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MINDERHEIDSSTANDPUNT van Giuseppe di Lello,
Pernille Frahm en Alain Krivine

In het rapport van de tijdelijke commissie wordt het bestaan bevestigd van het interceptiesysteem 
Echelon, dat geëxploiteerd wordt door diverse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, een 
lidstaat van de Europese Unie, terwijl ook Duitsland hieraan zijn medewerking verleent.

Een dergelijk interceptiesysteem, dat communicaties en gegevens zonder onderscheid 
onderschept, vormt een schending van het fundamentele recht  op het privéleven, dat 
gegarandeerd wordt door artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en artikel 6 van het Verdrag inzake de Europese Unie.

Dit systeem vormt dus een flagrante schending van de vrijheden van de Europese burger, de 
logica van de vrije markt en de veiligheid van de Europese Unie. Ongeacht ons standpunt voor of 
tegen deze logica en deze verdragen, gaat het hier om schendingen die onaanvaardbaar zijn.

In de conclusies van het verslag had men van het Verenigd Koninkrijk moeten eisen dat het zich 
van het Echelon-systeem distantieert en bij Duitsland  moeten aandringen op sluiting van de 
afluisterbases op zijn grondgebied. Men kan alleen maar betreuren dat de Europese Unie zich 
meer zorgen maakt over industriële spionage dan over de afluistering van privépersonen.
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MINDERHEIDSSTANDPUNT van Patricia McKenna en Ilka Schröder

Dit verslag bevat een belangrijke vaststelling: het benadrukt dat Echelon inderdaad bestaat. Maar 
het laat na daaruit politieke conclusies te trekken. Het is hypocriet van de kant van het Europees 
Parlement om de interceptiepraktijken van Echelon te bekritiseren en tegelijkertijd de oprichting 
te beramen van een Europese geheime dienst.

Er bestaat geen effectief instrument voor publieke controle op geheime diensten; hun 
ondemocratische praktijken strekken zich wereldwijd uit. Het ligt in de aard van geheime 
diensten dat zij niet kunnen worden gecontroleerd. Zij moeten daarom worden afgeschaft. Het 
onderhavige verslag legitimeert echter de oprichting van een Europese Geheime Dienst, die 
inbreuk zal maken op fundamentele rechten - net zoals Echelon dat doet.

De meerderheid van het Europees Parlement hecht het grootste belang aan de industrie, wier 
belangen klaarblijkelijk door industriële spionage worden bedreigd. De essentiële kwestie is 
echter dat niemand meer met goed vertrouwen over lange afstand kan communiceren. Politieke 
spionage vormt een veel grotere bedreiging dan economische spionage. 

In dit verslag worden deze gevaren van Echelon gebagatelliseerd, terwijl het tevens stilzwijgend 
voorbij gaat aan het geplande ENFOPOL interceptiesysteem in de EU. Voor iedere samenleving 
is het een fundamenteel besluit of zij al dan niet onder een onafgebroken controle wil leven. 
Door dit verslag goed te keuren, toont het Europees Parlement dat het niet geïnteresseerd is in de 
bescherming van de rechten van de mens en de vrijheden  van de burger.
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MINDERHEIDSSTANDPUNT van Jean-Charles Marchiani

De UEN fractie was niet erg verrast over de uitslag van de stemming over het verslag van de 
heer Schmid,  dat aanvankelijk bedoeld was om een oordeel te vormen over het anglo-saksische 
spionagesysteem Echelon.

De meerderheid van dit Parlement  had vanaf het begin duidelijk haar bedoeling laten blijken, 
door de voorkeur te geven aan een ad-hoc commissie boven de oprichting van een werkelijke 
onderzoekcommissie.  Deze meerderheid  had vervolgens niets meer te vrezen van 
werkzaamheden waarbij de systematische handige afleidingspogingen van de rapporteur 
volstrekt niet gehinderd werden door een groepje ontevreden, die er niet in slaagden een 
gemeenschappelijk front te vormen.

Onze boodschap is helder en duidelijk: de heer Schmid is er met zij  inspanningen niet in 
geslaagd het bestaan van het Echelon-systeem aan het gezicht te onttrekken, evenmin als het feit 
dat diverse lidstaten bij dit systeem betrokken zijn.

Er is dus sprake van een ernstige schending van de beginselen die aan de Verdragen ten 
grondslag liggen, schendingen  die aanleiding hadden behoren te vormen voor sancties of - op 
zijn minst - maatregelen om te verhinderen dat de solidariteit tussen de Europese landen 
ondergeschikt wordt gemaakt aan de eisen van de anglosaksische solidariteit.

Het lijvige rapport van de heer Schmid is rijk aan informatie, maar het raakt niet de kern van de 
zaak. Wij willen ons daarom van dit verslag distantiëren. Wij verwerpen een functioneringswijze 
die  het het Parlement mogelijk maakt "preventieve" sancties te nemen tegen een democratisch 
verkozen regering, maar in omstandigheden als deze te doen alsof zijn neus bloedt...
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MINDERHEIDSSTANDPUNT van Maurizio Turco

A. Aangetoond is dat er waarschijnlijk een anglosaksisch systeem bestaat van "stelselmatige en 
algemene interceptie,  gefilterd door zoekmachines", maar nagelaten wordt te vermelden dat 
deze technologische capaciteit zeker ook wordt benut door Duitsland en Nederland - en 
waarschijnlijk ook door Frankrijk. Uit naam van de nationale veiligheid onderscheppen de 
geheime diensten dus, zonder daartoe gemachtigd te zijn, uit het buitenland afkomstige 
communicaties, hetgeen dus betekent dat sommige lidstaten boodschappen van instellingen, 
burgers en ondernemingen van andere lidstaten afluisteren.
B. De mogelijkheid tot versleuteling komt weliswaar de bescherming van de privacy ten goede, 
maar leidt aan de andere kant weer tot de ontwikkeling van steeds krachtiger technische en 
wettelijke middelen tot ontcijfering . Er is dus sprake van een onlosmakelijke band tussen 
cryptografen, ontcijferaars en interceptietechnieken.
C. De oplossingen moeten dus op politiek gebied worden gezocht:
- via gerechtelijke en parlementaire controle op de interceptie- en surveillance-activiteiten van de 
politie en de veiligheids- en spionagediensten;
- door een proliferatie te voorkomen van controleautoriteiten die met uiteenlopende 
databeschermingsnormen werken, zonder dat er sprake is van een werkelijke democratische en 
gerechtelijke controle;
- door het reglementeren - in de richting van de scherpste bestaande normen en met overneming 
van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - van de bescherming 
van de privacy van de Europese burgers tegen preventieve inmengingen van de kant van 
nationale overheden en door een einde te maken aan de discriminatie die er binnen de Europese 
Unie bestaat tussen burgers van de verschillende lidstaten. 
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Bijlage I: Lijst van deskundigen die de commissie informatie 
verstrekt hebben

1. Afgevaardigden van de nationale parlementen

De heer Arthur PAECHT, Franse Nationale Assemblee
De heer Armand De DECKER, voorzitter van de Belgische Senaat
Mevrouw Anne-Marie LIZIN, Belgische Senaat
De heer Hans VAN HEVELE, Secretariaat Belgische Senaat
De heer Guilherme SILVA, Portugees parlement
De heer Ludwig STIEGLER, Duitse Bondsdag
De heer Dieter ANTONI, Oostenrijks parlement
De heer Desmond O´MALLEY, Iers parlement

2. Vertegenwoordigers van geheime diensten 

De heer Ernst UHRLAU, Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt, Duitsland
De heer Harald WOLL, Landesamt für Verfassungsschutz, Baden-Württemberg, Duitsland

3. Deskundigen voor telecommunicatie, netwerk- en computerveiligheid

De heer José Manuel MENDES ESTEVES SERRA VERA, technisch directeur, Banco Espirito 
Santo, Portugal
De heer Clive FEATHER,  hoofd  van de afdeling softwareontwikkeling, Demon Internet Ltd, 
Verenigd Koninkrijk
De heer Jacques VINCENT-CARREFOUR, voormalig hoofd van de afdeling 
netwerkbeveiliging, France Telecom
De heer Bruno PELLERO, Consultant gespecialiseerd op het gebied van de afluistering van von 
telecommunicatie, Italië
De heer Erhard MÖLLER, de heer Lutz BERNSTEIN, de heer Bernd SCHINKEN, 
Fachhochschule Aken, Duitsland

4. Auteurs en journalisten die zich met het thema ECHELON hebben beziggehouden

De heer Duncan CAMPBELL, Verenigd Koninkrijk
De heer Bo ELKJAER, Denemarken 
De heer Kenan SEEBERG, Denemarken
De heer James BAMFORD, Washington D.C.
De heer Nicky HAGER, Nieuw-Zeeland

5. Experts op het gebied van de versleuteling

De heer Reinhard WOBST, Unix Software, Duitsland
De heer Bernd ROELLGEN, Ciphers GmbH, Duitsland
De heer Peter BAHR, Ciphers GmbH, Duitsland
De heer Johan KEMPENAERS, KBC Bank, België
De heer Leo VERHOEVEN, KBC Bank, België
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De heer Bart PRENEEL, Professor voor cryptologie, Katholieke Universiteit Leuven, België
De heer Danny de TEMMERMAN, Europese Commissie
De heer Desmond PERKINS, Europese Commissie

6.  Experts voor economische spionage en  daarmee samenhangende kwesties

De heer Sorbas VON COESTER, directeur van Salamandre (consultingfirma), Frankrijk
De heer Christian HARBULOT, Ecole de guerre économique, Frankrijk
De heer Thierry LA FRAGETTE, Circé, Frankrijk
De heer Ralf NEMEYER, Articon-Integralis, Duitsland

