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CTIVD: bij uitbreiding bevoegdheden toezicht versterken 
 
De voorgenomen uitbreiding van bevoegdheden van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten vraagt om een steviger verankering van het onafhankelijk toezicht. 
Dat schrijft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
(CTIVD) in haar jaarverslag 2014-2015, dat vandaag is gepubliceerd.  Ook schrijft de 
Commissie dat meer openheid over het werk van de diensten mythevorming en 
misverstanden kan voorkomen. 
 
De Commissie constateert dat er ruime politieke steun lijkt te bestaan voor het uitbreiden 
van zowel de middelen als de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- 
Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). De 
verruiming van de bevoegdheden maakt onder meer deel uit van de wijziging van de Wet 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002). Vooruitlopend op het wetsvoorstel 
dat dit voorjaar wordt gepresenteerd, pleit de Commissie in het jaarverslag voor een 
steviger verankering van het onafhankelijk toezicht op de diensten.  
 
De Commissie benadrukt dat niet alle informatie over de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten per definitie geheim is, hoewel de diensten voor de effectiviteit van hun 
werkzaamheden vaak baat hebben bij geheimhouding. Het is van belang dat parlement en 
publiek binnen de beperkingen die er zijn, zicht krijgen op de wijze waarop de diensten 
omgaan met de wettelijke kaders die hen zijn gegeven. Meer openheid over bijvoorbeeld de 
toepassing van werkmethoden kan onnodige mythevorming en misverstanden voorkomen. 
De Commissie wil dit in zijn openbare toezichtsrapporten tot uitdrukking laten komen.  
 
In het jaarverslag gaat de Commissie specifiek in op het afluisteren van vertrouwelijke 
communicatie van of met een advocaat. De Wiv 2002 kent geen specifieke waarborgen voor 
verschoningsgerechtigden (geheimhouders zoals advocaten en artsen). Met het oog op  de 
jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vindt de CTIVD 
het van belang dat de principes van het verschoningsrecht tot uitdrukking komen in de 
wijze waarop de diensten hun afluisterbevoegdheid toepassen. De Commissie heeft in het 
jaarverslag de belangrijkste criteria opgenomen uit haar toetsingskader voor het afluisteren 
van verschoningsgerechtigden. 
 
Het jaarverslag strekt over de periode van 1 april 2014 tot 1 april 2015. 
 
 


