
Bijlage 1 

Transponeringstabel  

 

Artikel 
wetsvoorstel 

Artikel 
concept-
wetsvoorstel 
(consultatie-
versie)  

Artikel 
Wiv 2002 

Omschrijving 

1 1 1 Definitiebepaling 
2 2 2 Gebondenheid aan de wet en ondergeschikt aan de 

betrokken minister 
3 3 3 Overleg betrokken ministers 
4 4 4 Coördinator IVD 
5 5  Instelling en taak CVIN 
6 6  Vaststelling geïntegreerde aanwijzing (GA) 
7 7 5 Informatieplicht jegens coördinator 
8 8 6 Instelling en taak AIVD 
9 9 6a Informatie tbv dreigings- en risicoanalyses BB 
10 10 7 Instelling en taak MIVD 
11 11 7a Informatie tbv dreigings- en risicoanalyses BB 
12 12 8 Jaarverslag diensten 
13 13 9 Geen bevoegdheid opsporing strafbare feiten 
14 14 10 Verblijfs- en reisverbod risicolanden 
15 15  Zorgplicht hoofden van dienst voor beveiliging 

medewerkers 
16 16 11 Bevoegdheid nadere regelstelling organisatie, werkwijze 

en beheer diensten 
17 17 12, eerste 

lid 
Algemene bevoegdheid gegevensverwerking 

18 17 12, tweede 
tot en met 
vierde lid 

Algemene eisen gegevensverwerking (doelbinding, 
noodzakelijkheid, overeenstemming met de wet, 
behoorlijke en zorgvuldige wijze, betrouwbaarheids- c.q. 
bronaanduiding) 

19 18 13 Verwerking persoonsgegevens 
20 57 43 Verwijdering, vernietiging en verbetering gegevens 
21 58 44 Afwijking Archiefwet 1995 inzake overbrenging 

archiefbescheiden 
22 19 14 Van toepassingverklaring 17, 18 en 19 op “RID-en” 

(artikel 89 en 90), scheiding gegevensverwerking en 
verantwoordelijkheid archieven 

23 20 15 Zorgplicht diensthoofden geheimhouding gegevens, 
bronnen en veiligheid bronnen 

24 21 16 Zorgplicht diensthoofden voor voorzieningen mbt 
zorgvuldige gegevensverwerking 

25   Aanduiding bronnen waaruit diensten bevoegd zijn 
gegevens te verzamelen 

26 43 en 44 31 en 32 Proportionaliteits- en subsidiariteitstoets; staken 
bevoegdheden bij bereiken doel c.q. inzet minder 
ingrijpende bevoegdheid 

27   Verplichting tot toetsen van gegevens op relevantie; 
bewaartermijn; vernietigingsplicht 

28 23 18 Reikwijdte toepassing bijzondere bevoegdheden 
29 24 19 Toestemmingsregeling bijzondere bevoegdheden 
30 45 33 Aantekening houden inzet bijzondere bevoegdheid 
31   Instelling en taakstelling Toetsingscommissie inzet 

bevoegdheden (TIB) 
32   Samenstelling TIB, eisen aan lid en plv. leden, verbod 

op lidmaatschap CTIVD of afdeling klachtbehandeling 
CTIVD, overeenkomstige toepassing 
benoemingsprocedure CTIVD 

33   Secretariaat TIB 
34   Reglement van orde TIB, vergaderingen niet openbaar, 

van overeenkomstige toepassing zorgplichten en 
gegevens die in het kader van de taakuitvoering aan de 
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TIB zijn verstrekt zijn niet openbaar 
35   Verplichting minister om aangewezen toestemmingen 

ter toetsing voor te leggen aan de TIB, opschorting 
uitoefening bevoegdheid in afwachting oordeel TIB, 
zelfstandige oordeelsbevoegdheid lid en plv. leden TIB, 
gemotiveerd onrechtmatigheidsoordeel TIB met van 
rechtswege vervallen van verleende toestemming 

36   Spoedprocedure  
37   Stelselmatig verzamelen van gegevens omtrent 

personen uit open bronnen, toestemmingsregeling ex 
artikel 29 van overeenkomstige toepassing 

