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AAN DE KONINGIN 
 
 
 
 

Blijkens de mededeling van de Plv. Directeur van Uw kabinet van 11 oktober 2005, nr. 
05.003858 machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde 
voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen, in afschrift aan mijn ambtgenoot 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit advies, gedateerd 11 november 2005, nr. 
W05.05.0447/III, bied ik U hierbij aan. 
 
De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet niet te zenden aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal dan nadat met het advies rekening zal zijn gehouden. 
 
1.  Het wetsvoorstel is overeenkomstig het advies van de Raad aangepast. 
 
2. De terminologie is in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aangepast. In plaats 
van de  term “extremisme” wordt de term “radicalisering” gebruikt, in aansluiting op de nota 
radicalisme en radicalisering van de Minister van Justitie (Kamerstukken II, 2004/05, 29 754, 
nr. 26). De term “radicalisering” geeft duidelijker aan wat de werkzaamheden van de 
vertrouwensinspecteur op dit nieuwe werkterrein inhouden. Bovendien is de term 
“radicalisering” gekozen, omdat de hiervoorgenoemde nota van de Minister van Justitie mede 
beoogt een kader te bieden voor het overheidsbeleid terzake. De term “radicalisme” wordt 
niet gebruikt, omdat radicalisme vooral een geesteshouding is, terwijl het bij radicalisering 
meer om het proces/het verschijnsel gaat.   
 
Tevens is de suggestie van de Raad om steeds dezelfde terminologie te bezigen, gevolgd.   
 
 
 



3. 
a. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn overeenkomstig het advies  
aangepast.  
 
b. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn aangepast, in die zin dat de 
vertrouwensinspecteur in beginsel de verzamelde gegevens niet aan derden verstrekt en dat 
in het onderwijsverslag (en in het jaarverslag van de inspectie) slechts geabstraheerde 
gegevens worden opgenomen. Niet in de wet is opgenomen de waarborg dat uitdrukkelijk 
aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en het onderhoud van een adequaat 
informatiebeveiligingssysteem. De verplichting om zorg te dragen voor een passend 
beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de 
tenuitvoerlegging, vloeit rechtstreeks voort uit artikel 13 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Ingevolge de artikelsgewijze toelichting op deze bepaling is het niet aan 
de wetgever om nadere details te geven over de aard van de beveiliging. Dergelijke details 
zouden sterk tijdgebonden zijn en daarmee afbreuk doen aan het nagestreefde niveau van 
beveiliging (Kamerstukken II, 1997-1998, 25 892, nr. 3, pagina 99). Uiteraard zal ik er op 
toezien dat de inspectie zal zorgdragen voor een adequate beveliging die rekening houdt met 
het gevoelige karakter van de gegevens.  
 
4. Het advies van de Raad is gevolgd. 
 
5. De redactionele kanttekeningen van de Raad zijn verwerkt. 
 
6. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt enige redactionele wijzigingen in het voorstel van 
wet en de memorie van toelichting aan te brengen. 
 
Ik moge U, mede namens mijn ambtgenoot van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van 
toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden. 
 
De Minister van Onderwijs,  
Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
 
 
(Maria J.A. van der Hoeven) 
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