Bijlage 4 Schematische weergave onderzoeksopdrachtgerichte interceptie
Structurele vraag van
externen.
Komt terecht in
geïntegreerde
aanwijzing en
jaarplan diensten.

Incidentele vragen,
verzoeken om
technische
ondersteuning.

Jaarplanbrief naar Tweede
Kamer

Toestemming
diensthoofd

Bevragen aanbieders
van communicatiediensten conform
artikel 50.

Onderzoek:
welke provider?
welke kabel?

TIB

LASTGEVING
op basis van artikel 47:
themagerichte interceptie
van grote aantallen
ongeëvalueerde gegevens

LASTGEVING
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Vernietigen
gegevens

Verwerven van
opbrengst.
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Filteren: weggooien
irrelevant materiaal
(bijvoorbeeld Netflix,
Youtube).

VERWERVEN

Besluit op basis van
oordeel over
snapshot: structurele
inzet nuttig?

Snapshot:
kortstondige opname
dataverkeer bij
provider.

op basis van artikel 51:
opdracht geven aan een
aanbieder van een
communicatiedienst om
medewerking te verlenen
aan onderzoeksopdrachtgerichte interceptie

Gerede verwachting
waar op de kabel de
gezochte informatie
te vinden is.

Toezicht door CTIVD

Ordenen,
bijvoorbeeld op basis
van
•
geografie
•
leesbaar
•
soort (IP/
telefonie/etc.).
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Jaarplan en geïntegreerde
aanwijzing naar CIVD

Inlichtingenbehoefte

Onderzoeksplan:
proportionaliteit /
subsidiariteit,
welke informatie is
nodig,
hoe kan die het best
worden verworven
(middelen-keuze)?

Opties bij middelenkeuze onder meer*:

Open bronnen

1. Inzetbaar zonder last:

Bevragen van personen /
organisaties
Bevragen I&V-partnerdiensten
2. Inzetbaar met last door DG / Directeur

Inzet agenten

Volgen en observeren

Opvragen verkeersgegevens

Doorzoeken besloten plaatsen

3. Inzetbaar met last door Minister + TIB
Gerichte interceptie

DNA-onderzoek

Binnendringen in
geautomatiseerd netwerk
Openen brieven
(toestemming rechter)
Opvragen bij provider
opgeslagen telecommunicatie

Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie

* Zie aparte matrix met een overzicht van alle (bijzondere) bevoegdheden en vereiste toestemmingsniveaus

TIB

Resultaat: potentieel
relevante informatie

Delen van gegevens
met buitenlandse
partner.

TIB

LASTGEVING
op basis van artikel 48:
onderzoek van de
opbrengst met het oog op
optimalisatie

LASTGEVING
op basis van artikel 49:
selectie van de opbrengst
met het oog op
inlichtingenproductie

Vier sloten:
1. Wat je niet hebt kan je
niet delen
2. Weging: alleen
betrouwbare partners
3. Toestemming minister
4. Toezicht CTIVD

Groep I:
Interceptie,
optimaliseren
opbrengst
(unknowns).
Zoeken op basis van
hypothese.

al dan niet in combinatie met elkaar

Groep II:
Selecteren,
metadata-analyse
(knowns).

•
•
•
•

Verrijken/
correleren
Metadataanalyse
Splitsing
relevant – niet
relevant
Identiteiten

Selecteren

Informatie uit andere
bronnen (humint,
buitenlandse
diensten, etc).

Doorlopend: vernietigen niet-relevant materiaal.

VERWERKEN
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Geëvalueerde
informatie rechtmatig
verkregen,
vernietiging conform
Archiefwet.

Open bronnen

1. Inzetbaar zonder last:

Bevragen van personen /
organisaties

Bevragen I&V-partnerdiensten

2. Inzetbaar met last door DG / Directeur

Inzet agenten

Volgen en observeren

Opvragen verkeersgegevens

Doorzoeken besloten plaatsen

Gerichte interceptie

3. Inzetbaar met last door Minister + TIB

DNA-onderzoek

Binnendringen in
geautomatiseerd netwerk
Openen brieven
(toestemming rechter)
Opvragen bij provider
opgeslagen telecommunicatie

Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie

ANALYSEREN

C: Onderzoeksvraag
beantwoord. Geen
noodzaak tot gerichte
actie.

B: Vervolgonderzoek,
inzet nieuwe gerichte
bevoegdheid voor
onderzoek.

A: Verstrekking
inlichtingen aan
afnemers.

LASTGEVING

Eindresultaat interceptie: informatie over
•
personen /
organisaties
(cyber)dreigingen
netwerken
afwijkingen van
normbeeld
•
•
•

Toezicht door CTIVD
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