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Aggenzeen 

Het ntinisterie van Defensic heeft door de jarcn been verschillende diensten, bureaus en 

afdelingen gehad voor het inlichtingen- en vciligheidswerk. Al in 1912 werd het 

"Studiebureau Vreemde Legers" opgericht. Een van de belangrijkstc taken was het 

verzamelen van inlichtingen over de luijgsmacht. en het potentieel van andere mogenclbeden. 

Sinds 19-19 wordt samengewerkt met dc inlichtingendiensten van de andere NAN•70-landen. 

Het was voor dc betrokken lidstaten van essentieel belang om voortdurend betrouwbare 

informatie to krijgen. over dc samenstelling, de sterkte, dc slagkracht, de wapensystemen en 

de bewegingen van de troepen van het Warschau-Pact, alsmcde over de politieke intenties 

en bet potentleel van die landen. Daarover informatie verwerven was een van de kerntaken 

van de militaire inlichtingendiensten. 

De politieke omwentelingen in Midden- en Oost-Europa en de uitvoering van het vcrdrag 

•inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa (CSE-verdrag, 1990) maakten een cindc aan 

de dreiging van een brootschali be militaire aanval uericht teb  en het NAVO -brondGcbied. Net 

gewijzigcle wereldbeeld heck ertoe geleid dat Defensie rich, meer clan in het verleden. richt. 

op crisisbeheersings- en humanitaire operatics. 

De inlichtingentaak hlijft, ondanks dc gewijzigde internationals omstandigheden, hetzelfde. 

De informatie van dc MID client nog steeds ter ondersteuning van de voorberciding van de 

krijgsmacht op Naar algcmene vcrdedigingstaak, maar speck ook een belangrijke rol bij de 

besluitvorming intake de inzet van Nederlandse militairen bij crisisbeheersings- en 

humanitaire operatics. Dc analyses gym een nauwkeurig beeld van de risico's waarmee 

-Nederlandse militaircn 	krijgen. liitgL2onden 	moeten roved mogclijk 



1.2.1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

De Vet op de inlichtingen- an veilighcidsdiansten (Wiv) 

vormt hat ‘vatclijk kadcr voor de taken an de 

bevocgdhcdon van de MID. De ARIcting 

bestuursrechtspraak van de Raad van State oordecIde in 

een twectal nitspraken (van Baggum an Valkenicr) dat de 

nit 1987 datcrende Wiv op can aantal onderdelen Ilia in 

overeanstemming was mat hat Europees Vcrdrag tot. 

bescherming van de .ftcchten van dc Mans an cle Fundamentele Vrijheden (E\;i:i.d) Het 

kabinet heck daarom besloten cen nienw wetsvoorstel op de inlichtingen- an 

velligheidschensten in to dicncn bij hat Parlement 

Dit wetsvoorstel voorzict oncler anderc in cen aantal nicuwe bevocgdhedcn voor de MID, 

waarvan onder bepaaldc voorwaarden gebruik kan worden gcmaakt: volgen en obscrveren, 

het inzetten van natuurlijka personen, het oprichten an inzatten van rachtspersonen, het 

doorzocken van besloten plaatscn an gcsloten voorwerpen, het openen van brieven en 

andere geadresscerde zendingcn, hat binnendringen in an het manipulercn van 

geautomatisccrde werken, hat (gericht) aftappen an hat ongedaan makcn van versluicring, 

hat ongericht altappen van nict-kabelgebonden telecommunicatic (interceptic) an hat 

opvragen van verkeersgegevens. Voorts voorziet hat wetsvoorstel in dc instelling van can 

Commissic van Toczicht die ondcr mccr tocziet op hat rechtmatig handclen van de 

inlichtingcn- an vcilighcidsdiensten. Daarnaast wordt voorzien in can openbaarheidsragime 

bij de dicnsten. 

1.2.2. Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) 

De Wet veiligheidsonderzoeken, welke sedert I lebruari 1997 van kracht is, bevat het 

wenclijk kadcr voor hat uitvocrcn van veiligheidsonderzoeken in de overhcids- an de 

particuliera sector. De MID stolt veiligheidsonderzoeken in naar personen die can 

vertrouwensfunctic bij Delensic (gaan) vervullen an naar &genen clic tocgang tot militaire 

instaltaties mocten krijgen of daar werkzaamheden mocum uitvocren. 

1.3. olitieke en a. 	elijke stureing 

De minister van Defensic is verantwoordelijk 

voor hat Iunctioncran van dc MID. Dc minister 

kan krachtens de Wiv tan aanzien van de 

organisatic, de werkwijze an het behecr van de 

MID nadare Noels stellen. De ugh-lister an hat 

hoold MID hebben regelmatig oval-leg over de 

activiteiten van dc 

In :1997 is de Ministeri(llle Commissie voor de 

Inlichtingen- an Veiligheidsdiensten (MICR) 

e.enmaal bijecn geweest voor overleg over 

operationcle activiteiten. Het MICIV bestaat nit 

duidelijkheid hebben over \vat hen in het operaticgcbiod 

\vacht.an staat. Dat geldt niet alleen voor dc =Myer miktaire 

aspecten. Ook gegevens van politickc, culturelc en 

maatschappelijke aard zijn van balrmg voor can goede 

nitvocring van dc taken.  

1.2. ilirettelijk kader 



de minister-president, de ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie, Buitenlandse Zaken, 

justitie, Economische Zaken en Financien. Tevens nemen deel de coordinator Inlichtingen-

en Veiligheidsdiensten van het ministerie van Algemene Zaken, het hoofd BVD en het hoofd 

MID. 

Het hoofs' MID geeft leiding aan de MID en draagt zorg voor een doeltreffende en doelmat ge 

Mtvoering van de weuelijke taken. Het hoofd MID ressorteert onder de secretaris-generaal 

(SG). De MID is onderworpen aan sic reguliere besturingsinstrum.enten binnen Defensie, 

zoals het Integraal Defensie Plannings Proces (IDPP), het begrotingsproces en het Defensie 

Materieelkeuze Proces (DMP). De SG en het hoofd MID hebben regelmatig overleg over het 

functioneren en de activiteiten van de MID. In 1997 is opdracht gegeven tot het evalueren 

van de integratic en rcorganisatie van de MID. 

In 1997 is het Comite Verenigde Inlichingendiensten Nederland (CVIN) twaalfmaal bijeen 

geweest. Gesproken is ander andere over internationals politieke ontwikkelingen, bepaalde 

activiteiten van de diensten, het IliCUWC wetsvoorstel Wiv, de samenwerking op het gebied 

van non-proliferatie, cryptografie en de beveiliging van informatietechnologie. Het CVIN 

bestaat uit sic coordinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de hoofden van de BVD en dc 

MID en vertegenwoordigers van de bewindslieden die sled uitmaken van de MICIV In 1997 

is tweemaal yergaderd in de zogenaamde CVIN-plus sam.enstelling, slat wil zeggen inclusief 

de secretarissen -generaal van de betrokken departementen. 

