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Geachte mevrouw Bergkamp, 

  

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

een rechtmatigheidsonderzoek te gaan verrichten naar de aansturing door de AIVD en de MIVD 

van de inlichtingendiensten van de politie (ID’s) en de bijzondere dienst van de Koninklijke 

Marechaussee (BD KMar) op grond van de artikelen 91, 92 en 94 van de Wiv 2017.  

 

Met de invoering van de Nationale Politie per 1 januari 2013 is ervoor gekozen de ID’s en de BD 

KMar uitsluitend onder de Wiv te laten werken en niet langer inlichtingenwerk te laten uitvoeren 

op het terrein van openbare orde voor de politieorganisatie. Aan deze keuze lag mede het 

toezichtsrapport van de CTIVD nr. 16 (2008) over het onderzoek naar de samenwerking tussen 

de AIVD en de (toen nog geheten) Regionale Inlichtingendiensten bij de Politie en de Koninklijke 

Marechaussee ten grondslag. Sindsdien heeft de CTIVD geen onderzoek naar dit onderwerp 

verricht. 

 

De ID’s en BD KMar zijn organisatorisch en beheersmatig onderdeel van  de (militaire) 

politieorganisatie en medewerkers verrichten hun werkzaamheden vanaf (militaire) 

politielocaties. Hun werkzaamheden zijn deels gelegen in het met kennis van hun (regionale) 

werkgebied en hun toegang tot politiesystemen de ogen en de oren van de AIVD en MIVD te 

vormen. Zij functioneren daarbij op het snijvlak van het werk van (militaire) politiediensten en de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten.  
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Vanuit het oogpunt van een zorgvuldige gegevensverwerking, bescherming van fundamentele 

rechten van burgers en borging van de wettelijke scheiding tussen het I&V- en het 

opsporingsdomein vereist dit voldoende sturing van de AIVD en de MIVD. Te meer daar de 

medewerkers van de ID’s en BD KMar op een fysieke afstand van de vestigingen van de diensten 

hun werkzaamheden verrichten.  

 

Het onderwerp is des te actueler nu de AIVD recent heeft aangekondigd zich meer te willen 

begeven op het terrein van 'ondermijning' van de samenleving/'bovenwereld' door criminelen, 

omdat dit tot risico's voor de nationale veiligheid leidt. De ID’s fungeren daarbij als draaischijf.  

 

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      Secretaris 

 


