
 

 

  
 

Voorbewerken (2)/Verwerken (3) 

 
Werkzaamheden 
 

Verrijken en correleren 

(waaronder metadata-analyse) 

van data teneinde relevante 

kenmerken, identiteiten en 

trefwoorden voor art. 27 lid 3 

lasten te onderkennen. 
 
Onderkennen en technisch 
onderzoeken van nog onbekende 
cyberdreigingen teneinde de 
weerbaarheid te verhogen. 
 
Het uitfilteren van niet-relevante 
data. 

 

 

Waarborgen 
 

Ministeriële toestemming tbv de 

verkenning van de 

communicatie, doelgericht met 

vermelding van proportionaliteit, 

subsidiariteit en 

noodzakelijkheid. 

 

Functie- en taakscheiding en 

datatoegangs-

compartimentering afzonderlijk 

van inhoudelijke verwerking van 

data.  

 

Bewaar- en vernietigingstermijn 

m.b.t. niet relevante data 

(n.t.b.). 
 

DIAGRAM HOOFDLIJNEN NIEUW INTERCEPTIESTELSEL (WIV) 

Verwerven (1) 

 
Werkzaamheden  
 

Het verwerven (ontvangen, 

overnemen, opslaan en toegankelijk 

maken) van bulk-communicatie.  
 
Technische verkenning opdat de 
potentiële relevantie voor 
interceptie kan worden bepaald. 
 
Crypto- en malware onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

Waarborgen 
 

Op last van de betrokken Minister. 

De last moet doelgericht 

(onderzoeksgebonden) zijn met 

daarbij vermelding van 

proportionaliteit, subsidiariteit en 

noodzakelijkheid. 

 

Begrensde toestemmingstermijn 

(n.t.b.; max 1 jaar). 

 

Expliciete bewaar- en 

vernietigingstermijnen. 

 

Functie- en taakscheiding en 

datatoegangs-compartimentering 

afzonderlijk van inhoudelijke 

verwerking van data.  

 

 

 
Werkzaamheden 

 

Subjectgericht onderzoek 

alsmede m.b.t. specifieke 

dreigingen (bijv. geïmproviseerde 

explosieven in een missiegebied 

of cyberaanvallen) op basis van 

het resultaat van de 

geselecteerde gegevens. 

 

Metadata-analyse.  

 

 

 

 

 

 

 
Waarborgen 
 

Ministeriële toestemming tbv de  

selectie van deze gegevens 

gericht op geëxpliciteerde 

personen, organisaties en 

technische kenmerken, dan wel 

trefwoorden gerelateerd aan 

vastgestelde onderwerpen (art. 

27 lid 3), doelgericht met 

vermelding van proportionaliteit, 

subsidiariteit en noodzakelijkheid. 

 

Termijn toestemming voor 

selectie (art 27 lid 3) (n.t.b.; max 

1 jaar). 

 

Bewaar- en vernietigingstermijn 

m.b.t. niet geselecteerde data 

(n.t.b.). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Vaststellen 
inlichtingen-

behoefte/  
jaarplannen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Verstrekking 

aan afnemers 

Analyseren 

 
Werkzaamheden 
 

Algeheel, subject- en 

dreigingsgericht onderzoek: 

gecombineerde verwerking 

en analyse van sigint-cyber 

producten met resultaten 

van inzet van andere 

bijzondere inlichtingen-

middelen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Waarborgen 
 

Dit is strikt genomen geen 

onderdeel meer van het 

interceptieproces. Het 

betreft de inzet van 

bijzondere inlichtingen-

middelen (art. 17, 20, 21, 

23, 24, 25, 28, 29 Wiv) met 

de daarvoor geldende 

wettelijke waarborgen en 

toestemmingsniveaus. 


