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Onderwerp
Ambtsbericht inzake het functioneren van LTZ2OC,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Op 24-4-2002 heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden met LTZ2OC|
Daarbij is o.a. vastgesteld datÉlH^phet afgelopen jaar in omstandigheden die fijn" functie
van analist Maritieme StrijdkracnternBgelmatig hebben verzwaard (zoals de naweeën van
een ingrijpende reorganisatie en ontvlechting; een zeer groot gebied van verantwoording [de
vloten van de staten van de voormalige Sovjet-Unie en de zeestrijdkrachten en piraterij van
landen gelegen in Zuidoost Azië en India en Pakistan]; als projectofficier enkele keren belast
met enkele speciale, sterk gecompartimenteerde opdrachten, regelmatig zeer beperkte
informatie; extra verantwoordelijkheid als aanspreekpunt MIVD op het gebied van
Information Operations) goed tot zeer goed en in grote mate van zelfstandigheid heeft
gefunctioneerd.

f̂lH|0P bijdragen aan de vervulling van de functie en aan een gunstig werkklimaat binnen
het regiobureau, de afdeling en afdelingsoverschrijdend variëren o.i. van goed tot uitstekend.
Zijn plichtsbetrachting blijkt dagelijks groot en ook zijn vakkennis, inzicht, de kwaliteit van zijn
producten, zijn organisatievermogen, initiatief, vermogen tot samenwerking, ondersteuning
van collegae en flexibiliteit zijn stuk voor stuk bovengemiddeld.



Kortom, met betrekking tot het merendeel van de aspecten van de functie toontj
kwaliteiten die uitgaan boven de eisen die de vervulling van de functie stelt. Hoewel het
vanzelfsDrekend zo is dat het altijd nog beter kan en moet, en ik bijvoorbeeld graag zou zien
dat̂ mpprobeert om (in samenwerking met andere analisten) vanuit een meer integrale
benadering (maritiem, in combinatie met bijv. politieke en economische ontwikkelingen)
trendmatige analyses en beoordelingen te ontwikkelen m.b.t. maritieme ontwikkelingen op de
middellange en de langere termijn (bijv. als het gaat om de Russische vloot, de Chinese
vloot en de Indiase vloot), is dit voornamelijk een kwestie van hiervoor binnen het
regiobureau meer tijd vrijmaken. ̂ BBBfris hiertoe zonder meer in staat.
Al met al moge het duidelijk zijn dat wij ̂ Ü^geschikt achten voor het vervullen van
andere functies op het huidige dan wel op het naasthogere niveau.

Verzoeke dit ambtsbericht op te nemen in de persoonsbescheiden van betrokkene.

In de hoop u met dit ambtsbericht van dienst te kunnen zijn en desgewenst graag bereid tot
nadere toelichting verblijvep wij,
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Ambtsbericht inzake de moord op dhr Fortuin
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Ingevolge artikel 37, eerste lid van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Stb. 2002,
148), bericht ik u het volgende.

In het kader van de reguliere taakuitvoering van de MIVD inzake het onderzoek naar factoren die van
invloed zijn of kunnen zijn op de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde voor
zover de krijgsmacht daarbij betrokken is of naar verwachting zal worden betrokken (artikel 7, tweede lid,
onder a, Wiv 2002) is in de periode eind mei-eind juni een aantal malen met een bron gesproken. Tijdens
deze gesprekken werd door de bron ongevraagd het volgende aangegeven:

Door middel van posters zouden activisten hebben opgeroepen tot gewelddadige acties tegen dhr. Pim
Fortuyn. Bron heeft een medewerker van de MIVD een grote originele poster laten zien waarop het hoofd
van dhr. Pim Fortuyn was afgebeeld. Op het voorhoofd was een omgekeerde langwerpige driehoek
geplaatst waardoor de suggestie werd gewekt dat dhr. Pim Fortuyn daar getroffen zou moeten worden.
Volgens bron zijn bedoelde posters meteen na de aanslag door de betrokken actiegroep(en) verwijderd.
De maker van de poster zou een relatie hebben met "...socialisten..." en "....anti-globalisten...".

Tevens werd door bron aangegeven

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.
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Hoewel bron soms neigt tot "jumping to conclusions" is de door bron tot dusverre aangeleverde feitelijke
informatie met betrekking tot de eerdergenoemde taakuitvoering van de MIVD betrouwbaar gebleken.

Tot slot kan worden opgemerkt dat u zich met vragen omtrent deze zaak dan wel voor inzage in de aan
deze mededeling ten grondslag liggende gegevens te allen tijde tot mij kunt wenden.
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