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Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, Paragraaf 3.2.2
(Tekst geldend op: 10-02-2014)
Paragraaf 3.2.2. Bijzondere bevoegdheden van de diensten
Artikel 18
Een bevoegdheid als bedoeld in deze paragraaf mag slechts worden uitgeoefend, voor zover dat noodzakelijk is voor
de goede uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder a en d, en de taken, bedoeld in artikel 7,
tweede lid, onder a, c, en e.
Artikel 19
1. De uitoefening door een dienst van een bevoegdheid als bedoeld in deze paragraaf is slechts toegestaan, indien,
voor zover bij deze paragraaf niet anders is bepaald, Onze betrokken Minister of namens deze het betrokken
hoofd van een dienst daartoe toestemming heeft gegeven.
2. Het hoofd van een dienst kan aan hem ondergeschikte ambtenaren bij schriftelijk besluit aanwijzen die de
toestemming, bedoeld in het eerste lid, namens hem verlenen. Onze betrokken Minister wordt een afschrift van
het besluit gezonden.
3. De toestemming wordt, voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, verleend voor een periode van
ten hoogste drie maanden en kan telkens op een daartoe strekkend verzoek worden verlengd voor eenzelfde
periode.
Artikel 20
1.

De diensten zijn bevoegd tot:
a. het observeren en in het kader daarvan vastleggen van gegevens betreffende gedragingen van natuurlijke
personen of gegevens betreffende zaken, al dan niet met behulp van observatie- en registratiemiddelen;
b. het volgen en in het kader daarvan vastleggen van gegevens betreffende natuurlijke personen of zaken, al
dan niet met behulp van volgmiddelen, plaatsbepalingsapparatuur en registratiemiddelen.

2.

De toepassing van observatie- en registratiemiddelen als bedoeld in het eerste lid, onder a, alsmede het
aanbrengen van volgmiddelen, plaatsbepalingsapparatuur en registratiemiddelen als bedoeld in het eerste lid,
onder b, door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is, voor zover het gaat om de toepassing dan wel het
aanbrengen daarvan in besloten plaatsen die niet in gebruik zijn van het Ministerie van Defensie slechts
toegestaan, indien de toestemming daarvoor is verleend in overeenstemming met Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan wel, voor zover van toepassing, het hoofd van de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

3.

De toepassing van observatie- en registratiemiddelen, bedoeld in het eerste lid, onder a, binnen woningen is
slechts toegestaan, indien daarvoor door Onze betrokken Minister schriftelijk toestemming is verleend aan het
hoofd van de dienst. In het geval, bedoeld in het tweede lid, wordt, voor zover het woningen betreft, de
toestemming verleend in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

4.

Het verzoek om toestemming als bedoeld in het derde lid wordt gedaan door het hoofd van de dienst en bevat
ten minste:
a. het adres van de woning waarbinnen het middel dient te worden toegepast;
b. een omschrijving van het soort middel dat wordt toegepast;
c.

de reden waarom de toepassing van het desbetreffende middel noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 21
1. De diensten zijn bevoegd tot:
a. de inzet van natuurlijke personen, al dan niet onder dekmantel van een aangenomen identiteit of
hoedanigheid, die onder verantwoordelijkheid en onder instructie van een dienst zijn belast met:
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1°.

het gericht gegevens verzamelen omtrent personen en organisaties die voor de taakuitvoering van een
dienst van belang kunnen zijn;

2°.

het bevorderen of het treffen van maatregelen ter bescherming van door een dienst te behartigen
belangen.

