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Datum 13 februari 2019
Betreft Uw klacht over de AIVD

Geachte heet Smedema,
De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
heeft mij uw klacht over het handelen van de AIVD, die u op 28 januari 2019 via
de website van de CTIVD heeft ingediend, ter behandeling doorgestuurd.
U stelt in uw klacht het volgende:
Een jonge vrouw zou gevaar lopen door een dubbelganger van u, die voor de AIVD
zou werken en die deze vrouw zou hebben gemolesteerd of verkracht. Nu deze
vrouw in de veronderstelling verkeert dat u deze persoon bent, heeft zij aangifte
tegen u gedaan. U heeft hier echter niets mee te maken.
Daarnaast verwijst u naar uw eerdere klacht over de AIVD die u in 2008 heeft
ingediend met betrekking tot, wat u noemt, de grootste doofpot uit de
Nederlandse geschiedenis.
Artikel 9:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht CAwb) schrijft voor dat
een ieder het recht heeft om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een
bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in
te dienen bij dat bestuursorgaan. In lid 2 van dit artikel staat dat een gedraging
van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan wordt aangemerkt als een gedraging van dat persoonsorgaan.
Naar mijn oordeel is hetgeen u heeft aangevoerd met betrekking tot de molestatie
of verkrachting van een jonge vrouw, niet aan te merken als een gedraging van de
AIVD. U stelt weliswaar dat de dader bij de AIVD werkzaam zou zijn. Echter, uit
hetgeen u beschrijft valt dit op geen enkele wijze op te maken, laat staan dat deze
persoon onder de verantwoordelijkheid van de AIVD zou hebben gehandeld. Om
deze reden neem ik dit deel van uw klacht niet in behandeling.
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Ten aanzien van het tweede deel van uw klacht, uw verwijzing naar uw
klachtprocedure van 2008 merk ik opdat het mij volstrekt onduidelijk is over
welke gedraging van de AIVD u klaagt. Daarnaast wil ik verwijzen naar de
afhandeling van uw klacht in 2008. Volledigheidshalve merk ik op dat klachten die
eerder ter beoordeling zijn voorgelegd, op grond van artikel 9:8 eerste lid van de
Awb niet opnieuw in behandeling hoeven te worden genomen. Dit deel van uw
klacht neem ik om die reden evenmin in behandeling.
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Hoogachtend,
Ministerie van Bin enlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

.M.R.urinZ
Secretaris-generaal

Indien u het niet eens bent met het oordeel over uw klacht, kunt u deze binnen
een jaar na datum van deze zienswijze, voorleggen aan de afdeling
klachtbehandeling van de CTIVD, postbus 90701, 2509 LS in Den Haag. Voor meer
informatie over de procedure wil ik u verwijzen naar de website van de CTIVD:
www. CTIVD. nI.
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