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Datum 9 augustus 2010
Betreft Follouw-up audit CIOT

VERZONDEN 17 AU6 2010
Met deze brief Informeer Ik u over In audits geconstateerde tekortkomlngen bij de
(Bljzondere) Opsporings-, Inltehtlngen- en Velllgheldsdlensten (BOID's) bfj het
opvragen van gegevens via het CIOT Infbrmatiesysteem, alsmede het gebrek aan
verbeterlngen op dit punt. Ik verzoek u, om de nodige maatregelen te nemen om
deze tekortkomlngen weg te nemen.

Het Centraal Infbrmatlepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) Is belast met het
ultvoeren van het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie (Besluit CIOT)
De Telecommunlcatlewet en het Besluit CIOT geven de opsporingsdlensten het
recht om Iderttjflcerende gebrulkergegevens van aanbleders van
telecommunlcatledlensten via het CIOT Infbrmatiesysteem op te vragen. In artikel 8
van het Besluit CIOT staat dat de Minister van Justttle Jaariljks een auditverslag
opstelt.

In 2007 en 2008 zijn audits uitgevoerd WJ een aantal BOID's. In de audits Is onder
andere gekeken naar de rechtmatlgheld van de bevraglngen die de BOID's doen
Daarblj is geconstateerd dat er, wlsselend per BOID's, onvolkomenheden zijn In het
proces van bevraglng en in een enkel geval kon de rechtmatlgheld van een
bevraging niet worden vastgesteld. In de auditrapportages zijn voorstellen gedaan
voor verbetering van het bevraglngsproces.

In 2009 heeft mijn mlnlsterle opdracht geven om een follow-up ult te voeren naar
de opvolglng van de aanbevellngen ult de audit 2008. Ult de resultaten van de
"Follow-up Audit CIOT 2009- (zie het bljgevoegde rapport in de bijlage) blljkt dat
de belangrijkste punten waarop aanbevellngen zijn gedaan, de volgende zijn:

1. het delegeren van bevoegdheden en de formele autorisatie
2. de rechtsgrondslagen en de rechtmatlgheld van bevraglngen en de documentatie
van de werkwijze en de instructies.

■ Ad.l Delegade van bevoegdheden en formele autortsades
Bij de audits 2008 is geconstateerd dat medewerkers belast met CIOT bevraglngen
formeel niet waren aangewezen als "bevoegde autoriteir. Voor wat betreft de
autorisatie van CIOT- bevraglng ex 126na/ua en 126n/u WvS zijn aanbevellngen
gedaan om de julste werkwijze inzake het verkrijgen van deze autorisaties onder de
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