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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 betreffende begrippen.

Achterliggende stukken

Documenten die de onderbouwing vormen voor de tekst
van een ambtsbericht. Dit kan inlichtingenmateriaal
zijn, maar (aanvullend) ook informatie uit openbaar
toegankelijke bronnen.

Actieprogramma

Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme; een
beleidsdocument van het kabinet met een overzicht
van maatregelen om het jihadisme in Nederland aan te
pakken. Het Actieprogramma werd op 29 augustus 2014
gepubliceerd.

Afstemmingsoverleg
Terrorisme (AOT)

Een periodiek overleg tussen de AIVD, het OM en de
politie waarin op operationeel niveau gesproken wordt
over contraterrorisme-onderzoeken van de AIVD en
opsporingsonderzoeken die over en weer raakvlakken
(kunnen) hebben.

Ambtsbericht

Een mededeling van de AIVD met informatie naar
aanleiding waarvan de ontvanger (vaak een andere
overheidsinstantie) bevoegd is maatregelen te treffen.

Analist

De medewerker binnen een team van de AIVD die de
verzamelde inlichtingen analyseert en op basis daarvan
inlichtingenproducten schrijft.

Attenderingsadvies

Advies van de CT-infobox waarmee de ontvangende
overheidsinstantie wordt geattendeerd op een mogelijke
toepassing van informatie waar de betreffende instantie al
over beschikt.

Basisregistratie personen (BRP)

Een digitaal register waarin gemeenten de persoons
gegevens van burgers (ingezetenen) bijhouden. De
regels voor toegang tot de BRP zijn neergelegd in de Wet
basisregistratie personen.

Bestuurlijke maatregel

Een maatregel opgelegd door een overheidsinstantie ter
uitvoering van een wettelijke bepaling. In de context van dit
rapport gaat het om maatregelen jegens personen die de
betrokkene aantasten in zijn of haar rechtmatige belangen.
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Betrouwbaarheidsaanduiding

Een aanduiding van de betrouwbaarheid van informatie.
De AIVD en de MIVD zijn op grond van artikel 12 lid 4
Wiv 2002 verplicht een bronvermelding of betrouwbaar
heidsaanduiding op te nemen in de gegevens die op grond
van hun taakuitvoering worden verwerkt.

Bevriezingsmaatregel

Plaatsing van een persoon op de nationale sanctielijst van
personen die betrokken zijn bij terroristische activiteiten
en wiens financiële tegoeden daarom worden bevroren.
Deze maatregel houdt ook in dat alle financiële diensten
worden geweigerd en dat iedereen – dus ook vrienden en
familie – die direct of indirect geld beschikbaar stelt aan
hen daarmee zelf strafbaar is.

Bevriezingsoverleg (BVO)

Een periodiek overleg tussen het ministerie van Buiten
landse Zaken, het OM, het ministerie van Financiën, de
Financial Intelligence Unit Nederland, de NCTV, de AIVD
en de CT-infobox over het opleggen, handhaven en/
of beëindigen van bevriezingsmaatregelen in concrete
gevallen.

Bewerker

De medewerker binnen een team van de AIVD die het
inlichtingenonderzoek uitvoert en/of aanstuurt.

Bruikbaarheidscheck

Controle op de bruikbaarheid van informatie in een
ambtsbericht. Deze controle wordt voorafgaand aan het
uitbrengen van ambtsberichten verricht door de INDliaisons (t.b.v. ambtsberichten aan de IND) en door de
LOvJ’s (t.b.v. ambtsberichten aan het OM).

Casusoverleg

Multidisciplinair overleg op lokaal niveau waarin onder
regie van de gemeente overleg plaatsvindt met het OM,
de politie, de reclassering, jeugdzorg, de GGZ en de NCTV
over signalen van radicalisering, uitreis en terugkeer van
personen. In het casusoverleg wordt een persoonsgerichte
aanpak opgesteld, dat bijvoorbeeld kan bestaan uit
(een combinatie van) strafrechtelijke-, bestuurlijke- en
zorgmaatregelen.

Contraterrorisme Infobox
(CT Infobox)

Een samenwerkingsverband tussen de AIVD, de MIVD,
het Korps Nationale Politie, de Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (FIOD), de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de NCTV, de Financial
Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), de Koninklijke
Marechaussee, de IND en het OM. Het heeft tot taak om
aan de hand van raadpleging, vergelijking en analyse van
de gegevens die door deelnemende overheidsinstanties
binnen de CT-Infobox zijn ingebracht, de deelnemers
te adviseren over gegevensverstrekking aan andere
deelnemers en over andere handelingsperspectieven.

Gegevensuitwisseling

Het verstrekken en ontvangen van gegevens.

Gegevensverstrekking

Het verstrekken van gegevens. Dit kan schriftelijk of
mondeling gebeuren. Wanneer gegevens mondeling
worden verstrekt, wordt in het rapport ook wel gesproken
over het mondeling delen van gegevens.

Gegevensverwerking

Elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot gegevens. Waaronder in ieder geval 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.

Gewelddadig jihadisme

Een extreme politieke ideologie die streeft te voldoen aan
de als goddelijk ervaren plicht om de islam over de wereld
te verspreiden. Dit moet worden bereikt door het voeren
van een ‘heilige oorlog’ tegen alle ongelovigen: alles dat
vanuit het perspectief van jihadisten afwijkt van de ‘zuivere’
leer moet naar hun mening met geweld bestreden worden
(bron: NCTV).

Groepsprofiel

Een kwalificatie die op een groep personen van toepassing
wordt verklaard. Deze gegevens vallen niet onder het
begrip persoonsgegevens.

