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Begrippenlijst
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.

Buitenlandse dienst

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

Counter Terrorism Group (CTG)

Een samenwerkingsverband op het gebied van contra-terrorisme
waaraan dertig Europese veiligheidsdiensten deelnemen: de
veiligheidsdiensten van de EU-landen, Noorwegen en Zwitserland.
De AIVD participeert in dit samenwerkingsverband.

Disclaimer

Een schriftelijke voorwaarde die gesteld wordt aan een buiten
landse dienst. Een voorbeeld hiervan is de voorwaarde dat
verstrekte informatie alleen voor inlichtingendoeleinden mag
worden gebruikt.

Gegevensbescherming

Waarborgen voor de bescherming van gegevens zoals die blijken
uit wet- en regelgeving, beleid en de praktijk. Het gaat daarbij om
de volgende waarborgen: (1) doelbinding, (2) dataminimalisatie,
(3) bewaartermijnen, (4) waarborgen die zien op de kwaliteit van
gegevens, (5) waarborgen die zien op de beveiliging van gegevens
tegen verlies of ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of
vernietiging, (6) het in acht nemen van de belangen van de
betrokken personen (proportionaliteit), (7) het in acht nemen van
de rechten van de betrokken personen (bijvoorbeeld toegang tot
gegevens) en (8) onafhankelijk, adequaat en effectief toezicht op
gegevensbescherming.

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
ter
beschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van
gegevens (artikel 1, aanhef en onder f, van de Wiv 2017).
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(Illegale) targeting

Targeting is een proces van selectie en prioritering van doelen dat
onder meer kan leiden tot geweldgebruik door strijdkrachten om
een bepaalde tactische of strategische doelstelling te behalen.
Bij illegale targeting gaat het om targeting die in strijd is met het
internationaal recht.

Inlichtingendienst

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

Kopgroep

De groep buitenlandse diensten waarmee de AIVD en/of de
MIVD het meest intensief samenwerken. Deze kopgroep bestaat
uit de Europese veiligheidsdiensten die deelnemen aan het
samenwerkingsverband Counter Terrorism Group (CTG) en de
buitenlandse inlichtingen- en sigintdiensten die participeren in
bepaalde samenwerkingsverbanden op het gebied van sigint.

Mandaatbesluit

Het Mandaatbesluit AIVD ten aanzien van samenwerking met
inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen 2018, op
basis waarvan de directeur-generaal van de AIVD structureel
bevoegd toestemming te verlenen voor het aangaan van samen
werkingsrelaties voor zover het gaat om niet-risicodiensten.

Mitigerende maatregelen

De maatregelen die de AIVD of de MIVD neemt (of heeft genomen)
om de in de wegingsnotitie gesignaleerde risico’s in relatie tot
de samenwerking te beperken. Voorbeelden hiervan zijn het
beperken van de samenwerking op bepaalde onderwerpen of
dossiers of het stellen van aanvullende (schriftelijke) voorwaarden
bij de verstrekking van gegevens.

Multilateraal samen
werkingsverband

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.

Niet-risicodienst

Buitenlandse diensten die in de wegingsnotities van de AIVD
niet zijn aangemerkt als risicodiensten op basis van de wettelijke
samenwerkingscriteria.

Ongeëvalueerde gegevens

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

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 2017.

Risicodienst

Een kwalificatie die in de wegingsnotities van de AIVD wordt
gegeven aan buitenlandse diensten met wie de samenwerking op
basis van de wettelijke samenwerkingscriteria een risico vormt.

(Risico)weging

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.
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Samenwerkingscriteria

De criteria aan de hand waarvan de AIVD (of de MIVD) moet
beoordelen of een buitenlandse dienst in aanmerking komt
voor samenwerking. Op basis van artikel 88 lid 3 Wiv 2017
dienen in ieder geval vijf wettelijke samenwerkingscriteria te
worden betrokken bij de weging: (a) de democratische inbedding
van de dienst in het desbetreffende land, (b) de eerbiediging
van de mensenrechten door het desbetreffende land, (c) de
professionaliteit en betrouwbaarheid van de desbetreffende
dienst, (d) de wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van de
dienst in het desbetreffende land en (e) het door de desbetreffende
dienst geboden niveau van gegevensbescherming.

Sigint

Sigint staat voor signals intelligence; inlichtingen die verzameld
worden door het onderscheppen van elektronische signalen.

Sigint-samenwerkings verbanden

Samenwerkingsverbanden die zien op de uitwisseling van
gegevens verkregen door middel van sigint. De AIVD en de
MIVD participeren beide in verschillende sigint-samenwerkings
verbanden.

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.

Wegingsnotitie

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