1A. aderne 're e publiek 

De ministers verstrekken aan de Staten-Generaal alle informatie voorzover deze, 

overeenkomstig artikel 98 van de Grondwet, niet strijdig is met de belangen van de Staat. De 

Commissie voor de Inlichtingen- en. Veiligheidsdiensten speelt een centrals rol bij de controls 

van de MID. Deze Commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de PvdA, het CDA, de 

VVD en D66. 

In 1997 is ook door de Vastc Commissie voor Defensie aandacht besteed aan de MID. 

Daarbij is gesproken over de staat van de archieven van de MID. In hoofdstuk 7 wordt bier 

nailer op ingegaan. 

De minister is in bet kader van de Wet openbaarheid van bestuur verplicht informatie to 

vcrstrekken aan de recht- en bewijszoekende burgers. Het is van belang slat burgers zeker 

kunnen zijn van de bescherming van bun persoonlijke levenssfeer en dat zij zekerhcid 

hebb-en over de juiste vernietiging van gcgevens .betreffencle bun persoonlijke levenssfeer 

door sic MID. In hookistuk 4 wordt daarop ingegaan. 

In het kader van de grotere openbaarbeid van de MID is in 1997, vooruitlopend op de 

wettelijke verplichting, beslotcn tot het opstellen van een jaarverslag. 





itige een 

Dit hooldstuk geeft een overzicht van de inlichtingentaak van de MID in het algemeen 

alsmede van de thema's waarop de MID zich in 1997 vooral heck. gericht en zich in 1998 zal 

richten. De inlichtingentaak van de MID is in de Wiv ais volgt vastgesteld: 

- het verzamelen van gegevens omtrent het potentieel an de strijdkrachten van andere 

mogendheden, welke nodig zijn voor een juiste opbouw cn een doeltreffend gebruik van de 

krijgsmacht. 

LL e inlichtingentaak van de itfil 

De inlichtingenbehoefte van de krijgsmacht an de daaruit voortvloeiende inlichtingentaak 

van de MID was voorheen hoofdzakelijk gericht op de klassieke algemene verdedigingstaken 

van de krijgsmacht in nationaal, Koninkrijks- en bondgenootschappelijk verband. Dc 

taakstelling van de krijgsmacht is de afgelopen jaren stark gewijzigd. De inlichtingenbehoefte 

is nu vooral gericht op de taken die betrekking hebben op de bevordering van de 

intern.ationale rechtsorde. Het gaat hier met name om het uitvoeren van crisisbeheersmgs- an 

vredesoperaties. De MID moat ten behoove van can adequate uitvoering van doze operatics 

inlichtingen inwinnen over de veiligheidssituatie in die 'Linden waar Nederland dergelijke 

operatics uitvoert. Ten behoove van een evenwichtige besluitvorming over deelname aan 

daze operatics an een doeltreffencle inzet van de krijgsmacht moat de MID ook reeds 

inhchtingen kunnen verzamelen, indien de verwachting bestaat dat Nederland worth 

gevraagd to gaan deeinemen aan zulke operatics. De primaire belangstellingsgebieclen van dc 

MID zijn daarmee vastgesteld. 

itv ering van de inlichtingent k 

Het "verzamelen van gegevens", betreft onder andere het evalueren, bewerken an 

documemeren van (basis-) gegevens, an het produceren an distribueren van, op de 
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In 1997 worden de mil taire on veiligheidspolitieke ontwikkelingen in Latins Amerika en 

het Caribisch gebied nauwgezet gevolgd in verband met de veiligheidssituatie van de 

overzeese Koninkrijksdelen en de daar aanwezige onderdelen van de Nederlandse 

krijgsmacht alsmede de persoonlijke veiligheid van Nederlandse onderdanen in bet gebied. 

Ook steun aan de Nederlandse rol bij de bestrijding van de drugshandel in doze regio heeft 

de nodige aandacht gekregen. 

In 1997 rapporteerde de MID over de verspreiding (proliferatie) van nueleaire, biologische 

on chemischc wapens, alsmede van de kennis, grondstoffen en apparatuur am doze wapens 

to produceren en bun overbrengingsmiddelen. De MID blijft doze ontwikkelingen 

nauwgezet volgen voor zover doze relevant zijn voor het Nederlandse defensie- en 

veiligheidsbeleid. 

Voorts been. de MID aandacht besteed aan de analyse 

van de ontwikkelingen op politick, economisch, 

militair en technoloGisch gebied in verschillende 

regio's die van invloed kunnen zijn op do 

taakuitvoering van de krijgsmacht in de nabije en 

verre toekomst. 

C 

De inlichtingemaken worden uitgevoerd door de. 

afdeling Inlichtingen van de MID on de bureaus 

Inlichtingen van de afdelingen van de MID bij de 

krijgsmachtdelen, tezamen aangeduid als het ressort 

Inlichtingen. De afdelingen Verbindingsinlichtingen 

en Operatics ondersteunen doze activiteit. De 

inlichtingenu ';en op 	, militair-strategisch, economisch, wetenschappelijk en 

technologisch gebied zijn de verantwoordelijkheid van de afdeling Inlichtingen van de MID. 

Do inlichtingentaken van tactische, operationele on technische card worden bij do bureaus 

Inlichtingen van de afdelingen van de MID bij de krijgsmachtdclen uitgevoerd. 

De minister van Defensie heeft de chef Defensiestal (CDS) belast met de planning, de 

beleidsadvisering over de militaire aspecten on (het toezicht op) de ultvoering van 

crisisbeheersingss on vredesoperaties. 1lij beschikt daartoe over bet Defensie 

CrisisBeheersings-Centrum (DCBC). Om op eon goede wijze aan de inlichtingenbehoefte to 

voldoen is bij het DCBC eon permanent MID-element geplaatst. Dit is eon liaison-eel van de 

MID. 'Het hoo' van de MID is verantwoordelijk voor de ondersteuning door de MID van 

crisisbeheersings- en vredesoperaties met eon geplande of 

daadwerkelijke Nederlandse betrokkenheid. Het 

zwaartepunt van doze activiteiten lag in 1997 bij 

ondersteuning van de vredesoperatie in bet voormalige 

Joegoslavie. 

De MID hull eon groot Llama] briefings on 

inlichtingenrapponen over de crisis in hot voormalige 

goslaviO verzorgd. Over de voortgang van het Dayton-

, :desproccs is regelmatig gerapporteerd. 
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Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de contra-inlichtingen- en veiligheidstaak van de MID. 

Deze male die betrekking hecft op de handhaving, de bevordering en de bescherming van de 

veiligheid en de integriteit van de defensie-organisatie, is in de Wiv als volgt vastgesteld: 

a. het verrichtcn van veiligheidsonderzoeken bij vertrouwensfuncties: 

b. het verzamelen van gegevens die nodig zijn om maatregelen te treffen ter: 

— voorkoming van activiteiten die dc veiligheid en de paraatheid van de krijgsmacht 

kunnen schaden, 

— beveiliging van gegevens over de krijgsmacht die geheim mocten blijven, 

— bevordering van een juist verloop van mobilisatie en concentratie der strijdkrachten. 

