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Aanleiding 

Mw. Zwaneveld wordt per 1 april 2023 benoemd als voorzitter van de 

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Aangezien mw. Zwaneveld lid is 

van de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), komt die functie vacant. Daarnaast 

wordt dhr. Vermeulen per 1 februari 2023 benoemd tot technisch lid van de TIB.  

Aangezien dhr. Vermeulen nu plaatsvervangend lid is, komt ook die functie 

vacant.  

 

De Koninklijke Besluiten (KB) voor de benoemingen zijn vandaag ontvangen van 

het Kabinet van de Koning. U wordt verzocht deze te contrasigneren. Met deze 

benoemingen komen dus twee functies vrij. Met bijgevoegde brieven verzoekt u 

de vice-president van de Raad van State en de voorzitter van de TK om de 

benoemingsprocedures voor deze twee functies te starten. 

 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd de volgende stukken te ondertekenen: 
- Deze beslisnota (in tweevoud) 
- KB houdende het ontslag van mw. Moussault 
- KB houdende de benoeming van mw. Zwaneveld 
- KB houdende de benoeming van dhr. Vermeulen 

- Brief aan de voorzitter van de TK om afschrift KB aan te bieden 
- Brief aan de voorzitter van de EK om afschrift KB aan te bieden 

- Brief aan de vice-president van de Raad van State met verzoek opstarten 
benoemingsprocedure 

- Brief aan de voorzitter van TK met verzoek opstarten 
benoemingsprocedure 

 

Toelichting 

De ontslag- en benoemingsprocedure voor de leden van de CTIVD en de TIB is 

geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 

2017 (Wiv 2017). Artikel 99, lid 1, van deze wet geeft  aan dat voor de 

benoeming van de leden van de CTIVD en de TIB door de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal per vacature een voordracht wordt gedaan van tenminste drie 
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personen, waaruit de betrokken ministers een keuze maken. Bij haar voordracht 

slaat de Tweede Kamer zodanig acht als haar dienstig voorkomt op een door de 

vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der 

Nederlanden en de Nationale Ombudsman gezamenlijk opgemaakte 

aanbevelingslijst van ten minste drie kandidaten per vacature. De geselecteerde 

kandidaat wordt door de Kroon benoemd. 

 