7. Mensenrechten en bescherming van de privacy

De heer Dimitri YERNAULT, Vrije Universiteit Brussel
De heer Simon DAVIES, Privacy International, Verenigd Koninkrijk
De heer Jérôme THOREL, Privacy International, Frankrijk
De heer Yaman AKDENIZ, Cyber Rights and Cyber Liberties, Leeds VK
De heer David NATAF, de heer Alexandre COSTE, Millet-Sala-Nataf (advocatenbureau), Parijs
De heer Rüdiger DOSSOW, Raad van Europa, Straatsburg

8. Vertegenwoordigers van Europese instellingen

Europese Commissie
Commissaris Christopher PATTEN (buitenlandse zaken)
Commissaris António VITORINO (justitie en binnenlandse zaken)
Commissaris Erki LIKKANEN (Ondernemingen und Informatiesamenleving)
De heer Lodewijk BRIET, directeur-generaal buitenlandse zaken
De heer Jacques DE BAENST, afdelingshoofd protocol en veiligheid
Mevrouw Françoise DE BAIL, directoraat-generaal handel
Mevrouw Susan BINNS, directoraat-generaal interne markt

Raad van de Europese Unie
De heer Brian CROWE, directeur-generaal buitenlandse zaken
De heer Roland GENSON, permanente vertegenwoordiging van Luxemburg, verantwoordelijk 
voor justitie en binnenlandse zaken
De heer Hervé MASUREL, vertegenwoordiger van het Franse fungerend voorzitterschap 
Ambassadeur Gunnar LUND, vertegenwoordiger van het Zweedse fungerend voorzitterschap

Europese Centrale Bank
De heren Christoph BOERSCH, Wolfgang SCHUSTER, Dominique DUBOIS, Europese 
Centrale Bank

9. Gesprekspartners bij reizen

Reis van de voorzitter en de rapporteur naar Parijs, 18-19 januari 2001
De heer Jean-Claude MALLET, secretaris-generaal van SGDN
De heer Bertrand DUMONT, Géneral de corps aérien, Secrétaire général adjoint, SGDN
Mevrouw Claude-France ARNOULD, Directeur des affaires internationales et stratégiques, 
SGDN
De heer Henri SERRES, Directeur chargé de la sécurité des systèmes d´information, SGDN
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De heer Stéphane VERCLYTTE, Conseiller pour les affaires juridiques et européennes, SGDN
De heer Philippe DULUC, Conseiller pour les affaires scientifiques et techniques, SGDN
De heer Gérard ARAUD, Directeur des Affaires Stratégiques, Ministerie van Buitenlandse 
Zaken
De heer Olivier MOREAU, Directeur de la Securité, Ministerie van Buitenlandse Zaken
De heer Eric PERRAUDAU, Conseiller, Ministerie van Defensie
De heer Jean-Pierre MILLET, advocaat

Reis van de voorzitter en de rapporteur naar Londen, 24-26 januari 2001
De heer Tom KING, voorzitter van Intelligence & Security Committee, House of Commons
De heer Alistair CORBETT, Head of the Secretariat of the ISC, House of Commons
De heer Donald ANDERSON, Chairman of the Foreign Affairs Committee, House of Commons
De heer Bruce GEORGE, Chairman of the Defence Committee, House of Commons
De heer Jack STRAW, Secretary of State at the Home Office
De heer Michael GILLESPIE, Security Service Coordinator
De heer Charles GRANT, Director, Centre for European Reform
De heer Casper BOWDEN, Director of FIPR

Reis van de commissievoorzitter, de coördinatoren en de rapporteur naar Washington DC, 
6-12 mei 2001
H.E. Günter BURGHARDT, Hoofd van de delegatie van de Commissie in Washington D.C.
De heer James WOOLSEY, voormalig directeur van de CIA
De heer Jeffrey RICHELSON, directeur van het National Security Archive, George Washington 
University
De heer Marc ROTENBERG, Electronic Information Privacy Centre
De heer Wayne MADSEN, Electronic Information Privacy Centre
De heer David SOBEL, Electronic Information Privacy Centre
De heer Barry STEINHARDT, Associate Director, American Civil Liberties Union
De heer Porter J. GOSS, voorzitter van het House Permanent Select Committee on Intelligence
Mevrouw Nancy PELOSI, vice-voorzitter van het  House Permanent Select Committee on 
Intelligence
De heer Robert DAVIS, Deputy Counsel for the office of Intelligence Policy Review, US 
Department of Justice.
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Bijlage III: Begripsomschrijvingen en toelichtingen bij de 
interceptie van communicatie met strafrechtelijk oogmerk

1. Opmerking vooraf

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de commissie werd bij het debat over de 
toelaatbaarheid, gevolgen en gevaren van wereldwijde afluisteringssystemen van geheime 
diensten  herhaaldelijk verwezen naar activiteiten binnen de EU, die weliswaar het thema van de 
interceptie van communicatie beroeren, maar die tot het gebied van de gerechtelijke 
samenwerking in strafrechtelijke kwesties behoren.
De rapporteur heeft daarom in het hoofddeel van zijn verslag geen gewag gemaakt van deze 
activiteiten, omdat de kwestie van de legitimiteit van interceptie van communicatie voor 
strafrechtelijke doeleinden niet verward mag worden met die van de legitimiteit van een 
dergelijke interceptie in het kader van de activiteiten van inlichtingendiensten. Weliswaar is er in 
beide gevallen sprake van aantastingen van de privacy, die met veiligheidsargumenten (in de 
ruimste zin van het woord) gerechtvaardigd worden, maar ten aanzien van werkwijze en 
doeleinden treden er zo grote verschillen op dat regelingen die in het ene geval zinvol en 
evenwichtig zijn, dat niet noodzakelijkerwijze in het andere geval ook zijn.  Over de zinvolheid 
en proportionaliteit van maatregelen op strafrechtelijk gebied moet daarom niet worden 
gediscussieerd tegen de achtergrond van de politieke evaluatie van activiteiten van de 
inlichtingendiensten.
Om eventuele onduidelijkheden uit de wereld te helpen,  zal ik op deze plaats nader op de 
opgeworpen vragen ingaan en verduidelijking verstrekken ten aanzien van bepaalde begrippen.  
Allereerst zal ik de verschillen verduidelijken tussen interceptie van  communicatie voor 
strafrechtelijke doeleinden en interceptie in het kader van de activiteiten van inlichtingendiensten 
(2). Vervolgens zal ik de communicatieinterceptie met strafrechtelijk oogmerk behandelen tegen 
de achtergrond van de bevoegdheden van de Europese Unie (3). Tenslotte zal ik nog een aantal 
andere begrippen toelichten, die in de commissie herhaaldelijk ter sprake zijn gekomen  in 
verband met de grensoverschrijdende activiteiten op het gebied van de interceptie van 
communicatie (4).

2.   Afbakening: interceptie van communicatie met strafrechtelijk oogmerk 
dan wel in het kader van de activiteiten van inlichtingendiensten

Interceptie van communicatie door de buitenlandse inlichtingendiensten (zoals bij het 
zogenaamde ECHELON-systeem) is niet gericht op de controle op afzonderlijke personen in 
eigen land, maar op een algemene interceptie van activiteiten in het buitenland, met het doel 
daarmee informatie te vergaren die om redenen van veiligheidsbeleid relevant is. Deze 
interceptie vindt in het geheim plaats en ook op de langere termijn is het niet de bedoeling dat 
deze interceptie openbaar wordt gemaakt. Met het argument  dat de veiligheid slechts door 
geheimhouding kan worden gegarandeerd en dat het niet om onderdanen van de eigen staat gaat, 
wordt vaak toegelaten dat geheime diensten opereren in een schemerzone van het recht, waar de 
regels onduidelijk en de controles gebrekkig zijn. 
Interceptie van communicatie met strafrechtelijk oogmerk beoogt echter een persoon, tegen wie 
gegronde redenen voor verdenking bestaan, van de voltooiing van een strafbaar feit te 
weerhouden of deze daarvoor te straffen. De interceptiemaatregelen worden genomen door 
binnenlandse autoriteiten. Wanneer interceptie in het buitenland vereist is, geschiedt deze door 
de autoriteiten aldaar, op grond van een verzoek om justitiële bijstand. Aangezien  de ingreep 
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tegen  een eigen onderdaan gericht is, bestaan er - in tegenstelling tot de situatie in een 
politiestaat - duidelijke en concrete regels en efficiënte controlemechanismen, die gebaseerd zijn 
op een belangenafweging. Interceptiemaatregelen kunnen dus alleen worden ingezet in 
individuele gevallen, wanneer er gegronde reden van verdenking bestaat. In veel lidstaten is 
toestemming van een rechter vereist. Ook wanneer de interceptie in het geheim plaats vindt, 
beoogt zij de vergaring van bewijsmateriaal, dat in  een openbaar proces zal worden gebruikt. De 
betrokken autoriteit heeft er dus zelf belang bij ervoor te zorgen dat de informatie op legale wijze 
wordt verworven.

