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Geachte mevrouw Arib,

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) kondigt hierbij aan
een onderzoek te gaan verrichten naar de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke
aangelegenheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Het recht om kennis te mogen nemen van gegevens die de AIVD en de MIVD hebben verwerkt
/7 geeft, binnen het daarvoor geldende kader in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

2002 (Wiv 2002), invulling aan het belang van de samenleving bij openbaarheid en transparantie
over het werk van de diensten. Het vormt een belangrijk aspect van het stelsel van waarborgen
waarmee het handelen van de diensten is omkleed. Daarmee draagt het recht op kennisneming
bij aan democratische controle op de diensten en aan verantwoording over het functioneren van
de diensten. De CTIVD onderzoekt of de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke
aangelegenheden op rechtmatige wijze plaatsvindt. Zij besteedt hierbij ook aandacht aan de
knelpunten en aanbevelingen die de commissie Dessens ten aanzien van het inzageregime in de
Wiv 2002 formuleerde.1

Dit onderzoek zal voortbouwen op het onlangs afgeronde onderzoek naar de uitvoering van
inzageverzoeken persoonsgegevens. De CTIVD stuurt het rapport hierover binnenkort naar de

1 Rapport van de Commissie Dessens, Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.
Naar een nieuwe balans tussen bevoegdheden en waarborgen, 201 3, paragraaf 7.2.
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beide ministers met het verzoek dit binnen zes weken aan de beide Kamers der Staten-Generaal
toe te sturen. Met beide onderzoeken ontstaat een compleet beeld van de uitvoering die de
beide diensten geven aan het recht op kennisneming in de Wiv 2002,

Het onderzoek wordt, conform artikel 79 van de Wiv 2002, afgesloten met een openbaar
toezi chtsra ppo rt.
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