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De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) kondigt hierbij aan 

een diepteonderzoek te verrichten naar de inzet van de bijzondere bevoegdheid tot 

onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG-I) op de kabel door de Algemene Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).  

 

De bijzondere bevoegdheid tot OOG-I is geregeld in de artikelen 48, 49 en 50 van de Wet op de 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze artikelen zijn techniekonafhankelijk 

geformuleerd, waardoor de AIVD en de MIVD nu, anders dan onder de Wiv 2002, de mogelijkheid 

hebben OOG-I op de kabel toe te passen. Deze nieuwe mogelijkheid was gedurende het 

maatschappelijke en politieke debat rondom de Wiv 2017 een veelbesproken onderwerp. De 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Defensie deden 

in dat kader de toezegging dat OOG-I de komende jaren niet op de kabel wordt ingezet voor 

onderzoek naar communicatie met oorsprong en bestemming Nederland (m.u.v. onderzoek t.b.v. 

cyber security).1 Verder verzochten de ministers de CTIVD expliciet om tot aan de wetsevaluatie 

verscherpt toezicht te houden op de toepassing van OOG-I op de kabel.2  

 

                                                             
1
 Kamerstukken II 2017/18. 34588, nr. 76.   

2 Kamerstukken II 2017/18. 34588, nr. 76.   



  

 

2222/2222    

De CTIVD richt zich in het onderzoek op de inzet van onderzoeksopdrachtgerichte interceptie op 

de kabel in de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020. In deze periode hebben de 

AIVD en de MIVD verkennende activiteiten uitgevoerd op de kabel. Deze activiteiten bestaan uit 

het uitvoeren van zogenoemde snapshots. Dit zijn korte integrale opnames van de 

gegevensstromen. Aan de hand van deze opnames wordt onderzocht of een gegevensstroom 

van belang kan zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksopdrachten van de diensten. Op 

basis van dit onderzoek de zal de daadwerkelijke interceptie zo gericht mogelijk kunnen 

plaatsvinden. Voor deze verkennende activiteiten is toestemming van de betrokken ministers en 

van de TIB verkregen.3 Ook hebben beide diensten de bevoegdheden ingezet die 

communicatiediensten verplichten informatie te geven en medewerking te verlenen aan de AIVD 

en de MIVD (art. 52 en 53 Wiv 2017). In het diepteonderzoek staat de vraag centraal of de 

hiervoor genoemde activiteiten rechtmatig zijn uitgevoerd. 

De diensten verwachten dat de daadwerkelijke interceptie van de gegevens op de kabel in 2021 

plaatsvindt.4 Om deze reden is door de CTIVD de keuze gemaakt om eerst onderzoek te doen 

naar de beginfase van het interceptieproces. Een vervolgonderzoek vindt plaats wanneer de 

diensten gestart zijn met de interceptie van de kabel.  

Het onderzoek wordt, conform artikel 113 van de Wiv 2017, afgesloten met een openbaar 

toezichtsrapport. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Dr. N.A.N.M. van Eijk      Mr. drs. K.C. Koese 

Voorzitter CTIVD      Secretaris CTIVD 

                                                             
3
 Zie ook de voortgangsrapportage III en IV (CTIVD rapporten 66 en 69) op www.ctivd.nl.  

4
 Kamerstukken II 2020/21, 30977, nr. 158.   


