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Geachte heer Van der Vlist,

Onza referentie
D l s 2 0 1 0 t o l l - 4 - 1 3
Uw referentie
5643679
Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
venvelden.

Met belangstelling heb ik kennlsgenomen van het door u, bij brief d.d. 28 mei jl
t o e g e z o n d e n E i n d r a p p o r t a u d i t C I O T 2 0 0 9 . « ' ' _

In reactie op uw schrijven breng Ik onder uw aandacht dat In de In 2004 tussen
het CIOT en de BOID's overeengekomen Service Level Agreement weliswaar een
audlt-verplichting is opgenomen waarbij de rechtmatigheid van de bij het CIOT
uitgevoerde bevragingen kan wordt onderzocht, maar dat deze verplichting zich
niet uitstrekt over de inllchtlngen- en veiligheidsdlensten (MIVD en AIVD) en zich
beperkt tot de (bijzondere) opsporingsdlensten. In artikel 8 van het Besluit
Verstrekking Gegevens Telecommunicatie worden de I&V-diensten ook niet
genoemd bij de organisaties waar jaarlijks een audit moet worden uitgevoerd Dit
is gelegen in het feit dat de I&V-diensten beschikken over een eigen Commissie
van Toezicht (CTIVD) die op grond van de Wet op de inllchtlngen- en
veiligheidsdlensten 2002 Is belast met het toezicht op de rechtmatigheid van de
uitvoering van de aan de I&V-diensten toebedeelde wettelljke taken.

Gelet op het bovenstaande hebben de conclusies uit het audit-rapport dan ook
geen betrekking op de CIOT-bevragingen van de I&V-diensten. Welllcht ten
overvloede deel ik u mede dat de CTIVD tot op heden geen aanleiding heeft
gezien opmerkingen te plaatsen bij de rechtmatigheid van de door de MIVD
uitgevoerde CIOT-bevragingen.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd.

Hoogachtend,

ur Militaire Inllchtlngen- en Veiligheidsdlenst

:.M. Cobelens
teraal-majoor
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