
D

0

Ministerie van Binnenl
Koninkrijksrelaties

>Retouradres Postbus 20010 2500 EA Den Haag

Ministerie van Justitie
Directeur Generaal Rechtshandhavlng
De heer J. van der Vllst
Schedeldoekshaven 100
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Datum 5 augustus 2010
Betreft Follow-up Audit CIOT 2009

Geachte heer van der Vllst,

Met belangstelllng heb Ik kennlsgenomen van het door u, bij brief d.d 26 mel 11
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 . " '

Hoewel de conclusies ult het audit-rapport geen betrekking hebben op de CIOT-
bevragingen van de AIVD, Immers de audltverpichtlngen beperken zich slechts tot
de (bljzondere) opsporlngsdlensten, acht ik het wel van belang hier ook vanult de
invalshoek van de I&V-diensten de noodzakelijke aandacht aan te wljden Dit Is

H ?KK! d?°r Vra9en' °Ver het raadP|eaen door de opsporlngsdlenstenvan het CIOT, die door het Tweede Kamerlid Hennls Plasschaert (WD) onlanas
aan de Minister van Justitie zijn gesteld. Tevens heb ik begrepen dat de
aanbieders In het regullere overleg met de overheld hun zorgen hebben
ultgesproken over de wijze waarop de behoeftestellende diensten met de CIOT-
bevragingen omgaan, en heeft KPN zelfs gedreigd de bewerkersovereenkomst
met het QOT niet langer te contlnueren. Dit laatste mag zeker niet gebeuren
Voor de AIVD is het CIOT een zeer belangrijke Instantie, die de AIVD In staat stelt
om op een velllge wijze, Inmiddels reeds 120, aanbieders te bevragen, en Ik vind

™«St?J? 9/00t,bela1n9 dat de P°slt'e ^n het CIOT onaangetast blijft, en indienmogelijk, de functlonaliteit daarvan wordt uitgebreld (o.a. in verband met de
bevraging van historlsche NAW- en verkeersgegevens).

In uw brief verzoekt u de AIVD een systeem van toezicht en controle op de
bevragingen via het CIOT-informatlesysteem in te rlchten, om de rechtmatlgheld
van de bevraglngen van het CIOT te borgen. Ik kan u hlerop antwoorden dat bij
de ondertekening van de CIOT-SLA In 2004 tevens het bijbehorende document
Dossier Afspraken en Procedures (DAP)" door mijn dlenst Is onderschreven

daar dit document ook van toepassing is op de I&V-dlensten. Deze afspraken en
procedures zlen o.a. op de borglng van de rechtmatigheid van de
informatleverzoeken aan het CIOT.
Het benodigde systeem van toezicht en controle op de bevragingen waar u in uw
brief naar verwijst, het betreft hier,conform het DAP, een administrative
procedure, is door de AIVD dus reeds geirnplementeerd.
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