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Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet 
========================================================= 
 
Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 9 januari 2014, nr. 2014000043, 
machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het 
bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 20 
februari 2014, nr. W15.14.0002/IV, bied ik U hierbij aan. 
 
De Afdeling advisering van de Raad van State onderschrijft de strekking van het wetsvoorstel, 
maar maakt daarbij enkele kanttekeningen.  
 
De Afdeling adviseert ten eerste in de toelichting nader in te gaan op het effect van het gebruik 
van de open norm ‘geen of geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer’. De Afdeling merkt 
op dat er, ondanks de voorbeelden in de toelichting waarmee is getracht richting te geven, in de 
praktijk onduidelijkheid kan zijn over de vraag wanneer de gevolgen al dan niet als gering moeten 
worden aangemerkt. Hierdoor zou het wetsvoorstel aan effectiviteit kunnen inboeten, als partijen 
die cookies plaatsen en lezen hierdoor voor de zekerheid alsnog toestemming vragen waar dat niet 
vereist is. De regering onderkent dat het belangrijk is zo veel mogelijkheid rechtszekerheid te 
bieden, en heeft daarom uitgebreid toegelicht aan de hand van welke criteria de gevolgen voor de 
persoonlijke levenssfeer worden beoordeeld. Ik verwacht dat dit de betrokken partijen voldoende 
duidelijkheid zal bieden. Daarnaast zal ik in goed overleg met de toezichthouder de ontwikkelingen 
nauw in de gaten houden. Indien daartoe aanleiding is zal in beleidsregels, dan wel bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur, meer duidelijkheid worden geboden over de vraag wanneer 
sprake is van ‘geen of geringe gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer’. 
 
De Afdeling merkt op dat de toelichting wel ingaat op de vraag hoe de voorgestelde uitzondering 
zich verhoudt tot de doelstelling van de Bijzondere Privacyrichtlijn, maar niet ingaat op de 
verhouding tot artikel 5, derde lid, van die richtlijn in het bijzonder. Hierop is conform het advies 
van de Afdeling de toelichting op dit punt aangevuld. 
 
Tot slot adviseert de Afdeling de voorgestelde grondslag voor subdelegatie in het vijfde lid van 
artikel 11.7a te motiveren. In de toelichting is hieraan gevolg gegeven.  
 
Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van 
toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden. 
 
 
De Minister van Economische Zaken, 


