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> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

De heer R. van Amersfoort 
Postbus 10591 
1001 EN Amsterdam 

Ministerie van Defensie 

Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst 

Datum 	2 0 SEP 2016 
Betreft 	Verzoek om inzage in dossier op basis van de Wet op de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) 

Geachte heer Van Amersfoort, 

Met de brief van 10 september 2015 heeft u verzocht om kennisneming van 
eventueel bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (verder: MIVD) 
aanwezige gegevens betreffende de politieke partij Pacifistisch Socialistische Partij 
/ PSP (of vergelijkbare namen) in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw 
(1950 tot en met 1969). Dit betreft een aanvraag als bedoeld in artikel 51 van de 
Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2002 (verder: Wiv 2002). Met 
betrekking tot uw verzoek deel ik u het volgende mee. 

Gelet op het onderstaande heb ik ten aanzien van uw verzoek het volgende 
besloten: 

voorzover het een verzoek tot kennisneming van actuele gegevens betreft, 
wijs ik uw aanvraag af; en 
voorzover het een verzoek tot kennisneming van niet-actuele gegevens betreft, 
wijs ik uw aanvraag toe. 

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 MIVD 
verwerkte gegevens niet van toepassing. 

Weigeringsgronden en beperkingen 

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

Sectie Juridische Zaken 

Van Alkemadelaan 786 
MPC 58 C 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 

www.defensie.n1 

Contactpersoon 
MIVD/SJZ 

Onze referentie 

DIS2016016758 

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden. 
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Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst 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) 

- 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 to kunnen 
nemen van de gegevens; 

o (g) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel 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. 
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Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst 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 MIVD 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 MIVD en daarmee ten koste van de 
nationale veiligheid, ter bescherming waarvan de MIVD in het !even is geroepen. In 
dat geval moet ingevolge artikel 55, eerste lid, onder b, Wiv 2002 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 MIVD spreekt voor zich. Op grond van artikel 15 Wiv 2002 
dient het hoofd van de MIVD namelijk zorg te dragen voor geheimhouding van 
bronnen, waaruit gegevens afkomstig zijn. Voor een dienst als de MIVD is deze 
geheimhouding van fundamenteel belang nu de MIVD 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 MIVD sterk bemoeilijken of frustreren. Tevens 
moeten menselijke bronnen geheim gehouden worden met het oog op met name 
hun veiligheid. 

De werkwijze van de MIVD 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 MIVD 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 wel degelijk een bedreiging vormen voor de democratische 
rechtsorde dan wel de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat. 

Daarnaast staat artikel 55, eerste lid, onder b, Wiv 2002 niet toe om stukken vrij 
te geven waarop de rubricering is vermeld. De wijze van rubricering geeft mogelijk 
inzicht in de werkwijze van de dienst (welke soort gegevens wordt op welke wijze 
gerubriceerd). Indien werkwijzen van de dienst inzichtelijk worden, gaat dit ten 
koste van het goed functioneren van de dienst en daarmee ten koste van de 
nationale veiligheid. 

Overige weigeringsgronden 

Ten aanzien van de relatieve weigeringsgronden genoemd in artikel 55, tweede lid, 
Wiv 2002, wordt opgemerkt dat deze gronden een reden kunnen zijn niet tot 
verstrekking van informatie over te gaan. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn 
indien het betreffende gegeven verwijst naar (identificeerbare) personen. 
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Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst Beslissing 

Gelet op het voorgaande heb ik uw aanvraag opgevat als een verzoek om 
kennisneming van bij de MIVD eventueel aanwezige niet-actuele gegevens 
betreffende de politieke partij Pacifistisch Socialistische Partij / PSP (of 
vergelijkbare namen) in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw (1950 tot en 
met 1969). Naar aanleiding van uw verzoek heeft grondig archiefonderzoek 
plaatsgevonden naar dergelijke gegevens. Bij het onderzoek zijn documenten 
aangetroffen. 

De documenten mag ik evenwel gedeeltelijk niet ter inzage geven, omdat daardoor 
actuele werkwijzen van de dienst openbaar zouden kunnen worden. Hierdoor kan 
het goed functioneren van de MIVD en daardoor de nationale veiligheid, ten 
behoeve waarvan deze dienst werkzaam is, worden geschaad. 

Het openbaar maken van persoonsgegevens van derden in het kader van 
verzoeken om kennisneming is in beginsel niet toegestaan. De eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen dient in dit geval zwaarder te 
wegen dan uw belang bij kennisname van deze gegevens. In de documenten zijn 
daarom de namen van personen, niet zijnde (zeer) bekend veronderstelde 
personen van wie de namen (op een andere wijze) eenvoudig zouden kunnen 
worden achterhaald, verwijderd. 

Teneinde te voorkomen dat de gegevens in het geheel niet kunnen worden 
vrijgegeven, worden de gegevens aan u verstrekt in de vorm van bewerkte 
fotokopieen. Ook eventuele rubriceringen zijn verwijderd. 

De voornoemde documenten treft u bijgaand aan. 

Met betrekking tot de aangelegenheden die voor de MIVD nog wel actueel zijn, doe 
ik uitdrukkelijk geen mededeling, ook niet ten aanzien van de vraag of dergelijke 
gegevens wel of niet aanwezig zijn. Op de website van de MIVD 
(www.defensie.nl/mivd) vindt u het meest recente jaarverslag van de MIVD waarin 
u kunt lezen met welke actuele zaken de MIVD zich zoal bezighoudt. 
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vo 
ARIS-GENERAAL 

Drs. W.J.P. Geerts 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN DEFENSIE, 

Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken. Het 

bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (of een kopie 

daarvan) en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de 

Minister van Defensie t.a.v. de Commissie Advisering Bezwaarschriften Defensie, DienstenCentrum 

Juridische Dienstverlening, Postbus 90004, 3509 AA te Utrecht. 
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verkiezingen van, 
Socialistisehe Unie,di 
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de "PSP deel aan de provincial!: 

Vpor 1957 

In 1955 had zich een groep "politick daklozen" gevormd, van met name mensen die zich nid (meer) thuis voelden bij de politick van de PvdA 
de ('N.[1] 
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