
30 475 Regels over de informatie-uitwisseling
betreffende ondergrondse netten (Wet
informatie-uitwisseling ondergrondse netten)

F VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 22 juli 2008

De vaste commissie voor Economische Zaken1 heeft naar aanleiding van
het plenair debat van 5 februari 2008 over wetsvoorstel 30 4752 de
minister van Economische Zaken bij brieven van 9 en 20 mei 2008
gevraagd naar de stand van zaken ten aanzien van de toegezegde infor-
matie over de resultaten van de toets door de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding naar de veiligheidsaspecten die bij de uitvoering
van de wet een rol kunnen spelen alsmede ten aanzien van de toegezegde
wetswijziging die de huisaansluitingen uit de wet zou halen.
De minister heeft hierop bij brief van 18 juli 2008 gereageerd.

De commissie brengt hiermee verslag uit van het aldus gevoerde schrifte-
lijke overleg.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

1 Samenstelling:
Schuurman (CU), Van den Berg (SGP), Mein-
dertsma (PvdA), Broekers-Knol (VVD), Terpstra
(CDA), Kneppers-Heynert (VVD), (voorzitter),
Kox (SP), Essers (CDA), Noten (PvdA),
Sylvester (PvdA), Schouw (D66), Van Driel
(PvdA), Doek (CDA), Franken (CDA), Thissen
(GL), Willems (CDA), Reuten (SP), (vice-
voorzitter), Hofstra (VVD), Asscher (VVD),
Laurier (GL), Koffeman (PvdD), Elzinga (SP),
Vliegenthart (SP), Kuiper (CU) en Yildirim
(Fractie-Yildirim).
2 Handelingen I 2007–2008. nr. 19, pag.
817–836.

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2007–2008

KST121282
ISSN 0921 - 7363
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2008 Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 475, F 1



BRIEF AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Den Haag, 9 mei 2008

De commissie voor Economische Zaken heeft kennis genomen van uw
brief d.d. 16 april 2008 inzake de voortgangsinformatie over aan de Eerste
Kamer gedane toezeggingen (EK 31 200 XIII, D). Bij de bespreking van uw
brief is tevens de door u op 5 februari 2008 bij de behandeling van 30 475
Informatieuitwisseling ondergrondse netten aan de Kamer gedane toezeg-
ging aan de orde gekomen, houdende dat u de Kamer (vertrouwelijk)
informeert over de door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
uit te voeren toets naar de beveiliging van informatieuitwisseling. Volle-
digheidshalve treft u in de bijlage de betreffende passage uit de Hande-
lingen van het debat aan1.

Graag verneemt de commissie wat de stand van zaken is met betrekking
tot de uitvoering van deze toezegging.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De griffier a.i. van de commissie voor Economische Zaken,
P. A. van Oort

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke Ondersteuning onder griffienummer
139362.05.
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Den Haag, 20 mei 2008

In aansluiting op mijn brief d.d. 9 mei 2008 over de stand van zaken met
betrekking tot de uitvoering van de toezegging inzake 30 475 Informatie-
uitwisseling ondergrondse netten – toets NCTB naar de beveiliging van
informatieuitwisseling (ons kenmerk: 139362.04u), verzoek ik u bij de
beantwoording eveneens in te gaan op de stand van zaken met betrekking
tot de uitvoering van een andere door u in het debat aan de Kamer
gedane toezegging, namelijk dat u via een wetswijziging de huisaanslui-
tingen uit de wet zou halen en deze wetswijziging voor het zomerreces
aan de orde zou hebben gesteld in de ministerraad.

Volledigheidshalve treft u in de bijlage de betreffende passage uit de
Handelingen van het debat aan1.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, ziet de
commissie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

De griffier a.i. van de commissie voor Economische Zaken,
P. A. van Oort

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke Ondersteuning onder griffienummer
139362.05.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juli 2008

Op 5 februari 2008 vond in uw Kamer het debat plaats over het wetsvoor-
stel informatie-uitwisseling ondergrondse netten (30 475). Bij brief van
9 mei 2008 (kenmerk 139362.04u) en 20 mei 2008 (kenmerk 139362.05u)
heeft u gevraagd naar de stand van zaken ten aanzien van het wetsvoor-
stel huisaansluitingen alsmede ten aanzien van de resultaten van de toets
door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding naar de veiligheids-
aspecten die bij de uitvoering van de wet een rol kunnen spelen. Met deze
brief informeer ik u daarover.

Allereerst betreft het mijn toezegging nog voor de zomer een wetsvoorstel
voor behandeling in de ministerraad te brengen dat ertoe strekt de
verplichting om de gegevens over huisaansluitingen uit te wisselen te
doen vervallen. Ik kan u melden dat dit wetsvoorstel de ministerraad
reeds is gepasseerd en dat de Raad van State inmiddels een positief
advies heeft uitgebracht (blanco advies). Het wetsvoorstel zal derhalve op
korte termijn al ter behandeling bij de Tweede Kamer worden ingediend1.

Daarnaast heb ik toegezegd u te informeren over de resultaten van de
toets door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding naar de
veiligheidsaspecten die bij de uitvoering van de wet een rol kunnen
spelen. Het advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
van 28 mei 20082 vindt u bijgevoegd. Bij de opstelling van de lagere regel-
geving is en bij de vormgeving van het systeem van elektronische
informatie-uitwisseling wordt met dit advies nadrukkelijk rekening
gehouden.
Ten aanzien van het toegepaste niveau van informatiebeveiliging worden
door het Kadaster conform artikel 3d van de Kadasterwet passende tech-
nische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gebracht teneinde
gegevens te beveiligen tegen verlies, aantasting, onbevoegde wijziging en
dergelijke. Jaarlijks wordt daarbij door een externe deskundige beoor-
deeld of de genomen informatiebeveiligingsmaatregelen toereikend zijn.
Daarnaast voldoet de informatiebeveiliging van het Kadaster aan (inter-)
nationale standaarden en is deze gecertificeerd op basis van de Code voor
Informatiebeveiliging (NEN ISO 27001).

M. J. A. van der Hoeven

1 Inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend
en gedrukt als Kamerstukken II 2007–2008,
31 540, nrs. 1–3.
2 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke Ondersteuning onder griffienummer
139362.05.
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