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BIJLAGE IV
Bij het toezichtsrapport over de inzet van bijzondere bevoegdheden 

jegens advocaten en journalisten door de AIVD en de MIVD

Afluisterbevoegdheid De bevoegdheid communicatie af te luisteren, bijvoorbeeld door 
middel van een telefoontap, internettap of een microfoon.

Audiobewerker (AIVD) Dienstmedewerker die (onder meer) de ruwe opbrengst van de 
afluisterbevoegdheid beluistert en beoordeelt. Bij de MIVD kan 
deze taak zijn belegd bij een vertaler in samenspraak met een 
analist.

Bewerker (AIVD) De bewerker is de dienstmedewerker die onder meer nieuwe 
gegevens beoordeelt en op basis daarvan de aanzet doet voor 
inlichtingenproducten, de koers van het team en de eventuele 
inzet van bevoegdheden. Bij de MIVD kan deze taak zijn belegd bij 
een analist.

Bijzondere bevoegdheid Een bevoegdheid van de dienst die een specifieke inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer maakt. De toepassing van een 
bijzondere bevoegdheid heeft veelal een geheim karakter. 
De bijzondere bevoegdheden en de voorwaarden waaronder 
deze mogen worden toegepast zijn neergelegd in de artikelen 
20 t/m 30 van de Wiv 2002 (bijvoorbeeld tappen of de inzet van 
een agent). Zie ook “directe inzet”/”indirecte inzet”.

Directe inzet De inzet van een bijzondere bevoegdheid die specifiek is gericht 
op een advocaat of journalist.

Gegevensverwerking 
(verwerking van gegevens)

Elke handeling of elk geheel van handeling met betrekking tot 
gegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 
verspreiding, of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, 
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens  
(artikel 1 sub f Wiv 2002).

Gemeenschappelijk Hof van 
Justitie

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-
Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Indirecte inzet De inzet van een bijzondere bevoegdheid die niet specifiek 
is gericht op een advocaat of journalist, maar waarbij wel 
vertrouwelijke communicatie van of met hen wordt onderschept 
omdat de persoon jegens wie de inzet is gericht (bijvoorbeeld) 
een cliënt van de advocaat of een bron van de journalist is.
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Last Toestemming voor het uitoefenen van een bijzondere 
bevoegdheid (voor het inzetten van een telefoontap heeft de 
dienst bijvoorbeeld een last van de minister nodig).

Leidinggevenden Functionarissen binnen de diensten die leiding geven. Voor het 
uitwerken van vertrouwelijke communicatie dienen daarvoor 
verantwoordelijke leidinggevenden toestemming te hebben 
gegeven. Bij de AIVD is dit in de regel een teamhoofd, bij de MIVD 
is dit in de regel een bureauhoofd of afdelingshoofd.

Organisatielast De inzet van bijzondere bevoegdheden jegens een organisatie. De 
toepassing is dan niet gericht op de individuele persoon maar op 
de organisatie als geheel.

Overschrijven Het vervangen van een bestaand audiobestand door een nieuw 
audiobestand, op zodanige wijze dat het oudere audiobestand 
verloren gaat.

Selectiebevoegdheid De bevoegdheid ongericht ontvangen niet-kabelgebonden 
telecommunicatie (bijvoorbeeld satellietverbindingen) te 
selecteren (d.w.z. van inhoud kennis te nemen).

Target Personen of organisaties die in onderzoek zijn bij de AIVD en/
of de MIVD, ook wel onderzoekssubjecten genoemd. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om personen of organisaties die door de 
doelen die zij nastreven dan wel door hun activiteiten aanleiding 
geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor 
de nationale veiligheid.

Tijdelijke Regeling Tijdelijke Regeling onafhankelijke toetsing bijzondere 
bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten 
vastgesteld. Deze regeling is 1 januari 2016 in werking getreden.

Tijdelijke 
Toetsingscommissie

Het onafhankelijke orgaan dat op grond van de Tijdelijke Regeling 
de bevoegdheid heeft de inzet van een bijzondere bevoegdheid 
jegens een advocaat of een journalist (wanneer het doel is diens 
bron te achterhalen) te voorkomen of te beëindigen.

Uitwerken De schriftelijke verslaglegging van de opbrengst van de inzet van 
een bijzondere bevoegdheid.

Verschoningsgerechtigde Een persoon met een maatschappelijke vertrouwensfunctie, 
in die zin dat eenieder vertrouwelijk met deze persoon moet 
kunnen communiceren. Op grond van deze functie komt aan zijn 
communicatie extra bescherming toe. 

Vertrouwelijke 
communicatie

Communicatie toevertrouwd aan een verschoningsgerechtigde, 
maar niet in zijn hoedanigheid als privépersoon of andere 
professionele hoedanigheid. 
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