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Geachte Voorzitter,

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) kondigt hierbij aan
een kortdurend rechtmatigheidsonderzoek te gaan verrichten naar de gegevensverstrekking
door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan Nederlandse overheidsinstanties
over het Cornelius Haga Lyceum (CHL) en/of aan de school verbonden personen. Dit vanwege de
vragen die in de samenleving bij voortduring leven over onder meer de grondslag voor het
handelen van de AIVD jegens de school en de juistheid van de gegevens die de dienst heeft
verstrekt. Het onderzoek zal betrekking hebben op alle vormen van gegevensverstrekking aan
overheidsinstanties door de AIVD over de school, diens bestuurders en/of andere personen
verbonden aan de school in de periode 201 8/2019.

Daarbij zullen in ieder geval de volgende vragen aan de orde komen:

• Welke gegevensverstrekkingen heeft de AIVD in de onderzoeksperiode gedaan aan welke
Nederlandse overheidsinstanties over het CHL en/of aan de school verbonden
personen?

• Waren die verstrekkingen noodzakelijk in het belang van de nationale veiligheid?
• Is daarbij een proportionaliteitsaftveging gemaakt en, zo ja, is voldaan aan het vereiste

van proportionaliteit? (belang gegevensverstrekking versus te verwachten gevolgen
daarvan)
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• Is zorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming en het uitbrengen van schriftelijke
gegevensverstrekkingen? (onder meer: de onderbouwing van de verstrekte informatie)

• Is zorgvuldig gehandeld bij het (eventueel) mondeling delen van gegevens?
• In hoeverre was er sprake van het bevorderen of treffen van maatregelen in de zin van

de wet? (ook wel: verstoren)

Het onderzoek wordt, conform artikel 113 van de Wiv 2017, afgesloten met een openbaar
toezichtsrapport. Dit rapport zal naar verwachting in oktober van dit jaar aan u worden
aangeboden.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en de minister van Binnenlandse Zaken
en Koiinkrijksrelaties (BZK) ontvangen eveneens deze aankondiging.
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