L De Co 	 htMgen- e Veiligt " 	al de 

Bij de contra-inlichtingen- en veiligheidstaak gaat het om activiteiten op drie terreinen. 

Allereerst is dat het veiligheidsonderzock naar de integriteit van het defensiepersoneel dat is 

of words geplaatst op een vertronwensfunctie. Dit onderzoek leidt tot een vciligheidsadvies 

over de aanstelling van personeel of over te netnen maatregelen. 

Ten tweede worden gegevens verzameld over personen en organisaties die een risico kunnen 

vormen voor de veiligheid en de paraatheid van de krijgsmacht. Het gaat dan om de 

identificatie van potentiele risicofactoren, het vaststellen van het dreigingsniveau en het 

formuleren van adviezen over passende maatregelen. In dit Rader \vordt gelet op de 

activiteiten van buitenlandsc inlichtingendiensten en terroristische of extremistische po itieke 

groeperingen, die zich richten tegen de defensiebelangen. 

In de derde plaats wordt aandacht bestced aan de geheimhouding van gerubriceerde 

gegevens en de bescherming van vitale onderdelen van de defensie-organisatie. De secretaris-

generaal stelt het integrate beleid op dit terrein vast, waaraan de MID een bijdrage Levert. Dc 

MID assisteert bij de uitvoering ervan en voert inspectie- en controlewerkzaamheden nit. 

Daarnaast onmikkelt de MID regelgeving, initieert onderzock en oefent controle uit bij 

bed.rijven en organisaties die, at clan Met in internationaal verband, gerubriceerde ciefens e 

opdrachten nitvocren. 

Dc MID verricht (evens 

werkzaamheden, op het gebied 

v.m. de (mititaire) veiligheid ten 

bchoeve van de. bevelhebbers van 

de krijgsmachtdelen. De 

praktische uitvoering van de 

beveiligingsmaatregelen is 

overigens geen .MID-taaki iedcre 

zelfstandige commandant is 

verantwoordelijk voor etc 

binnen zijn organisatie. 

In interdepartementaal verband 

draagt. de MID, onder andere in 

Technische Evaluatie-

Commissie (TEC) van het 

ationaal CoordinaticCentrum 

,.ICC) van bet ministerie van 



Binnenlandse Zaken, bij can dc formulcring van bc-w,tkin,‘2,s- en bcyciligirigs;Jcivicacrl veer 

objecten en personen, waarvoor de overheid e'en blizondere verantwoordelijkheid draagt. Dc 

bijdrage van de MID is daarbij vooral gcricht op defensic-gerelateerde objecten, pet-sot-len en 

activiteiten. 

3.3. Uitvverirag 

3.3.1. Ondersteuning bij crisisbeheersings- en vredesoperaties 

bij de inzet van Necierlands delensiepersoneci in internationaie crisisbeheersings- en 

vredesoperatics heck de MID ender nicer ecn veiligheidsbevordcrende teak. In bit leader ging, 

de aandacht in 1997 vooral uit near de inzet van Nederlandse militairen in het voormalige 

joegoslavie. In het crisisgebied worden door buitenlandse inlichtingendiensten activiteiten 

uitgevoerd. De: inlichting(ft 	i i kunn, 	orden tot 	hi yen n 	 n 

be brie ctnische g,roeperingen, alswel can de diensten van ',inhere landen..Deze diensten 

maken gebruik van lokaal geworven personeel. Ook werden beinvloedingsactlyiteiten 

vastgcsteld. 

Len ander punt van zorg zijn dc activiteiten van gewapende, paramilitaire groepermgc.n in 

deze regio. Zij kunnen een bedreiging vormen voor be veiligheid van be Nederlandse 

militairen. 

Nieuw uit to zenden personeel word op de hoogte gebracht van de gcvaren en be 

veiligheidsrisico's in het operatiegebied. Daar ging cen preventieve werking vanuit. Rekening 

houdend met reaches in Nederland op het militaire optreden. in het voormalige Joegoslavie 



word, mode op basis van gegevens van zusterdiensten, voortdurend eon inschatting gemaakt 

van do veiligheidssituatie van defensie-onderdelen in Nederland. Hierover word regelmatig 

overleg gepleegd tussen de BVD, de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI.) en de MID. 

Andere landen waaraan aandacht word besteed in het Rader van mt to voeren VN-vredes-

missies of vanwege mogelijke uitzending van Nederlands delensiepersoncel, waren Angola, 

Ruanda, Burundi, Zaire, Algerije, do Westelijke Sahara en Cyprus. 

I let defensiepersoneel, dat in 1997 word uitgezonden in het leader van 

vredesondersteunende operatics, kreeg voorafgaande aan die uitzending eon briefing waarin 

de specifieke risico's in het beoogde operanegebied aan dc orde kwamen. Speciale aandacht 

word hierbij besteed aan de personele en materiele veiligheid en het gedrag en de hooding 

ten opzichtc van dc lokale bevolking. 

In 1997 is al het terugkerend personeel zo spoedig mogelijk na thuiskomst gedebriefed. Het 

Joel van doze debriefing was gegevens to verzamelen over de veiligheidssituatie ter plaatse, 

zodat kon worden vastgesteld in hoeverre aanvullende maatregelen getroffen moesten 

worden. Tijdens debriefings kunnen voorvallen worden gemeld, die leiden tot eon "lacier 

onderzoek. Zo word in opdracht van de minister eon onderzoek uitgevoerd naar vermeende 

wangedragingen door enkele Nederlandse militairen tijdens de missie in Angola. 

In 1998 zal ervaring worden opgedaan met debriefingsgesprekken in de inzetgebieden. 

3.3.2. Aandachtspunten op Contra-

Inlichtingengebied 

3.3.2.1. Buitenlandse intichthigen-  en 

veiligheidsdiensten 

Buitenlandse inlichtingen-  en 

ciligheidsdiensten vormen nog steeds eon 

risico voor Nederland en haai-

d,:fensiebelangen. In 1997 heeft de MID 

opnieuw vastgesteld, dat de Russische 

inlichtingendiensten in Nederland hot 

inlichtingenwerk hebben hervat. In incidentele 

gevallen word bij hot verzamelen van 

informatie gebruik gemaakt van heimelijke 

methodieken. De Russische diensten richten 

zich, naast hot verzamelen van economische, 

militaire en technologische informatie, vooral 

op het verwerven van politicks gegevens. 

Voorzover deze aCLiViLeiLell ZiCh richten op de 

krijgsmacht, zullen zij eon punt van aandacht 

blijven voor do MID. Op dit terrein is sprake 

van eon nauwe samenwerking met de BVD. 

