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Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 oktober 2006

Op grond van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 is
een onafhankelijke Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten onder meer belast met het uitoefenen van toezicht
op een rechtmatige uitvoering van de Wet op de Inlichtingen en
Veiligheidsdiensten 2002 en de Wet veiligheidsonderzoeken door de
MIVD.

In het kader van deze toezichthoudende taak verricht de Commissie onder-
zoeken en brengt naar aanleiding van deze onderzoeken zogenoemde
toezichtsrapporten uit. Deze rapporten zijn openbaar, met uitzondering
van die delen die inzicht bieden in de door een dienst in een concreet
geval gebruikte middelen, geheime bronnen of het actuele kennisniveau
van een dienst.

Bijgevoegd treft u aan1 het geheel openbare toezichtsrapport betreffende
de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst dat de Commissie op
30 augustus 2006 heeft vastgesteld. Het toezichtsrapport bevat geen
passages die zicht bieden op middelen, geheime bronnen of het actuele
kennisniveau van de MIVD. Het toezichtsrapport betreft het onderzoek van
de Commissie naar de door de MIVD uitgebrachte ambtsberichten in de
periode van januari 2004 tot januari 2006.

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het toezichtsrapport. Het
oordeel van de Commissie luidt dat de onderzochte ambtsberichten in
overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze tot
stand zijn gekomen. De Commissie concludeert dat de inhoud van alle
onderzochte ambtsberichten wordt onderbouwd door de informatie van
de MIVD en dat de vaststelling van de betrouwbaarheid met voldoende
waarborgen is omkleed.
Tevens doet de Commissie een aantal aanbevelingen die met name zien
op een administratieve aanpassing van de interne procesbeschrijving van
de ambtsberichten.
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De aanbevelingen neem ik onverkort over. Voor zover de Commissie
aanbeveelt om in andere eindprodukten de mate van betrouwbaarheid te
vermelden, merk ik op dat een eindprodukt doorgaans een samengesteld
produkt is waaraan informatie uit uiteenlopende bronnen ten grondslag
ligt. In het archiefexemplaar worden dan ook enkel de bronvermeldingen
opgenomen.

De Minister van Defensie,
H. G. J. Kamp
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