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1058 ED AMSTERDAM

Datum 4 april 2011
Onderwerp Uw wobverzoek samenvoeging Ciot en Justid

Geachte heer Zenger,

In antwoord op uw brief van 9 februari 2011 met kenmerk 0000048-01, en in
vervolg op mijn brieven van 16 februari en 7 maart 2011, deel ik u het volgende
mee.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhavlng
Directie Jundische en
Operationele
Aangelegenheden
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/ven)

Contactpersoon
mr. A. Dingemanse
senior juridisch medewerker

T 070 370 77 08
F 070 370 79 25
a.dingemanse @>min)us.nl

Ons kenmerk
175761

Bij beantwoordlng de datum
en ons kenmerk vermetden.
Wilt u slcchts edn zaak in uw
brief behandeten.

Gevraagde documenten
U vraagt op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om
openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op "de
samenwerking tussen het CIOT en JustID". U heeft daarbij aangegeven daarbij te
denken aan informatie over de doelstelling van de samenwerking, de technische
en organisatorische inrichting, de samenvoeging en/of koppeling van
databestanden, de consequenties voor de betrokken aanbieders en de
opsporings- en inlichtingendiensten en de beoogde doelen op langere termijn.

Achtergrond van onderbrenging van het CIOT onder JustID

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) maakt sinds 1
januari 2011 onderdeel uit van de Justitiele Informatiedienst (JustID). Dit is het
resultaat van het project Samenvoeging CIOT, PIDS, JustID.
Dit project had tot doel de activiteiten van het Centraal Informatiepunt Onderzoek
Telecommunicatie (CIOT) en het bureau Platform Interceptie Decryptie &
Signaalanalyse (PIDS) organisatorisch onder te brengen bij de Justitiele
Informatiedienst (JustID).
Een van de redenen voor deze reorganisatie was de wens om uitvoeringstaken te
scheiden van het bestuursdepartement. Bij de start van de reorganisatie was
aanvankelijk ook sprake van gedachten om te ontwikkelen in de richting van een
gegevensmakelaar. Deze richting is niet verder tot ontwikkeling gebracht.
Belangrijke randvoorwaarde bij deze organisatorische samenvoeging is dat het
koppelen van het CIOT Informatiesysteem aan de systemen die door JustID
worden beheerd niet is toegestaan en dan ook niet zal plaatsvinden. De
functionaliteiten van het CIOT blijven als zelfstandige functionaliteiten binnen
JustID herkenbaar. Voor de externe relaties van het CIOT verandert er niets,
afgezien van een wijziging in het centrale telefoonnummer en de e-mailadressen
van de medewerkers van het CIOT. Het samenvoegingsproject betrof een interne
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