaal recht schenden. Met name noem ik: de Verenigde Staten, Engeland, Israël,
Saudi Arabie en Frankrijk. Onze politici worden door de geheime diensten van deze
overheden bespioneerd, gechanteerd en mogelijk tegen onze belangen in gebruikt.
Ik voel me als burger serieus in gevaar gebracht, indien mijn overheid volgens het

Nederlands recht met deze regiems kan meewerken aan het schenden van mijn privacy.

Het is o.a. door de onthullingen van Snowden bekend, dat de Nederlandse overheid in het
verleden onder druk is gezet om deze informatie over haar burgers te leveren, en zich
desgewenst slechts op de Nederlandse wetgeving kon beroepen indien ze die niet wilde
geven. Dat zal door de voorgestelde aanpassing van deze wetgeving niet meer mogelijk
zijn. Dat is zorgwekkend!

De achterliggende redenen voor deze wetswijziging, die de wetgevers opvoeren, kunnen
mij niet overtuigen. Er is geen enkele aanleiding geweest, die een verruiming van de
bevoegdheid tot het schenden van mijn privacy noodzakelijk maken. De enige aanleiding
was een dringend verzoek van buitenlandse inlichtingendiensten.

Het bezit van volledige kennis van andermans privacy draagt niet bij aan het voorkomen
van misdrijven, maar kan juist juist gebruikt worden voor het plegen daarvan. Misdaden
tegen de menselijkheid, die we onze 'bevriende' naties dagelijks zien plegen.
Zoals Hayden, de voormalig directeur van de CIA recentelijk verklaarde, toen China
verdacht werd van diefstal van informatie over VS-burgers: Met zulke informatie kun je
mensen voor je laten werken, dat is normaal, dat doen wij dagelijks.
(https://www.youtube.com/watch?v=DfyFNWOdaQA)
Ik wil u dringend verzoeken deze voorgestelde wetswijziging niet goed te keuren.
G.J.

