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Met deze brief informeer ik u over de situatie bij de Koninklijke Marechaussee met betrekking
tot het CIOT informatiesysteem. Ik doe dit naar aanleiding van de gehouden audits
en de daarbij geconstateerde tekortkomingen bij de (Bijzondere) Opsporings-, Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (BOID's) bij het opvragen van gegevens via het CIOT systeem en de daarbij
geconstateerde verbeterpunten. De Koninklijke Marechaussee heeft tot op heden nog geen audit
ondergaan met betrekking tot het CIOT systeem.

De berichtgeving over de resultaten van de hiervoor genoemde audit zijn voor de Koninklijke
Marechaussee aanleiding geweest het proces ten aanzien van de CIOT bevragingen drastisch
aan te pakken. De aanpak is gericht geweest op de volgende punten:

1. het delegeren van bevoegdheden en de formele autorisatie
2. de rechtsgrondslagen en de rechtmatigheid van bevragingen en de
documentatie van de werkwijze en de instructies.

Punt l ;
Ik heb ervoor gezorgd dat de medewerkers belast met CIOT bevragingen
formeel zijn aangewezen als "bevoegde autoriteit" voor wat betreft de
autorisatie van CIOT- bevraging. Het gaat hierbij om de medewerkers geplaatst
bij de Infodesk van het Informatieknooppunt van de Koninklijke Marechaussee te
Utrecht. Deze mensen hebben tevens de benodigde opleiding gevolgd.

Punt 2;
Met betrekking tot de rechtsgrondslagen en de rechtmatigheid van bevragingen,
de documentatie van de werkwijze en de instructies hiertoe is een werkwijze
in gang gezet die moet leiden tot een zogenaamde operationele instructie binnen
de Koninklijke Marechaussee. Totdat deze instructie geaccordeerd is heb ik, de
onder punt 1 genoemde mensen, de opdracht gegeven alvast overeenkomstig
deze nieuwe instructie te handelen.

Bij beantwoording datum, ons kenmerit en onderwerp vermelden.
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