
 

 

 

 

 
 

 

WEGINGSNOTITIE 
 

Naam dienst 
 
 

Land 
 
 
 
 

Logo dienst 

 
 
 
 
 
 

Samenwerking mogelijk onder standaard 
voorwaarden/ 

Samenwerking mogelijk onder aanvullende 
voorwaarden/ 

Samenwerking mogelijk onder strikte voorwaarden  
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1 Samenvatting 

 

1.1 Wegingscriteria 

Voorafgaand aan samenwerking met een inlichtingen- of veiligheidsdienst dient 
zorgvuldig te worden gewogen of en in hoeverre de dienst in aanmerking komt voor 
samenwerking. Hierbij geldt een aantal vaste criteria. Toetsing van de criteria leidt 
tot het volgende beeld (zie hoofdstuk 3): 
 

CRITERIA SCORE 

Democratische inbedding van de dienst 
Laag risico/ 
Matig risico/ 
Hoog risico 

Eerbiediging van de mensenrechten  
Laag risico/ 
Matig risico/ 
Hoog risico 

Professionaliteit en betrouwbaarheid van de dienst 
Laag risico/ 
Matig risico/ 
Hoog risico 

Wettelijke bevoegdheden en (technische) mogelijkheden 
Laag risico/ 
Matig risico/ 
Hoog risico 

Niveau van gegevensbescherming 
Laag risico/ 
Matig risico/ 
Hoog risico 

Wenselijkheid in het kader van internationale verplichtingen 
Hoog belang/  laag risico 
Gematigd belang / matig risico 
Laag belang/ hoog risico 

Bevordering van de taakuitvoering 
Hoog belang/ 
Gematigd belang/ 
Laag belang 

 
Dit leidt tot het volgende eindoordeel: 
 

EINDOORDEEL CRITERIA 
 

Samenwerking mogelijk onder standaard voorwaarden/ 
Samenwerking mogelijk onder aanvullende voorwaarden/ 

Samenwerking mogelijk onder strikte voorwaarden  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

1.2 Belang en risico’s van de samenwerking 

 
 

1.3 Weging  

 
 
Een overzicht van de bevoegdheden en toestemmingsniveaus is opgenomen in 
Hoofdstuk 4.  
 

1.4 Advies  

  



 

 

 

 

 
 

 

2 Land en dienst 

 

2.1 Land 

 

2.2 Dienst 

 

2.3 Organisatie 

 

2.4 Locatie(s) 

  



 

 

 

 

 
 

 

3 Weging  

 

3.1 De herkomst van informatie en de transparantie van de partner 

 

3.2 Wegingscriteria 

De criteria die gesteld zijn in deze nota zijn afkomstig uit de beantwoording van 
Kamervragen (Aanhangsel Handelingen II 2004-2005, nr. 749) en uit de opvolgende 
rapporten van de CTIVD. De criteria zijn in art. 88 van de Wiv 2017 gecodificeerd. 
Naast de wettelijke criteria, wordt getoetst op twee criteria die zien op de vraag of 
het opportuun is om samen te werken met de betreffende partner. Dit zijn de criteria 
wenselijkheid in het kader van internationale verplichtingen en bevordering van de 
taakuitvoering.  
 

3.2.1 Democratische inbedding 
 
Mate van democratie  
 
 
Politiek-bestuurlijke aansturing  
 
 
Wettelijke kaders  
 
 
Toezicht  
 
 
Scheiding der machten  
 
 
Op grond van bovenstaande is er ten aanzien van dit criterium sprake van een 
[laag, matig of hoog] risico in de samenwerking. 

3.2.2 Eerbiediging van de mensenrechten 
  
Mensenrechtenverdragen  
 
 
Respect voor de mensenrechten  
 
 
Targeting  
 
 
Op grond van bovenstaande is er ten aanzien van dit criterium sprake van een 
[laag, matig of hoog] risico in de samenwerking. 



 

 

 

 

 
 

 

3.2.3 Professionaliteit en betrouwbaarheid van de dienst 
 
Professionaliteit 
 
Ervaringen  
 
 
Objectiviteit  
 
 
Kwaliteit  
 
 
Betrouwbaarheid 
 
Houding jegens [AIVD, AIVD/MIVD of MIVD] 
 
 
Interne betrouwbaarheid  
 
 
Op grond van bovenstaande is er ten aanzien van dit criterium sprake van een [laag, 
matig of hoog] risico in de samenwerking. 
 

