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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 27 oktober 1992

In het debat over het jaarverslag van de vaste Commissie voor de
Inlichtingen– en Veiligheidsdiensten1 over de periode juli 1990 - juli
1991, gehouden op 24 maart jl., is uitvoerig door verschillende woord–
voerders ingegaan op de samenstelling van de commissie, alsmede op
haar werkwijze en procedures. Door de voorzitter van de commissie is
toegezegd dat de commissie binnen enkele maanden haar zienswijze zal
geven op de aangesneden onderwerpen. Deze brief strekt tot nakoming
hiervan. De hierin vervatte opvattingen worden unaniem door de leden
van de commissie gedragen en kunnen worden gezien als een advies aan
de Kamer, die uiteindelijk tot beslissing bevoegd is.

De voorzitter van de commissie,
Brinkman

De griffier van de commissie,
Van der Windt

1 Samenstelling:
Van Mierlo (D66), Wöltgens (PvdA),
Bolkestein (VVD), en Brinkman (CDA),
voorzitter.
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1. Bestaansgrond en samenstelling van de commissie

De commissie werd voor het eerst op 25 maart 1952 ingesteld als de
vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (Handelingen
Tweede Kamer, zitting 1951-1952, blz. 1992). De aanleiding voor de
instelling was een debat in de Kamer over de Wet Buitengewone
bevoegdheden burgerlijk gezag (Kamerstuk 1539).

Uit dat debat blijkt dat reeds eerder vanuit de Kamer er op was aange–
drongen een commissie in te stellen die zou kunnen overleggen met de
minister van Binnenlandse Zaken over de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
en daarop controle uitoefenen. De toenmalige minister van Binnenlandse
Zaken, Teulings, had daarin toegestemd, echter met de kanttekening dat
die controle zou gelden voor alle inlichtingendiensten. Deze uitbreiding
ondervond bezwaren bij de andere verantwoordelijke bewindslieden.
Nadien werd de bereidverklaring van de minister weer beperkt tot alleen
de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De instelling van de commissie werd
evenwel niet verwezenlijkt.

In het debat over de Wet Buitengewone bevoegdheden burgerlijk
gezag werd de gedane toezegging in herinnering geroepen door de leden
Burger (PvdA) en Beernink (CHU). Beiden verzochten om op de kortst
mogelijke termijn een commissie uit de Tweede Kamer in te stellen «die
in het algemeen een zeker nauwer contact met en toezicht op de B.V.D.
zou hebben dan de algemene contröle, die het Parlement over alle
activiteit van de Regering heeft...» (Handelingen Tweede Kamer, zitting
1951-1952, 20 maart 1952, blz. 1980). Minister Beel van Binnenlandse
Zaken kon reeds een dag later mededelen dat over de instelling van een
dergelijke commissie overleg was geopend met de Voorzitter van de
Tweede Kamer, de heer Kortenhorst, en dat deze op zeer korte termijn
een voorstel zou doen aan de Kamer (Handelingen Tweede Kamer, zitting
1951-1952, 21 maart 1952, blz. 1988). Op 25 maart 1952 werd op
voorstel van de Voorzitter besloten tot instelling van de vaste commissie
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (Handelingen Tweede Kamer,
zitting 1951-1952, blz. 1992). De commissie werd samengesteld uit 5
leden, de fractievoorzitters van de toenmalige grootste fracties, en 5
plaatsvervangende leden. Nadien vervielen de plaatsvervangende leden
en werd de commissie steeds verder uitgebreid, tot 8 leden in de periode
1973-1977.

De grootte van de fractie was immer bepalend voor het lidmaatschap,
alsmede het fractievoorzitterschap. De kleinste fractie die in de
commissie was vertegenwoordigd, telde 6 leden (periode 1973-1977, de
fracties van D66 en van DS'70). In diezelfde periode telde de fractie van
de CPN 7 leden, doch was niet in de commissie vertegenwoordigd.
Sedert 1977 bestaat de commissie uit 4 leden, steeds afkomstig uit de
grootste fracties.

