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Stichting DINL maakt zich grote zorgen om de gevolgen van het kabinetsvoorstel waarin een
aanpassing op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt voorgesteld. Het
huidige wetsvoorstel heeft naar het oordeel van DINL ingrijpende consequenties voor de
Nederlandse economie, de positie van de Nederlandse digitale infrastructuursector, de
tienduizenden (internationale) bedrijven die actief zijn met digitale communicatie en de
Nederlandse burger.

Stichting DINL maakt zich grote zorgen om de gevolgen van het kabinetsvoorstel
waarin een aanpassing op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)
wordt voorgesteld. Het huidige wetsvoorstel heeft naar het oordeel van DINL
ingrijpende consequenties voor de Nederlandse economie, de positie van de
Nederlandse digitale infrastructuursector, de tienduizenden (internationale) bedrijven
die actief zijn met digitale communicatie en de Nederlandse burger.

“Het voorstel wekt de sterke indruk dat niet het verkrijgen van inlichtingen over verdachte
personen of organisaties, maar het vergaren van data het doel op zich is geworden. Bij het
zoeken naar de speld in de hooiberg is blijkbaar de gedachte dat eerst nog meer hooibergen
gecreëerd moeten worden.” aldus Michiel Steltman, Directeur DINL.

“In de wetenschap dat toekomstige economische groei voor een groot deel afkomstig zal zijn
uit de online economie, komt het plan om de van de inlichtingendiensten bevoegdheden
zonder fatsoenlijke risicoanalyse en onderbouwing zo sterk uit te breiden neer op het
onverantwoordelijk gokken met de economische toekomst van Nederland”, zegt DINL

Het kabinetsvoorstel stelt voor de bevoegdheden van de inlichtingendiensten uit te breiden.
Volgens DINL brengt dit ingrijpende consequenties met zich mee, waaronder:

De sector digitale infrastructuur, dat Nederland’s derde mainport is en het ecosysteem vormt
van honderden bedrijven die aan de basis staan van de digitale economie, wordt door de
maatregelen hard geraakt. Dat verstoort de hefboomwerking van deze industrie voor de
economie.

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/technology/deloitte-nl-digital-infrastructure-our-third-main-port.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/wiv


Het kabinet schiet zich met deze maatregelen in de voet. Ze brengen schade toe aan het
imago van Nederland als een land dat de privacy en de vertrouwelijkheid van gegevens
beschermt. Dit schaadt de sterke positie van Nederland dat een ideale vestigingsplaats vormt
voor datacenters en internationale online bedrijven. Zij zien Nederland nu als “Digital
Gateway” naar Europa.
Door de gehanteerde definitie “aanbieder van openbare communicatie” zullen tienduizenden
nieuwe bedrijven en organisaties in Nederland die iets doen aan digitale communicatie
moeten gaan meewerken aan het beschikbaar maken van hun bestanden en databases. Ook
moeten zij afluisteren of tappen faciliteren en hiervan zelf de significante kosten dragen.
Burgers zullen zich bespied voelen door de overheid en minder vrij bezig zijn met hun online
activiteiten. Dit remt het gebruik van online diensten en daarmee de ontwikkeling van de
digitale- en kenniseconomie.

DINL ziet vijf fundamentele problemen met het wetsvoorstel

Noch noodzaak, noch effectiviteit van de ruime bevoegdheden is, in het licht van de grote
gevolgen en impact, onderbouwd.
Er is geen analyse van- en onderzoek gedaan naar het risico en de effecten van zulke
maatregelen op de digitale- en daarmee de gehele economie.
De gehanteerde definities en omschrijvingen van bedrijven en hun activiteiten zijn sterk
verouderd. De verschillende activiteiten in de online wereld kunnen niet zomaar over een
kam worden geschoren. Het creëert een onwerkbare inconsistentie in het domein van wet-
en regelgeving en een conflict met de ontwikkelingen bij andere ministeries. Daarnaast leidt
dit tot nieuwe verplichtingen, lastendruk, hoge kosten en daarmee
uitvoerbaarheidsproblemen voor veelal kleine, innovatieve bedrijven. De
proportionaliteitstoets wordt blijkbaar omzeild door de lasten bij voorbaat eenzijdig bij het
bedrijfsleven te leggen.
De overheid spreekt eigen principes tegen waaronder: het stimuleren van de publiek-private
samenwerking, hanteren van een multi-stakeholder aanpak en de principes van een vrij,
veilig en open internet.
Het toezicht en controle op het gebruik van de vergaarde data en een juiste toepassing van
de bevoegdheden zijn onvoldoende geborgd en georganiseerd. Zo wordt op geen enkele
wijze inzichtelijk gemaakt hoe de verzamelde persoonsgegevens zullen worden beveiligd
tegen zowel onrechtmatig en ongeautoriseerd gebruik als gebruik anders dan het
oorspronkelijke doel.

Michiel Steltman, Directeur DINL: “Toekomstige economische groei zal in ons land voor een
groot deel afkomstig zijn uit de online economie. In deze wetenschap komt het sterk uitbreiden
van de bevoegdheden zonder fatsoenlijke risicoanalyse en onderbouwing neer op

http://www.digitalgateway.eu/


onverantwoordelijk gokken met de economische toekomst van Nederland”.

Goed functionerende inlichtingendiensten zijn noodzakelijk

DINL erkent de noodzaak van goed functionerende inlichtingendiensten en heeft begrip voor
de noodzaak van verbetering en modernisering. DINL is dan ook te allen tijde bereid met de
minister in gesprek te gaan over aanpassing alsmede de fundamentele problemen van het
huidige wetsvoorstel.

De volledige reactie van stichting DINL op de consultatie van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Wiv) van 2 juli jongstleden door minister Ronald Plasterk van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hier te vinden.

Over DINL

De stichting DINL is de vertegenwoordiger en spreekbuis van aanbieders van digitale
infrastructuur. Deelnemers van DINL zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DDA
(Dutch Datacenter Association), DHPA (Dutch Hosting Provider Association), ISPConnect,
Stichting NlNet, SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) en SURFnet.

De Nederlandse digitale infrastructuur, Nederlands derde mainport, vormt het hart van de
Nederlandse online economie. En heeft een sleutelrol in het wereldwijde internet. DINL zet
zich in voor: een vrij, open en veilig Internet als basis voor economische groei en innovatie; de
kansen van Nederland als Digitale gateway naar Europa; de Cloud als basis voor IT van
morgen; de ontwikkeling van de kenniseconomie als geheel.

Voor meer informatie:
dinl.nl | pr@dinl.nl | @stichtingdinl | Tel.: 070-7621070 / 020-7603522

Uitgebreide reactie op de consultatie
https://www.internetconsultatie.nl/wiv/reactie/4c660078-e1b1-4a5b-8ac9-e55f1540e858

Third Mainport
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/technology/deloitte-nl-digital-infrastructure-our-third-main-port.pdf
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Digital Gateway to Europe
http://www.digitalgateway.eu/
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http://www.dinl.nl/
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OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.
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