3. Werkzaamheden binnen de EU op het gebied van de interceptie van 
communicatie met strafrechtelijk oogmerk

3.1. Algemeen

Met de invoering in het EU-Verdrag van een titel betreffende het Gemeenschappelijke 
Buitenlandse en Veiligheidsbeleid werd de mogelijkheid geschapen van een samenwerking 
tussen de inlichtingendiensten op Europees vlak. Van deze mogelijkheid werd tot op heden 
echter geen gebruik gemaakt.
Voor zover er in EU-verband regelingen en initiatieven op het gebied van de interceptie van 
communicatie bestaan, betreffen deze uitsluitend de interceptie met strafrechtelijk oogmerk, met 
andere woorden de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

3.2. Beperking van de bevoegdheid van de EU tot technische regelingen

Het regelen van de toelaatbaarheid van afluistermaatregelen valt op het moment uitsluitend 
onder de nationale bevoegdheid van de lidstaten. Overeenkomstig het beginsel dat alleen 
beperkte machtigingen worden gegeven, kan de EU alleen optreden in situaties waarin haar op 
grond van de verdragen bevoegdheden worden toegekend. Titel VI van het EU-Verdrag 
"Bepalingen inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken" voorziet echter niet in een 
dergelijke bevoegdheid. Op het gebied van de politiële samenwerking (artikel 30, lid 1) worden 
voor een gemeenschappelijk optreden uitsluitend regels gegeven voor operatieve aspecten, dus 
aspecten die betrekking hebben op de manier waarop de werkzaamheden van de politie worden 
uitgevoerd. Ten aanzien van de justitiële samenwerking worden in artikel 31, sub c) weliswaar 
zeer algemene voorschriften gegeven voor de "het waarborgen van de verenigbaarheid van de in 
de lidstaten geldende voorschriften", maar dit is slechts in zoverre toelaatbaar "voor zover nodig 
ter verbetering van die samenwerking"; het gaat hierbij dus waarschijnlijk om regelingen die 
specifiek ook betrekking hebben op de samenwerking. Artikel 29, laatste streepje, waar het gaat 
om de "onderlinge aanpassing van de bepalingen betreffende strafzaken" beperkt zich tot de 
vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten 
(artikel 31, sub e)). Per saldo kan dus worden vastgesteld dat de regeling van de vraag onder 
welke omstandigheden de uitvoer van interceptiemaatregelen toelaatbaar is onder de nationale 
wettelijke voorschriften blijven vallen. Uw rapporteur zijn ook geen pogingen van een lidstaat 
bekend om iets aan deze uitsluitend nationale bevoegdheid te veranderen.
Samenwerking tussen de lidstaten op grond van de EU-Verdragen kan daarom pas plaatsvinden 
als de vraag beantwoord is welke interceptiemaatregelen op grond van het nationale recht 
toelaatbaar zijn, derhalve op een niveau onder EU-niveau. In gevallen waarin op grond van de 
nationale rechtsorde de interceptie van telecommunicatie toegestaan is, moet de desbetreffende 
lidstaat een beroep kunnen doen op de hulp van de overige lidstaten in verband met de 
technische uitvoering. Of men een positief of negatief oordeel heeft over de beoogde technische 
vereenvoudiging, die stellig een grotere efficiency bij het grensoverschrijdende afluisteren voor 
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de strafvervolging op met name het gebied van de georganiseerde criminaliteit tot gevolg zal 
hebben, hangt in sterke mate af van het vertrouwen dat men in de eigen rechtsstaat heeft. In ieder 
geval wordt er hier nog eens op gewezen dat – ook wanneer door technische normalisatie 
grensoverschrijdende interceptiemaatregelen technisch eenvoudiger worden en zoals altijd 
misbruik in individuele gevallen niet kan worden voorkomen – de voorwaarden voor de 
toelaatbaarheid van een interceptieactie die uitsluitend door nationale wettelijke voorschriften 
wordt geregeld, niet worden geraakt.

3.3. Werkzaamheden en wetsteksten op het gebied van de interceptie van 
telecommunicatie

Op het gebied van de interceptie van telecommunicatie zijn in het kader van de EU tot dusverre 
slechts twee rechtsinstrumenten vastgesteld: de resolutie van de Raad van 17 januari 1995 
betreffende de legale interceptie van het telecommunicatieverkeer, waarvan de inhoud door een 
memorandum in die zin tot derde landen moeten worden uitgebreid, en in verband waarmee 
bovendien plannen bestonden voor een voorstel tot aanpassing (beide werden in "ENFOPOL-
documenten" voorbereid) en de overeenkomst inzake rechtshulp in strafzaken.

Resolutie van de Raad van 17 januari 1995 inzake de legale interceptie van 
telecommunicatieverkeer1

De resolutie van de Raad van 17 januari 1995 inzake de legale interceptie van het 
telecommunicatieverkeer schijnt op de samenwerking van deskundigen in de ILET-seminars 
terug te gaan (zie onder 4) en in grote lijnen overeen te komen met de daar vastgestelde IUR's 
(internationale users requirements). 
Het doel van deze resolutie is ervoor te zorgen dat in alle lidstaten de technische voorwaarden 
beschikbaar komen om de autoriteiten in het kader van hun nationale bevoegdheden werkelijk 
toegang tot de gewenste gegevens te geven zodat ze, dus in technisch opzicht werkelijk gebruik 
kunnen maken van de bevoegdheden waarover zij op grond van het nationale recht beschikken.
Hiertoe worden in een bijlage zeer gedetailleerde "eisen" van de lidstaten opgenomen. De Raad 
"neemt er nota van" dat deze eisen "een belangrijke samenvatting vormen van de behoefte van de 
bevoegde autoriteiten met betrekking tot de technische realisatie van de wettelijk toegestane 
interceptie in moderne telecommunicatiesystemen". Tot de eisen behoren onder meer de 
verschaffing in real time van oproepgegevens of de mogelijkheid tot het zenden van 
geïntercepteerde communicaties door de netwerkexploitanten/dienstenverstrekkers naar de 
bewakingspost van de wethandhavingsdienst. De Raad bepleit in zijn resolutie "dat bij de 
bepalingen en tenuitvoerlegging van de maatregelen [...] met voornoemde eisen" rekening wordt 
gehouden en verzoekt de lidstaten en de voor justitie en binnenlandse zaken bevoegde ministers 
"samen te werken om te komen tot een daadwerkelijke realisering van de eisen met betrekking 
tot netwerkexploitanten en dienstenverstrekkers". Er moet op deze plaats op worden gewezen dat 
de gekozen vorm van het besluit, namelijk die van de resolutie, geen bindend karakter heeft en 
karakter dat op grond hiervan voor de lidstaten derhalve geen rechten en plichten ontstaan. De 
opwinding die de resolutie en de daarmee in verband staande documenten veroorzaakten, is niet 
zo zeer te herleiden tot de inhoud, maar veeleer tot de omstandigheden waaronder zij zijn 
opgesteld, met name het ontbreken van transparantie.

Memorandum of Understanding

1 PB C 329 van 4.11.1996, blz. 1.
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Met een daaropvolgend "memorandum of understanding"2 werd derde landen verzocht de in de 
resolutie van de Raad van 17 januari 1995 vermelde technische eisen in de praktijk om te zetten. 
Bovendien zou ervoor moeten worden gezorgd dat technische vernieuwingen en de daaruit 
voortvloeiende nieuwe eisen, zowel aan de FBI als aan het secretariaat van de Raad bekend 
worden gemaakt. Dit gebeurde met het oog op het feit dat de productie van communicatie-
technieken vaak in handen van multinationale concerns is en daarom samenwerking met de 
interceptieautoriteiten van derde landen met belangrijke productiebedrijven onontbeerlijk is.
Het memorandum werd op 23 november 1995 door de lidstaten van de EU en Noorwegen 
ondertekend, echter niet door andere derde landen. De VS, Australië en Canada deelden 
uitsluitend schriftelijk mede dat zij zouden zorgen voor de binnenlandse omzetting in deze 
landen3.
Helaas werd de tekst tot op heden niet gepubliceerd, reden waarom hij tot talrijke speculaties in 
de pers leidde.

Ontwerp van een resolutie van de Raad inzake de legale interceptie van telecommunicatie 
in verband met nieuwe technologieën

Zoals uw rapporteur in zijn verslag van 23 april 19994 reeds uiteen heeft gezet, gaat het bij de 
"ontwerpresolutie van de Raad inzake de legale interceptie van telecommunicatie in verband met 
nieuwe technologieën" om een "up-date" van de resolutie van 1995. Met de nieuwe resolutie van 
de Raad moet duidelijk worden gemaakt dat de "eisen", die met enkele nieuwe werden 
aangevuld, ook zouden gelden voor nieuwe communicatietechnologieën, zoals bijvoorbeeld voor 
satelliet- en internetcommunicatie en dat de tot dusver gebruikte termini technici overeenkomstig 
de nieuwe technologie moeten worden geïnterpreteerd (bijvoorbeeld telefoonnummer – 
identificatiekarakteristiek in het internet). Het ontwerp werd door het Europees Parlement 
aangenomen5, maar werd door de Raad echter voorlopig in de ijskast gelegd.

Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken6

De tweede akte is de overeenkomst inzake de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. In de 
artikelen 17 e.v. wordt hierin de kwestie geregeld onder welke voorwaarden welke rechtshulp in 
strafzaken ten aanzien van de interceptie van telecommunicatie mogelijk moet zijn. Zonder hier 
op de details van deze regelingen in te gaan, zij uitsluitend vermeld dat als gevolg van de 
overeenkomst de rechten van degene wiens telecommunicatie wordt afgetapt op generlei wijze 
worden beperkt, aangezien de lidstaat waarin degene wiens telecommunicatie wordt afgetapt 
zich bevindt altijd de mogelijkheid heeft rechtshulp te weigeren wanneer deze op grond van het 
binnenlandse recht niet toelaatbaar is.

4. Supranationale werkzaamheden in het kader van de interceptie van 
communicatie: begripsomschrijvingen en toelichtingen

2 Nr 10.037/95 ENFOPOL 112, niet gepubliceerd.
Zie voor de inhoud het schriftelijke antwoord van de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Schlögel 
op de parlementaire vraag van afgevaardigde Van der Bellen; 4739/AB XX. GP 
http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/his/047\AB04739.html.

