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Ministefieyan JustitieT.a.v. dVairecteur-generaal Rechtspleging .*_ .
dhr. mr. J. van der Vlist
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Cc: Ministerie van Binnenlandse Zaken, directeur-
generaal Veiligheid, dhr. drs. H.W.M. Schoof
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> Geachte heer Van der Vlist,
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In de audit rapportage staan een viertal punten centraal:
1. de formele autorisatie van de 'bevoegde autoriteif-
2. het beschikbaar zijn van procedures en documentatie-

4 toSSSEEt <ieJ>W^nam en ^ gronden zodat controle mogelijk is;4. de controle op de rechtmatigheid van de bevraging.

v2? hit!3oT to taSin "EBB e6n Sy?6em Va° COntro,e en toezicht °P de bevragingen
Polk ing ic fdeze &&££" " * " ■* " " " d° P° l i t ie Rot te rdam *»"*■ mVbe-

Formele autorisaties 'bevoeqria autoritflif
De daadwerkeljke bevraging bij het CIOT worat uitgevoera door een beDenrt aantal medo.

net regiopoiitiekorps Rotterdam-Rijnmond ge
een bevoegd medewerker van hen wordt ged

- AahidJt. |?iiOt vyordt. derh,alSgL^ij|^^:^' y.

Procedures en documentatie
Op het intranet van het korps (PIT) wordt telecommunicatie in ai zijn facetten behandeld in

SI Jnmcmi *~ - bevragingen zijn standaardformulieren beschikbaar waarover ie-dere korpsmedewerker in zijn Outlookomgeving beschikt waarover .e
Aan dit onderdeel wordt derhalve voldaan. t

Vastleaainq bevragingen en contrnia

bo^Tno hterV^ta^v^rhS^^^u" SB**" in het ^erzoeksdossier, doch de
2jlra^2E V verbetenng vatbaar. Het schort aan een eenduidige wijze van oober-
EiSSL CSSK ^T verbeterina ku""en zijn om de aanvraagformuSen In BVO onte nemen en automatisch te archiveren. In het vervolg worden de veSoekenTvS. Outlook
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