38 22 17 Raadpleging van informanten 
39 25 20 Volgen en observeren 
40 26 21 Inzet agenten 
41 27 22 Onderzoek van besloten plaatsen, van gesloten 

voorwerpen, aan voorwerpen en DNA-onderzoek  
42 28  DNA-onderzoek 
43 29 23 Openen van brieven en andere geadresseerde zendingen 
44 30 24 Verkennen van en binnendringen in geautomatiseerde 

werken 
45 31  Definitiebepalingen in het kader van onderzoek van 

communicatie (aanbieder van een communicatiedienst, 
gebruiker van een communicatiedienst) 

46 32 25 Met technisch hulpmiddel gericht aftappen e.d. 
47 33 (deels) 27 Met technisch hulpmiddel onderzoeksopdrachtgericht 

aftappen e.d. van telecommunicatie of 
gegevensoverdracht d.m.v. geautomatiseerd werk 

48 34 (deels) 26 Onderzoek aan ingevolge artikel 47 geïntercepteerde 
communicatie 

49 35 (deels) 27 Selectie en metadata-analyse m.b.t. ingevolge artikel 47 
geïntercepteerde communicatie 

50   Toepassingsbereik artikelen 51 en 52 
51 36  Bevoegdheid informatie-inwinning bij resp. 

informatieplicht van aanbieders van 
communicatiediensten i.v.m. toepassing artikel 46 en 
47; kostenregeling 

52 37  Bevoegdheid inroepen van en plicht tot medewerking 
aanbieders van communicatiediensten i.v.m. toepassing 
artikel 46 en 47; kostenregeling 

53 38  Opvragen opgeslagen gegevens  
54 39 28 Opvragen verkeersgegevens 
55 40 29 Opvragen abonneegegevens 
56 41  Medewerkingsplicht ontsleuteling communicatie 
57 42 30 Toegang tot plaatsen 
58 46 34 Notificatieplicht 
59 47  Geautomatiseerde data-analyse 
60 48 35 Regeling interne verstrekking (need to know) 
61 49 36 Bevoegdheid verstrekking gegevens i.h.k.v. goede 

taakuitvoering 
62 50  Gegevensverstrekking bij verzoek om naslag 
63 51 37 Voorwaarden aan verder gebruik verstrekte gegevens 

(w.o. derde partij-regel) 
64 52 38 Verstrekking gegevens aan met opsporing en vervolging 

van strafbare feiten belaste instanties, recht op inzage 
LOvJ in onderliggende gegevens 

65 53 39 Verstrekking ingeval van dringende en gewichtige 
redenen anders dan i.h.k.v. een goede taakuitvoering, 
discretionaire bevoegdheid tot inzageverlening aan 
desbetreffende instantie in onderliggende gegevens 

66 54 40 Schriftelijke mededeling persoonsgegevens aan 
instanties die daarop kunnen acteren jegens betrokkene, 
discretionaire bevoegdheid tot inzageverlening aan 
desbetreffende instantie in onderliggende gegevens 

67 55 41 Verstrekking van gegevens waarvan de juistheid 
redelijkerwijs niet kan worden vastgesteld of ouder zijn 
dan 10 jaar 

68 56 42 Aantekening houden van verstrekking 
persoonsgegevens 

69 59  Van overeenkomstige toepassing verklaring artikelen 28, 
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29 en 30 bij inzet overige bijzondere bevoegdheden 
(geen gegevensverwerking) 

70 60 (deels) 21 Oprichten en inzet rechtspersonen 
71 61 (deels) 21 Bevorderen of treffen van maatregelen 
72 62 45 Bepaling inzake gesloten inzagestelsel 
73 63 46 Definitiebepaling 
74 64 47 Aanvraag, behandelingstermijn en inzage eigen 

persoonsgegevens 
75 65 48 Afleggen schriftelijke verklaring nav inzage eigen 

persoonsgegevens 
76 66 49 Inzage door (oud) medewerkers van de dienst in hem 

betreffende gegevens in de personeels- en 
salarisadministratie 

77 67 50 Aanvraag inzage persoonsgegevens van overleden 
familieleden (eerste graads) 

78 68 51 Aanvraag, behandelingstermijn en inzage andere 
gegevens dan persoonsgegevens (bestuurlijke 
aangelegenheid) 