3.2.4 Wettelijke bevoegdheden en (technische) mogelijkheden 
 

Wettelijke bevoegdheden  
 
 
Wettelijke waarborgen/grondbeginselen 
 
  
(Technische) mogelijkheden  
 
  
Op grond van bovenstaande is er ten aanzien van dit criterium sprake van een [laag, 
matig of hoog] risico in de samenwerking. 
 

3.2.5 Niveau van gegevensbescherming 
 
Doelbinding  
 
 
Belangen en rechten betrokken personen  
 
 
Dataminimalisatie  
 
 
Bewaartermijnen  
 
 



 

 

 

 

 
 

 

Waarborgen die zien op de kwaliteit van gegevens  
 
 
Waarborgen die zien op informatieveiligheid  
 
 
Toezicht  
 
 
Op grond van bovenstaande is er ten aanzien van dit criterium sprake van een [laag, 
matig of hoog] risico in de samenwerking. 
 

3.2.6 Wenselijkheid in het kader van internationale verplichtingen 
 
Verplichtingen en verdragen  
 
 
Buitenlandbeleid/defensiebeleid  
 
 
Politieke gevoeligheid  
 
 
Op grond van bovenstaande is er ten aanzien van dit criterium sprake van een [laag, 
gematigd of hoog] belang en een [laag, matig of hoog] risico in de samenwerking. 
 

3.2.7 Bevordering van de taakuitvoering  
 

Bijdrage taakuitvoering  
 
 
Belangen  
 
 
Overeenkomend takenpakket  
 
 
Mate van wederkerigheid (quid pro quo)  
 
 
Op grond van bovenstaande is er ten aanzien van dit criterium sprake van een [laag, 
gematigd of hoog] belang in de samenwerking. 
 
  



 

 

 

 

 
 

 

4 Voorwaarden samenwerking  

4.1 Wettelijk kader 

De Wiv 2017 kent met betrekking tot het verstrekken van gegevens aan een 
buitenlandse dienst een gesloten verstrekkingsregime. Dit houdt in dat de 
verstrekking van gegevens in het kader van een samenwerking altijd gebaseerd 
moet zijn op artikel 62 van de Wiv 2017 als er sprake is van een belang voor de 
eigen taakuitvoering of artikel 89 van de Wiv 2017, als het belang van de 
buitenlandse dienst leidend is. Artikel 89, lid 4 ziet op het verlenen van technische 
en andere vormen van ondersteuning aan buitenlandse diensten. Artikel 90 ziet op 
het verzoeken van technische en andere vormen van ondersteuning aan 
buitenlandse diensten.  
 

4.2 Bevoegdhedenoverzicht samenwerking 

In het onderstaande bevoegdhedenoverzicht staat voor de verschillende 
wetsartikelen waarop de samenwerkingsactiviteiten gegrond kunnen zijn, of 
samenwerking is toegestaan, wie bevoegd is voor de autorisatie daarvan, welke 
voorwaarden hieraan verbonden zijn en eventuele bijzonderheden. Het schema 
geeft derhalve aan wat is toegestaan in de samenwerking en onder welke condities.  
 

Samenwerkingsvorm Autoriteit Voorwaarden/bijzonderheden 
Artikel 89/62  
Het verstrekken van 
geëvalueerde 
(persoons)gegevens. 

  

Artikel 89/62 
Het verstrekken van 
ongeëvalueerde 
(persoons)gegevens. 
 

  

Artikel 89, lid 4 
Het verlenen van technische en 
andere vormen van 
ondersteuning aan diensten. 
 

  

Artikel 90 
Het verzoeken om technische en 
andere vormen van 
ondersteuning aan diensten. 
 

  

 

4.3 Overige voorwaarden 

 

4.4 Voorwaarden voor de samenwerking in multilaterale gremia 

 
  



 

 

 

 

 
 

 

5 Weging en advies  

5.1 Weging 

5.2 Advies 
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