Beantwoording vragen inzake het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving
(IAK)
1. Wat is de aanleiding?
Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van hetgeen in het kader van de reactie van het kabinet op de
uitslag van het raadgevend referendum met betrekking tot de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is gewisseld met Eerste en Tweede Kamer (Kamerstukken II
2017/18, 34 588, nr. 70, Kamerstukken I 2017/18, 34 588, I). Daarbij is toegezegd dat de wet –
vooruitlopend op de vervroegde evaluatie (aanvang uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van de
wet) – op twee punten zal worden gewijzigd, te weten een versnelde weging van de samenwerking
met buitenlandse diensten (aanpassing termijn in artikel 166 Wiv 2017) en het zo gericht mogelijk
inzetten van bijzondere bevoegdheden, waaronder OOG-interceptie op de kabel (aanvulling artikel
29, tweede lid, Wiv 2017). Voorts worden enkele redactionele en wetstechnische onvolkomenheden
in de Wiv 2017 hersteld. Daarnaast wordt voorgesteld om de verhouding van de Wiv 2017 tot het
voorstel voor een Wet open overheid (Woo) helderder te regelen.
2. Wie zijn betrokkenen?
Burgers, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB) en
Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).
3. Wat is het probleem?
Zie onder 1.ss
en de feiten en de waardering van de je bij de beschrijving van het probleem tot de bestaande
4. Wat is het doel van het wetsvoorstel?
Het wetsvoorstel beoogt in het bijzonder de door het kabinet toegezegde aanpassingen van de Wiv
2017 naar aanleiding van de raadgevende uitspraak tot afwijzing van de Wiv 2017 in het
raadgevend referendum van 21 maart 2018 wettelijk te verankeren. Zie voorts onder 1.cheid
5. Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?
De activiteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn geregeld in de Wiv 2017. De gedane
toezeggingen vergen aanpassing van de Wiv 2017.
6. Welke instrumenten zijn gekozen en waarom?
Nvt.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu
Het wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu. De voorgestelde
maatregelen zijn immers reeds in gang gezet (toepassing criterium gerichtheid bij aanvraag
toestemming inzet bijzondere bevoegdheden; opstellen wegingsnotities voor 1 januari 2019) en
neergelegd in beleidsregels van 25 april 2018 van de ministers van BZK en van Defensie (Stcrt.
24397), die vanaf de inwerkingtreding van de wet per 1 mei 2018 worden toegepast.
De voorgestelde aanpassing van de regeling inzake de verhouding Wiv 2017 – wetsvoorstel Woo
heeft ook geen gevolgen, nu het expliciet in de Wiv 2017 buiten toepassing verklaren van de Woo
tevens impliceert dat de daaruit voortvloeiende lasten voor de overheid – voor zover mogelijk aan
de orde – zich niet realiseren.

