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1. Inleiding 

Op 1 december 2022 is de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met 

een offensief cyberprogramma (Tijdelijke wet cyberoperaties) (36263) aan de Kamer 

toegezonden. Gelijktijdig heeft de regering onder andere via een persbericht kenbaar 

gemaakt dat een nota van wijziging in de maak is. Dit is bevestigd in een brief van de 

minister van BZK d.d. 20 december 2022 (Kamerstuk 36263, nr. 5). Enerzijds bevat deze 

nota enkele uit een eerdere versie van de wet gehaalde aspecten, omdat de regering 

daartoe bredere werking voor ogen heeft en dat via de nota van wijziging wil regelen. 

Anderzijds bevat het toevoegingen aan het wetsvoorstel dat bij de Kamer is aangeboden. 

Aanbieding van de nota van wijziging bij de Kamer wordt begin van het tweede kwartaal 

2023 verwacht. 

 

Na eerste bespreking van het wetsvoorstel in de procedurevergadering Binnenlandse 

Zaken van 8 december 2022 is per schriftelijke inventarisatie nagegaan welke leden 

rapporteur wensten te zijn bij de behandeling van deze wet. Daarop is in de 

procedurevergadering van 22 december 2022 besloten om de leden Rajkowski (VVD), 

Dekker-Abdulaziz (D66) en Koekkoek (Volt) aan te stellen als wetgevingsrapporteur. In 

de procedurevergadering van 18 januari 2023 heeft het lid Dekker-Abdulaziz aan de 

commissie laten weten zich terug te trekken als rapporteur. In de strategische 

procedurevergadering van 2 februari 2023 is besloten om het lid Hammelburg (D66) te 

benoemen tot rapporteur. 

 

Beslispunten 

 Stemt de commissie in met het in het onderhavige voorstel opgenomen 

behandelvoorstel met betrekking tot de Tijdelijke wet cyberoperaties, te 

weten de organisatie van een technische briefing en een rondetafelgesprek, 

zo mogelijk de week na de Provinciale Statenverkiezingen, en het inplannen 

van een inbrengdatum voor het verslag de week na het plaatsvinden van de 

te organiseren activiteiten? 

 Stemt de commissie in met het aanhouden van besluitvorming over de 

behandeling van de aangekondigde nota van wijziging op de Tijdelijke wet 

cyberoperaties tot na ontvangst? 



 

 betreft Voorstel rapporteurs voor behandeling van de Tijdelijke wet cyberoperaties 

 

 

pagina 2/2 

 

2. Achtergrond 

De wetgevingsrapporteurs zien een wens bij betrokken partijen om de regelingen waarin 

het onderhavige wetsvoorstel voorziet snel in werking te laten treden. Om die reden 

achten zij een spoedige start met de inhoudelijke behandeling van die onderdelen van 

het wetsvoorstel die reeds in handen zijn van de commissie gewenst. Daarbij speelt mee 

dat de wetgevingsrapporteurs een risico zien in het wachten met inhoudelijke 

behandeling tot na ontvangst van de aangekondigde nota van wijziging, daar het niet 

met zekerheid te zeggen is dat de nota op het aangekondigde moment bij de Kamer zal 

worden aangeboden.  

 

Gezien de exacte inhoud van de nota van wijziging nog onbekend is zolang deze niet bij 

de Kamer is aangeboden, achten de rapporteurs het opportuun om de verdere 

behandeling met betrekking tot de nota pas te bezien na ontvangst. 

 

3. Behandelvoorstel 

Concreet stellen de wetgevingsrapporteurs ten behoeve van de Tijdelijke wet 

cyberoperaties het volgende behandelvoorstel aan de commissie voor: 

 Het organiseren van een technische briefing, in te plannen zo mogelijk de week 

na de Provinciale Statenverkiezingen, bestaande uit twee ronden van ieder 

ongeveer een uur: 

o eerste ronde: CTIVD en TIB 

o tweede ronde: AIVD en MIVD 

 Het organiseren van een rondetafelgesprek, in te plannen zo mogelijk 

aansluitend aan de te organiseren technische briefing, bestaande uit twee ronden 

van ieder ongeveer een uur tot vijf kwartier: 

o eerste ronde:1  

 Bert Hubert, oud technisch lid TIB 

 Ronald Prins, oud technisch lid TIB  

 Bits of Freedom 

o tweede ronde:  

 Rowin Jansen, Promovendus Radboud Universiteit 

 Jan-Jaap Oerlemans, Bijzonder hoogleraar Inlichtingen en 

Recht aan de Universiteit Utrecht, onderzoeker CTIVD 

 Bart Jacobs, Hoogleraar Security, Privacy & Identity, Radboud 

Universiteit  

 Paul Bovend’Eert, Hoogleraar staatsrecht Radboud Universiteit 

 De inbrengdatum ten behoeve van het verslag vaststellen in de week na het 

plaatsvinden van de voorgenomen activiteiten (conform voornemen betreft dit 

de laatste week van maart). 

 Besluitvorming over de behandeling van de aangekondigde nota van wijziging op 

de Tijdelijke wet cyberoperaties aanhouden tot na ontvangst. 

                                                

1 Het voorstel is om, in afwijking van de normale procedure bij een rondetafelgesprek en gezien 

de verschillende meningen over het wetsvoorstel, de mogelijkheid te bieden aan de deelnemers 

ook op elkaar te reageren. 