In 1989 is door de Voorzitter van de Kamer aan de fractie van Groen
Links (de vijfde fractie naar grootte) voorgesteld haar fractievoorzitter
eveneens deel te doen uitmaken van de commissie. De fractie gaf echter
te kennen dat zulks eerst zou kunnen geschieden indien aan de beslo–
tenheid van de vergaderingen van de commissie een einde zou komen.
Op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde werd evenwel
bepaald dat de commissie in beslotenheid vergadert.

De commissie heeft zich intern uitvoerig beraden op de vragen en
opmerkingen die in het debat zijn geuit. Buiten elke twijfel staat dat het
functioneren van de Inlichtingen– en Veiligheidsdiensten aan grondige
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parlementaire controle moet zijn onderworpen. De centrale vraag is op
welke wijze de parlementaire controle op deze diensten kan worden
uitgeoefend zonder hun effectief functioneren aan te tasten. Van belang
is dat op een heldere wijze de geheimhouding van operationele gegevens
is gewaarborgd. Indien het gaat om de taken en het algemene beleid met
betrekking tot de diensten is hierover in het openbaar een debat
mogelijk. De commissie verwijst in dit verband naar het openbare
overleg over de reorganisatie van de BVD (Kamerstuk 21 819, nr. 3),
over de verwijdering en vernietiging van BVD-dossiers (Kamerstuk
22 036, nr. 3) en over de notitie Ontwikkelingen op het gebied van de
binnenlandse veiligheid (Kamerstuk 22 463, nr. 3). In een openbare
gedachtenwisseling kunnen geen operationele gegevens aan de orde
komen. Aangezien deze gegevens zo nauw zijn verweven met de taken
en het beleid van de diensten is een scherpe scheiding hiertussen niet
goed mogelijk. Een adequate controle op de Inlichtingen– en Veiligheids–
diensten is dan ook alleen mogelijk indien de Kamer, naast de hoofd–
lijnen van beleid, ook kan beschikken over alle operationele feiten en
bijzonderheden. Hiervoor is reeds uiteengezet dat de Kamer sinds 1952
heeft gekozen voor een vaste commissie, bestaande uit enkele fractie–
voorzitters. In de huidige samenstelling van de commissie zijn vier
fracties vertegenwoordigd, waaronder die van de oppositie. In totaal
vertegenwoordigen deze fracties 137 van de 150 leden.

Het lid Schutte, gesteund door enkele andere leden, opperde de
commissie uit te breiden en het lidmaatschap van de commissie los te
koppelen van het fractievoorzitterschap. In die vergrote commissie, die
vooralsnog in beslotenheid bijeen zal komen, dienen alle zaken te worden
besproken die samenhangen met de inlichtingen– en veiligheidsdiensten.
De operationele aspecten zouden dan, in zijn optiek, kunnen worden
besproken in een sub-commissie, die op een zelfde wijze kan worden
samengesteld als de huidige commissie.

De commissie constateert dat dit voorstel niet wezenlijk verschilt met
de huidige gang van zaken. Gelet op het bijzondere karakter van het werk
van de diensten heeft de Kamer steeds gekozen voor een commissie van
beperkte omvang, waarvan de leden zijn benoemd op grond van hun
bijzondere positie binnen hun fracties. Omdat de commissie in beslo–
tenheid vergadert, bevordert dit de effectiviteit van de controle namens
de Kamer in hoge mate. Gezien haar ervaringen acht de commissie een
verandering, zoals voorgesteld, geen bijdrage leveren aan een betere
parlementaire controle.

2. Werkwijze, procedures en functioneren van de commissie

Algemeen

Door vele woordvoerders tijdens het debat van 24 maart 1992 is
ingegaan op het functioneren van de commissie. In deze bijdragen
stonden thema's centraal over de beslotenheid van de vergaderingen van
de commissie, het functioneren van de commissie en het inlichtingen–
recht op de voet van artikel 68 van de Grondwet. De commissie heeft
haar eigen werkwijze, procedures en haar functioneren eveneens intern
besproken. In haar beschouwingen, die hierna zullen worden verwoord,
worden de uitingen van kritiek mede betrokken.

