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Nr. 180 BRIEF VAN DE TOETSINGSCOMMISSIE INZET BEVOEGDHEDEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 maart 2019 

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) heeft op 19 maart 2019 
een brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en Defensie ontvangen. Een afschrift van deze brief is aan uw Kamer 
aangeboden (Kamerstuk 29 924, nr. 179) en zou mogelijk behandeld 
kunnen worden in het Algemeen Overleg IVD-aangelegenheden op 
21 maart 2019. 

De TIB heeft uit de reactie van de ministers van 4 december 2018 op de 
Voortgangsbrief van de TIB (Kamerstuk 29 924, nr. 175) begrepen dat 
overleg gevoerd zou worden met de TIB over de reikwijdte van de 
rechtmatigheidstoets. Vervolgens zou uw Kamer over de uitkomst van dit 
overleg worden geïnformeerd. Er is tot op heden geen overleg over dit 
onderwerp geweest. Met de brief van 19 maart 2019 worden uw Kamer en 
de TIB wel al door de ministers nader geïnformeerd (Kamerstuk 29 924, 
nr. 179). Daarbij zijn onder andere opmerkingen gemaakt over de 
reikwijdte van de rechtmatigheidstoets van de TIB. 

De brief van 19 maart 2019 (Kamerstuk 29 924, nr. 179) bevat een aantal 
positieve elementen die door de TIB worden verwelkomd en onder-
schreven. De brief bevat daarnaast ook opmerkingen die niet overeen 
lijken te komen met (en evenmin een reactie te zijn op) de inhoud van de 
rechtseenheidsbrieven en de wijze waarop de verzoeken tot toestemming 
tot op heden worden ingediend en getoetst. Enkele van de gemaakte 
opmerkingen zouden een inperking op de verschillende onderdelen van 
de rechtmatigheidstoets zoals de TIB deze tot op heden heeft uitgevoerd 
kunnen impliceren. 

Voordat de TIB hier nader op in gaat, lijkt het de TIB wenselijk eerst alsnog 
overleg met de ministers te voeren. De TIB zal ter voorbereiding op het te 
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voeren overleg een inhoudelijke reactie versturen aan de ministers en 
deze vervolgens met hen bespreken. Daarna zal worden bezien of een 
inhoudelijke reactie aan uw Kamer nog opportuun is. 

De Voorzitter Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden,
Mr. M. Moussault
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