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Bijlage 3 Overzicht bijzondere bevoegdheden en waarborgen 

Bijzondere 

bevoegdheid
203204

 

Instantie die 

toestemming 

verleent 

Duur Toets Bewaartermijn c.q. 

vernietigingstermijn 

gegevens 

Functiescheiding/ 

taakscheiding/ 

compartimentering 

Observeren en volgen (artikel 

25) 

Minister of hoofd 

dienst; ondermandaat 

mogelijk. 

Minister indien inzet 

technische 

hulpmiddelen in 

woningen betreft. 

Max. 3 maanden; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Niet van toepassing. Niet van toepassing 

Agenten (artikel 26) Minister of hoofd van 

dienst; ondermandaat 

mogelijk 

Max. een jaar; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

Doorzoeken besloten plaatsen; 

doorzoeken gesloten 

voorwerpen; verrichten van 

onderzoek aan een voorwerp 

gericht op vaststellen identiteit 

(artikel 27) 

Minister of hoofd 

dienst; ondermandaat 

mogelijk. 

Minister indien het 

doorzoeken van 

woningen betreft. 

Max. 3 maanden; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

DNA-onderzoek gericht op 

vaststellen (inclusief 

verificatie) identiteit (artikel 

28) 

Minister. Ook waar het 

gaat om verdere 

verwerking van 

resultaten DNA-

onderzoek betreft. 

Max. 3 maanden; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. Naar zijn 

aard echter geldig 

voor een specifiek 

onderzoek. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Celmateriaal dat 

gebruikt is voor DNA-

onderzoek dient binnen 

drie maanden daarna 

te worden vernietigd. 

DNA-profielen mogen 

max. 5 jaar worden 

bewaard; verlenging 

mogelijk met 

toestemming minister. 

Toegang tot de 

gegevens wordt bij 

algemene maatregel 

van bestuur 

ingekaderd.  

Openen van brieven en andere 

geadresseerde zendingen 

(artikel 29) 

Rechtbank Den Haag Voor een brief of 

andere 

geadresseerde 

zending in bezit van 

de dienst: per brief 

of geadresseerde 

zending. In overigen 

gevallen: max. 3 

maanden; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

Verkennen en binnendringen 

van geautomatiseerde werken; 

medewerkingsplicht derden bij 

ontsleuteling (artikel 30) 

Minister; ook waar het 

gaat om de 

medewerkingsplicht bij 

ontsleuteling. 

Max. 3 maanden; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Uit geautomatiseerde 

werken overgenomen 

gegevens dienen 

binnen twaalf maanden 

op relevantie te worden 

onderzocht en daarna 

te worden vernietigd. 

Niet van toepassing. 

Onderzoek van communicatie 

m.b.t. specifieke personen, 

organisaties en nummers 

(artikel 32) 

Minister. 

Geen toestemming 

vereist bij militair 

verkeer met oorsprong 

of bestemming in 

andere landen. 

Max. 3 maanden; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Verkregen gegevens 

dienen binnen twaalf 

maanden op relevantie 

te worden onderzocht 

en daarna te worden 

vernietigd. 

Ingeval van toepassing 

bevoegdheid m.b.t. 

militair verkeer dient 

niet-militair verkeer 

terstond te worden 

vernietigd. 

Niet van toepassing. 

Onderzoek van communicatie 

in andere gevallen (artikel 33) 

Minister. Max. 12 maanden; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Verkregen gegevens 

mogen voor een 

periode van ten 

hoogste van drie jaren 

Ja. Minister wijst 

ambtenaren aan die 

kennis mogen nemen 

van de gegevens ten 
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 Voor zover uitoefening plaatsvindt jegens een journalist, waarbij de uitoefening is gericht op het achterhalen van de bron van de journalist, is toestemming van de rechtbank 

Den Haag vereist.  