b. het oprichten en de inzet van rechtspersonen ter ondersteuning van operationele activiteiten.
2. Onze betrokken Minister kan daarvoor in aanmerking komende bestuursorganen schriftelijk opdragen die
medewerking te verlenen die noodzakelijk is om een natuurlijke persoon als bedoeld in het eerste lid, onderdeel
a, van een aan te nemen identiteit te voorzien. De voor het bestuursorgaan geldende wettelijke voorschriften
ter zake van de van deze verlangde werkzaamheden, blijven voor zover deze in de weg staan aan het verrichten
van die werkzaamheden buiten toepassing.
3. De natuurlijke persoon, bedoeld in het eerste lid, onder a, kan bij instructie van de dienst tevens worden belast
met het verrichten van handelingen die tot gevolg kunnen hebben dat medewerking wordt verleend aan het
plegen van een strafbaar feit, dan wel een strafbaar feit wordt gepleegd. Een instructie als bedoeld in de eerste
volzin wordt slechts gegeven, indien een goede taakuitvoering van de dienst dan wel de veiligheid van de
betrokken natuurlijke persoon daartoe noodzaakt.
4. De natuurlijke persoon, bedoeld in het eerste lid, onder a, mag bij de uitvoering van de instructie door zijn
optreden een persoon niet brengen tot ander handelen betreffende het beramen of plegen van strafbare feiten,
dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht.
5. Bij de instructie, bedoeld in het derde lid, wordt aan de desbetreffende persoon aangegeven:
a. onder welke omstandigheden deze ter uitvoering van de instructie handelingen mag verrichten die tot
gevolg kunnen hebben dat medewerking wordt verleend aan het plegen van een strafbaar feit, dan wel een
strafbaar feit wordt gepleegd;
b. de wijze waarop aan de instructie uitvoering dient te worden gegeven, waaronder begrepen de aard van de
handelingen, die door de desbetreffende persoon daarbij zullen mogen worden verricht, voor zover deze bij
het geven van de instructie zijn te voorzien.
6. De instructie aan de natuurlijke persoon, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt schriftelijk vastgelegd.
7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, op voordracht van Onze betrokken Ministers en Onze Minister
van Veiligheid en Justitie gezamenlijk, kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot:
a. de voorwaarden waaronder en de gevallen waarin ter uitvoering van een instructie door een natuurlijke
persoon als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, handelingen mogen worden verricht die tot gevolg
kunnen hebben dat medewerking wordt verleend aan het plegen van een strafbaar feit, dan wel een
strafbaar feit wordt gepleegd;
b. de wijze waarop de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid wordt gecontroleerd.
8. Met betrekking tot het oprichten van rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, blijft artikel 34,
eerste en tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 buiten toepassing.
Artikel 22
1.

De diensten zijn bevoegd tot het, al dan niet met behulp van een technisch hulpmiddel:
a. doorzoeken van besloten plaatsen;
b. doorzoeken van gesloten voorwerpen;
c.
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verrichten van onderzoek aan voorwerpen gericht op het vaststellen van de identiteit van een persoon.

2.

De uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
buiten plaatsen in gebruik van het Ministerie van Defensie, is slechts toegestaan indien de toestemming
daarvoor is verleend in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan
wel, voor zover van toepassing, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

3.

Indien dit noodzakelijk is voor het onderzoek van een dienst, kan een bij de toepassing van de bevoegdheid,
bedoeld in het eerste lid, aangetroffen voorwerp voor een beperkte tijd door de desbetreffende dienst worden
meegenomen, voor zover onderzoek van het desbetreffende voorwerp ter plaatse van de doorzoeking
onmogelijk is en de daarmee beoogde verzameling van gegevens niet op een andere, minder ingrijpende wijze
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kan worden bewerkstelligd. De desbetreffende voorwerpen worden zo spoedig mogelijk teruggeplaatst, tenzij
het belang van een goede taakuitoefening van de dienst zich daartegen verzet of met terugplaatsing geen
redelijk belang wordt gediend.
4.

Van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, onder a, mag, voor zover het woningen betreft, slechts gebruik
worden gemaakt, indien daarvoor door Onze betrokken Minister schriftelijk toestemming is verleend aan het
hoofd van de dienst. Uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, onder a, door de Militaire
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst met betrekking tot woningen buiten plaatsen in gebruik van het Ministerie van
Defensie, is slechts toegestaan, indien de toestemming daarvoor is verleend in overeenstemming met Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

5.

De toestemming, bedoeld in het vierde lid, wordt verleend voor een periode van ten hoogste drie dagen. De
Algemene termijnenwet is niet van toepassing.

6.

Het verzoek om toestemming als bedoeld in het vierde lid wordt gedaan door het hoofd van de dienst en bevat
ten minste:
a. het adres van de woning die dient te worden doorzocht, en
b. de reden waarom de woning dient te worden doorzocht.

