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Betreft Follouw~up audit CroT 

VERZONDEN 1 7 AUG Z010 
Met deze brief informeer Ik u over 1n audlt$ gecon~tateerde tekortkomingen bij de 
(Bijzondere) OpspOrlngs", Inllchtingen- en Veiligheidsdiensten (BO.lO's) bij het 
opvragen van. gegeven$ via het OOT info'1tlatlesySteem, alsmede h~t gebrek aan 
verbeteringen op dit punt, Ik ver'Zóèk ~, om de nodige maatrég.elen te nemen om 
de~etek()rtkomlngen w~ te nemen. 

Het Centraallnformatlepunt Onderzoek Telecommuntcatle(êIOT) Is belast met het 
uitvoeren van oot Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie (Besluit CIOT). 
oe Teleèornmul'Jltat;lewet eh het BeSluit CIOT ~veh ~e opspoti.ngsdlensten het 
rechtC)m Id~ntffiçerende· Qeprulkergegevens vah aanbieders van 
tefecommuntçatie4fen$ten via het OOT tntormatlesy$teem QP te vragerh In .(irtJkel 8 
van het Be$lult CIOT staat dat de Mlnister vai'\ Justitie jaarlijkS eén 81,i<iltVerslag 
opstelt. 

In 2007 en 200$ ziJn audits uitgevoerd bij een aantal 0010'5. In de audits Is o.nder 
andere geke~ennaar de ~çhtm.atigheld va.n debevraginge~ die de BQÏO's doen. 
Qéli!rbij is geCQn~eerd da.t t:!r', wisselend (X!t SOlO' Sj (jI1YQlkOITl\!nheden zijn In hE!!: 
proces van bevraging en In een . enkel geval· kort dè rechtmatigbeid van een 
bêV~gfng niet worden vastgestétd. In de áudltrapPottageszUn vOQr'stéil~n gedaan 
voor verbetering van het bevragingsproces. . 

In 20Q9 heeft mijn ministerie opdracht geven 0111 een follow.,;.up uit te voeren naar 
de opvofglng va.n ·de acmbeveHOflEm uIt de aud{t20(l8. Uit de fe~urtatel1 van de 
"rolJoW'Óup Audit dOT 2009" (zle hetb~Jge\jQ~de rapP9rtin de bijlt:tge) blijkt dat 
d~ t,)eJangri,l<$te punten ~aaroj) ëlanbev~Ungen· tljilgedaan; de v()1gende tljn. 

1. het delegeren vanbel/oesdhedeoen de mrmele ~utorlsatle 
2. de rechtsgrondslagen en de reditmatlght~ld van. bevragingen en de. documentatie 
van de wen<.wtJze en de Instructies, . 

• Ad.l DelegéltIE! van bev(Jegdh-eC/~n en formele autortsa~fèS 
au de audits 2QOIJ is geconstateérd dat medewerkers f;)elast met CIO! bevragingen 
forineel nlet waren aangewezen als "bèvQegde àutorlt~l#. Voor Wat betreft de 
autorisatie van CIOT-'- bevraging ex 126na/lia en 126n/u WvS zijn aanbevelingen 
gedaan om de juiste werkwijze Inzake het verkrijgen van deze· autorisaties onder de 
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aandacht van de medewerkers te brengen en een me,er eenduidig gebruik te 
bevorderen, 

Ad2 De rechtsgrondslagen en de rechtmatigheid van bevragingen en de 
documentatie van de werkwijze en de instructies 

Het is van essentieel belang dat het doen van CIOT bevragingen door de 
geautoriseerde ambtenaar rechtmatig plaatsvinden. Op dat punt zijn naar 
aanleiding van de audit als aandachtspunten geformuleerd: 

het zorg dragen voor voldoende inzicht in de geldende wet - en regelgeving 
bij de betreffende ambtenaren; 
het gebruik van de juiste rechtsgrondslagen bij bevraging van data door het 
CIOT; 
het zodanig vastleggen en documenteren van de bevragingen dat die 
rechtmatigheid ook achteraf kan worden aangetoond 

Bij de follow up audit is geconstateerd dat de situatie in 2009 nog voor het 
overgrote deel ongewijzigd is. 

