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Begrippenlijst
In deze lijst wordt een aantal begrippen toegelicht die worden gebruikt in het toezichtsrapport. De
CTIVD heeft bij de gegeven omschrijvingen geen volledigheid nagestreefd maar geprobeerd de lezer
een zo concreet mogelijk beeld te geven van de betreffende begrippen.

Achterliggende stukken

Documenten die de onderbouwing vormen voor de tekst van
een ambtsbericht. Dit kan inlichtingenmateriaal zijn, maar
(aanvullend) ook informatie uit openbaar toegankelijke bronnen.
Ook wel: onderliggende stukken of documenten.

Ambtsbericht

Een mededeling van de AIVD met informatie naar aanleiding
waarvan de ontvanger (vaak een andere overheidsinstantie)
binnen diens eigen taakuitvoering bevoegd is maatregelen te
treffen.

Gegevensverwerking

Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken,
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van
gegevens (artikel 1, aanhef en onder f, van de Wiv 2017).

Geïntegreerde Aanwijzing
Inlichtingen en Veiligheid (GA)

Aanwijzing die richtingggevend is voor het onderzoek door de
AIVD en de MIVD die eens in de vier jaar wordt vastgesteld in
de Raad voor Veiligheids- en Inlichtingendiensten (RVI), een
onderraad van de ministerraad. De onderzoeksprioriteiten
worden aangewezen door de ministeries die het meest gebruik
maken van AIVD en MIVD-informatie. Het opstellen van de GA
gebeurt in overleg tussen deze ministeries en de AIVD en MIVD.
De uitwerking van de onderzoeksthema’s en de prioritering is
opgenomen in de bijlage bij de GA, die staatsgeheim is.

Handelingsperspectief

De vervolgstappen dan wel maatregelen die een andere
overheidsinstantie kan nemen naar aanleiding van of op basis
van AIVD-informatie.
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Het Kaukasus Emiraat

Een Tsjetsjeense terroristische groepering, die met name actief
was in de periode 2007 tot en met 2015. Het Kaukasus Emiraat
is onder meer verantwoordelijk voor aanslagen zoals die in de
metro in Moskou in 2010 (bron: AIVD).

Inlichtingenanalyse

Een inlichtingenproduct van de AIVD. Het betreft een staatsgeheime analyse waarin op basis van inlichtingenonderzoek
een trend, ontwikkeling of fenomeen wordt beschreven die
relevant is voor de afnemer(s). Afnemers kunnen bijvoorbeeld bewindspersonen zijn, burgemeesters of andere overheidsinstanties. Inlichtingenanalyses kunnen persoonsgegevens
bevatten.

Inlichtingenbericht

Een inlichtingenproduct van de AIVD. Het betreft een kort
staatsgeheim bericht waarmee een of meerdere afnemers, zoals
bewindspersonen, op de hoogte worden gebracht van specifieke
inlichtingen die voor hen relevant zijn. Het bericht bevat ook
een duiding van die inlichtingen. Inlichtingenberichten kunnen
persoonsgegevens bevatten.

Inspectie van het Onderwijs

Een overheidsinstantie die onder verantwoordelijkheid van de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toezicht
houdt op het onderwijs in Nederland. De inspectie heeft in de
Wet op het onderwijstoezicht de taak gekregen de kwaliteit
van het onderwijs te beoordelen en te bevorderen, daaronder
begrepen de kwaliteit van het onderwijspersoneel.

Narratief

Een intern document met uitgangspunten over problematisch
gedrag gerelateerd aan het salafisme dat gezamenlijk is
geformuleerd door de overheidsinstanties die deelnemen
aan het Taskforce Problematisch Gedrag en Ongewenste
Buitenlandse Financiering. Het narratief dateert van mei 2018.

Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV)

Een overheidsinstantie die in 2012 werd ingesteld om Nederland
te beschermen tegen dreigingen die de maatschappij kunnen
ontwrichten. Een van de taken van de NCTV is het signaleren,
duiden en delen van relevante informatie over dreigingen. De
NCTV valt onder verantwoordelijkheid van de minister van
Justitie en Veiligheid.

Onrechtmatig

Een beoordeling van het handelen van de AIVD. Bij het
oordeel onrechtmatig is er sprake van strijdigheid met wet- en
regelgeving. Deze wet- en regelgeving bestaat uit de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, jurisprudentie en door
de ministers naar aanleiding van eerdere toezichtsrapporten
overgenomen aanbevelingen. Bij de beoordeling wordt rekening
gehouden met de aard van de belangen waarop een inbreuk
wordt gemaakt en de mate van inbreuk.

Onzorgvuldig

Een beoordeling van het handelen van de AIVD. Bij het oordeel
onzorgvuldig is er sprake van handelen dat niet voldoet aan
het wettelijk vereiste van een zorgvuldige gegevensverwerking
(artikel 18 lid 2 Wiv 2017) of niet in lijn is met de wettelijke
zorgplichten van de diensthoofden die in de artikelen 23 en
24 Wiv 2017 zijn neergelegd.

Persoonsgegevens

Gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare of
geïdentificeerde, individuele natuurlijke persoon (bijvoorbeeld
een naam of een foto). Artikel 1, aanhef en onder e, Wiv 2017.
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Salafisme

Een verzamelterm voor een spectrum van fundamentalistische
stromingen binnen de soennitische islam, die streven naar wat
zij de ‘zuivere islam’ noemen; een terugkeer naar de eerste
bronnen van de islam (bron: AIVD en NCTV).

Salafistische aanjagers

Personen die vanuit het salafistisch gedachtegoed anderen
actief aanzetten tot polariserend, onverdraagzaam en/of antidemocratisch handelen en tevens een groot bereik hebben
(bron: AIVD).

Stichting Islamitisch Onderwijs

Stichting waar de school, het Cornelius Haga Lyceum te
Amsterdam, formeel onder valt.

Taskforce Problematisch Gedrag Een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Sociale
en Ongewenste Buitenlandse
Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Binnenlandse Zaken en
Financiering
Koninkrijksrelaties (BZK), Buitenlandse Zaken (BZ), Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW), de NCTV en de AIVD. Het
problematische gedrag waar deze taskforce zich op richt ziet
met name op bepaalde ontwikkelingen binnen de salafis
tische beweging. De taskforce is vanaf het najaar van 2018
operationeel.
Tekortkoming

Een punt van verbetering voor de toekomst. Het vastgestelde
gebrek is niet van zodanig gewicht of ernst dat het (al) leidt tot
het oordeel onzorgvuldig of onrechtmatig.

Warme overdracht

Het door de AIVD persoonlijk overhandigen van een inlichtingenproduct of ambtsbericht aan de ontvanger. Doorgaans wordt
hierbij ook een toelichting gegeven op het bericht.

Verstoren

Normaal gesproken betekent dit woord: hinderen, belemmeren,
beletten (bron: Van Dale). In de context van de Wet Inlichtingenen Veiligheidsdiensten 2017 heeft het echter een specifieke
betekenis: de inzet van de bijzondere bevoegdheid tot het
bevorderen of treffen van maatregelen ter bescherming van
door de dienst te behartigen belangen door de AIVD of de MIVD
(art. 73 Wiv 2017).
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