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Geachte heer Opstelten, 

     

De vaste commissie voor Veiligheid & Justitie dankt u voor uw brief van 18 april jl. Deze brief is 

een reactie op het verzoek van de commissie om nader geïnformeerd te worden over de beveili-

ging van gegevens, het waarborgen van de integriteit van gegevens en de gegevensinwinning 

door opsporingsdiensten. Meer in het bijzonder wenste  zij nader geïnformeerd te worden over 

de uitkomsten van de reviews bij drie opsporingsdiensten op ingeleverde 'in-control-

verklaringen'. Dit verzoek had zij gedaan omdat de beveiliging van gegevens en meer in het 

bijzonder het waarborgen van de integriteit en de e xclusiviteit van gegevens, zo'n belangrijke 

voorwaarde is voor de effectiviteit van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, en ook 

zo'n belangrijk onderdeel is van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de perso-

nen om wiens gegevens het gaat.  
  

In uw brief van 18 april jl. beperkt u uw reactie tot de uitkomsten van de reviews die betrekking 

hebben op bevragingen van gegevens via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommuni-

catie (CIOT). Niet alle bevragingen lopen echter via het CIOT. Ook is voor de beveiliging van 

gegevens en het waarborgen van de integriteit van gegevens en gegevensinwinning niet alleen 

het proces van de bevragingen zelf relevant, maar ook de procedures en maatregelen die in de 

organisaties van de Bijzondere Opsporings-, Inlichtingen- en veiligheidsDiensten (BOID-en) 

worden ingesteld en getroffen.  

  

Graag vernemen de vaste commissies voor de JBZ-Raad en Veiligheid  & Justitie dan ook of de 

reviews waaraan de minister in zijn brief van 18 april refereert, ook betrekking hebben op de 

organisatie van de BOID-en en de verwerkingen van persoonsgegevens door de BOID-en zelf.  
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Zo ja, wat zijn de uitkomsten van deze reviews? Zo nee, dan wensen deze commissies nog na-

der geïnformeerd te worden over de mate waarin de organisatie van de BOID-en en hun ve r-

werkingen van persoonsgegevens voldoen aan de geldende beveiligingsvereisten.  

 
Hoogachtend, 

 

 

 

Mr. A. Broekers -Knol 

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie 

 

 

 