3.3.2.2. Terrorisme 

In beginsel vale terrorismebestrijding in 

2derland buiten het takenpakkot van de 

ID. In die gevallen dat con bedreiging van do 

C„:fensicholangen in Nederland of het 

buitenland ',:tan de orde komi, is samengewerkt 
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met de BVD of de buitenlandsc custerdiensten. 

In 1.997 deden zich enkele bedreigingen voor. 

Ten behoove van de BVD voerde de MID in 

1997 enige onderstcunende activiteiten uit. 

3.3.2.3. Anti-militarismc 
In 1997 bleven anti-militaristische acties dE 

aandacht van de MID opeisen. In totaal 

werden 80 acties geregistreerd (in 1996 war 

dat er 97 en in 1995 nog 350). Er was geen 

sprake van opvallende of nieuwe actievorm t. 

Als vanouds moesten bij knip-, Mad- en 

vernielingsacties vooral hekwerken en banden 

van militaire voertuigen het ontgelden. Ook 

waren er enkele lokale bezettingsactics. Een 

kleine groep anti-militaristen, die al jarenlang 

betrokken is bij tegen defensie gerichte 

vemielin.gsactics, wordt hiervoor 

verantwoordelijk gehouden. In 1997 bedroeg de totale schade f 50.000,- . Om de daders te 

ontmoedigen, wordt getracht de veroorzaakte schade op hen te verhalen. Nit het beperkte 

aantal demonstraties en de geringe deelname daaraan kan worden afgeleid dat het anti-

militarisme een beperkt draagvlak heelt in de samenieving. 

3.3.2.4. Rcchts-extremisme 

In 1997 kwam het. tot enkele rechts-extreinistische uitingen binnen .Defensie. Net ging in de 

meeste gevailen niet om politick geinspireerd optreden, maar om 'macho'-gedrag. Er zijn 

passende maatregelen getroffen. Op het terrein van rechts-extremisme heeft de MID in 1997 

enige activiteiten ontwikkeld voor de BVD. 

333. Informatiebeveiliging 

In verband met het sterk tocgcnomen gebruik van geautornatiscerde hulpmiddelen bij 

Defensie is een scene Technische Analyse opgericht. In 1997 zijn de risico's van de toepassing 

van hoogwaardigc informatie- en com.municatictechnologic gdnventariseerd. Ook is 'de 

elektronische sneiweg' in bcschouwing genomen. Aandachtspunten hierhij zijn, onder 

andere, de mogelijkheden op het gebied van uitwisseling, vergaring, verspreiding, 

omhouding of manipulatie van informatie. De info rmatiebeveiliging cal ook in de toekomst 

de aandacht blijven vragen. 

3.14. Veiligheidsonderzoeken 

De Wet veiligheidsonderzocken (Wvo) voorziet in een procedure voor vowel de aanwijzing 

van een vertrouwensfunetie als het verrichten van een veiligh.eidsonderzock eindigend met 

het afgeven, het weigeren of het intrekken van een verklaring van geen bezwaar. In 1997 

werd aan 43 sollicitanten naar een militaire functie op grond van justitide antecedenten de 

verklaring van geen bezwaar geweigerd. Bij sollicitaties naar burgerfuncties is dit geen enkele 

keer gebeurd. EL'n sollicitant diende een bezwaarschrift in tegen de weigering van de 

verklaring van geen bezwaar. Doze procedure is nog niet argerond. 

De minister van Defensie steit de vertrouwensfuneties bij het ministerie van Dclensic door 

middel van een aanwijzingsbesluit vast. Eike militaire ftmctie is een vertrouwensfunctie. Ten 

de 
	

aanzien van de burgerfuncties geldt dat per functie (of cluster van functies) wordt vastgesteld 

of het om vertronwensitmcties pat.. In totaal is bij Defensie circa 80% van het aantal 

rkt 
	

burgerfuncties aangewezen als vertrouwensfunctic. 
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De Wvo, de aandacht voor de ambtelijke integriteit en de herstructurering en de verldeinins:, 

van de krijgsmacht noodzaken tot een herwaardering van de vertrouwensfuncties bij 

Defensie. Bij dc herwaardcring van vertrouwensfuncties wordt. nadrukkelijk aandacht besteed 

aan integriteitsbewaking. Voor de herwaardcring van vertrouwensfuncties is een projectgroep 

ingesteld. De eerste prioriteit van de hersvaardering ligt bij de Ccntrale Organisatie van het 

ministerie van Defensie en de Koninklijke Marechaussee (KMar). Ook bij de 

krijgsmachtdelen worden dergelijke onderzoekcn gedaan. Naar verwachting zijn deze 

onderzocken in 1999 afgerond. 

Als onderdeel van bet vciligheid.sonderzock worden de justitiele antecedenten onderzocht die 

een reden kunnen zijn om de verldaring van geen bezwaar tc weigcren of in cc trckken. 

In 1997 heclt de minister twee beleidsregelingen over dc beoordeling van justitiele 

antecedenten vastgesteld. Het betreft een algeniene beleidsregeling voor de krijgsmachtdelcn, 

inclusief de Centralc Organisatie, en een aangescherptc versie voor dc Koninklijke 

Marechaussee. Deze aanscherping werd nodig gcacht, omdat de Koninklijke Marechaussee 

• werkzaamheden uitvoert in het. Bader van de Politiewet, de Wiv en cell aantal speciale 

beveiligingstaken. Het is evident dat in dit Rader hogere eisen worden gesteld. aan de 

integriteit. Beide regelingen vormen het toetsingskader voor de beantwoording van de vraag 

in hoeverre bepaakle justitiele antecedenten toelaatbaar zijn voor dc vervulling van een 

vcrtrouwensfunctie bij Defensie. 

zicht verL.— 'les 

JAAR 1994 1995 1996 1997 

tairen 73340* 67930* 56987 56166 

(* inclusiel dienstplichngen) 

Burgers 80% 17664 17468 14550 14164 
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3.3.5. Industrieveiligheid 

De MID ontAlkkelt regelgeving, initieert onderzoek en °dent controle nit bij Nederkandse 

bedrijven en organisaties die, al clan niet in internationaal verband, gerubriceerde 

delensie-opdrachten uitvoeren. De 'BVD en MID zijn in 1997 overgegaan tot het gezamenlijk 

bezocken van zowel defensiebedrijven als van bedrijven die in het kader van compensatie-

orders door toedoen van het Ministerie van Economische Zaken (EZ/CMP) een goedkeuring 

behoeven en van de bedrijven die opdrachten uitvoeren voor de NAVE) of de WEI 

De intemationale ontwikkeling van de defensie-industrie (globalisering, privatisering en 

rationalisering) maken het noodzakelijk dm_ de nationale 

bevciligingsregimes nicer clan tot dusverre het geval is geweest, 

worden geharmoniseerd. Dc Multinational Industrial Security 

Working Groep (MISWG) heck bier het afgelopen jaar aandacht 

Jan besteed. De MID is vertegenwoordigd in het MISWG. 

