
Beleid AIVD en MIVD over het verwerven en verwerken van 

bulkdatasets 

 
In dit document staat het beleid over het verwerven van door derden op internet 
aangeboden bulkdatasets en het verder verwerken van persoonsgegevens uit deze 
bulkdatasets door de AIVD en MIVD beschreven. Bulkdatasets zijn bestanden die bestaan 
uit een grote hoeveelheid (een bulk) gegevens. Deze bestanden, die door derden worden 
aangeboden op het internet, kunnen worden gebruikt door de AIVD en MIVD om 
eventuele targets te kunnen onderkennen en te identificeren. 
 
Eisen voor het verwerven en verwerken van gegevens 

Er gelden strenge eisen voor het verwerven en verwerken van bulkdatasets. Het gaat 
hierbij om het verwerven van gegevens uit open bronnen of via het raadplegen van 
informanten. Ook datasets die bijvoorbeeld zijn verkregen uit hacks mogen door de 
diensten worden gebruikt. 
 
De diensten mogen bulkdatasets echter alleen verwerven en verwerken als: 
 

• dit noodzakelijk is voor de taakuitvoering om de nationale veiligheid te 
beschermen (noodzakelijkheidsvereiste); 

• het doel het middel rechtvaardigt (proportionaliteit); 
• er geen lichter middel beschikbaar is (subsidiariteit). 

 

Schriftelijke motivering 

Voor de invulling van de hierboven genoemde eisen wordt een schriftelijke motivering 

opgesteld. Hierin staat wat de aard van de gegevens is, wat de context is waarin deze 
gegevens worden verworven en op welke wijze en voor welke doeleinden de gegevens 
worden verwerkt. Daarnaast moet een schriftelijke motivering voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
 
1. Concreet maken van het doel 

De diensten moeten het doel van de verwerving voldoende concreet maken. Zij geven in 
algemene bewoordingen aan op welke taakgebieden en voor welke 
onderzoeksopdrachten er nog informatie ontbreekt en benadrukken op welke wijze de 
bulkdataset hun informatiepositie kan verbeteren.  
 
De verwerving kan ook plaatsvinden met het oog op toekomstig onderzoek van de 
diensten. Daarbij moet wel expliciet worden beschreven waarvoor de diensten deze 
gegevens willen gebruiken, zoals identificatie of verificatie van targets. Ook moet 
duidelijk worden gemaakt hoe deze gegevens (naar verwachting) in de toekomst zullen 
bijdragen aan het bereiken van het genoemde doel. 
 
2. Beschrijving van de noodzaak 

De diensten moeten motiveren in hoeverre de verwerving leidt tot het bereiken van de 
geformuleerde doelen. Er mogen niet méér gegevens worden opgeslagen dan nodig voor 
het doel. De hoeveelheid data wordt dus beperkt, bijvoorbeeld door bepaalde gegevens 
niet te verwerven, op te slaan en te verweren, zoals gevoelige persoonsgegevens 
(godsdienst of levensovertuiging, ras, gezondheid, seksuele voorkeuren etc.). 
Databeperking kan ook betrekking hebben op het meteen vernietigen van gegevens die 
niet noodzakelijk zijn voor het te bereiken doel.  
 

3. De belangenafweging 

Het verwerven en verwerken van bulkdatasets door de diensten gebeurt in het belang 
van de nationale veiligheid. Dit belang moet worden afgewogen tegen inmenging in de 
privacy van de betrokkenen. Er moet worden gekeken of het middel (gebruik van de 
bulkdataset) evenredig is met het beoogde doel. Hierbij wordt gekeken of het doel niet 
met de inzet van een lichter middel kan worden bereikt (proportionaliteit). 



 
Daarnaast wordt gekeken hoe actueel en dus hoe betrouwbaar de gegevens zijn en of de 
gegevens ook daadwerkelijk betrekking hebben op personen die aanleiding geven tot 
onderzoek door de diensten. Dit wordt meegenomen in de afweging. 
 
Voor de verwerving van een bulkdataset is de toestemming van het hoofd van de AIVD of 
MIVD vereist. Indien de aard van de gegevens en/of de mate van inbreuk op de privacy 
daartoe noodzaken, kan worden besloten dat toestemming van de betrokken minister is 
vereist. 
 

Verdere verwerking van gegevens 

Na verwerving van een bulkdataset worden deze gegevens op zorgvuldige wijze ter 
beschikking gesteld voor het inlichtingenproces. De wet stelt enkele belangrijke 
voorwaarden aan de verwerking van gegevens. Zo mogen gegevens alleen voor een 
bepaald doel worden verwerkt en enkel voor zover dat noodzakelijk is voor de goede 
taakuitvoering van de diensten. Het verwerken van gegevens moet bovendien op een 
zorgvuldige wijze gebeuren en een verwijzing bevatten naar de betrouwbaarheid van de 
gegevens of de bron waaraan de gegevens zijn ontleend. Daarnaast moeten de diensten 
voorzieningen treffen die de juistheid en volledigheid van de te verwerken gegevens 
bevorderen. 
 
Medewerkers van de diensten kunnen niet zo maar in bulkdatasets waar 
persoonsgegevens in voorkomen. Zij moeten hier een aparte aanvraag voor doen en 
motiveren waarom ze die gegevens nodig hebben voor hun taakuitvoering.  
 
In het kader van ‘dataminimalisatie’ beoordelen de diensten direct na de verwerving of 
alle gegevens in de bulkdatasets ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Gegevens waarvoor 
dit niet geldt, worden vernietigd. Verder gaan de diensten periodiek na of een eerder 
verworven bulkdataset nog altijd noodzakelijk is voor het behalen van het doel waarvoor 
deze is geworven.  
 
De diensten hechten belang aan zorgvuldige gegevensverwerking en zijn zich bewust van 
de gevoelige aard van de informatie en privacy-inmenging die met de verwerking 
gepaard gaat. 
 