Dit punt is inmiddels ook door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) 
opgepakt. Het CBP doet thans onderzoek naar de werking en het gebruik van het 
CIOT informatiesysteem. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over 
mogelijke onrechtmatigheid bij bevragingen via het CIOT door de BOID's. Dit naar 
aanleiding van berichten hierover in diverse media. 

Deze aanhoudende onzorgvuldigheden en het gebrek aan verbetering in de 
bevragingen door de BOID's via het CIOT zijn zeer schadelijk. Niet alleen voor het 
CIOT informatiesysteem zelf, dat door alle BOID's als zeer waardevol wordt 
beschouwd, maar ook voor het opsporingsmiddel aftappen en gegevensinwinning in 
totaliteit. Het kan zelfs leiden tot vraagtekens bij de integriteit van de opsporing. Ik 
vind het dan ook van het grootste belang dat op zo kort mogelijke termijn zichtbare 
acties worden genomen om de rechtmatigheid van de bevragingen te waarborgen 
en de controle hierop te verbeteren. 

Daartoe verzoek ik u: 
1. te toetsen of (het proces van) bevragingen via het CIOT 

informatiesysteem bij alle BOID's voldoet aan de normen die zijn gesteld 
in wet- en regelgeving en de afspraken met het CIOT; 

2. in de gevallen dat niet aan deze normen wordt voldaan, een verbeterplan 
op te stellen; 

3. een systeem van toezicht en controle op de bevragingen via het CIOT 
informatiesysteem in te richten om de rechtmatigheid van de bevragingen 
van het CIOT te borgen; 

4. . ()!!l_ cI~ re_c:b~9_~ig_~~Ld_Y_é)Jl_ c1eJ~~YI~gLl]g!'!D !~_ y.~r.!:1~~~r~Jl ,e.O d~çQntrQ!~ 
hierop, zo goed en efficiënt mogelijk in te richten. Daarvoor is het 
noodzakelijk om de werkprocedures landelijk te uniformeren. 

Aangezien de verwerking van gegevens via het CIOT valt onder uw domein, zie ik 
het als uw verantwoordelijkheid om de door mij verzochte acties in gang te zetten 
en uit te voeren. In bijlage I treft u mijn voorstel van het verbeterproces (B)OIO's 
aan; de daadwerkelijke invulling van het verbeterproces kan zo nodig - in overleg 
en indien dit tot verdere verbetering leidt - worden aangepast. Waar nodig ben ik 
bereid te ondersteunen en te faciliteren bij het inrichten van de compliance met 
betrekking tot de CIOT bevraging. Voor verder uitwerking van het 
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verbeteringsproces kunt u contact doen opnemen met de hee~ 
is bereikbaar 0 of per e-mail: 
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Bij lage I Voorstel verbeterproces (B)OID's 

In 2009 heeft het Ministerie van Justitie opdracht geven om een follow-up uit te voeren naar de 
opvolging van de aanbevelingen uit de audit 2008. Uit de resultaten van de "Follow-up Audit CIOT 
2009" blijkt dat de belangrijke punten waarop aanbevelingen zijn gedaan, de volgende zijn : 

Delegatie van bevoegdheden en formele autorisaties 
Bij de audits 2008 is geconstateerd dat medewerkers belast met ClOT bevragingen formeel 
niet waren aangewezen als "bevoegde autoriteit" , Voor wat betreft de autorisatie van ClOT
bevraging ex 126na/ua en 126n/u WvS zijn aanbevelingen gedaan om de juiste werkwijze 
inzake het verkrijgen van deze autorisaties onder de aandacht van de medewerkers te brengen 
en een meer eenduidig gebruik te bevorderen. 

De rechtsgrondslagen en de rechtmatigheid van bevragingen en de documentatie van 
de werkwijze en de instructies 
Het is van essentieel belang dat het doen van CIOT bevragingen door de geautoriseerde 
ambtenaar rechtmatig plaatsvinden . Op dat punt zijn naar aanleiding van de audit als 
aandachtspunten geformuleerd: 

het zorg dragen voor voldoende inzicht in de geldende wet - en regelgeving bij de 
betreffende ambtenaren; 
het gebruik van de juiste rechtsgrondslagen bij bevraging van data door het ClOT; 
het zodanig vastleggen en documenteren van de bevragingen dat die rechtmatigheid ook 
achteraf kan worden aangetoond 

Bij de follow up audit is geconstateerd dat de situatie in 2009 nog voor het overgrote deel 
ongewijzigd is. 