Artikel 23
1. De diensten zijn bevoegd tot het openen van brieven en andere geadresseerde zendingen, zonder goedvinden
van de afzender of de geadresseerde, indien de rechtbank Den Haag daartoe, op verzoek van het hoofd van de
dienst, een last heeft afgegeven.
2. Voor de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, is geen toestemming vereist als bedoeld in
artikel 19.
3. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, door het hoofd van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ten
aanzien van brieven en andere geadresseerde zendingen, waarvan het adres van de afzender of de
geadresseerde niet overeenstemt met een adres van een plaats in gebruik van het Ministerie van Defensie,
wordt gedaan in overeenstemming met het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
4. Het verzoek om een last, bedoeld in het eerste lid, bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de persoon of instelling, van wie dan wel waarvan brieven of andere
geadresseerde zendingen aan deze gericht dan wel van deze afkomstig, dienen te worden geopend;
b. de reden waarom de brieven of andere geadresseerde zendingen dienen te worden geopend.
5. Een last wordt slechts afgegeven, indien dat noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de aan de dienst
opgedragen taak.
6. Een last, bedoeld in het eerste lid, wordt afgegeven:
a. per brief of andere geadresseerde zending, indien deze reeds in het bezit van de dienst is;
b. voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste drie maanden, indien het betreft het openen van
brieven of andere geadresseerde zendingen die aan een in de last vermelde instelling van post dan wel
vervoer zijn of worden toevertrouwd.
7. De instelling van post dan wel vervoer, bedoeld in het zesde lid, onder b, is gehouden de brieven en andere
geadresseerde zendingen, waarop de last betrekking heeft, tegen ontvangstbewijs uit te leveren aan een door
het hoofd van de dienst daartoe aangewezen ambtenaar van de dienst.
8. De ambtenaar is gehouden zich jegens de instelling van post dan wel vervoer te legitimeren aan de hand van
een door het hoofd van de dienst verstrekt legitimatiebewijs.
9. De diensten dragen zorg dat een door een instelling van post of vervoer uitgeleverde brief of andere
geadresseerde zending na onderzoek daarvan, onverwijld aan de desbetreffende instelling ter verzending terug
wordt gegeven.
Artikel 24
1.
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De diensten zijn bevoegd tot het al dan niet met gebruikmaking van technische hulpmiddelen, valse signalen,
valse sleutels of valse hoedanigheid, binnendringen in een geautomatiseerd werk. Tot de bevoegdheid, bedoeld
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in de eerste volzin, behoort tevens de bevoegdheid:
a. tot het doorbreken van enige beveiliging;
b. tot het aanbrengen van technische voorzieningen teneinde versleuteling van gegevens opgeslagen of
verwerkt in het geautomatiseerde werk ongedaan te maken;
c.

de gegevens opgeslagen of verwerkt in het geautomatiseerde werk over te nemen.

2.

De uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
buiten plaatsen in gebruik van het Ministerie van Defensie is slechts toegestaan, indien de toestemming
daarvoor is verleend in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan
wel, voor zover van toepassing, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

3.

Een ieder die kennis draagt ter zake van het ongedaan maken van de versleuteling van de gegevens
opgeslagen of verwerkt in het geautomatiseerde werk als bedoeld in het eerste lid, is verplicht het hoofd van de
dienst op diens schriftelijk verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen om deze versleuteling ongedaan
te maken.

Artikel 25
1.

De diensten zijn bevoegd tot het met een technisch hulpmiddel gericht aftappen, ontvangen, opnemen en
afluisteren van elke vorm van gesprek, telecommunicatie of gegevensoverdracht door middel van een
geautomatiseerd werk, ongeacht waar een en ander plaatsvindt. Tot de bevoegdheid, bedoeld in de eerste
volzin, behoort tevens de bevoegdheid om versleuteling van de gesprekken, telecommunicatie of
gegevensoverdracht ongedaan te maken.

2.

De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend, indien door Onze betrokken
Minister daarvoor op een daartoe strekkend verzoek toestemming is verleend aan het hoofd van de dienst.

3.

De uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
met betrekking tot gesprekken, telecommunicatie of gegevensoverdracht door middel van een geautomatiseerd
werk, voor zover deze niet plaatsvindt op of met plaatsen in gebruik van het Ministerie van Defensie, is slechts
toegestaan, indien de toestemming daarvoor is verleend in overeenstemming met Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

4.

Het verzoek om toestemming, bedoeld in het tweede en derde lid, wordt gedaan door het hoofd van de dienst
en bevat ten minste:
a. een aanduiding van de bevoegdheid die de dienst wenst uit te oefenen en, voor zover van toepassing, het
nummer, bedoeld in artikel 1.1, onder bb, van de Telecommunicatiewet;
b. gegevens betreffende de identiteit van de persoon dan wel de organisatie ten aanzien van wie
onderscheidenlijk waarvan de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid wordt verlangd;
c.

de reden waarom uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid wordt verlangd.

