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Ingevolge artikel 22, derde lid van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 1987,
635), bericht ik u het volgende.

Naar aanleiding van een incidentmelding van het Hoofd Bureau Militaire Veiligheid van de
Marinestaf aan de MID is in nauw overleg met de Koninklijke Marechaussee een contra-
inlichtingenonderzoek gestart naar de heer ̂ HHHHIĤ  Van 15 tot 17 september 2000
is aan boord van Hr.Ms. Willem van der ZaarHrujdynia^olenTover dit incident gesproken met
de direct betrokkenen.

Uit de gehouden gesprekken blijkt dat er sprake is van het onbevoegd vermenigvuldigen en
onder zich houden door betrokkene van Staatsgeheim en NATO SECRET gerubriceerd
materiaal, met name operationele electronische oorlogsvoeringsgegevens (EOV-data).

In het onderzoek heeft het gegeven dat betrokkene een relatie heeft gehad met een vrouw van
Russische origine nadrukkelijk de aandacht gekregen. De aandacht van het contra-
inlichtingenonderzoek was specifiek gericht op het vaststellen van een mogelijke overdracht
van het gerubriceerde materiaal aan deze Russische vrouw. Het bevestigen c.q. uitsluiten van
een mogelijke relatie met een buitenlandse inlichtingendienst heeft in het onderzoek voorop
gestaan. In samenwerking met zusterdiensten is een grondig onderzoek ingesteld naar de
antecedenten en betrekkingen van deze vrouw.

Uit dit onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die overdracht van het
gerubriceerde materiaal kunnen bevestigen. Eveneens zijn er geen aanwijzingen gevonden die
mogelijk zouden kunnen wijzen op een relatie met een inlichtingendienst. Evaluatie van het
incident met genoemde zusterdiensten heeft tot de overtuiging geleid dat van een gerichte
benadering door een buitenlandse inlichtingendienst geen sprake is geweest.

Tot slot kan worden opgemerkt dat u zich met vragen omtrent deze zaak te allen tijde tot mij
kunt wenden.
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