Aan het begin van deze beschouwingen is reeds uiteengezet onder
welke omstandigheden en op grond van welke overwegingen de Kamer
in 1952 tot instelling van een commissie besloot.
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De commissie ziet het als haar taak kennis te kunnen nemen van alle
relevante inlichtingen die betrekking hebben op het functioneren van de
diensten. De regering verstrekt de commissie gevraagd en ongevraagd
de gegevens die voor een adequate controle noodzakelijk zijn. De infor–
matie heeft zowel betrekking op beleidsaangelegenheden als opera–
tionele feiten en uitvoeringszaken.

In de vergaderingen van de commissie met de verantwoordelijke
bewindslieden komen onderwerpen aan de orde die door een grote mate
van verscheidenheid worden gekenmerkt. Sinds twee jaar wordt de
Kamer daarover jaarlijks door middel van een verslag schriftelijk
ingelicht. In die verslagen wordt melding gemaakt van de onderwerpen
die in het verslagjaar zijn besproken. Vanwege de aard van het
besprokene moet worden volstaan met een summiere aanduiding van de
gedachtenwisseling. Ook nu zal de commissie niet in staat zijn een meer
expliciete aanduiding te geven. De beraadslagingen met de bewinds–
lieden zijn immer van geheime aard. De stukken die voorafgaand aan de
vergaderingen of staande de vergadering worden verstrekt, zijn voorzien
van die kwalificatie. De stukken worden niet vermenigvuldigd, doch ter
inzage van de leden gelegd bij het Presidiumsecretariaat. Daar worden
eveneens de aantekeningen van de vergaderingen achter slot bewaard.
De commissie juicht het toe dat de taken en de hoofdlijnen van beleid
worden behandeld in een openbare vergadering van een commissie of
van de Kamer. Gebleken is dat er geen verschil van mening bestaat dat
geheime zaken in beslotenheid besproken moeten worden. Zoals
hiervoor reeds aangegeven, is niet altijd een scherpe onderscheiding te
maken tussen geheime, vertrouwelijke en openbare gegevens. De
commissie is zich hiervan terdege bewust. Daarom ook worden onder–
werpen, nadat de operationele aspecten daarvan in de commissie zijn
besproken, in een tussentijds verslag aan de Kamer voorgelegd.
Voorbeelden hiervan zijn hiervoor reeds gememoreerd.

Artikel 68 Grondwet

De bewindslieden zijn immer en zonder uitzondering bereid volledige
opening van zaken te geven. De formele verplichting daartoe is geregeld
in artikel 68 van de Grondwet. De nakoming van die verplichting wordt
verondersteld in alle gevallen. Dit artikel vormt een van de pijlers van de
parlementaire democratie. Niet-nakoming van die verplichting moet
blijken, en bij gebleken niet-nakoming kan een situatie ontstaan, waarin
een bewindspersoon niet langer het vertrouwen van de Kamer heeft. De
plicht om inlichtingen te verstrekken is zowel actief als passief van aard.
Niet alleen de gevraagde inlichtingen moeten worden verstrekt, doch de
ministers hebben tevens de plicht uit eigen beweging gegevens aan het
parlement te verstrekken, indien dat wenselijk is in het belang van een
goede en democratische bestuursvoering.