5.

Indien bij het verzoek om toestemming het nummer, bedoeld in het vierde lid, onder a, nog niet bekend is,
wordt de toestemming slechts verleend onder de voorwaarde dat de bevoegdheid slechts mag worden
uitgeoefend, zodra het desbetreffende nummer bekend is. De diensten zijn bevoegd tot het gebruik van een
technisch hulpmiddel waarmee het nummer, bedoeld in de eerste volzin, kan worden verkregen. De uitoefening
van de bevoegdheid, bedoeld in de tweede volzin, door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst buiten
plaatsen in gebruik van het Ministerie van Defensie geschiedt in overeenstemming met Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

6.

Indien bij het verzoek om toestemming de gegevens, bedoeld in het vierde lid, onder b, nog niet bekend zijn,
wordt toestemming slechts verleend onder de voorwaarde de desbetreffende gegevens zo spoedig mogelijk aan
te vullen.

7.

Een ieder die kennis draagt ter zake van het ongedaan maken van de versleuteling van gesprekken,
telecommunicatie of gegevensoverdracht als bedoeld in het eerste lid, is verplicht het hoofd van de dienst op
diens schriftelijk verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen om deze versleuteling ongedaan te
maken.

8.

Het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van het gericht ontvangen en opnemen van
niet-kabelgebonden telecommunicatie die zijn oorsprong of bestemming in andere landen heeft, aan de hand
van een technisch kenmerk. Voor zover deze telecommunicatie betrekking heeft op militair berichtenverkeer is
geen toestemming vereist als bedoeld in de artikelen 19 en 25, tweede lid.

Artikel 26
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1. De diensten zijn bevoegd tot het met een technisch hulpmiddel ontvangen en opnemen van niet-kabelgebonden
telecommunicatie die zijn oorsprong of bestemming in andere landen heeft, aan de hand van een technisch
kenmerk ter verkenning van de communicatie. De diensten zijn bevoegd om van daarbij ontvangen gegevens
kennis te nemen. Tot de bevoegdheid, bedoeld in de eerste volzin, behoort tevens de bevoegdheid om
versleuteling van de telecommunicatie ongedaan te maken.
2. Voor de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, is geen toestemming vereist als bedoeld in
artikel 19.
3. Zodra door toepassing van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, de identiteit van de persoon of organisatie
van wie onderscheidenlijk waarvan de telecommunicatie afkomstig is, is vastgesteld, kan daarvan aantekening
worden gemaakt indien zulks noodzakelijk is voor de goede taakuitvoering door de dienst.
4. Zodra door toepassing van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, de identiteit van de persoon of de
organisatie van wie onderscheidenlijk waarvan de telecommunicatie afkomstig is, is vastgesteld, wordt binnen
twee dagen een verzoek om toestemming als bedoeld in artikel 25, tweede lid, ingediend, indien het ontvangen
en opnemen van de telecommunicatie van de desbetreffende persoon of organisatie noodzakelijk is voor een
goede taakuitvoering door de dienst. Tot het moment van verlening van de toestemming, bedoeld in artikel 25,
tweede lid, wordt van de opgenomen telecommunicatie niet verder kennisgenomen.
5. Indien het ontvangen en opnemen van de telecommunicatie van de desbetreffende persoon of organisatie niet
noodzakelijk is voor een goede taakuitvoering door de dienst, worden de ingevolge het eerste lid ontvangen en
opgenomen gegevens terstond vernietigd.
Artikel 27
1. De diensten zijn bevoegd tot het met een technisch hulpmiddel ongericht ontvangen en opnemen van
niet-kabelgebonden telecommunicatie. Tot de bevoegdheid, bedoeld in de eerste volzin, behoort tevens de
bevoegdheid om versleuteling van de telecommunicatie ongedaan te maken.
2. Voor de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, is geen toestemming vereist als bedoeld in
artikel 19.
3. De gegevens die door de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, zijn verzameld, kunnen door
de diensten worden geselecteerd aan de hand van:
a. gegevens betreffende de identiteit van een persoon dan wel een organisatie;
b. een nummer als bedoeld in artikel 1.1, onder bb, van de Telecommunicatiewet, dan wel enig technisch
kenmerk;
c.

aan een nader omschreven onderwerp gerelateerde trefwoorden.