De General Working Group van het Wassenaar Arrangement, 

waaraan door dc MID in dc hoedanigheid van adviseur van de 

ministeries van Buitenlandse Zaken en. Economische Zaken worth. 

deelgenomen, besteedt aandacht aan export-controle en non-

proliferatie. De werkgroep kwam in 1997 tweemaal bijeen, waarbij 

aandacht is besteed aan de ontwikkelingen in de "Grote Meren 

regio" in Afrika, in Afghanistan en in het voormalige joegoslavia. 

Daarnaast is door Nederland gewezen op het probleem van de 

illegale handel in kleine wapens. 

r4 

De contra-inlichtingen- en veiligheidstaken worden uitgevoerd door 

de alctelina Contra-Inhchtinaen-• Vcitioheid van de MID en de 
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bureaus Veiligheid van de ardelingen van de MID bij de krijgsmachtdelen, te :amen 

aangeduid als hat ressort Contra-Inlichtingen. 

De bureaus veiligheid bij de ardelingen van de MID bij de krijgsmachtdalen ondersteunan 

bun krijgsmachtdeel op het gabled van militaire veiligheid. hr wordt op toegezien dat 

commandanten tijdig de noodzakelijke informatic ter beschikking wordt gesteld um 

beveiligingsmaatragelen ta kunnen trerren. De door de NIID in chit Rader aan de bevelhebbers 

geleverde informatie bestaat uit: 

= risico-analyses, toegasneden op hat operationeel optreden van embalm bij 

vredesondersteunende missies, humanitaire taken, °craning]) an militaire evenementen; 

= adviczen, assistentic, voorlichting an lessen over (militaire)vaihighaid. Daarnaast ward 

geparticipeerd in projecten an overlegfora over contra-inlichtingcn en veiligheid. 

Binnen hat ressort Contra-Inlichtingen en Veiligheid worden de contra-inlichtingan-  en 

veiligheidsactiviteiten gecoardineerd 

Ita_ 
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Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zip. in 1997 15 verzoeken 

afgehandeld. Het ging niet alleen om verzoeken tot inzage in het eigen dossier, maar ook om 

dossiers van derden on over bepaalde thema 's. Daarnaast was de MID betrokken bij de 

interdepartementale afstemming van diverse verzoeken die bij andere ministeries waren 

ingediend en die raakvlakken hadden met de MID. Ook word begonnen met de verwerking 

en afhandeling van de al bij de MID ingediende verzoeken tot inzage in bet eigen dossier. Het 

ging hierbij vooral om verzoeken die tussen 1991 en 1993 werden ingediend door personen, 

die waren gealarmeerd door berichten over de vermeende vernietiging van MID-

persoonsdossiers. De verzoeken werden ingediend door tussenkomst van de Vereniging 

Voorkom Vernietiging (VVV). In nauw overleg met de VVV zal in 1998 de afhandeling van 

deze verzoeken worden voortgezet. 

4.2. Ve 	rig 	e echt 

Tot 14 juni 1994 werden verzoeken tot inzage in een MID-dossier in beginsel geweigerd: 

alleen persoonsgegevens ouder dan dertig jaar kwamen voor inzage in aanmerking. Dit 

vloeide voort uit de Wiv en de daarop gebaseerde Privacyregeling MID. Op 14 juni 1994 

verklaarde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak Van Baggum, 

deze inzageregeling gebaseerd op de Wiv on de Privacyregeling, niet van toepassing omdat 

deze strijdig was met bet EVRM. Het directe gevolg van doze rechterlijke uitspraak was, dat 

de nog lopende verzoeken tot inzage alsnog van geval. tot geval moesten worden beoordeeld 

aan de hand van de criteria die de Wob stelt. Op verzoeken tot inzage van gegevens van 

derden blijft de Wiv en de daarop gebaseerde Privacyregeling echter onverkort van 

toepassing. Dit blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak op 12 december 

1995 in de zaak Reydon/De Jager. 

Bij een besl.issing over een verzoek om inzage in het eigen dossier staat voorop, dat iedere 

informatieverstrekking achterwege dient to blijven als daardoor het good functioneren van de 

MID, on daarmee de veiligheid van de Staat, zou kunnen worden geschaad. De bronnen on 

werkwijzen, en vooral ook het actuele kennisniveau van de MID, dienen gehei.m to blijven. 

4.3. Afhandeling ignageverzoeken 

Als een verzoek om informatie betrekking heeft op eon bepaalde maatschappelijke 

ontwikkeling die met het oog op de taakuitvoering van de MID niet 'anger al.s actueel kan 

worden beschouwd, wordt doze doorgaans ter inzage gegeven. 

Het vaststellen van de actualiteit van de opgegeven (of in het dossier aangetroffen) 

onderwerpen vormt dan ook een essentiele stap in de beslissing over eon inzageverzoek. De 

volgende stap is dat de documenten waarin niet-actuele gegevens over de verzoeker zijn 

aangetroffen, worden gescreend op de m.ogelijkheld dat door openbaarmaking daarvan 

bronnen of werkwijzen bekend zouden kunnen warden. Vervolgens worden die documenten 

bebordeeld op do toepasbaarheid van andere Wob-weigeringsgronden en worden, geheel 

conform de vaste jurisprudontie, de gegevens over andere personen uit bet materiaal 

verwijderd. Al met al gaat het bier om eon arbeidsintensief proces. Om to voorkomen dat er 

in het geheel geen gegevens zouden m.ogen worden vrijgegeven, is het in vele gevallen 

noodzakelijk om. parafrases of samenvattingen van omvangrijke dossierdelen to vervaardigen. 

Doze afhandeling van inzageverzoeken en de screening van dossiers is gelijk aan die van de 

BVD. De hierboven beschreven procedure heeft tot dusverre in alle gevallen de toets van de 

bestuursrechter doorstaan. 
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5.1. igemeen 

Het verzamelen van gegevens behoort tot de kernactiviteiten van de Militaire 

Inlichtingendienst. In dit verband wordt gesproken over "open en gesloten bronnen". Open 

bronnen zijn daarbij per definitie voor iedereen vrij toegankelijk. Gesloten bronnen zijn dat 

niet. Omdat informatie-aanbieders er steeds meer toe overgaan niet alleen in gedrukte maar 

ook in digitale vorm informatie te verstrekken, wordt door de MID meer gebruik gemaakt 

van open bronnen waar onder Internet. 

5.2. Operationele forrnatieve e 	g 

Verwerving van hoogwaardige, niet vrij toegankelijke, informatie door middel van menselijke 

bronnen gebeurt door operationele activiteiten alsmede door de inzet van technische 

observatie-middelen. Alle operationele activiteiten, vastgelegd in jaarplannen en 

operatievoorstellen, zijn gebaseerd op de aandachtsgebieden en onderwerpen zoals 

vastgesteld door de minister van. Defensie. Daarbij worden informatiebehoefte en 

veiligheidsrisico voortdurend tegen elkaar afgewogen. Met de operationele 

informatieverwerving worden de betreffende MID-afdelingen ondersteund. 

