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Samenwerking MIVD met buitenlandse diensten

Internationale samenwerking MIVD voldoet in de regel aan de wet
De samenwerking van de MIVD met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten voldoet in
de regel aan de wettelijke voorschriften. Dat staat in het rapport van de Commissie van Toezicht
op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), dat vandaag is gepubliceerd. De CTIVD heeft
binnen de onderzoeksperiode (2007-2014) een beperkt aantal onrechtmatigheden
geconstateerd. De CTIVD vindt wel dat de MIVD in zijn beleid een aantal verbeteringen moet
doorvoeren, maar oordeelt over het algemeen positief over de samenwerking in de praktijk.
Het onderzoek van de CTIVD strekt zich uit over de periode van 2007 tot 2014. De ondersteuning
door de MIVD van de inzet van de Nederlandse krijgsmacht in Afghanistan valt daarmee
gedeeltelijk binnen de strekking van dit onderzoek. De samenwerking van de MIVD met
buitenlandse diensten ten behoeve van deze missies was intensief en veelomvattend. De
Commissie heeft hierbij geen onrechtmatigheden aangetroffen. Of de MIVD in Afghanistan
eventueel een bijdrage heeft geleverd aan het proces van targeting, en zo ja of men daarbij
binnen de wettelijke kaders is gebleven, is niet in het onderzoek betrokken. De Commissie
verricht momenteel een separaat onderzoek naar dit onderwerp.
De Commissie heeft getoetst of de samenwerking van de MIVD met buitenlandse diensten
binnen de wettelijke kaders plaatsvond. De MIVD moet telkens afwegen of en in welke mate mag
worden samengewerkt met een buitenlandse dienst. Democratische inbedding, respect voor
mensenrechten, professionaliteit en betrouwbaarheid spelen in die afweging een rol. De wet stelt
verder regels voor het uitwisselen van gegevens en voor de inzet van bevoegdheden door de
MIVD in het kader van gezamenlijke operaties of ter ondersteuning van een buitenlandse dienst.
De Commissie heeft een positief beeld van de praktijk van zowel de bilaterale als de multilaterale
samenwerking met buitenlandse diensten. De meest vergaande vormen van samenwerking
vinden alleen plaats met buitenlandse diensten die voldoen aan de criteria voor samenwerking.
In enkele gevallen is sprake van onrechtmatigheden, bijvoorbeeld bij het verlenen van
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ondersteuning aan buitenlandse diensten zonder dat daarvoor toestemming is verleend door de
minister van Defensie.
Op een aantal punten moet de MIVD verbeteringen doorvoeren. Onder meer op het terrein van
gegevensuitwisseling wordt een te beperkte definitie van persoonsgegevens gehanteerd en
wordt de beslissing om gegevens te verstrekken niet altijd op het juiste niveau genomen. Ook
ontbreekt intern een helder onderscheid tussen de inzet van bevoegdheden voor de eigen
taakuitvoering (gezamenlijke operatie) en voor het belang van de buitenlandse dienst
(ondersteuning).
Het rapport heeft een geheime bijlage.
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