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Vacature lid van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (CTIVD), te benoemen in de afdeling toezicht
Binnen de CTIVD ontstaat per 1 maart 2022 een vacature voor een lid van de CTIVD, te benoemen in
de afdeling toezicht.
De CTIVD is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op naleving van de Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (Wiv 2017), in het bijzonder waar het betreft de rechtmatigheid van de werkzaamheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (MIVD). De CTIVD omvat een afdeling toezicht en een afdeling klachtbehandeling. De
CTIVD bestaat uit vier leden, onder wie de voorzitter. Drie leden, onder wie de voorzitter, worden
benoemd in de afdeling toezicht. De voorzitter van de CTIVD is tevens voorzitter van de afdeling
toezicht. Een lid wordt benoemd als lid, tevens als voorzitter van de afdeling klachtbehandeling. Een
nadere taakomschrijving van de afdeling toezicht is terug te vinden in artikel 97, lid 3 van de Wiv 2017.

De CTIVD als organisatie
De CTIVD is een kleine, platte organisatie die naast de leden bestaat uit 15 medewerkers, die aangestuurd worden door een secretaris. Zij hebben vaak een juridische achtergrond, maar zijn gezien de
aard van de werkzaamheden ook uit andere – onder meer technische – expertisevelden afkomstig.
Van de leden wordt een proactieve en ‘hands on’-instelling verwacht waarbij zij aan projecten leiding
geven en actief betrokken zijn bij het uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van rapportages en
andere toezichtsproducten.
Voor meer informatie over de CTIVD en haar samenstelling en werkwijze wordt verwezen naar de
website.

Functie-eisen
In artikel 99, lid 3 van de Wiv 2017 is bepaald dat ten minste twee van de drie leden van de afdeling
toezicht, onder wie de voorzitter, jurist moeten zijn. Gezien de huidige samenstelling van de CTIVD is
dit voor de huidige vacature een bindend vereiste. De wet bepaalt ook dat leden van de CTIVD de
Nederlandse nationaliteit moeten hebben. Daarnaast is het voor het vervullen van de functie wenselijk
dat de leden beschikken over ruime ervaring in het publieke domein (openbaar bestuur, toezicht), bij
voorkeur in combinatie met inzicht in het terrein van de AIVD en MIVD. Een lid van de CTIVD kan geen
betrekkingen vervullen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling
van de functie of op de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of het vertrouwen
daarin (artikel 99, lid 8 van de Wiv 2017).
Van de leden van de CTIVD wordt verwacht dat zij een goed gevoel hebben voor een juiste balans
tussen het belang van de nationale veiligheid en de bescherming van fundamentele rechten. Dit
vereist niet alleen een goed begrip van en voor onderliggende vragen ten aanzien van rechtsstatelijkheid, maar ook een frisse blik bij het vinden van de genoemde balans.

Arbeidsvoorwaarden
Het beoogde tijdstip van aantreden is 1 maart 2022. Het betreft in principe een benoeming voor 32 uur
per week. De benoeming geldt voor een termijn van zes jaar. Hierna kan eenmaal herbenoeming
plaatsvinden voor eenzelfde periode. Op grond van de Wiv 2017 wordt aan een lid van de commissie
ontslag verleend met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op die, waarin betrokkene de
leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt.
De rechtspositie en de daarmee samenhangende rechten en plichten voor de voorzitter en leden van
de CTIVD zijn beschreven in het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en
commissie van toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De vergoeding voor het lid is naar
rato van de omvang van de aanstelling gebaseerd op het maximum van salarisschaal 17 zoals
overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

Wervings- en benoemingsprocedure
De vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de
Nationale ombudsman (de Commissie van Aanbeveling) stellen gezamenlijk een aanbevelingslijst op
van ten minste drie kandidaten per vacature (zie verder artikel 99 van de Wiv 2017). De functies zijn
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aangewezen als vertrouwensfuncties. Een veiligheidsonderzoek door de AIVD op A-niveau is dan ook
onderdeel van de benoemingsprocedure.
De Commissie van Aanbeveling ziet graag sollicitaties tegemoet en wil ook geattendeerd worden op
namen van personen die voor deze vacature in aanmerking zouden kunnen komen (commerciële
acquisitie wordt niet op prijs gesteld). Nadere informatie over de werkzaamheden van de CTIVD kunt u
inwinnen bij de voorzitter van de CTIVD, Nico van Eijk, telefoon 070 – 315 58 20. Nadere informatie
over de arbeidsvoorwaarden kunt u inwinnen bij de unitmanager P&O van het Ministerie van
Algemene Zaken, mevrouw F. Alwin, telefoon 070 – 356 47 37.
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 29 oktober 2021 richten
aan:
Vice-president Raad van State
Mr. Th.C. de Graaf
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Op de enveloppe vermeldt u ‘persoonlijk en vertrouwelijk’. Uw gegevens worden vertrouwelijk
behandeld.
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