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Betreft Verzoek om kennisneming

Geachte heer Zenger,

Bij brief van 27 januari 2014 heeft u verzocht om kennisneming van eventueel bij
de Aigemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aanwezige gegevens over
de bestuurlijke aangelegenheid: openbaarmak!ng tapstatistieken sinds 1971. Dit
betreft een aanvraag als bedoeld in artikel 51 van de WIV 2002.

Beslissing
Gelet op het onderstaande kan ik u ten aanzien van uw verzoek het volgende
mededelen:

ik wijs uw aanvraag af op grond van artikel 55, lid 1, onder b Wiv 2002.

Wettelijk kader
Op uw verzoek is de Wiv 2002 van toepassing. Ingevolge artikel 45 Wiv 2002 zijn
de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens in
het geval van verzoeken tot kennisneming van door of ten behoeve van de AIVD
verwerkte gegevens niet van toepassing.

Bij de beoordeling van verzoeken om kennisneming van bij de AIVD aanwezige
gegevens staat voorop dat deze dienst zijn wettelijke taak uitsluitend binnen een
zekere mate van geheimhouding effectief kan uitvoeren.

In de Wiv 2002 is vastgelegd dat een aanvraag als bedoeld in artikel 51 Wiv 2002
wordt afgewezen:

voor zover verstrekking van de gegevens waarop de aanvraag betrekking
heeft

o (a) de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
o (b) de nationale veiligheid zou kunnen schaden;
o (c) bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn
medegedeeld. (artikel 55, eerste lid, Wiv 2002)
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voor zover het belang van verstrekking van de gegevens waarop de
aanvraag betrekking heeft niet opweegt tegen de volgende belangen:

o (a) de betrekkingen van Nederland met andere landen en met
internationale organisaties;

o (b) de economische of financiele belangen van de staat, de
andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen;

o (c) de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
o (d) inspectie, controle en toezicht door of vanwege

bestuursorganen;
o (e) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
o (f) het belang, dat de persoon of organisatie waarop de gegevens

betrekking hebben erbij heeft om als eerste kennis te kunnen
nemen van de gegevens;

o (g) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wei derden. (artikel 55, tweede lid, Wiv 2002)

Voorts is in de Wiv 2002 bij een aanvraag als bedoeld in artikel 51 Wiv 2002
vastgesteld dat:

in het geval dat de aanvraag betrekking heeft op gegevens vervat in
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, er geen gegevens
worden verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen;
over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering gegevens kunnen worden verstrekt in niet
tot de personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen
heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd,
kunnen de gegevens in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt;
met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd
samengestelde adviescommissie het verstrekken van gegevens over
daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen kan plaatsvinden,
indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het
rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de
aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

Nationale veiligheid
Een van de in artikel 55 Wiv 2002 genoemde weigeringsgronden is dat de
verstrekking van de gevraagde gegevens de nationale veiligheid niet mag
schaden (artikel 55, eerste lid, onder b, Wiv 2002). De AIVD moet zijn bronnen,
zijn werkwijze (modus operandi) en zijn actuele kennisniveau geheim kunnen
houden. Het betreft hier kritische ondergrenzen. Worden deze overschreden dan
gaat dit ten koste van het goed functioneren van de AIVD en daarmee ten koste
van de nationale veiligheid, ter bescherming waarvan de AIVD in het leven is
geroepen. In dat geval moet ingevolge artikel 55, eerste lid, onder b Wiv 2002
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het verstrekken van informatie worden geweigerd, omdat dit de veiligheid van de
staat zou kunnen schaden. Het betreft hier een absolute weigeringsgrond.

Het belang van geheimhouding van bronnen, in het bijzonder menselijke
bronnen, en werkwijze van de AIVD spreekt voor zich. Op grond van artikel 15
Wiv 2002 dient het hoofd van de AIVD namelijk zorg te dragen voor
geheimhouding van bronnen, waaruit gegevens afkomstig zijn. V~~r een dienst
als de AIVD is deze geheimhouding van fundamenteel belang nu de AIVD voor
een groot deel van zijn informatie afhankelijk is van menselijke bronnen. Indien
zou blijken dat niet zorgvuldig wordt omgegaan met (informatie van) bronnen,
dan zou dit de effectieve taakuitvoering van de AIVD sterk bemoeilijken of
frustreren. Tevens moeten menselijke bronnen geheim gehouden worden met het
oog op met name hun veiligheid.