Van de plicht om de Kamer inlichtingen te verstrekken kunnen
bewindslieden zich verschonen door een beroep te doen op het belang
van de Staat. Dit verschoningsrecht is expliciet in artikel 68 van de
Grondwet opgenomen. In voorkomend geval is het de Kamer die dit
beroep toetst, zonder vooraf te weten waarom dit beroep is gedaan. De
vraag rijst of de regering zich ook op dit verschoningsrecht kan beroepen
in een vergadering van de commissie voor de Inlichtingen– en Veilig–
heidsdiensten. In beginsel bestaat die mogelijkheid, omdat het in de
Grondwet niet is uitgesloten. Evenwel zou het bestaansrecht van de
commissie komen te vervallen indien de regering een beroep doet op het
belang van de Staat, ingeval zaken aan de orde komen die geheim zijn.
Voor zo ver valt na te gaan heeft de regering zich in de commissie
nimmer daarop beroepen.
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De regering verstrekt aldus inlichtingen aan de vaste commissie voor
de Inlichtingen– en Veiligheidsdiensten die zij niet aan de Kamer zou
verstrekken. Artikel 68 Grondwet geeft ook individuele leden het recht
inlichtingen van de regering te ontvangen. Dit recht wordt geen geweld
aangedaan door inlichtingen wel aan een commissie te verstrekken die
door de Tweede Kamer op goede gronden is ingesteld om parlementaire
controle uit te oefenen op het werk van geheime diensten, en niet aan de
Kamer in haar geheel of aan individuele leden. Immers, de regering
verstrekt de inlichtingen aan de commissie in haar hoedanigheid van
orgaan van de Kamer, en niet aan de individuele leden van die
commissie. In die zin wijkt het oordeel van de commissie af van dat van
het lid Schutte. De commissie fungeert niet als een zeef van inlichtingen
die wel en die niet openbaar kunnen worden, zoals hij stelde, doch als
een commissie die parlementaire controle uitoefent op geheime
aspecten van het overheidsbeleid waar het betreft de Inlichtingen– en
Veiligheidsdiensten. Controle die, naar de aard van de onderwerpen,
slechts in een kleine kring besproken kunnen worden. Het functioneren
van de vaste commissie voorkomt aldus dat de regering noodgedwongen
een beroep moet doen op de uitzonderingsgrond in artikel 68 van de
Grondwet. Hierdoor zou het gevaar ontstaan dat de Kamer de hoofd–
lijnen van het veiligheidsbeleid moet controleren en medebepalen zonder
over alle noodzakelijke (operationele) feiten en omstandigheden te
beschikken. Het een en ander is uiteraard niet in het belang van een
goede parlementaire controle en een effectieve bescherming van de in
het geding zijnde gewichtige staatsbelangen.

In een aantal gevallen komen onderwerpen aan de orde, waarvan een
deel geheim is, een deel vertrouwelijk en een deel dat ook in het
openbaar besproken kan worden. Het is van belang dat zulk een
onderwerp in den brede kan worden besproken in de commissie. Daarom
worden de inlichtingen en gegevens die openbaar kunnen worden
gemaakt, ontdaan van de vertrouwelijke en geheime aspecten. In dat
licht bezien fungeert de commissie niet als een zeef, doch legt zij verant–
woording af aan de Kamer, daarbij er op toeziend dat geen geheimen in
de openbaarheid worden gebracht. Vervolgens is het aan de Kamer om
te beoordelen of, en zo ja op welke wijze, behoefte bestaat aan een
gedachtenwisseling met de regering over de openbare gegevens.

3. Conclusie

Indien de Kamer een orgaan wenst te hebben dat ook wetenschap
krijgt van geheime gegevens, en daarop parlementaire controle uitoefent,
met uitsluiting van andere leden, dan blijft een vaste commissie voor de
Inlichtingen– en Veiligheidsdiensten noodzakelijk. Juist een commissie
die beperkt van samenstelling is, met leden die naar de aard van hun
functie binnen de Tweede Kamer geacht mogen worden een bijzondere
verantwoordelijkheid te hebben binnen hun onderscheiden fracties en in
de Kamer in haar geheel, mag in staat worden geacht afdoende parle–
mentaire controle uit te oefenen op het beleid van de regering op het
terrein van de Inlichtingen– en Veiligheidsdiensten. De commissie spreekt
de verwachting uit met deze brief een bijdrage te hebben geleverd aan
de nadere gedachtenwisseling, waarom vanuit de Kamer is gevraagd.
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