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U hebt bij brief van 7 juli 2021, namens Bits of Freedom, een klacht ingediend bij de Commissie 

van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). In uw klaagschrift geeft u, 

kortgezegd, aan dat uw organisatie zich niet kan vinden in dat de ministers van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Defensie het advies in rapport nr. 70 van de afdeling 

toezicht van de CTIVD om bepaalde bulkdatasets van de Algemene Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) te vernietigen, 

niet hebben opgevolgd. U wilde dat de gegevens in de betreffende bulkdatasets worden 

vernietigd.  

De afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft na onderzoek op 15 juni jl. de beslissing naar aanleiding van de 

klacht van Bits of Freedom gepubliceerd. 

In haar beslissing heeft de afdeling klachtbehandeling bepaald dat de vijf bulkdatasets waarop de 

klacht ziet, dienen te worden verwijderd en vernietigd. Daarbij heeft zij de kanttekening gemaakt 

dat het oordeel niet zover strekt dat gegevensverwerkingen uit de sets uit het verleden ongedaan 

moeten worden gemaakt. De afdeling heeft de ministers van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) en van Defensie gevraagd toe te lichten op welke wijze de AIVD en de 

MIVD de data van mensen en organisaties die onderwerp van onderzoek waren, heeft 

losgekoppeld van de overige gegevens in de bulkdatasets en aan de hand van welke criteria dit is 

gebeurd. 
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Op verzoek van de beide diensten, heeft over die methodiek afstemming plaatsgevonden met 

zowel de secretaris, plaatsvervangend secretaris en een onderzoeker van de afdeling 

klachtbehandeling van de CTIVD. 

In hun brief van 30 september jl. geven de beide ministers aan de afdeling klachtbehandeling een 

gedetailleerde methodiek weer van de wijze waarop dit is gebeurd. Naast de gehanteerde 

methodiek, hebben de ministers de afdeling klachtbehandeling ook geïnformeerd welk 

percentage van de betreffende bulkdatasets is overgebleven na de vernietigingsmethode.  

De data van mensen en organisaties die onderwerp waren van onderzoek, zijn losgekoppeld en 

de diensten hebben de overige gegevens vernietigd nadat deze eerder al waren verwijderd. Dit 

betreft het overgrote deel van de gegevens. Dit proces is voltooid (ruim) binnen de door de 

afdeling klachtbehandeling gestelde termijn.  

De afdeling klachtbehandeling kan u geen toelichting geven op de nadere uitwerking van deze 

methodiek. Deze is staatsgeheim. Naar het oordeel van de afdeling klachtbehandeling is sprake 

van een zorgvuldig proces dat recht doet aan haar beslissing. 

Met deze brief sluit de afdeling klachtbehandeling de behandeling af van de klacht van Bits of 

Freedom.  

Hoogachtend,  

 

 

Mr. A. Stehouwer     Mr. drs. K.C. Koese 

Voorzitter afdeling klachtbehandeling CTIVD  Secretaris CTIVD 

 