79 69 52 Regeling inzake wijze van kennisneming gegevens 
80 70 53 Weigeringsgrond eigen persoonsgegevens ivm actueel 

kennisniveau 
81 71 54 Weigeringsgrond persoonsgegevens overleden 

familieleden ivm actueel kennisniveau 
82 72 55 Absolute en relatieve weigeringsgronden; 

informatieplicht jegens CTIVD bij weigering inzage 
83 73 56 Beperkingsgronden 
84 74 58 Samenwerking AIVD en MIVD 
85 75  Informatieplicht over en weer AIVD en MIVD inzake 

operationele activiteiten (deconflictie) 
86 76 59, eerste 

lid 
Samenwerking met buitenlandse diensten; 
afwegingskader; toestemmingsregeling 

87 77 59, tweede 
tot en met 
zesde lid 

Verstrekking van gegevens en verlenen van technische 
en andere vormen van ondersteuning aan buitenlandse 
diensten 

88 78  Bevoegdheid AIVD en MIVD tot het doen van een 
verzoek om technische en andere vormen van 
ondersteuning aan een buitenlandse dienst; 
toestemmingsregeling; begrenzing bevoegdheid 

89 79 60 Inzet medewerkers andere instanties onder 
verantwoordelijkheid min BZK en op aanwijzing hoofd 
AIVD 

90 80  Inzet medewerkers Kmar onder verantwoordelijkheid 
min Def en op aanwijzing hoofd MIVD 

91 81 61 Informatieverplichting openbaar ministerie; 
overlegregeling diensten – openbaar ministerie 

92 82 62 Informatieverplichting ambtenaren politie, KMar en 
rijksbelastingdienst 

93 83 63 Technische en andere vormen van ondersteuning (over 
en weer) diensten – politie/KMar 

94 84  Grondslag voor nadere regelstelling inzake 
samenwerkingsverbanden diensten en andere instanties 

95 85298 64 Instelling en taak CTIVD, afdeling toezicht en afdeling 
klachtbehandeling 

96 86 65, eerste 
en tweede 
lid 

Samenstelling en benoeming leden CTIVD en afdelingen 

97 87 65, tweede 
tot en met 
achtste lid 

Benoemingsprocedure en vereisten leden 

98 88 66 Ontslagregeling leden 
99 89 67 Regeling non actiefstelling 
100 90 68 Grondslag regeling rechtspositie leden 
101 91 69 Regeling inzake ondersteuning door secretariaat 
102 92 70 Overeenkomstige toepassing verblijf- en reisverboden 

ex artikel 14; ontheffingsbevoegdheid bij minister-

298 Door de instelling van een tweetal afdelingen bij de CTIVD, waaraan de te onderscheiden 
onderzoeksbevoegdheden toekomen, zijn de verschillende bepalingen daarop aangepast en als een 
inhoudelijke wijziging aangemerkt. 
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president 
103 93 71 Reglement van orde afdelingen CTIVD 
104 94 72 Vergaderingen CTIVD en haar afdelingen zijn niet 

openbaar 
105 95 73 Informatie- en medewerkingsplicht betrokkenen bij 

uitvoering Wiv en Wvo 
106 96 74 Bevoegdheid afdelingen CTIVD oproepen getuigen en 

deskundigen 
107 97 75 Afleggen een of belofte getuigen; verplichting 

onpartijdige taakuitvoering deskundige  
108 98 76 Bevoegdheid afdelingen CTIVD om bepaalde 

werkzaamheden aan deskundigen op te dragen 
109 99 77 Binnentredingsbevoegdheid afdelingen CTIVD (m.u.v. 

woningen) 
110 100 78 Onderzoeksbevoegdheid wijze uitvoering is gegeven aan 

Wiv of Wvo i.h.k.v. rechtmatigheidstoezicht; 
bevoegdheid EK en TK om een onderzoek te vragen; 
informatieplicht afdeling toezicht CTIVD inzake 
voorgenomen onderzoek 

111 101 79 Procedure toezichtsrapport 
 102 

(vervallen) 
 Heroverwegingsregeling m.b.t. verleende toestemming 

uitoefening desbetreffende bijzondere bevoegdheden; 
plicht heroverweging minister en informeren van TK bij 
afwijking van oordeel afdeling toezicht CTIVD  

112 103 83 Indiening klacht bij afdeling klachtbehandeling; 
kenbaarheidsvereiste; titel 9.2 Awb n.v.t.; Nationale 
ombudsman onbevoegd 

113 104  Inhoud klaagschrift 
114 105  Verschoningsregeling medewerken aan behandeling 

klaagschrift 
115 106  Hoor en wederhoor (klager/bestuursorgaan) 
116 107  Behandeling van de klacht (samenstelling); plicht in 

behandeling nemen klacht (tenzij); toepasselijkheid 
hoofdstuk 2 Awb 

117 108  Doorverwijzingsregeling (indien mogelijkheid van 
bezwaar, beroep of beklag openstaat) 