Verbindingsinlichtingen 

Gilder verbindingsinlichtingen worth_ verstaan: de informatie die worth verkregen uit het met 

een technisch hulpmiddel ongericht ontvangen en opnemen van niet-kabelgebonden 

telecommunicatie. 

Verbindingsinlichtingen vormen 

een halfproduct, dat tezamen met 

informatie uit andere bronnen 

moot Leiden tot een gewogen 

eindproduct. Bij 

verbindingsinlichtingen wordt 

onderscheid gemaakt tussen 

Operationele en Strategische 

verbindingsinlichtingen. 

Operationele 

verbindingsinlichtingen richten 

zich op militaire inform.atie op 

operationeel en tactisch niveau. 

Strategische 

- --rbindingsinlichtingen richten 

zich op militaire en algemene 

inform.atie. 

Tot 1997 werden de verbindingsinlichtingenactiviteiten uitgevoerd door de 

verbindingsinlichtingen-elementen bij de krijgsmachtdelen. Bij de uiteindelijke integratie van 

de MID werden de aparte verbindingsinlichtingen-elem.enten samengebracht in een afdeiing 

Verbindingsinlichtingen. De operationele taakuitvoering, de bedrijfsvoering en de contacten 

met partners vinden nu centraal plaats onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de 

MID. Door de verandering van de aandachtsgebieden dient de huidige capaciteit en de 

inrichting van de afdeling verbindingsinlichtingen te worden aangepast. De samenwerking 

met zusterdiensten wordt geintensiveerd. Voorts heelt de MID met betrekking tot encryptie 

en signaalanalyse een vergaande samenwerking met de Binnenlandse Veiligheidsdienst, het 

Gerechtelijk Laboratorium (GL) en het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV). 
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Om met de beschikbarc mensen en middelen de taken doelmatig uit to voeren, wordt 

.imensiefsamengewerkt met nationale en Internationale organisaties. 

6.2. 	..._savverkirag a 	 ether 

6.2.1. Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Dc samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken had betrekking op bet 

verrichten van landenstudies in het kader van het nationale veiligheidsbeleid. Ook in 1998 

zal deze samenwerking worden voortgezet. 

6.2.2. Ministerie van Financien. 

De MID werkt samen met de Centrale Dienst In- en uitvoer (CDUI) van het ministerie van 

Financien op het terrein van proliferatie van strategisch militair materieel welke order de 

exportregelgeving vallen. 

6.2.3. Economische Controledienst (ECD) 

De MID werkt sateen met de ECD voor \vat betreft de controle op export van strategische 

goederen in relatie tot defensie-orderbedrijven. Daarnaast wordt de MID betrokken bij risico-

analyses van militair strategisch materieel. 

6.2.4. Binnenlandse Veiligheidsdienst 

De Militaire Inlichtingendienst werkt nauw samen met de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

De belangrijkste vormen van samenwerking zip: 

.Wet- en regelgeving zowel nationaal als internationaal (Wiv, Wvo, 

rchiefbeheer, NAVO-voorschriften), en de afstemming van Wob- 

-- 	 verzocken, 

,.het verrichten van landenstudies; 

.onderzoek naar de proliferatie van conventionele en 

massavernietigingswapens; 

.gezamenlijke operationele activiteiten; 

het exportbeleid van strategische goederen; 

,.technische ondersteuning; 

tststelling van Contra-InlichtingenrisicoS: 

.industrieveiligheid. 

Saireaniverking Eat 	° r:icsverbarad 

In 1997 hebben de hoofden van de \eiligheidsdienst Nederlandse 

Antillen en de Veiligheidsdienst Aruba met het hoofd van de 

Iilitaire Inlichtingendienst zowel op Curacao als in Den Haag 

ov. rleg gevoerd over mogelijke samenwerking tussen de diensten. 

Dit overleg heeft geresulteerd in de totstandkoming van 

-..i[lenwerkingsovereenl«msten. 

hateamaN 	. - arraem 

6.4.1. Algemeen 
int trnationale verdragen en bondgenootschappelijke samenwerking 

a en aan de activiteiten van Defensie en daarmee van de MID een 

gr,nsovcrschrijdend karakter. In het leader van NAVO-. VN-. en 



WFU-operaties of anderszins zet Defensie Nederlandsc militairen wereldwijd in. Om die 

inzet zo effectlef maar oot< zo vcdig mogelijk to maken, groeit de noodzaak van internationale 

informatie-uitwisseting. Daartoe words door de MID geparticipeerd in meerdere overlegfora. 

Door de MID \vordt met Linden! elan NAVO-lidstaten contacten onderhouden. op het gebied 

van inhchtingen en veiligheid. 

6.4.2. Bondgenootschappelijke samenwerking 

De MID le.verde in 1997 verschillende inEichtingenbijdragen aan NA\ 0- en WEll-org,arien. 

Door de militaire inlichtingendiensten van de NAVO wordt jaarlijks onder auspicien van de 

98 
	 International Military Staff een rapport opgesteld over de veiligheidsrisico's waarmee de 

NAVO naar verwachting de komende vijf tot den jaar zal worden geconfronteerd. Dit rapport 

vormt de grondslag voor de politieke en militaire besluitvorming in NAVO-verband over de 

door de lidstaten to leveren defensic-inspanning en de daaruit voortvloeiencle "force-

planning". De MID is de afgelopen jaren n.auw betrokken geweest bij de NAVO-bcoordeling 

van de militaire en veiligheidspolitieke gevolgen van de omwentelingen in het voormatig 

Oostblok. De MID leverde een bijdrage aan de herwaardering van de dreiging die van de 

voormalige Sovjet-linie uitging. Ook op het gebied van contra-inlichtingen en veiligheid 

\verd in NAVO-verband samengewerkt met de zusterchensten. Voorts wordt. door de MID 

le 
	 binnen NAVO-organen en -eenheden op het gebied van inlichtingen en veiligheid personele 

sico- 	 ondersteuning geleverd. 

6.4.3. Partnership for Peace (PFP) 

De NAVO-lidstaten hebben met het PFP-programma een multilateraal kader geschapen om 

de samenwerking met de Midden- en Oost-Europese tanden to intensiveren. In het kader van 

het PFP-programma worden ondermeer gezamenlijke militaire oefeningen gehouden en 

\V\ 0, 	 opteietingsprogramma's uitgewisseld. 

Zob- 	 De MID heck in 1997 met een aantal Midden- en Oost-Europese militaire inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten samenwerkingsverbanden gestoten of reeds bestaande relaties 

geintensiveerd. Het gnat hierbij om informatie-uitwisseling over gemeenschappelijke 

interessegebieden. 
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Op de topconferentie van de NAVO, begin juli 1997 in Madrid, zijn Polen, Tsjechie en 

Hongarije uitgenodigd on.derhandelingen te beginnen over he lidmaatschap van de NAVO. 