4. De toestemming voor de selectie, bedoeld in het derde lid, onder a en b, wordt door Onze betrokken Minister op
een daartoe strekkend verzoek verleend aan het hoofd van de dienst voor een periode van ten hoogste drie
maanden en kan telkens op een daartoe strekkend verzoek worden verlengd. Het verzoek tot het verlenen van
toestemming bevat ten minste:
a. de gegevens, bedoeld in het derde lid, onder a dan wel b, aan de hand waarvan de selectie zal plaatsvinden;
b. de reden waarom de selectie zal worden toegepast.
5. De toestemming voor de selectie aan de hand van trefwoorden, bedoeld in het derde lid, onder c, wordt door
Onze betrokken Minister op een daartoe strekkend verzoek verleend aan het hoofd van de dienst voor een
periode van ten hoogste een jaar en kan telkens op een daartoe strekkend verzoek worden verlengd. Het
verzoek tot het verlenen van toestemming bevat ten minste:
a. een nauwkeurige omschrijving van het onderwerp;
b. de reden waarom de selectie dient te worden toegepast.
6. Op de vaststelling van de aan de onderwerpen gerelateerde trefwoorden is artikel 19 van toepassing, met dien
verstande dat in het derde lid van dat artikel voor «drie maanden» wordt gelezen: een jaar.
7. Van een verleende toestemming als bedoeld in het vijfde lid wordt met opgave van het onderwerp alsmede de
reden van selectie, vertrouwelijk mededeling gedaan aan een of beide kamers der Staten-Generaal alsmede aan
de commissie van toezicht.
8. Voor zover de selectie, bedoeld in het derde lid, geschiedt door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ten
aanzien van telecommunicatie die haar oorsprong en bestemming in Nederland vindt, wordt de toestemming
daarvoor verleend in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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9. Gegevens die zijn verzameld door uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, mogen, voor zover
zij niet zijn geselecteerd, voor een periode van ten hoogste een jaar worden bewaard ten behoeve van een
nadere selectie, met dien verstande dat deze:
a. slechts mag plaatsvinden in het kader van een onderzoek door een dienst op grond van een reden als
bedoeld in het vierde lid, onder b, dan wel met betrekking tot een onderwerp als bedoeld in het vijfde lid,
onder a, waarvoor op het moment van het ontvangen en opnemen van de desbetreffende gegevens
toestemming was verleend, en
b. voor de goede uitoefening van het desbetreffende onderzoek dringend wordt gevorderd.
10. Het negende lid is van overeenkomstige toepassing op gegevens waarvan de versleuteling nog niet ongedaan is
gemaakt, met dien verstande dat de periode, bedoeld in het negende lid, pas aanvangt met ingang van het
moment waarop de versleuteling ongedaan is gemaakt.
Artikel 28
1.

De diensten zijn bevoegd zich te wenden tot de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en
openbare telecommunicatiediensten in de zin van de Telecommunicatiewet met het verzoek gegevens te
verstrekken over een gebruiker en het telecommunicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker. Het verzoek
kan slechts betrekking hebben op gegevens die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen en kan
zowel gegevens betreffen die ten tijde van het verzoek zijn verwerkt als gegevens die na het tijdstip van het
verzoek worden verwerkt.

2.

Onder een gebruiker van telecommunicatie wordt in dit artikel verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die met de aanbieder een overeenkomst is aangegaan met betrekking tot het gebruik van een openbaar
telecommunicatienetwerk of de levering van een openbare telecommunicatiedienst, alsmede de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die daadwerkelijk gebruik maakt van een openbaar telecommunicatienetwerk of een
openbare telecommunicatiedienst.

3.

Voor de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, is geen toestemming vereist
als bedoeld in artikel 19.

4.

Het verzoek wordt schriftelijk gedaan door het hoofd van de desbetreffende dienst en bevat:
a. het nummer, bedoeld in artikel 1.1, onder t, van de Telecommunicatiewet, of
b. gegevens betreffende de naam, alsmede de woon- of verblijfplaats van de persoon dan wel de
vestigingsplaats van de organisatie van wie onderscheidenlijk waaraan het nummer, bedoeld onder a,
toebehoort, en
c.

de gegevens die verstrekt dienen te worden, alsmede

d. de periode waarover de gegevens moeten worden verstrekt.
5.

Voor zover het verzoek wordt gedaan door het hoofd van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ten
aanzien van een gebruiker en het telecommunicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker en die gebruiker
zich niet bevindt op een plaats in gebruik bij het Ministerie van Defensie, geschiedt dit in overeenstemming met
het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

6.