3 ???????
4 A4-0243/1999.
5 Wetgevingsresolutie met advies van het Europees Parlement van 7.5.1999, PB C 279, 498 van 1.10.1999.
6 Akte van de Raad van 29 mei 2000 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, van de overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van 
de Europese Unie; PB 2000 C 197, blz. 1., artikel 17 e.v.
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Naast de verschillende rechtsteksten van de EU hebben de verschillende werkgroepen die op het 
gebied van het veiligheidsbeleid werkzaam zijn en waren, herhaaldelijk aanleiding gegeven tot 
verwarring. Enkele van de in dit verband gebruikte begrippen moeten daarom hieronder worden 
toegelicht. 

ILETS (International Law Enforcement Telecommunications Seminar)

De ILETS-seminars komen voort uit een initiatief van de FBI. In 1993 nodigde de FBI 
strafvervolgingsautoriteiten en inlichtingendiensten uit bevriende landen uit voor een 
bijeenkomst in Quantico over het onderwerp interceptie van telecommunicatie. Een groot 
gedeelte van de huidige EU-landen, alsmede Australië en Canada, namen daar aan deel7. 
Sedertdien werden regelmatig bijeenkomsten gehouden om te discussiëren over de eisen die aan 
een doeltreffende internationale interceptie van communicatie moeten worden gesteld.
Op een bijeenkomst in Bonn in 1994 werden de leden van ILETS het eens over een document 
met politieke richtsnoeren in de bijlage waarvan zich een lijst van "international user 
requirements" (IUR 1.0 of IUR 95) bevond. Hierin werden de eisen opgesomd die aan de 
verschillende telecommunicatie-exploitanten moeten worden gesteld om het interceptieproces te 
vereenvoudigen. Deze IUR 1.0 deden – hoewel niet officieel – dienst als basis voor de resolutie 
van de Raad van 17 januari 1995 betreffende de legale interceptie van het 
telecommunicatieverkeer. Hierna vonden nog verdere bijeenkomsten van deskundigen over het 
onderwerp IUR en de mogelijke omzetting en aanpassing daarvan aan nieuwe 
telecommunicatietechnieken plaats.

TREVI-groep

In het kader van de TREVI-groep hebben de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 
de EG-landen voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht (dat met het EU-
Verdrag de bepalingen over de samenwerking op de gebieden justitie en binnenlandse zaken 
introduceerde) kwesties op het gebied van de binnenlandse veiligheid behandeld. De TREVI-
groep is niet meer actief aangezien de onderwerpen waar het om gaat inmiddels in de specifieke 
werkgroepen van de Raad (WR) worden behandeld.
In verband met het gebied dat hier van belang is, moeten met name twee WR's worden genoemd: 
de WR "Rechtshulp in strafzaken", die in het kader van de samenwerking op justitieel gebied en 
binnenlandse zaken de overeenkomst over de rechtshulp in strafzaken heeft behandeld, en de 
WR "Politiële samenwerking" die zich heeft beziggehouden met kwesties op het gebied van de 
rechtmatige interceptie van het telecommunicatieverkeer, met inbegrip van het toezicht op 
nieuwe communicatiesystemen (mobiele telefoons, internet, e-mail); deze laatste werkgroep 
hield zich ook bezig met de onderlinge aanpassing van de normen die moeten gelden voor de 
eisen die de wettelijk gemachtigde interceptieinstanties kunnen stellen aan netexploitanten en 
aanbieders van diensten.

7 Zie voor de inhoud het schriftelijk antwoord van de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Schlögel op de 
parlementaire vraag van afgevaardigde Van der Bellen, 4014/AB XX.GP. 
http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/AB04014_html.
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"ENFOPOL"

Bij ENFOPOL gaat het, in tegenstelling tot hetgeen een groot aantal andere auteurs van mening 
is, niet om een werkgroep of organisatie, maar om een afkorting van de aanduiding van 
werkdocumenten in strafvervolgings- en politiezaken, zo verklaart ook de WR "polititiële 
samenwerking"8. De desbetreffende documenten dragen niet de titel van ENFOPOL, maar 
worden op grond daarvan geclassificeerd.

8 Vergelijk het mondelinge antwoord van de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Schlögel op de 
parlementaire vraag van afgevaardigde Van der Bellen; 4739/AB XX. 
ttp://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/040/AB04014_.html; zo ook CampbellILETS, de geheime hand 
achter ENFOPOL 98, http://heise.de/tp/deutsch/special/enfo/6396/1.html.
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BIJLAGE IV

BEKNOPT OVERZICHT

VAN DE

INLICHTINGENDIENSTEN EN PARLEMENTAIRE CONTROLEORGANEN

IN DE

LIDSTATEN EN DE UKUSA-LANDEN
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

OOSTENRIJK

Heeresnachrichten-
amt (HnA)

Abwehramt (AbwA)

Militaire 
inlichtingendienst

Ressorteren onder 
het Ministerie van 
Defensie

§ 20 Abs 3 
Militärbefugnisgesetz 
(MBG) BGBl I 
86/2000"

Informatievoorziening 
militaire 
inlichtingendienst;
bestrijding van 
veiligheidsbedreigende 
activiteiten vanuit het 
buitenland

Parlementaire 
subcommissie:

Ständiger Unter-
ausschuss des 
Landesverteidigungs-
ausschusses zur 
Überprüfung von 
nachrichten-
dienstlichen Maß-
nahmen zur Siche-
rung der militärischen 
Landesverteidigung 
(14 leden, elke partij 
in het parlement moet 
vertegenwoordigd 
zijn)

1 Rechtschutz-
beauftragter 
(gemachtigde voor 
rechtsbescherming)

Art 52a 
Bundesverfassungs-
gesetz (B-VG); 

§§ 32b ff 
Geschäftsordnungs
G 1975

Toegang tot alle 
relevante informatie bij 
de bevoegde 
ministeries en inzage 
in alle relevante 
documenten, voor 
zover de nationale 
veiligheid en de 
veiligheid van 
personen daardoor 
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

OOSTENRIJK Sondereinheit für 
Observation (SEO) 

Civiele 
inlichtingendienst

Ressorteert onder 
het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken

§§ 6, 14, 15 
Sicherheitspolizei-
gesetz (SPG, BGBl 
566/1991 idgF);

Sondereinheiten-
Verordnung (BGBl II 
207/1998)

Handhaving van de 
openbare veiligheid; 
contraspionage in het 
binnenland; 
bescherming van de 
grondwettelijk 
gewaarborgde 
beginselen; bestrijding 
van extremistische 
bewegingen, terrorisme 
en georganiseerde 
criminaliteit

Parlementaire 
subcommissie:

ständiger Unter-
ausschuss des 
Ausschusses für 
innere Angelegen-
heiten zur Über-
prüfung von Maß-
nahmen zum Schutz 
der verfassungs-
mäßigen 
Einrichtungen und 
ihrer Handlungs-
fähigkeit
(14 leden, elke partij 
in het parlement moet 
vertegenwoordigd 
zijn)

1 Rechtschutz-
beauftragter 
(gemachtigde voor 
rechtsbescherming)

niet in gevaar wordt 
gebracht
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe
wakingsca
paciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

BELGIË Algemene 
inlichtingen- en 
veiligheidsdienst 
van de strijdkrachten

Militaire inlichtingen- 
en veiligheidsdienst

Ressorteert onder het 
Ministerie van 
Defensie

Organieke wet van 30 
november 1998 
inzake de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten

Verzameling van 
informatie en 
gegevens in de 
militaire, politieke, 
economische en 
technologisch / 
wetenschappelijke 
sfeer
Bescherming van 
de veiligheid van 
militaire installaties 
en militair 
personeel

BELGIË Staatsveiligheid

Civiele inlichtingen- en 
veiligheidsdienst

Ressorteert onder het 
Ministerie van Justitie

Organieke wet van 30 
november 1998 
inzake de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten

Bescherming van 
de binnenlandse en 
buitenlandse 
veiligheid
Contraspionage, 
surveillance politiek 
extremisme

Vast controlecomité 
van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten

Bestaat uit drie leden, 
die door de Senaat 
worden benoemd;
Zij zijn niet bevoegd 
om een door 
verkiezingen 
verkregen mandaat uit 
te oefenen en mogen 
geen andere 
activiteiten ontplooien 
die hun 
onafhankelijkheid in 
gevaar zouden 
kunnen brengen

Onderzoeksbureau 
van de 
inlichtingendiensten 

Toegevoegd aan het 
Vast comité van de 
inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 
(de leden worden 
benoemd door het 
Vast comité)

Organieke wet van 18 
juli 1991 (VI)  inzake 
het toezicht op de 
politie- en 
inlichtingendiensten

Recht op inzage van 
de interne besluiten 
en documenten van 
de betrokken 
diensten;

recht om diensten te 
ondervragen; bij 
weigering stellen 
medewerkers zich 
bloot aan een 
gevangenisstraf tot 
een jaar; wel kunnen 
inlichtingen worden 
achtergehouden bij 
nog lopende 
procedures; bij 
weigering wegens het 
in gevaar brengen van 
natuurlijke personen 
dient de voorzitter van 
het Vast comité ten 
over de 
toelaatbaarheid 
daarvan te beslissen
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbewa
kingscapaci
teit (SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

DENE-
MARKEN

Forsvarets 
Efterretningstjeneste 
(FE(T))

"Geheime 
defensiedienst"

Ressorteert onder het 
Ministerie van Defensie

Lov om forsvarets 
formål, opgaver og 
organisation m.v.

