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In deze lijst wordt een aantal begrippen toegelicht zoals deze worden gebruikt in het toezichtsrapport.
De CTIVD heeft bij de gegeven omschrijvingen geen volledigheid nagestreefd maar geprobeerd de
lezer een zo concreet mogelijk beeld te geven van de desbetreffende begrippen.
Bewerker

Term uit het gegevensbeschermingsrecht: degene die ten
behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt.

Bilaterale gegevensuitwisseling

Het uitwisselen van gegevens tussen de AIVD en een enkele
buitenlandse dienst.

Buitenlandse dienst

Een inlichtingen- en/of veiligheidsdienst van een andere staat.

Geëvalueerde gegevens

Gegevens die zijn beoordeeld op relevantie voor de
taakuitvoering.

Gegevensbescherming

Waarborgen voor de bescherming van gegevens zoals die
blijken uit wettelijke regels en de praktijk, onder meer met
betrekking tot de opslag en de vernietiging van gegevens.

Gegevensuitwisseling

Het verstrekken en ontvangen van gegevens.

Gegevensverwerking

Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken,
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiding of enige andere
vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar
in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of
vernietigen van gegevens (artikel 1, aanhef en onder f, van de
Wiv 2002). Het enkele verzamelen van gegevens wordt wel
aangeduid als gegevensverwerving.

Inlichtingendienst

Een dienst die onderzoek doet naar andere landen om
(potentiële) dreigingen voor de eigen nationale veiligheid te
onderkennen.

Jihadist

Een persoon die door zijn of haar activiteiten de
gewelddadige jihad nastreeft.

Multilaterale
gegevensuitwisseling

Het uitwisselen van gegevens in groepsverband, d.w.z. met
twee of meer buitenlandse diensten tegelijk.

Ongeëvalueerde gegevens

Gegevens die nog niet zijn beoordeeld op relevantie voor de
taakuitvoering (bijvoorbeeld grote hoeveelheden metadata).
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Persoonsgegevens

Gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare
of geïdentificeerde, individuele natuurlijke persoon
(bijvoorbeeld een naam of een foto). Artikel 1, aanhef en
onder e, Wiv 2002.

Risicoweging

Een weging die dient plaats te vinden voordat de AIVD
(of de MIVD) een samenwerkingsrelatie aangaat met een
buitenlandse dienst of indien de samenwerkingsrelatie
intensiveert. De risicoweging dient plaats te vinden aan de
hand van samenwerkingscriteria. De uitkomst ervan moet
worden neergelegd in een wegingsnotitie.

Samenwerkingscriteria

De criteria aan de hand waarvan de AIVD (of de MIVD) moet
beoordelen of een buitenlandse dienst in aanmerking komt
voor samenwerking.

Samenwerkingsverband

De samenwerking op basis van afspraken tussen drie of meer
inlichtingen- en/of veiligheidsdiensten gericht op een bepaald
thema, een geografisch gebied of technische kennis.

Target

Een persoon of organisatie waar de AIVD (of MIVD) onderzoek
naar verricht (artikel 13 Wiv 2002).

Veiligheidsdienst

Een dienst die onderzoek doet naar personen en organisaties
die mogelijk een gevaar vormen voor het voortbestaan van
de democratische rechtsorde, voor de veiligheid of voor
andere gewichtige belangen van de staat, dan wel voor de
veiligheid en de paraatheid van de krijgsmacht.

Verantwoordelijke

Term uit het gegevensbeschermingsrecht: degene die
het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt.

Wegingsnotitie

Een document waarin de beoordeling is vastgelegd
in hoeverre een buitenlandse dienst voldoet aan de
samenwerkingscriteria en welke vormen van samenwerking
geoorloofd zijn.

Wiv 2002

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. Deze wet
gold ten tijde van het onderzoek door de CTIVD.

Wiv 2017

Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017,
ter vervanging van de Wet op de inlichtingen en
veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). Op 14 februari 2017
heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen.
De Eerste Kamer stemde in met het wetsvoorstel op 11
juli 2017. De Wiv 2017 werd op 17 augustus 2017 in het
Staasblad gepubliceerd. Op het moment van vaststelling
van dit toezichtsrapport is de Wiv 2017 in afwachting van
inwerkingtreding.
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