
  
 

 

 

 

Persbericht 
 

Onderwerp Datum 

Oordeel CTIVD klacht Bits of Freedom 15 juni 2022 

  

 

 

1/1 

Op 15 juni 2022 publiceert de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD haar oordeel in de klacht van Bits of 

Freedom (BoF). De afdeling klachtbehandeling van de CTIVD bepaalt dat de Algemene Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire  Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) de vijf datasets waar het in 

de klacht over gaat, moeten vernietigen.  

 

BoF klaagt erover dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Defensie het 

advies van de afdeling toezicht van de CTIVD om deze bulkdatasets te vernietigen, niet hebben opgevolgd. 

BoF wil dat de gegevens in de betreffende bulkdatasets worden vernietigd. Een tweede klachtonderdeel 

gaat over het delen van (gegevens uit) deze bulkdatasets met het buitenland. 

 

De ministers van BZK en van Defensie hebben in reactie op rapport nr. 70 van de afdeling toezicht een 

tijdelijke regeling opgesteld. Hierin is onder meer opgenomen dat de bulkdatasets periodiek worden 

(her)beoordeeld. Dit om de balans tussen het operationeel belang van de diensten en de privacy van 

burgers te waarborgen. Alle vijf bulkdatasets vallen onder die regeling, maar dat maakt het bewaren ervan 

nog niet rechtmatig. De AIVD en de MIVD hebben de vijf bulkdatasets uit dat rapport langer dan de 

wettelijke termijn van anderhalf jaar bewaard. Naar aanleiding van de klacht van BoF over het niet opvolgen 

van het advies om de bulkdatasets te vernietigen heeft de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD 

onderzoek uitgevoerd. De afdeling klachtbehandeling komt tot de conclusie dat de diensten niet zorgvuldig 

hebben gehandeld bij het periodiek (her)beoordelen van de bulkdatasets. De klacht ziet op de periode sinds 

het uitbrengen van rapport nr. 70. Toen zijn er geen gegevens uit deze vijf bulkdatasets gedeeld met het 

buitenland. 

 

Toelichting 

De afdeling klachtbehandeling van de CTIVD kijkt, anders dan de afdeling toezicht, niet alleen naar de 

rechtmatigheid van het handelen van de AIVD en de MIVD. Het beoordeelt ook de behoorlijkheid. De 

afdeling klachtbehandeling oordeelt bindend.  

 

Meer informatie kunt u terugvinden in de samenvatting (in begrijpelijke taal) en de beslissing op de klacht. 

https://www.ctivd.nl/documenten/rapporten/2020/09/22/rapport-70
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044304/2020-11-06
https://www.ctivd.nl/documenten/publicaties/2022/06/15/samenvatting-klachtbeslissing
https://www.ctivd.nl/documenten/publicaties/2022/06/15/klachtbeslissing