De werkwijze van de AIVD moet geheim gehouden worden om te vermijden dat
personen en organisaties die de aandacht van de dienst behoeven, door kennis
van die werkwijze zich aan die aandacht weten te onttrekken.

Bij het actueel kennisniveau gaat het om bij de AIVD aanwezige kennis over
actuele bedreigingen van de veiligheid van de staat. Wetenschap hieromtrent kan
worden gebruikt om dreigende aantastingen van de staatsveiligheid verborgen te
houden. Voor de vraag of een gegeven nog actueel is, is het niet van belang of er
sprake is van maatschappelijke actualiteit. Een bepaald fenomeen of een
bepaalde groepering kan als zodanig weliswaar niet meer in de publieke
belangstelling staan, maar nog wei degelijk een bedreiging vormen voor de
democratische rechtsorde dan wei de veiligheid of andere gewichtige belangen
van de staat.

Overige weigeringsgronden
Ten aanzien van de relatieve weigeringsgronden genoemd in artikel 55, lid 2, Wiv
2002 wordt opgemerkt dat deze gronden een reden kunnen zijn niet tot
verstrekking van informatie over te gaan. Verder staat artikel 45 van de WIV
2002 het openbaar maken van persoonsgegevens van derden in het kader van
verzoeken om kennisneming niet toe.

Motlverlng
Naar aanleiding van uw verzoek om kennisneming van bij de AIVD (en zijn
rechtsvoorganger BVD) eventueel aanwezige gegevens betreffende de door u
vermelde bestuurtijke aangelegenheid, heeft een grondig archiefonderzoek
plaatsgevonden.

Bij het archiefonderzoek zijn gegevens aangetroffen over de door u vermelde
bestuurlijke aangelegenheid.

De documenten waarin genoemde gegevens zijn geregistreerd, mag ik evenwel
op grond van artikel 55, eerste lid onder b van de Wiv 2002 niet, of gedeeltelijk
niet, ter inzage geven, omdat daarmee het actuele kennisniveau van de dienst of
een nog actuele werkwijze bekend kunnen worden.
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Ik merk hierbij op dat met de openbaarmaking van het aantal taps van de AIVO
inzicht wordt gegeven in de aard en omvang waarop deze specifieke werkwijze
van de dienst wordt ingezet. Oat geldt des te meer indien dergelijke gegevens
van jaar toe jaar beschikbaar zouden komen, waarbij vervolgens zicht wordt
gegeven op de ontwikkelingen daarin, al dan niet gerelateerd aan ontwikkelingen
in de communicatietechnologie. Oergelijke informatie is dan ook vertrouwelijk en
is als staatsgeheim gerubriceerd. Afgezien van een eenmalige openbaarmaking in
2010 naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie, worden
deze gegevens uitsluitend vertrouwelijk ter kennis gebracht aan de Commissie
voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer. Oat de
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten alsmede de
leden van de Tweede Kamer van oordeel zijn dat gegevens met betrekking tot
kwantitatieve tapstatistieken niet als staatsgeheime informatie kan worden
aangemerkt maakt mijn oordeel niet anders.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben ge"informeerd.

Hoogachtend,
Oe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

MJ. Kuipers
Plaatsvervangend hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Op grond van de Aigemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes
weken na bekendmaklng van het beslult een bezwaarschrtft Indlenen. Het bezwaarschrlft
dlent In leder geval te bevatten: de naam en het adres van de Indlener, de dagtekenlng,
een omschrljvlng van het beslult waartegen het bezwaar Is gertcht en de gronden van het
bezwaar.
Het bezwaarschrlft dlent te worden gertcht aan: Minister van Blnnenlandse Zaken en
Konlnkrljksrelatles, Aigemene Inllchtlngen- en Velligheldsdienst, Afdellng Jurtdlsche Zaken,
Postbus 20010, 2500 EA Den Haag.
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