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Geachte heer Zenger,

In antwoord op uw brief van 27 januari 2011 met kenmerk 0000044-01 en in
vervolg op mijn brieven van 8 en 17 februari 2011, met respectievelijk kenmerk
5685827/11 en kenmerk 175026, deel ik u het volgende mee.

Gevraagde documenten
U vraagt op grand van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om
openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op het
verbeterproces aangaande de tekortkomingen bij het opvragen van gegevens bij
het CIOT en het gebrek aan verbeteringen op dit punt. U heeft daarbij
aangegeven dat het verzoek betrekking heeft op de volgende documenten:

1. 'in control statement' en rapport van bevindingen voor elk van de
diensten;

2. verbeterplan en het rapport van bevindingen van elk van de diensten
indien geen 'in control statement' kon worden afgegeven;

3. verslagen van het overleg en
4. de review-rapporten.

Achtergrond
Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) voorziet
(Bijzondere) Opsporings-, Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (BIOD-en) van
klantgegevens van aanbieders van telecommunicatienetwerken en diensten
(hierna te noemen telecomaanbieders). De BIOD-en zijn wettelijk bevoegd deze
gegevens op te vragen als dat nodig is voor strafvordering, inlichtingen-
verzameling of hulpverlening in noodsituaties. Dit is vastgelegd in het Besluit
verstrekking gegevens telecommunicatie. Het gaat om persoonlijke informatie:
adresgegevens behorende bij telefoonnummers, IP-adressen en e-mailadressen.
Het CIOT beheert daartoe het geautomatiseerde CIOT-informatiesysteem (CIS),
waarin het vragen van informatie en de beantwoording daarvan wordt
gestroomlijnd.

In 2007 en 2008 zijn audits uitgevoerd bij een aantal BIOD-en en daarbij is onder
andere gekeken naar de rechtmatigheid van de bevragingen die de BIOD-en
doen. Daarbij is geconstateerd dat er, wisselend over BIOD-en, onvolkomenheden
zijn in het proces van bevraging en in een enkel geval kon de rechtmatigheid van
een bevraging niet worden vastgesteld.

Ons kenmerk
175600

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts een task in uw
brief behandelen.
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