Wet 909 van 
8/12/1993

["Kaderwet", waarin de 
FE(T) niet wordt 
vermeld]

[Voor de nabije 
toekomst wordt nieuwe 
wetgeving inzake FET 
& PET in het 
vooruitzicht gesteld]

Verzameling en 
analyse van geheime, 
voor 
defensiedoeleinden 
relevante informatie 
over de GOS en  
Oost- en 
Midden-Europa in de 
militaire, politieke. 
economische en 
technologisch / 
wetenschappelijke 
sfeer; 
signaalbewaking;
decodering

Personeels- en 
budgetgegevens: 
geheim

Ja

DENE-
MARKEN Politiets 

Efterretningstjeneste 
(PET)

"Geheime politiedienst"

Ressorteert onder het 
Ministerie van Justitie

Geen specifieke 
rechtsgrondslag

[Voor de nabije 
toekomst wordt nieuwe 
wetgeving inzake FET 
& PET in het 
vooruitzicht gesteld]

Contra-inlichtingen-
dienst, preventie van 
en optreden tegen 
activiteiten die de 
veiligheid van 
Denemarken in 
gevaar kunnen 
brengen zoals 
spionage, terrorisme, 
enz.;
veiligheid van 
regering en koninklijk 
huis

Aantal personeels-
leden: ca. 370 (1998)
Budget: geheim

2 controlecommissies:

Kontroludvalget vedrørende 
Politiets og Forsvarets 
efterretningstjenester 
(Wamberg-udvalget)
(bestaande uit ambtenaren 
en advocaten)

Benoemd door de minister 
van Justitie

Udvalget vedrørende 
efterretningstjenesterne

(bestaat uit 5 leden van het 
Folketing)

Geen specifieke 
rechtsgrondslag

Lov om etablering af et 
udvalg om forsvarets og 
politiets 
efterretningstjenester
lov 378 af 6/7/88

Toegang tot informatie 
over de activiteiten van 
inlichtingendiensten
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

FINLAND Pääesikunnan 
tiedusteluosasto

"Afdeling militaire 
inlichtingen van het 
Finse Ministerie van 
Defensie"

Ressorteert onder het 
Ministerie van 
Defensie

Laki 
puolustusvoimista 
N:o 402/1974 2§

"Strijdkrachten-
besluit" (waarin de 
inlichtingendienst niet 
wordt vermeld)

Bewaking van het 
territoriale en 
maritieme 
grondgebied van 
het land en van het 
luchtruim in 
samenwerking met 
andere 
controle-instanties, 
ter waarborging 
van de territoriale 
integriteit van het 
land

Ja Geen specifiek 
controleorgaan

Het Ministerie van 
Defensie legt jaarlijks 
aan de parlementaire 
Ombudsman een 
verslag voor over 
onderscheppingsactivi-
teiten

FINLAND Suojelupoliisi 
(SUPO)

"Finse 
veiligheidspolitie"

Ressorteert onder het 
Ministerie van 
Binnenlandse Zaken

Laki poliisin 
hallinnosta N:o 
110/1992, 1§, 10§ 1. 
ja 2. momentti
Asetus poliisin 
hallinnosta N:o 
158/1996 8§

Laki poliisin 
henkilörekistereistä 
N:o 509/1995 23§, 9§

"Wet en besluit 
inzake het 
politiebestel", "Wet 
op de bescherming 
van persoonlijke 
gegevens door de 
politie"

Contra-inlichtingen
dienst; bestrijding 
van activiteiten die 
de binnenlandse 
veiligheid van 
Finland en de 
internationale 
betrekkingen in 
gevaar kunnen 
brengen, 
terrorisme-
bestrijding, 
preventieve 
beveiliging

Geen specifiek 
controleorgaan

De politie moet alle 
onderscheppingsgeval-
len rapporteren aan het 
Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 
dat jaarlijks verslag 
uitbrengt aan de 
parlementaire 
Ombudsman

Poliisilaki 493/1995 
§33

"Politiewet"

Laki pakkokeinolain 
muuttamisesta N:o 
402/1995 §15

"Dwangmaatregelen-
wet"

[voor wat betreft de 
taak van de 
parlementaire 
Ombudsman om 
toezicht te houden 
op de door het 
ministerie 
gerapporteerde 
onderscheppingsacti
viteiten]

"Controle op de 
controle" voor wat 
betreft de 
onderscheppingsrappor
tage van het ministerie, 
onderzoek  naar 
klachten vanuit het 
publiek
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FINLAND Tullin 
tiedusteluyksikkö

"Sectie inlichtingen 
van de Finse douane"

Ministerie van 
Financiën

Tullilaki N:o 
1466/1994

"Douanewet"

Verzamelen en 
analyseren van 
gegevens ter 
preventie en 
opheldering van 
douanemisdrijven, 
die vervolgens ter 
verwerking worden 
voorgelegd aan de 
respectieve 
eenheden

Geen specifiek 
controleorgaan

De douane moet alle 
onderschepte gevallen 
melden aan de 
Nationale Douaneraad 
en aan het Ministerie 
van Binnenlandse 
Zaken, die jaarlijks 
verslag uitbrengt aan 
de parlementaire 
Ombudsman
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

FRANKRIJK Direction générale de 
la sécurité extérieure 
(DGSE)

Ressorteert onder het
Ministerie van 
Defensie

Direction du 
renseignement 
militaire (DRM)

Ressorteert onder het
Ministerie van
Defensie

Décret n°82-306 du 
2 avril 1982

Décret n°92-523 du 
16 juin 1992

Verzameling van 
gegevens die uit 
politiek, militair, 
economisch en 
technologisch / 
wetenschappelijk 
oogpunt van belang 
zijn voor de 
inlichtingendiensten

Doet onderzoek naar 
en maakt gebruik van 
inlichtingen die van 
belang zijn voor de 
veiligheid van 
Frankrijk
Contraspionage 
(buiten het Franse 
grondgebied)

4.100 
personeelsleden;
1,7 miljard FF

Verstrekt relevante 
militaire inlichtingen 
aan de strijdkrachten

1.700 
personeelsleden, 90 
miljoen FF, 
binnenlandse militaire 
veiligheid, 
ondersteuning van de 
strijdkrachten;

Ja Momenteel geen 
specifiek parlementair 
controleorgaan (nog 
onder behandeling; de 
Defensiecommissie 
van de Assemblée 
Nationale heeft 
tweemaal een voorstel 
ingediend tot 
oprichting van een 
soort comité van 
toezicht; nrs. 1951 en 
2270)

Commission nationale 
de contrôle des 
interceptions de 
sécurité 
(uitsluitend controle op 
afluisteringsacties 
door het aftappen van 
kabels)

hiertoe behoren onder 
andere:
1 lid van de 
Assemblée Nationale 
en 1 lid van de 
Senaat.

FRANKRIJK
Contraspionage op het 
Franse grondgebied
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

Direction de la 
surveillance du 
territoire (DST)

Civiele inlichtingen-
dienst

Ressorteren onder het 
Ministerie van 
Binnenlandse Zaken

Décret n°82-1100 
du 22 décembre 
1982

1.500 
personeelsleden; 
handhaving van de 
openbare veiligheid, 
contraspionage in het 
binnenland
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

DUITSLAND Bundesnachrich-
tendienst (BND)

Ressorteert onder de 
Bondskanselier

Gesetz über den 
Bundesnachrichten-
dienst (BNDG), BGBl 
1990 I 2954 idgF

Verzameling en 
analyse van 
gegevens over het 
buitenland, die uit 
een oogpunt van 
veiligheid en 
buitenlandse politiek 
van belang zijn

Ja

DUITSLAND Bundesamt für 
Verfassungsschutz 
(BfV)

Ressorteert onder 
het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken

Gesetz über die 
Zusammenarbeit des 
Bundes und der Länder 
in Angelegenheiten des 
Verfassungsschutzes 
und über das 
Bundesamt für den 
Verfassungsschutz 
(BVerfSchG, BGBl 
1090 I 2954)

Verzameling en 
analyse van 
inlichtingen over 
veiligheidsondermij-
nende activiteiten en 
activiteiten van 
buitenlandse 
inlichtingendiensten 
in het binnenland

DUITSLAND Militärischer 
Abschirmdienst 
(MAD)

Ressorteert onder 
het Ministerie van 
Defensie

Gesetz über den 
militärischen Ab-
schirmdienst (MADG) 
BGBl 1990 I 2954 idgF

Effectiviteit van de 
strijdkrachten 
waarborgen
Bescherming van de 
veiligheid van 
militaire installaties 
en militair personeel.

Parlamentarisches 
Kontrollgremium
(PKGR)

Parlementaire 
instantie voor 
controle op alle drie 
geheime diensten, 
bestaande uit 9 leden 
van de Bundestag.

G 10-Kommission

Niet aan instructies 
gebonden.
Kan - maar hoeft niet 
- uit parlementsleden 
(te) bestaan;
4 door het PKGR 
benoemde leden.

Gesetz über die 
Kontrolle nachrichten-
dienstlicher Tätigkeit 
des Bundes 
(PKGrG) vom 17. Juni 
1999 BGBl I 1334 
idgF

§ 5 Abs 5, § 9 Abs 2-4 
Gesetz zu Art 10 
Grundgesetz
(G10-G) vom 13. 
August 1968, BGBl I 
949 idgF
(Wet tot beperking van 
het brief-, post- en 
telefoongeheim)
 

Recht op inzage van 
documenten en 
databanken van de 
betrokken diensten, 
om medewerkers van 
de betrokken diensten 
te horen en de 
diensten te bezoeken; 
het gebruik van deze 
rechten kan om 
dwingende redenen 
worden geweigerd

Controle op post- en 
telecommunicatie-
diensten
Het verstrekken van 
vergunningen voor 
afluisteracties. 
Maandelijkse instructie 
door de minister van 
Binenlandse Zaken 
voor de uitvoering van 
dergelijke acties.
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

Speciale 
parlementaire 
commissie voor de 
bescherming van de 
privacy in het 
communicatiewezen
Geen bijzonder 
controlerecht. 
Samenstelling: 1 
ondervoorzitter van 
het parlement, 1 lid 
van iedere fractie, 1 
specialist voor 
communicatie-
kwesties. 