204
 Voor zover de uitoefening plaatsvindt ter ondersteuning van een goede taakuitvoering van de diensten (artikel 23, tweede lid), dan is toestemming vereist van de minister; 

duur toestemming is gesteld op max. 1 maand met mogelijkheid van verlenging; CTIVD wordt van verleende toestemming op de hoogte gesteld. (artikel24, vijfde lid). 
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worden bewaard t.b.v. 

een verwerking als 

bedoeld in artikel 34 en 

35; niet-relevante of 

niet op relevantie 

onderzochte gegevens 

worden daarna 

vernietigd. 

behoeve van de in dit 

kader benodigde 

werkzaamheden. 

Mandaat aan hoofd van 

de dienst mogelijk. 

Onderzoek aan gegevens 

verworden o.g.v. artikel 33: 

search gericht op interceptie 

en search gericht op selectie 

(artikel 34) 

Minister. Max. 12 maanden; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Zie regeling bij artikel 

33. 

Ja. Minister wijst 

ambtenaren aan die 

kennis mogen nemen 

van de gegevens ten 

behoeve van de in dit 

kader benodigde 

werkzaamheden. 

Mandaat aan hoofd van 

de dienst mogelijk. 

Selectie van gegevens; 

metadata-analyse (artikel 35) 

Minister voor selectie 

van gegevens; minister 

voor metadata-analyse 

gericht op identificeren 

van personen of 

organisaties. 

Max. 3 maanden 

met 

verlengingsmogelijk

heid (selectie); Max. 

12 maanden met 

verlengingsmogelijk

heid (metadata-

analyse).  

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Zie regeling bij artikel 

33. 

Ja. Minister wijst 

ambtenaren aan die 

kennis mogen nemen 

van de gegevens ten 

behoeve van de in dit 

kader benodigde 

werkzaamheden. 

Mandaat aan hoofd van 

de dienst mogelijk. 

Informatieplicht aanbieder van 

communicatiediensten i.v.m. 

toepassing artikel 33 (artikel 

36)
205

 

Geen toestemming 

vereist. Verzoek aan 

aanbieder geschiedt 

door hoofd van de 

dienst. 

Niet van toepassing. Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

Medewerkingsplicht aanbieder 

van communicatiediensten bij 

uitvoering verleende 

toestemming ex artikel 33, 

tweede lid (artikel 37)
206

 

Minister. Max. 12 maanden; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

Opvragen opgeslagen 

telecommunicatie van een 

gebruiker bij een aanbieder 

van een communicatiedienst 

(artikel 38) 

Minister. Max. 3 maanden; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Verkregen gegevens 

dienen binnen twaalf 

maanden op relevantie 

te worden onderzocht 

en daarna te worden 

vernietigd. 

 

Niet van toepassing. 

Opvragen verkeersgegevens 

bij aanbieder van 

communicatiediensten (artikel 

39) 

Minister of namens 

deze het hoofd van de 

dienst. 

Max. 3 maanden; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

Opvragen abonneegegevens bij 

aanbieder van 

communicatiediensten (artikel 

40) 

Geen toestemming 

vereist.  

Niet van toepassing. Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

Medewerkingsplicht bij 

ontsleuteling gegevens 

verkregen op grond van artikel 

32 en 33 (artikel 41)
207

 

Minister. Max. 3 maanden; 

verlenging voor 

eenzelfde periode 

mogelijk. 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

Toegang tot plaatsen (artikel 

42)
208

 

Geen toestemming 

vereist. Wel machtiging 

tot binnentreden van 

een woning zonder 

toestemming bewoner 

vereist, af te geven 

door minister of 

namens deze het hoofd 

van de dienst 

(Algemene wet op het 

binnentreden). 

Machtiging tot 

binnentreden is drie 

dagen geldig 

(Algemene wet op 

het binnentreden). 

Doel; noodzakelijkheid; 

proportionaliteit; 

subsidiariteit. 

Niet van toepassing. Uitoefening van de 

bevoegdheid ex artikel 

42, eerste lid, is alleen 

toegestaan door 

personen die daartoe 

door hoofd van de 

dienst zijn 

aangewezen. 
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 Ondersteunende bevoegdheid. 

206
 Ondersteunende bevoegdheid. 

207
 Ondersteunende bevoegdheid. 

208
 Ondersteunende bevoegdheid. 


