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  Bij het toezichtsrapport inzake de inzet van Sigint door de MIVD 

 
De CTIVD heeft onderzoek verricht naar de inzet van signals intelligence (Sigint) door de 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Sigint betreft het vergaren en nader 
verwerken van inlichtingen afkomstig uit satelliet- en radiocommunicatie. Het 
toezichtsrapport is door de CTIVD vastgesteld op 23 augustus 2011 en door de minister van 
Defensie aan de Eerste en Tweede Kamer verzonden op … 
 
Het onderzoek van de CTIVD heeft zich hoofdzakelijk gericht op de inzet van enkele 
bijzondere bevoegdheden door de MIVD. Het gaat om de bevoegdheid tot gerichte 
interceptie van radioverkeer dat bijvoorbeeld wordt gebruikt door (militaire) 
overheidsorganisaties, de bevoegdheid tot selectie van ongericht geïntercepteerde 
satellietcommunicatie en de bevoegdheid te searchen waarbij wordt verkend welke 
telecommunicatie voor interceptie in aanmerking komt. De CTIVD heeft aandacht besteed 
aan de inbreuk die daarbij wordt gemaakt op de (grondwettelijk) beschermde 
communicatievrijheid en aan de manier waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan 
de inzet van deze bevoegdheden door de MIVD. Ook is onderzocht hoe de samenwerking 
met buitenlandse diensten in dit kader vorm krijgt. 
 
Voor de inzet van de interceptiebevoegdheden is toestemming van de minister van Defensie 
vereist. Het onderzoek van de CTIVD heeft onder meer uitgewezen dat de motivering voor 
de inzet van die bijzondere bevoegdheden in veel gevallen onvoldoende is vastgelegd. De 
CTIVD heeft daardoor geen sluitend oordeel kunnen geven over de noodzakelijkheid, 
proportionaliteit en subsidiariteit van de inzet van die bevoegdheden en heeft de 
rechtmatigheid van de inbreuk die daarbij is gemaakt niet afdoende kunnen beoordelen. Zij 
heeft de MIVD aanbevolen te voorzien in een werkwijze waarbij de gemaakte afwegingen 
zowel intern als in de verzoeken om toestemming worden vastgelegd. 
 
De CTIVD heeft verder geconstateerd dat de wettelijke regeling ten aanzien van de 
bevoegdheden op het terrein van Sigint niet altijd overeenkomt of soms zelfs op gespannen 
voet staat met de (gewenste) praktijk van de MIVD.  Zo worden de bevoegdheden tot 
gerichte interceptie en selectie na ongerichte interceptie ingezet ten aanzien van 
breedgeformuleerde categorieën van personen en organisaties en daarmee ruimer toegepast 
dan wettelijk is toegestaan. De CTIVD heeft in het toezichtsrapport overigens uiteengezet dat 
zij hier onder bepaalde omstandigheden begrip voor heeft. Daarnaast heeft de CTIVD 
bepaalde praktijken van het searchen onderkend waarvoor een basis in de wet ontbreekt. Zij 
vraagt voor deze ongewenste situatie de aandacht. De CTIVD geeft de wetgever dan ook in 
overweging te bezien of het, met inachtneming van de privacybescherming, niet 
noodzakelijk is om aan de MIVD ruimere bevoegdheden toe te kennen die beter aansluiten 
op deze (gewenste) praktijk. Het is aan de wetgever om hierbij een zorgvuldige afweging te 
maken. In het toezichtsrapport van de CTIVD worden hiervoor handreikingen gegeven. 
 
Voor deze en andere conclusies en aanbevelingen verwijst de CTIVD naar haar 
toezichtsrapport inzake de inzet van Sigint door de MIVD, beschikbaar op www.ctivd.nl.  