Wet 2225/1994
Aporrito 
epikoinonion
(Geheimhouding in 
het 
communicatiewezen)

GRIEKEN-
LAND

Ethniki Ypiresia 
Pliroforion (EYP) 

"Nationale 
inlichtingendienst"

Ressorteert onder de 
KYSEA (Nationale 
Veiligheidsraad: 
eerste minister + 
ministers van 
Buitenlandse Zaken 
en Defensie)

Wet 1645/86 
Nationale 
Inlichtingendienst 

(Ethniki Ypiresia 
Pliroforion)

- Verzameling en 
verwerking van 
informatie ten 
behoeve van de 
nationale veiligheid 
van het land 
(gegevens over 
georganiseerde 
criminaliteit, 
terrorisme, militaire, 
economische en 
politieke informatie);
verspreiding daarvan 
onder de bevoegde 
instanties
- Contra-inlichtingen-
dienst; observatie 
van activiteiten van 
buitenlandse 
inlichtingendiensten 
die in strijd zijn met 
het landsbelang

Instituut voor de 
bescherming van 
persoonsgegevens

Wet 2472/1997
Prostasia apo tin 
epeksergasia 
dedomenon 
prosopikou charaktira 

(Bescherming bij de 
behandeling van 
persoonsgegevens)

[Geen informatie 
beschikbaar]
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

IERLAND Garda Síochána 
(nationale politie) 
Verantwoordelijk voor 
nationale 
veiligheidszaken

De politie ressorteert 
onder het Ministerie 
van Justitie

Bevoegd voor het 
onderscheppen van 
gegevens op basis 
van de Interception of 
Postal Packets and 
Telecommunications 
Messages 
(Regulation) Act 1993

Bevoegd tot het 
onderscheppen van 
gegevens in het 
belang van de 
staatsveiligheid

De Joint Committee on 
Justice, Equality and 
Women’s Rights 
draagt algemene 
verantwoordelijkheid 
op het gebied van de 
burgerrechten

IERLAND Intelligence Staff Nationale 
veiligheidsbelangen 
van Ierland (inz. met 
betrekking tot het 
IRA), veiligheid van 
de nationale 
strijdkrachten, 
technologische 
ontwikkelingen bij de 
buitenlandse 
strijdkrachten

Geen speciale 
controleinstantie  
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe--
wakings-ca-
paciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

ITALIË Servizio per le 
informazioni e la 
sicurezza militare 
(SISMI)
Servizio informazioni 
operative segrete 
(SIOS)

Ressorteert onder het 
Ministerie van 
Defensie, dat de 
directeur en de 
hoogste ambtenaren 
van de dienst 
benoemt

L. 24 ottobre 1977, 
n. 801, art. 4 
Istituzione e 
ordinamento dei 
servizi per le 
informazioni e la 
sicurezza e 
disciplina del 
segreto di Stato

Informatie- en 
veiligheidstaken ten 
behoeve van 
defensie op het 
gebied van militaire 
aangelegenheden, de 
onafhankelijkheid en  
onschendbaarheid 
van de staat;
contraspionage
verzameling van 
buitenlandse 
informatie over 
politieke, militaire, 
economische en 
technologisch / 
wetenschappelijke 
onderwerpen

Ja

ITALIË Servizio per le 
informazioni e la 
sicurezza 
democratica (SISDE)

Direzione 
investigazioni anti-
mafia (DIA)

Ressorteert onder het 
Ministerie van Binnen-
landse Zaken, dat de 
directeur en de 
hoogste ambtenaren 
van de dienst 
benoemt.

L. 24 ottobre 1977, 
n. 801, art. 6 
Istituzione e 
ordinamento dei 
servizi per le 
informazioni e la 
sicurezza e 
disciplina del 
segreto di Stato

Informatie- en 
veiligheidstaken ten 
behoeve van de 
verdediging van de 
democratische staat 
en zijn instellingen

Informatie over 
veiligheidsonder-
mijnende activiteiten 
in het binnenland;
contraspionage; 
maatregelen ter 
bestrijding van 
terrorisme en 
georganiseerde 
criminaliteit

Parlementaire 
commissie 
(4 leden van de 
Nationale Vergadering 
en 4 leden van de 
Senaat)

De regering legt het 
Parlement  om het half 
jaar een verslag voor 
over het inlichtingen- 
en  veiligheidsbeleid

Wel van 24 oktober 
1977, nr. 801, art. 11
Istituzione e 
ordinamento dei 
servizi per le 
informazioni e la 
sicurezza e disciplina 
del segreto di Stato

Controlleert de 
toepassing van de 
wet.
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

LUXEMBURG Service de 
renseignement

Nationale 
inlichtingen- en 
veiligheidsdienst

Ressorteert onder de 
eerste minister

Loi concernant la 
protection des secrets 
intéressant la sécurité 
extérieure de l'État du 
30 juillet 1960

Bescherming van de 
in artikel 120 octies 
van de Code pénal* 
beoogde geheimen 
en onderzoek naar 
gegevens die nodig 
zijn ter vrijwaring van 
de buitenlandse 
veiligheid van het 
Groothertogdom 
Luxemburg en van de 
landen waarmee 
Luxemburg een 
regionaal 
gemeenschappelijk 
defensieakkoord heeft 
gesloten

* "infractions 
commises envers le 
GD de Lux." 

Geen parlementaire 
controle

(voor de controle op 
alle vormen van 
communicatie ten 
behoeve van het 
onderzoek naar 
inbreuken op de 
staatsveiligheid is de 
toestemming nodig 
van een commissie 
bestaande uit de 
voorzitter van het 
Cour supérieure de 
Justice, van de 
voorzitter van het 
Comité du 
contentieux du 
Conseil d'Etat en van 
de voorzitter van de 
Rekenkamer)

(Wet van 26 
november 1982 tot 
opneming van de 
artikelen 88-1, 88-2, 
88-3 et 88-4 in het 
wetboek van 
strafvordering)
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

NEDERLAND Militaire 
Inlichtingendienst 
MID, onlangs 
omgedoopt tot MIVD

Ressorteert onder het 
Ministerie van 
Defensie

Militaire 
inlichtingendienst; 
verzameling van 
informatie over 
buitenlandse 
strijdkrachten

NEDERLAND Binnenlandse 
Veiligheidsdienst 
(BVD, onlangs 
omgedoopt tot 
AIVD)

Ressorteert onder het 
Ministerie van 
Binnenlandse Zaken

Wet op de 
inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten
Wet 635/87 van 3 
december 1987, 
laatstelijk gewijzigd 
bij wet 194/1999 van 
19 april 1999.

[Er is momenteel een 
geheel nieuwe wet in 
behandeling]

Binnenlandse 
veiligheidsdienst, 
bestrijding van 
rechts- en links-
extremisme, 
contraspionage

Tweede-
Kamercommissie voor 
de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten

"Tweede-
Kamercommissie voor 
de veiligheidsdiensten 
en binnenlandse 
veiligheid"

Parlementaire 
commissie
(4 leden; voorzitters 
van de 4 grootste 
partijen)

17de Reglement van 
orde van de Tweede 
Kamer der Staten-
Generaal, Art. 22
"Reglement Tweede 
Kamer,
Art. 22: Commissie 
voor voorlichtings- en 
veiligheidsdiensten"

Verantwoordelijk voor 
de coördinatie van en 
controle op alle 
voorlichtings- en 
binnenlandse 
veiligheidsdiensten, 
met inbegrip van de 
militaire 
veiligheidsdienst
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

PORTUGAL Serviçio de 
Informaçoes 
Estrarégicas de 
Defesa e Militares 
(SIEDM)

Ressorteert onder het 
Ministerie van 
Defensie

Wet 30/84 van 5 
september 1984, 
gewijzigd bij wet 
4/95 van 21 februari 
1995, wet 15/96 van 
30 april 1996 en wet 
75-A/97 van 22 juli 
1997

Inlichtingendienst 
voor het buitenland; 
strategische 
inlichtingendienst 
voor politieke, 
militaire en 
economische 
aangelegenheden

PORTUGAL Serviço de 
Informaçoes de 
Seguranca (SIS)

Ressorteert onder het 
Ministerie van 
Binnenlandse Zaken

Veiligheidsdienst voor 
binnenlandse 
aangelegenheden; 
bescherming van de 
grondwet (geen 
executieve 
bevoegdheden); 
verzameling en 
analyse van 
gegevens over 
criminele en 
staatsvijandige 
activiteiten

 Conselho de 
Fiscalizacao dos 
Servicos de 
Informacoes (CFSI)
Bestaat uit 3 burgers, 
die door de 
Assembleia da 
Republica  gekozen 
worden voor een 
periode van 4 jar.