De MID heeft de al bestaande contacten met de militaire zusterdiensten in die landen 

geintensiveerd en overeenkomsten gesloten om samen te werken. 
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De zorg voor een goed archicfbeheer is een wettelijke plicht die is gebaseerd op de bij of 

krachtens de Archiefwet. 1995 vastgesteidc regels. Het archief is de neersiag van het handelen 

van de overhcid en speelt een belangrijke rol in bet leader van de verantwoording in de 

richting van de volksvertegenwoordiging en de individuele recht- en bewijszoekende burger. 

Maar ook nit cultured oogpunt en het belang van historisch onderzoek is een goed 

archiefbeheer noodzakelijk. 

7.2. Inspe 	 lijksarchi 	( RA) 

De ARA heeft in 1997, ter uitvoering van het in artikel 25 van de Archiefwet 1995 aan hem 

opgedragen toezicht op het bchecr van de archielbescheicien van de rijksorganen, een 

inspectie nitgevoerd bij de MID. Eind juli 1997 heeft de ARA het inspectieverslag aan 

minister Voorhoeve aangeboden. Dc minister heeft het inspectieverslag aangeboden aan de 
voorzitters van de Eerste en -RN/cede Kamer alsmedc aan de voorzitter van de commissie voor 

de Inlichtingen- en Veilighe dschensten van de T■veccie Kamer. 

Het inspectieverslag bevat een aantal conclusies en aanbevelingen. in de conclusie schrijft de 

ARA slat de belangen van een goed geordend archiefbeheer in het verleden voor wat betreft 

de taken op het gehied van inlichtingen en vciligheid hij het ministerie van Defensie 

onvoldoende aandacht hebben geisregen. Dit gcldt met name voor het archiefbeheer van de 

taakvoorgangers van de MID waarover de ARA in zijn inspectieverslag opmerkt dat 

vernietiging van archiclbescheiden nitgangspunt van het archiefbeheer is geweest. Een gevolg 

hiervan is slat de nog aamvezige archieven niet in de door de Archiefwet 1995 vereiste goede, 

geordende en toegankelijkc staat zijn. Er bestaat geen goed overzicht van de bestaande 

archielbestanden. 

7.3. 

Tijciens het mondelinge overleg van de waste commissies voor Binnenlandse zaken, Defensie, 

Onderwijs, Cilium en Wetenschappen van de Tweedc Kamer beefs de minister een plan van 

aanpak gepresenteerd voor de verbetering van het archielbeheer van de MID. 

Dc minister heeft het verbod op het vemietigen van archiefbesch.eiden bevestigd en 

opdracht gegeven tot een onderzock naar de oorzaken van de vernietiging en alsmede tot het 

instellen van een institutioncel onderzock. Daarnaast heeft de minister opdracht gegeven tot 

een inventarisatie van sic archieven bij sic MID waarna vervolgens de bewerking van de 

archieven zal plaatsvinden. Tenslotte word hij de uitvoering van het plan van aanpak 

aangesloten bij de door de MID ingestelde werkgroepen she reeds bezig waren met het 

opzetten van procedures en het verbeteren van de werkwijze ten aanzien van het 

archicfbeheer binnen de MID en weld tocgezegd slat de concept-selectichjst op forte termijn 

aan de staatssecretaris van OC&W zou worden aangeboden. 

d vernietiek 

Na overleg tussen de. minister, de secretaris-generaal en het hoofd MID is op 12 december 

1997 door het hoofs' van sic MID, het personeel van de MID opgedragen dat geen enkel 

document tot nailer order zou mogen worden vernietigd. Dit in afwachting van de 

goesikeuring van de Staatssecretaris van. OCenNNI van de categorieen documenten, die wet 

vernietigd zouden mogen worden. Het niet nakomen van het verbod op vernietiging zou 

leiden tot sic nicest vergaande achninistratiefrechtelijke den \\ci strafreentelijke sancties. Alle 

medewerkers van de MID hebben een verklaring van bekendheid met &a.> opdracht 



getekend. Het hootd van de MID heett sevens de coordinator documentaire 

informatievoorziening belast met het houden van inspecties 0111 de naleving van de opclracht 

to controleren. 

Onduidelijk is welke en hoeveel archietbescheiden zijn vernietigd. De historicus, dr. D. 

Engelen, werkzaam bij het rninisterie van Binnenlandse Zaken, is door de minister belast met 

het uitvoeren van een onderzoek naar de aard en omvang van vernietiging van documenten 

alsmede het onderzoek naar de vraag hoe deze vernietiging heel kunnen plaatsvinclen. Het 

rapport van de dr. Engelen zat in 1998 aan de Tweede Kamer warden aangeboden. 

Enstit °o ieel 	e 	ek 

Zander institutioneel onderzoek van de MID kunnen uitspraken over do aard van het in de 

loop der jaren vernietigde materiaal niet worden gedaan. Eon dergetijk onderzoek geett 

immers aan wat gegeven de handelingen van de MID en de historische context bewaard had 

moeten. blijven. De hoer 'Engelen, dic ook de institutionele onderzoeken hoofs verricht. bij de 

BVD en de voormalige1DB, is hier eveneens moo belast. Dit onderzoek zat eind 1998 

worden afgerond on aan de Tweede Kamer worden aangeboden. 

7.7. 1 v Fitarisatie archievera 

De inventarisatie van de MID-archieven is opgedragen aan de Centrale Archie( Selectiedienst 

(CAS), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiertoe is eon 

projectconvenant afgesloten. Hot onderzoek van de CAS richt zich op de omvang, de aard, 

de materiete toestand on de toegankelijkheid van de archieven van de MID. Bij de 

inventarisatie zutlen de aan de MID-gerelateerde archieven worden betrokken, dat wil zeggen 

de archieven van de organen, aidelingen on insteltingen, die historisch of organisatorisch een 

relatie hebben met tie MID. Over de resultaten van de inventarisatie zal de Tweede Kamer in 

1998 worden geMformeerd. Na de inventarisatie zat tie CAS in 1998 beginnen met de 

bewerking van de archieven. Doze bewerking zal tenminste een aantai jaren vergen. 

7 Ififerkgroe 

In 1997 zijn cirie MID-werkgroepen bezig geweest om. plannen op to stellen ter verbetering 

van het archiefbeheer to weten, de werkgroepen Post, Automatisering Archieven on 

Onsluiting Archieven. 

De werkgroep Post richt zich op het standaardiseren van het postregistratiesysteem. Daarmee 

worth eon eindc gemaakt aan het gebruik van verschillende niet good op eikaar algestemde 

postregistratiesystemen binnen tie MID. Het gait daarbij met name om het effectiever on 

doelmatiger ondersteunen van het personeel dat is belast met de regulering van tie interne on 

extern poststroom on de daarbij behorende archivering. In 1998 zal begonnen \,vorden met 

de invoering van het postregistratiesysteem. 