Op de verstrekking van gegevens ingevolge een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 17, derde lid,
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 29
1.

De diensten zijn bevoegd zich te wenden tot de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en
openbare telecommunicatiediensten in de zin van de Telecommunicatiewet met het verzoek gegevens te
verstrekken terzake van naam, adres, postcode, woonplaats, nummer en soort dienst van een gebruiker van
telecommunicatie.

2.

Onder een gebruiker van telecommunicatie wordt in dit artikel verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die met de aanbieder een overeenkomst is aangegaan met betrekking tot het gebruik van een openbaar
telecommunicatienetwerk of de levering van een openbare telecommunicatiedienst, alsmede de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die daadwerkelijk gebruik maakt van een openbaar telecommunicatienetwerk of een
openbare telecommunicatiedienst.

3.

Voor de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, is geen toestemming vereist
als bedoeld in artikel 19.

4.
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5.

Indien de gegevens, bedoeld in het eerste lid, bij de aanbieder niet bekend zijn en zij nodig zijn voor de
toepassing van artikel 25 of artikel 28 kan de dienst verzoeken dat de aanbieder de verzochte gegevens
achterhaalt en verstrekt. De diensten zijn bevoegd tot het gebruik van een technisch hulpmiddel waarmee het
nummer, bedoeld in het eerste lid, kan worden verkregen.

6.

Op de verstrekking van gegevens ingevolge een verzoek als bedoeld in het eerste of vijfde lid is artikel 17,
derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 30
1.

De diensten hebben toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs nodig is om:
a. observatie- en registratiemiddelen als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder a, aan te brengen;
b. volgmiddelen, plaatsbepalingsapparatuur en registratiemiddelen als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder
b, aan te brengen;
c.

de bevoegdheid, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder a, uit te oefenen;

d. de bevoegdheid, bedoeld in artikel 24, uit te oefenen;
e. de bevoegdheid, bedoeld in artikel 25, uit te oefenen;
f.

met betrekking tot de aldaar aanwezige telecommunicatie-apparatuur de gegevens te verzamelen die
noodzakelijk zijn om de bevoegdheid, waarvoor overeenkomstig artikel 25, zesde lid, toestemming is
verleend, uit te kunnen oefenen.

2.

Voor de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, is geen toestemming vereist als bedoeld in
artikel 19.

3.

De uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, is slechts toegestaan door personen die daartoe
door het hoofd van een dienst zijn aangewezen.

4.

De artikelen 1, eerste, tweede en derde lid, en artikel 2, eerste lid, laatste volzin, van de Algemene wet op het
binnentreden zijn niet van toepassing. Onze betrokken Minister of namens deze het hoofd van een dienst is
bevoegd tot het geven van een machtiging als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden. In
de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en c, geldt de ingevolge de desbetreffende artikelen gegeven
toestemming met betrekking tot de bevoegdheidsuitoefening in woningen, tevens als machtiging in de zin van
artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 31
1.

De uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in deze paragraaf is slechts geoorloofd, indien de daarmee
beoogde verzameling van gegevens niet of niet tijdig kan geschieden door raadpleging van voor een ieder
toegankelijke informatiebronnen of van informatiebronnen waarvoor aan de dienst een recht op kennisneming
van de aldaar berustende gegevens is verleend.

2.

Indien is besloten tot het verzamelen van gegevens door uitoefening van een of meer bevoegdheden als
bedoeld in deze paragraaf, wordt slechts die bevoegdheid uitgeoefend, die gelet op de omstandigheden van het
geval, waaronder de ernst van de bedreiging van de door een dienst te beschermen belangen, mede in
vergelijking met andere beschikbare bevoegdheden voor de betrokkene het minste nadeel oplevert.

3.

De uitoefening van een bevoegdheid blijft achterwege, indien de uitoefening ervan voor betrokkene een
onevenredig nadeel in vergelijking met het daarbij na te streven doel oplevert.

4.

De uitoefening van een bevoegdheid dient evenredig te zijn aan het daarmee beoogde doel.

Artikel 32
De uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in deze paragraaf wordt onmiddellijk gestaakt, indien het doel
waartoe de bevoegdheid is uitgeoefend is bereikt dan wel met de uitoefening van een minder ingrijpende
bevoegdheid kan worden volstaan.
Artikel 33
Van de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in deze paragraaf wordt een schriftelijk verslag gemaakt.
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