De Assembleia da 
Republica kan de 
beide directeuren van 
de SIS en de SIEDM 
gelasten voor een 
parlemataire 
commissie te 
verschijnen

De oprichting van een 
controle-instantie is 
voorzien in de reeds 
genoemde wetten

Controlleert de 
activiteiten van beide 
diensten en zorgt 
ervoor dat er geen 
inbreuken worden 
gemaakt tegen de 
grondwet, het recht en 
in het bijzonder de 
fundamentele rechten 
en vrijheden van de 
Portugese burgers.
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

SPANJE Centro Superior de 
Información de la 
Defensa (CESID)

Ressorteert onder het 
Ministerie van 
Defensie

R.D. 2632/1985 de 
27.12.1985
(BOE 20.01.1986)
Estructura interna y 
relaciones del Centro 
Superior de la 
Defensa;
modif. par
R.D. 266/1996 de 
16.02.1996
Modif. de la estructura 
organica del CESID

Buitenlandse en 
binnenlandse 
inlichtingendienst;
verzameling van 
politieke, 
economische, 
technologisch / 
wetenschappelijke en 
militaire informatie;
buitenlandse 
inlichtingendienst, 
contra-inlichtingen-
dienst binnen en 
buiten Spanje

Ja

SPANJE Dirección General de 
la Guardia Civil (GC)

Ressorteert onder de 
Ministeries van 
Defensie en 
Binnenlandse Zaken

L.Org. 2/1986 de 
13.03.1986 (BOE 
14.03.1986) de 
Fuerzas y cuerpos de 
seguridad

Nationale Spaanse 
paramilitaire 
politie-instantie die 
zich ook bezighoudt 
met politiële 
inlichtingendiensten;
bestrijding van 
georganiseerde 
criminaliteit en de 
verspreiding daarvan 
op het Spaanse 
grondgebied

Geen specifiek 
controleorgaan; 
algemene 
parlementaire controle 
door parlementaire 
commissie(s) zoals op 
alle 
overheidsinstanties
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

SPANJE Dirección General de 
la Policia

Ressorteert onder het 
Ministerie van 
Binnenlandse Zaken

Nationale Spaanse 
politie-instantie die 
zich ook bezighoudt 
met politiële 
inlichtingendiensten;
verzameling van 
informatie in binnen- 
en buitenland over 
terroristische 
organisaties en 
islamitisch 
fundamentalisme in 
het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

ZWEDEN Säkerhetspolisen
(SÄPO)

Civiele inlichtingen- en 
veiligheidsdienst

Ressorteert onder het 
Ministerie van Justitie

Polislag (1984:387) 
 Förordning 
(1989:773) med 
instruktion för 
Rikspolisstyrelsen

"Politiewet 
(1984:387)
Besluit (1989:773) 
met Richtlijn inzake 
het Nationaal 
Politiedirectoraat" 
(NPD)

Taken:
- Veiligheidscontrole
- Contra-inlichtin-
gendienst
- Terrorismebestrij-
ding
- Binnenlandse 
veiligheidsdienst

Aantal 
personeelsleden 
1999: ca. 800

Budget 1995: 475 
miljoen SEK (55,7 
miljoen EUR)

Bestuur van het 
nationaal 
politiedirectoraat, 
bestaande uit 5 
parlementsleden en 2 
leden van het 
personeel en de 
Nationale 
Politiecommissaris

Registernämnd, dat 
bestaat uit maximaal 8 
leden, momenteel uit 
2 "magistraten", 2 
parlementsleden, 1 
jurist en 1 deskundige.

Deze beide instanties 
brengen verslag uit 
aan de regering

Förordning (1989:773) 
med instruktion för 
Rikspolisstyrelsen

"Besluit (1989:773) 
met Richtlijn inzake 
het NPD"

Förordning (1996:730) 
med instruktion för 
Registernämnden

"Besluit (1986:730) 
met Richtlijn inzake 
het 
"Registernämnden"

Het NPD dient er als 
controle-instantie op 
toe te zien dat:
- het politiewerk wordt 
verricht in 
overeenstemming met 
de door het parlement 
en de regering voor de 
politie vastgestelde 
prioriteiten en 
richtsnoeren
- de politie haar werk 
effectief uitvoert en 
voldoet aan de 
wettelijke eisen
- de administratie van 
het politiewerk goed 
wordt georganiseerd

Het toezicht op de 
politie ligt evenwel in 
handen van andere 
organen zoals de 
parlementaire 
Ombudsman, de 
minister van Justitie, 
de controle-instanties 
van het parlement en 
de Zweedse 
Rekenkamer.

ZWEDEN Militära 
Underrättelse och 
Säkerhetstjänsten 
(MUST)

Besluit 2000:130 en 
Dekreet 2000:131 
inzake militaire 
inlichtingendiensten

Militaire 
inlichtingen- en 
veiligheidsdienst; 
verzameling en 
analyse van 
geheime militaire of 
politieke informatie; 

Försvarets 
underrättelsenämnd
"Controleommissie 
voor de militaire 
inlichtingendienst", 
gedeeltelijk 
samengesteld uit 

Decreet 1988:552 met 
Richtlijn voor de 
Försvarets 
underrättelsenämnd / 
Commissie voor 
militaire inlichtingen

Contra-inlichtingen-
dienst, bescherming 
van de veiligheid, 
beveiliging van 
communicatiediensten 
en 
computerbeveiliging
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"Directoraat militaire 
inlichtingen en 
veiligheid";
Maakt deel uit van het 
Zweeds militair 
hoofdkwartier.

Militaire inlichtingen- 
en veiligheidsdienst

Ressorteert onder het 
Ministerie van 
Defensie

contraspionage; 
maatregelen ter 
bestrijding van 
subversieve 
activiteiten, 
sabotage en oproer; 
bescherming van de 
strijdkrachten en 
van de 
wapenindustrie

leden van het 
parlement

ZWEDEN Försvarets 
Radioanstalt (FRA)

onafhankelijke 
bijzondere eenheid 
(zendstation)

Militaire en 
niet-militaire 
inlichtingen, 
decodering van 
berichten; 
radarbewaking

Ja
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

Goverment's 
Communication 
Headquarters 
(GCHQ)

Ressorteert onder 
het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken

Intelligence Services 
Act 1994

Buitenlandse spionage / 
inlichtingendiensten in 
het buitenland;
signaalbewaking in de 
politieke, economische, 
technologisch / 
wetenschappelijke en 
militaire sfeer

JaVERENIGD 
KONINKRIJK

Secret Intelligence 
Service (SIS) = MI6

Ressorteert onder 
het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken

Intelligence Services 
Act 1994

Verzameling van 
inlichtingen over 
veiligheidsactiviteiten en 
politieke ontwikkelingen 
in het buitenland

The Security 
Service 
Commissioner
wordt door de 
premier benoemd; 
een fungerend of 
voormalig rechter   

The Inestigatory 
Powers Tribunal

The Intelligence and 
Security Committee 
(ISC)
De commissie 
bestaat uit 9 leden 
(Lagerhuis en 
Hogerhuis; geen 
van hen mag 
minister zijn); 
benoemd door de 
premier.

Intelligence Services 
Act 1994. §8

Intelligence Services 
Act 1994. §9

Intelligence Services 
Act 1994. §10

Ieder lid van de 
inlichtingendienst en 
van het GCHQ en 
iedere functionaris van 
het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 
dient de 
Commissioner op 
diens verzoek inzage 
te geven van 
dergelijke documenten 
of hem deze ter hand 
te stellen

Onderzoek naar 
klachten over de 
inlichtingendienst of 
het GCHQ

Controle op de 
uitgaven, de 
administratie en het 
beleid van de 
veiligheidsdienst, de 
inlichtingendienst en 
het GCHQ.

VERENIGD 
KONINKRIJK

Secret Security 
Service = MI5, 

Security Services Acts 
1989 and 1996

Verzameling van 
informatie ter 
waarborging van de 
binnenlandse veiligheid; 
contraspionage; 

The Security 
Service 
Commissioner 

Security Service Act 
1989. §4

Ieder lid van de 
inlichtingendienst en 
van het GCHQ en 
iedere functionaris van 
het Ministerie van 
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

Ressorteert onder 
het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken

maatregelen ter 
bestrijding van 
extremistische 
bewegingen (o.a. het 
IRA),  terrorisme en 
subversieve elementen

The Intelligence and 
Security Committee

Intelligence Services 
Act 1994. §10

Buitenlandse Zaken 
dient de 
Commissioner op 
diens verzoek inzage 
te geven van 
dergelijke documenten 
of hem deze ter hand 
te stellen

Controle op de 
uitgaven, de 
administratie en het 
beleid van de 
veiligheidsdienst, de 
inlichtingendienst en 
het GCHQ. De 
commissie bestaat uit 
9 leden (uit Lager- en 
Hogerhuis, met 
uitsluiting van 
ministers)

VERENIGD 
KONINKRIJK

Defense 
Intelligence Staff 
(DIS)

Ressorteert onder 
het Ministerie van 
Defensie

Ondersteuning van de 
militaire veiligheid;
evaluatie en analyse 
van militaire, politieke, 
technisch / 
wetenschappelijke en 
specifieke economische 
informatie
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

VS Central Intelligence 
Agency (CIA)

National Security Act 
1947

wereldwijde vergaring 
van inlichtingen; 
contraspionage in het 
buitenland. Centrale 
verantwoordelijkheid 
in de VS voor alle 
kwesties 
inlichtingendiensten 
betreffende.

Senaat: Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House of 
Representatives: 
House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI)

opgericht bij besluit  
van de Senaat van 
19.5.1976;
geregeld in de 
Intelligence 
Oversight Act  van 
1980.

H. Res. 658 van het 
95e Congres.
Opgericht door het 
besluit van het Huis 
van Afgevaardigden 
van 17.7.1977,
geregeld in de 
Intelligence 
Oversight Act van 
1980.

beiide commissies 
hebben een recht van 
onderzoek en een 
ongelimiteerd recht 
op informatie.

beide commissies 
nemen deel aan de 
benoeming van de 
hoogste 
verantwoordelijken 
van de 
inlichtingendiensten.