118 109  Onbevoegdheid instellen of voortzetten behandeling 
klacht 

119 110  Niet verplicht instellen of voortzetten klachtbehandeling 
120 111  Niet verplicht instellen of voortzetten klachtbehandeling 

na bepaald tijdsverloop (een jaar) 
121 112  Mededeling aan klager of bestuursorgaan indien geen 

onderzoek ingesteld of voortgezet 
122 113  Beoordeling klacht (behoorlijk); verbinden gevolgen aan 

oordeel; informeren klager en minister; verplichting 
minister opvolging oordeel 

123 114  Definitiebepaling bij regeling behandeling van meldingen 
inzake vermoedens van misstanden 

124 115  Bevoegdheid melden vermoeden van misstand bij 
afdeling klachtbehandeling; inhoud melding 

125 116  In behandeling nemen melding; informeren minister; 
bescherming identiteit melder 

126 117  Niet verplicht instellen of voortzetten onderzoek 
127 118  Mededeling aan melder en minister ingeval niet instellen 

of voorzetten onderzoek naar melding misstand 
128 119  Hoor en wederhoor bij onderzoek melding 
129 120  Onderzoek melding; opstellen rapport; voorleggen 

concept aan minister voor reactie; vaststelling rapport; 
verdere procedure en gevolgen oordeel of aanbeveling 

130 121 80 Jaarverslag CTIVD 
131 122 81 Gegevens die in het kader van de taakuitvoering aan de 

CTIVD en haar afdelingen zijn verstrekt zijn niet 
openbaar 

132 123 82 Van overeenkomstige toepassing verklaring artikel 23 en 
24 op CTIVD 

133 124 85 Geheimhoudingsplicht 
134 125 86 Uitzondering geheimhoudingsplicht; verschoningsplicht 

indien opgeroepen als getuige of deskundige, tenzij er 
een ontheffing is verleend 
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135 126 87 Geheimhouding inlichtingen en stukken in 
bestuursrechtelijke procedures 

136 127  Geheimhouding inlichtingen en stukken in 
civielrechtelijke procedures 

137 128 88 Beslissing geheimhouding stukken ingeval van 
inschakeling adviescommissie ex 7:13 Awb 
voorbehouden aan minister 

138 129 88a Wiv van toepassing op de BES 
139 130 88b Voor toepassing Wiv is Algemene wet op het 

binnentreden van toepassing op de BES 
140 131 88c Medewerkingsverplichting telecomaanbieders BES bij 

uitvoering bevoegdheden inzake onderzoek van 
telecommunicatie 

141 132 89 Strafbaarstelling niet voldoen aan informatie- en 
medewerkingsverplichtingen 

142 133 90 Toepasselijkheid diverse bepalingen op 
gegevensverwerking door of ten behoeve inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten die zijn opgeheven 

143 134 91 Buiten toepassing verklaring van de Awb en 
bestuursrecht BES op operationele besluiten IVD 

144 135  Aanpassing Telecommunicatiewet 
145 136  Aanpassing Aanpassingswet invoering bachelor-

masterstructuur 
146 137  Aanpassing Algemene wet bestuursrecht 
147 138  Aanpassing Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en 

Europees Parlement 
148 139  Aanpassing Wet politiegegevens 
149 140  Aanpassing Wetboek van Strafrecht 
150 141  Aanpassing Ambtenarenwet 
151 142  Aanpassing Vreemdelingenwet 2000 
152 143  Aanpassing Wet bescherming persoonsgegevens 
153 144  Aanpassing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 

door het openbaar bestuur 
154 145 99 Uitzonderen notificatieplicht voor bijzondere 

bevoegdheden ingezet voor inwerkingtreding Wiv 2002 
155 146  Tijdelijk buiten toepassingverklaring regeling inzake 

weging en toestemming samenwerking met 
buitenlandse diensten voor bestaande 
samenwerkingsrelaties 

156 147  Evaluatiebepaling 
157 148  Intrekking Wiv 2002 
158 149  Nieuwe grondslag uitvoeringsregelingen 
159 150  Inwerkingtredingartikel en vaststellen nieuwe 

nummering 
160 151  Citeertitel 
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