De werkgroep Automatisering Archieven richt zich op de technische .impiementatie van het 

nieuwe postregistratiesysteem. 

De werkgroep Omsluiting Archieven tenstotte richt zich op tie verbetermg van de 

toegankehjkheid van de archieven op de .verschillende lokaties. Daarnaast worth aandacht 

besteed aan eon vermindering van het aantal locaties waar zich archieven bevinden on wordt 

de mogelijkheid onderzocht om zoveet mogelijk to komen tot een centraal beh.eerd archief 

dat decentraal geraadpieegd kan warden. 



7 Slot 

In 1997 is verder de nodige aandacht besteed aan het opleiden van het arcbietpersoneet. 

End 1997 is besloten tot. het regelmatig uitbrengen van een informatiebulletin, aan de hand. 

waarvan al het MID-personeet op de hoogte worth gehouden van de ontwikkelingen van het 

archielbeheer binnen de MID. Tenslone is in december een aantal keren vergaderd door 

vertegenwoordigers van de interne archiefdienst, de ARA, de CAS, die beer Engelen en de 

MID. In 1998 zal bet hoofd van de MID zich maandelijks door doze interne en externe 

deskundigen laten adviseren over de voortgang van de verbetering van het archielbeheer en 

over onderwerpen, die in dat Fader de aandacht vragen. In leder geval zal advies worden 

gevraagd worden over de ordening en het beheer van foto- en digitate archieven. Het 

onderwerp digitate duurzaam held is in cult Fader van Mang. 
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Ten behoe.ve van de uitvoering van de in de vorige hoofdstukken beschreven taken en 

activiteiten omvat de MID nit de volgende organisatie-delen. 

Schets van de gereorganiseerde MID 

HMID 	hoofcl Militaire Inlichtingendienst 

CS 	chef staf, tevens plaatsvervangend HMID  

Al 	 Afdeling Inliehtingen 
Aciv 	Afdeling Contra-Inlichtingen en 

Veiligheid 

AMID/KM 	Afdeling Militaire Inlichtingendienst bij 

de Koninklijke Marine 

AMID/KL 	Afdeling Militaire Inlichtingendienst bij 

de Koninklijke Landmacht 

AMID/KLu 	Afdeling Militaire Inlichtingendienst bij 

de Koninklijke Luchtmacht 

AV' 	Afdeling Verbindingsinlichtingen 

OA 	Afdeling Operatics 

ABPC 	Afdeling Beleid, Plannen en Control 

Petrso eel 

8.2.1. Algemeen 

Op 31 december 1997 telde de MID 807 medewerkers, waarvan 44 medewerkers een 

tijcielijk arbeidscontract hadden. Het aantal formatieplaatsen (functies) bedroeg 763. 

8.2.2. Opleiding en vorming 

Door MID-medewerkers zijn in 1997 cursussen gevolgd die betrekking hebben op het 

operationele werk. Daarnaast zijn ook cursussen gevolgd op het terrein van management en 

organisatie, financicelbeheer, personeelsmanagement, doeumentaire informatievoorziening, 

archivering (zie hoofdstuk 7) en automatisering. 

De School Militaire Inlichtingendienst (SMID) to Ede, een dienstonderdeel van de 

Koninklijke Landmacht, vervult een centrale rol bij de operationele opleiding van MID 

personeel. E'en aantal medewerkers heeft ook een opleiding gevolgd op buitenlandse 

instituten. 

8.2.3. Medezeggenschap 

Op 15 februari 1996 ondertekende de secretaris-generaal de instellingsbeschikking voor een 

Buitcngewone Medezeggenschapscommissic (BMC). De BMC heeft. in 1997 zeven keen 

vergaderd. Dc commissie benadrukt het behoud van werk en het strum naar voorkoming 

van overtolligheid. In 1998 zullen verkiezingen worden gehouden voor een nieuw 

overlegorgaan en een dienstcommissie "MID-nicuwe stijl". 

8.2.4. Arbeidsomstandigheden 

In 1997 zijn op verschillende lokaties bouwkundige maatregelen getroffen om dc 

arbeidsomstandigheden to verbeteren. Ook zijn werkplekken anders ingericht en is in 

bepaaldc gevallen aandacht bestced aan de werkbelasting. Begonnen is met het opstellen van 

een ARBO-jaarplan waardoor cen meer beleidsmatige aanpak kan worden gegarandecrd. 
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8.2.5. Interne veiligheid 

Do MID let Met allecn op de voiligheid hinnen Dciensic maar ook op do veiligheid binnen de 

MID. Op eIke locate van de MID is eon veiligheidsfunctionaris aangesteld die toezicht houdt 

op do juisto naleving van do voiligheidsprocedures. 

onancian 

De cy.,..rdracht 	 krijgsmachtdeIen near de 	ID is begin 1997 voltooid. 

Overzicin van besteningscijkr 	MiD voor 1997 (in min guldens) 

dozoldiging burgers MID 33,2 

Bezoldiging militairen MID 31,3 

Overige personele kosten 6,2 

Matched MID (WO. inves1 	ingen) 44,7 

Totaal 115,4 

8.4. Onformatisering 	 ring 

Door de MID \vorden grote hoeveclhoden informatic verzamold en binnon de idID 

geselecteerd, uitgewisseld on bewerkt. Do computer is daarbij onmisbaar. Er zijn 

voorbereidingen get:Tot:fen voor de verwerving (Lg. de bouw van eon aantal geautomatiseerde 
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systemen on behoove van do ondersteuning op operationeel en behecrsmatig terrein. 

Daarnaast wend geparticipeerd in diverse projecten binnen do NAV°. De geautomatiseerdc 

bevciliging van informatiesystemen heelt in 1997 do nodige aandacht gekregen. In 1997 is 

tenslotte eon begin gemaakt met do inventarisatie van de millenniumproblcmatick. 

s esting 

In 1997 was de N4ID op 20 lokaties binnen on buiten Nederland gehuisvest. Ilot Marine-

radiostation Terschelling on do locale Alphen-Riel zijn in 1997 opgeheven. Er is begonnen 

met het verlaten van het complex Kalvermarkt in Don Haag. Op do Frederikkazerne zal con 

aantal van de aldelingen gezamenlijk worden gehuisvest. De komende jaren zal het aantal 

lokaties alnemen. 



c,- r - fo 

Uitgave 

Ministeric van Delensic 

Nliliiaire Inlichtingendienst 

Postbus 20701 

2500 ES Don Haag 

Telefoon (070) 318 70 98 

Vormgeving 

Optima Forma bv 

Foto's 

Fotosectic 	lnlichtingondienst 

Aucliovisucle Dienst Koninklijko Landmacht 

Aucliovisucle Dienst Koninkiijke Marine 

Directic Voorlichting Hennie Keeris, Rene van Bake] 

Druk 

SDL Gratisch Bcdriji 

Hot MID-jaarverslag 1997 stoat op Internet °miff: 

wn'wintndcf.nl. 
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