VS Defense Intelligence 
Agency (DIA)

door de minister van 
defensie opgericht bij 
Directive 5105.21 van 
1961
Executive Order 
11905 van 1976
DoD Directive 5105.21
1978 Executive Order 
12036
1981 Executive Order 
12333

verantwoordelijk voor 
de beschikbaarstelling 
van militaire 
inlichtingen aan 
ingezette troepen en 
de personen die in het 
ministerie van 
defensie (DoD) en de 
regering  besluiten 
nemen

Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

zie hierboven zie hierboven

VS National Security 
Agency (NSA)

Executive Order 
12333 van 4 
december 1981

verantwoordelijk voor 
de veiligheid van 
informatie systemen in 
de VS, en in het 
bijzonder voor de 
versleuteling. 
verantwoordelijk voor  
de interceptie van 
communicaties in het 
buitenland

ja
Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

zie hierboven zie hierboven
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VS National Imagery 
and Mapping Agency 
(NIMA)

National Imagery and 
Mapping Agency Act 
van 1996

verantwoordelijkheid 
voor de 
beschikbaarstelling 
van beelden en 
kaarten en de 
evaluatie daarvan

Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

zie hierboven zie hierboven

VS National 
Reconaissance 
Office (NRO)

verantwoordelijk  voor 
de ontwikkeling en 
inzet van spionage-
satellietsystemen 
(SIGINT, beeld)

Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

zie hierboven zie hierboven

VS US Army Intelligence 
(b.v. 

Executive  Order 
12333 (4 december 
1981)

vergaring van 
informatie en analyse 
daarvan op militair 
gebied. Ontwikkeling 
van concepten en 
systemen voor 
militaire intelligence 
en elektronische 
oorlogvoering.

ja
Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

zie hierboven zie hierboven

VS Marine Corps 
Intelligence Activity 
(MCIA)
National Maritime 
Intelligence Center 
(NMIC)

Intelligence voor de 
marine.
militaire verkenning en 
ontwikkeling van  
kodering en 
elektronische 
hulpmiddelen voor de 
oorlogvoering.

ja
Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

zie hierboven zie hierboven
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VS Office of Naval 
Intelligence (ONI)

intelligence voor de 
marine - maritieme 
kwesties, analyse van 
vreemde vloten, 
datavergaring d.m.v. 
interceptiesystemen 
t.a.v. de oceanen 
d.m.v. onderwater 
gestationeerde 
platforms en 
wapensystemen.

ja
Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

zie hierboven zie hierboven

VS Air Intelligence 
Agency (AIA)

Executive Order 
12333 (4 december 
1981)

intelligence voor de 
luchtmacht; militaire 
verkenning.

ja
Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

zie hierboven zie hierboven

VS Federal Bureau of 
Investigation (FBI)

Title 28 United Staes 
Code (U.S. Code), 
Section 533,
opgericht in 1908, 
huidige naam sinds 
1935

contraspionage; 
federale politie

Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

zie hierboven zie hierboven

VS Drug Enforcement 
Administration

Executive Order van 1 
juli 1973

vergaring van 
informatie over 
drugshandel en het 
witwassen van geld in 
binnen- en buitenland

Senate Select 
Committee on 
Intelligence (SSCI)

House Permanent 
Select Committee on 
Intelligence (HPSCI

zie hierboven zie hierboven
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

Canada Communication 
Security 
Establishment 
(CSE);
wordt ondersteund 
door
Canadian Forces 
Supplementary 
Radio System 
(CFSRS)

Het officiële mandaat 
is geclassificeerd.
Waarschijnlijk 
bekrachtigd door het 
kabinet.

Verstrekken van 
adviesen aan regering 
en economie in 
veiligheidskwesties bij 
de overdracht en 
verwerking van data 
(Infosec), ontwikkeling 
van koderings-
systemen

ja
geen onafhankelijk 
controleorgaan 
(slechts controle door 
de Auditor General en 
de Minister van 
Defensie, die 
verantwoording 
schuldig is aan het 
parlement.

Auditor General Act 
van  1977 

"value-for-money" 
auditing
'complience" auditing

Canada Canadian Security 
Intelligence Service 
(CSIS)
Ressorteert onder de 
minister van 
Binnenlandse Zaken

Canadian Security 
Intelligence Service 
Act (CSIS Act) van 
1984

Contraspionage en 
bestrijding van het 
internationale 
terrorisme in het 
binnenland.

The Security 
Intelligence Review 
Committee (SIRC)
een onafhankelijk 
orgaan, bestaand uit 5 
leden die geen 
parlementariër zijn

Canadian Security 
Intelligence Servioce 
Act (CISC Act) van 
1984

algemeen recht van 
onderzoek en recht 
op  informatie 

Canada
Director General 
Intelligence Division
(Onderdeel van de 
Deputy Chief of the 
Defence Staff)

Ressorteert onder de  
minister  van
Defensie

Intelligence op militair 
gebied
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Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

AUSTRALIË Defence Signals 
Directorate (DSD)

ressorteerd onder de 
minister van Defensie

Verzameling en  
verspreiding van 
"signal intelligence".
Beschikbaarstelling 
van informatie-
beveiligingsprodukten 
(Infosec) aan regering 
en strijdmacht.

Inspector General of 
Intelligence and 
Security (IGIS)
(wordt benoemd door 
de premier)

 Inspector General 
of Intelligence and 
Security Act  van 
1986

algemeen recht op 
informatie en recht 
van onderzoek;
onderzoekt of de 
wetten worden 
nageleefd

AUSTRALIË  Defence Intelligence 
Organisation (DIO)

ressorteert onder de 
minister van Defensie

verzameling en 
evaluatie van 
strategische en 
militaire informatie en 
intelligence

Inspector General of 
Intelligence and 
Security (IGIS)

zie hierboven zie hierboven

AUSTRALIË Australian Secret 
Intelligence Service 
(ASIS
Buitenlandse 
inlichtingendienst)
ressorteert onder de 
minister van 
Buitenlandse Zaken

verzameling van 
informatie over het 
buitenland, en in het 
bijzonder Zuidoost- 
Azië, in het belang 
van de nationale 
veiligheid, de 
economie en de 
buitenlandse 
betrekkingen

Inspector General of 
Intelligence and 
Security (IGIS)

zie hierboven zie hierboven



PE 305.391 50/52 RR\445599NL.doc

NL

AUSTRALIË Australian Security 
Intelligence 
Organisation (ASIO)

The Australian 
Security Intelligence 
Organisation Act van 
1979 
(ASIO Act)

bescherming tegen 
politiek gemotiveerd 
geweld en materiële 
veiligheid.
bestrijding van het 
internationale 
terrorisme en de 
illegale overdracht  
van technologie.

Parliamentary Joint 
Committee on the 
Australian Security 
Intelligence 
Organization

Inspector General of 
Intelligence and 
Security (IGIS)

Sectie 92C van de 
ASIO Act

zie hierboven

brengt verslag uit aan 
de Attorney General, 
en ingeval deze 
hiermee instemt aan 
het parlement.
Het Parliamentary 
Joint Committee kan 
niet onderzoeken:
- of buitenlandse 
intelligence wordt 
bewaard en 
doorgegeven
- ASIO activiteiten die 
niet Australische 
staatsburgers of 
andere bewoners van 
Australië betreffen
- van uit operatief 
opzicht gevoelige 
zaken
- individuele klachten
 

AUSTRALIË
Office of National 
Assessments
onafhankelijk orgaan

Office of National 
Assessment Act  van 
1977

brengt verslag uit aan 
de premier

Inspector General of 
Intelligence and 
Security (IGIS)

 
zie hierboven zie hierboven



RR\445599NL.doc 51/52 PE 305.391

NL

Lidstaat inlichtingendienst rechtsgrondslag taken
signaalbe-
wakings-
capaciteit 
(SIGINT)

controleorgaan rechtsgrondslag bevoegdheden

Nieuw-
Zeeland

Government 
Communications 
Security Bureau 
(GCSB

ressorteert onder de 
premier)

opgericht in 1977;
tot nog toe geen 
rechtsgrondslag;
er is echter een 
wetsvoorstel 
ingediend bij het 
parlement 
(Government 
Communications 
Security Bureau Bill)

ja Inspector General of 
Intelligence and 
Security

Intelligence and 
Security Committee
(premier, 
oppositieleider, 3 
parlementariërs)

Inspector General of 
Intelligence and 
Security Act 
van 1996

Intelligence and 
Security Committee 
Act van 1996

controleert de 
activiteiten van 
GCSB en SIS
- wat betreft de 
naleving van de 
wetten;
- bij klachten van de 
kant van een "New 
Zealand person";
brengt schriftelijk 
verslag uit aan de 
verschillende 
verantwoordelijke 
ministers

controleert politiek, 
beheer en uitgaven 
van GCSB en SIS 
(krijgt slechts 
beperkte operationele 
informatie)
brengt verslag uit aan 
het parlement

Nieuw-
Zeeland

New Zealand 
Security Intelligence 
Service
(SIS)

Binnenlandse 
inlichtingendienst

ressorteert onder de 
premier 

New Zealand Security 
Intelligence Service 
Act van 1969

contraspionage, 
bescherming tegen 
terrorisme en politiek 
gemotiveerd geweld.
Sensibilisering van de 
wetenschappelijke en 
industriële wereld ten 
aanzien van de 
gevaren van 
industriële spionage 
en illegale overdracht 
van technologie
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Nieuw-
Zeeland

External 
Assesments Bureau 
(EAB)

Buitenlandse 
inlichtingendienst

ressorteert onder de 
premier

analyseert politieke 
ontwikkelingen en 
brengt verslag uit over 
politieke en 
economische 
gebeurtenissen en 
tendensen

Nieuw-
Zeeland

Directorate of 
Defense Intelligence 
and Security (DDIS)

militaire 
inlichtingendienst

ressorteert onder de 
minister van Defensie

militaire 
inlichtingendienst;
verzamelt in militair 
opzicht relevante data, 
in het bijzonder in het 
Aziatisch-Pacifische 
gebied; analyseert 
taktische en 
strategische informatie