Heroverweging

Het vaststellen of er nog voldoende basis is voor een
opgelegde bestuurlijke maatregel en of deze nog
proportioneel is. Dit kan leiden tot het handhaven, wijzigen
of beëindigen van de maatregel. Tijdelijke bestuurlijke
maatregelen moeten periodiek worden heroverwogen.

IND-liaison

Een medewerker van de IND die als liaison optreedt bij
zaken die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aangaan.
De IND-liaisons zijn op het hoogste niveau gescreend om
kennis te mogen nemen van staatsgeheime informatie.

Inlichtingenbericht

Een kort bericht waarmee een of meerdere afnemers, zoals
bewindspersonen, op de hoogte worden gebracht van
inlichtingen die voor hen relevant zijn.

Politie Inlichtingendienst (ID)

De eenheden van de nationale politie beschikken over
inlichtingendiensten (ID’s). Zij verrichten op basis van artikel
60 Wiv 2002 werkzaamheden ten behoeve van de AIVD,
onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

Islamitische Staat in Irak en alSham (ISIS)

Islamitische Staat in Irak en al-Sham (Levant). Een
terroristische groepering die actief is in Syrië en Irak.

Jihadist

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

Landelijk Officier van Justitie
Terrorismebestrijding (LOvJ)

Een officier van justitie die als vertegenwoordiger van het
Openbaar Ministerie optreedt bij zaken die de inlichtingenen veiligheidsdiensten aangaan. De LOvJ’s zijn op het
hoogste niveau gescreend om kennis te mogen nemen van
staatsgeheime informatie.

Maatregel

Een besluit of andere handeling van een overheidsinstantie
die een persoon in zijn of haar rechtmatige belangen
aantast.

Nationale sanctielijst
terrorisme

Lijst waarop personen en organisaties staan die zijn
betrokken bij terroristische activiteiten. De tegoeden van
deze personen en organisaties zijn bevroren.
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Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV)

Een overheidsinstantie die in 2012 werd ingesteld om
Nederland te beschermen tegen dreigingen die de
maatschappij kunnen ontwrichten. Een van de taken van
de NCTV is het signaleren, duiden en delen van relevante
informatie over dreigingen.

Onrechtmatig

Een beoordeling van het handelen van de AIVD of MIVD.
Bij het oordeel onrechtmatig is sprake van strijdigheid
met wet- of regelgeving. Deze wet- en regelgeving bestaat
uit de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
jurisprudentie en door de ministers naar aanleiding van
eerdere toezichtsrapporten overgenomen aanbevelingen.
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de aard
van de belangen waarop een inbreuk wordt gemaakt.

Onzorgvuldig

Een beoordeling van het handelen van de AIVD of MIVD. Bij
het oordeel onzorgvuldig is er sprake van beleid en/of een
werkwijze van de AIVD die onrechtmatigheden in de hand
werkt.

Paspoortmaatregel

Het vervallen verklaren of weigeren van een nieuw
paspoort op basis van artikel 23 Paspoortwet. Dit is een
bestuursrechtelijke maatregel die door de burgemeester
van de desbetreffende gemeente kan worden opgelegd.

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.

Radicalisering

Een proces waarbij de gedachten en gedragingen van
een persoon extremer worden en in toenemende mate
afwijken van de gangbare norm in de cultuur. Dit kan
leiden tot bereidheid gewelddadige of zelfs terroristische
handelingen te plegen.

Terugkeerder

Een persoon die met jihadistische bedoelingen is uitgereisd
naar een jihadistisch strijdgebied, van wie is vastgesteld
dat hij het strijdgebied heeft bereikt en die terugkeert naar
Nederland.

Tijdelijke wet
bestuurlijke maatregelen
terrorismebestrijding

Wet die op 1 februari 2017 in werking is getreden.
Deze wet geeft de minister van Justitie en Veiligheid de
bevoegdheid vrijheidsbeperkende maatregelen op te
leggen aan personen die in verband worden gebracht met
terroristische activiteiten. Deze tijdelijke wet vervalt op
1 februari 2022.

Tijdelijke bestuurlijke
maatregel

Een bestuurlijke maatregel die tijdelijk van aard is. Deze
maatregelen moeten periodiek worden heroverwogen
om vast te stellen of er nog voldoende basis is voor de
maatregel en of deze nog proportioneel is.

Thuisblijver

Een persoon die vanuit Nederland betrokken is bij de
gewelddadige jihad.

Uitreiziger

Een persoon die met jihadistische bedoelingen is uitgereisd
naar een jihadistisch strijdgebied.

Vergewischeck

Controle op de juistheid van informatie in een ambts
bericht, aan de hand van de onderliggende documenten.
Deze controle wordt voorafgaand aan het uitbrengen van
ambtsberichten verricht door de LOvJ, op basis van artikel
38 lid 3 Wiv 2002.

Verstrekkingsadvies

Een advies van de CT-infobox aan een van de deelnemende
overheidsinstanties om gegevens te verstrekken aan een
andere overheidsinstantie.

Warm overdragen

Het persoonlijk overdragen van een ambtsbericht aan de
ontvanger door de AIVD.

Werkwijze

De werkwijze die de AIVD in de praktijk (in het algemeen)
hanteert bij een bepaalde activiteit.

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 veiligheids
diensten 2002 (Wiv 2002). De Wiv 2017 werd op 17 augustus
2017 in het Staatsblad gepubliceerd. Op het moment van
vaststelling van dit toezichtsrapport is de Wiv 2017 in
afwachting van inwerkingtreding.
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