Het is van groot belang dat op zo kort mogelijke termijn zichtbare acties worden genomen om de 
rechtmatigheid van de bevragingen te waarborgen en de controle hierop te verbeteren. Daartoe 
verzoek ik u: 

1. te toetsen of (het proces van) bevragingen via het CroT informatiesysteem bij alle 
regiokorpsen voldoet aan de normen die zijn gesteld in wet- en regelgeving en de afspraken 
met het CroT; 

2. in de gevallen dat niet aan deze normen wordt voldaan, een verbeterplan op te stellen; 
3. een systeem van toezicht en controle op de bevragingen via het ClOT informatiesysteem in 

te richten om de rechtmatigheid van de bevragingen van het CroT te borgen. 
4. het inrichten van een uniforme werkprocedure CIOT bevraging 

Ad. 1 en 2 uitwerking van bovenstaande punten 1 en 2: 

1. Een self assessment door de (B)01O's op basis van het beschikbare normen kader; de 
korpsbeheerder geeft op basis van deze self assessment een 'in control statement' af. De 'in 
control statement' en het rapport van bevindingen wordt voor 15 september 2010 
ingestuurd naar de voorzitter van de Commissie van Advies CIOT. 

2. Om de uniformiteit van de opzet van de self assessment en de rapportage te waarborgen 
stelt de Departementale Audit Dienst van het Ministerie van Justitie een protocol op. In dit 
audit protocol worden de volgende onderwerpen beschreven: 
1. normen kader; 
2. model rapportage (rapport van bevindingen); 
3. model 'in control statement' 

3. Indien er geen 'in control statement' afgegeven kan worden dient er een verbeterplan te 
worden meegestuurd . 

4. Begin oktober vindt er een intergaal overleg plaats waarin de resultaten van de (B)OID's 
worden besproken en de verbeterplannen en op basis van "best practice" met elkaar 
worden afgestemd . 



Bijlage I Voorstel verbeterproces (B)OID's 

5. Er worden regionale aud itteams samengesteld door de (B)OIDS die de ingeleverde ' in 
control statement' en rapporten van bevindingen gaan auditeren. 

6. Om de uniformiteit van de opzet van deze audit en de rapportage te waarborgen stelt de 
Departementale Audit Dienst van het Ministerie van Justitie een audit protocol op . In dit 
audit protocol worden de volgende onderwerpen beschreven: 
1. het object, omvang en aspecten van de audit; 
2. normenkader; 
3. model rapportage (rapport van bevindingen) . 

Op basis van de ingeleverde rapporten van bevindingen gaat/kan de Departementale Audit 
Dienst van het Ministerie van Justitie eind 2010 reviews uitvoeren. 

7. Afronding van de review voor februari 2011 en de review-rapporten beschikbaarstellen voor 
de vergadering van de CvA CIOT. 

8. Dit proces staat los van de bevindingen en de 'sancties' vanuit de CBP audit. 

De heren 
en 

7 begeleiden het verbeterproces 
binnen de regiokorpsen. 

Ad. 4 Mogelijke uitwerking voor de uniforme werkprocedure CIOT bevraging 
Om de rechtmatigheid van de bevragingen te verbeteren en de controle hierop zo goed en efficiënt 
mogelijk in te richten is het noodzakelijk om de werkprocedures landelijk te uniformeren. Uit de 
audits is gebleken dat een aantal korpsen deze werkprocedures al goed hebben ingericht. Een 
combinatie van deze procedures zou moeten worden vastgesteld als landelijk uniform werkproces . 
Dit werkproces kan dan onderdeel uitmaken van de nieuw af te sluiten CIOT SLA met alle 
politiekorpsen. In deze SLA zou tevens opgenomen kunnen worden dat de autorisatie voor de 
CIOT-client alleen wordt verstrekt na het volgen van een cursus en het afleggen van een proeve. 

Voor verder uitwerking van het verbeteringsproces kunt u contact doen opnemen met de heere 

~======~.~H~i~j ~is.b~e.rïe~ikbaar op of per e-mail: 
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