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Veiligheidsdienst (hierna: MIVD) een aanvraag gedaan. In uw aanvraag verzoekt Bij beantwoordlng darum, 

u om kennisneming van gegevens die mogelijk bij de MIVD aanwezig zijn. U on~e referentie en betrett 

verzoekt om afschriften van de Regiobulletins Nederlandse Antillen en Aruba, vermelden. 

zoals die tussen 1 januari 1993 en 31december1995 zijn opgesteld door de 
Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Marinestaf. Mochten deze jaargangen 
niet meer beschikbaar zijn, dan verzoekt u om een afschrift van de laatste drie 
beschikbare jaargangen. 

Bij brief van 2 december 2020 is de ontvangst van uw aanvraag door de MIVD 
bevestigd en bent u verzocht een aantal aanvullende vragen te beantwoorden. Op 
die manier kan warden beoordeeld of sprake is van een redelijk doel en of sprake 
is van misbruik van recht tot het doen van inzageverzoeken. Bij brief van 18 
december 2020 heeft u aan dit verzoek gehoor gegeven en hebt u toegelicht dat u 
aanvraag tot doel heeft om materiaal te vergaren ten behoeve van een 
vervofgonderzoek en niet is bedoeld om vernietiging van informatie tegen te gaan. 

Bij brief van 23 februari 2021 bent u ge"informeerd dat uw aanvraag in behandeling 
is genomen en dat de wettefijke beslistermijn is verdaagd met vier weken. Uw 
aanvraag betreft een aanvraag als bedoeld in artikel 80 van de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (verder: Wiv 2017). 

Hieronder licht ik mijn beslissing aan u toe. 

Beslissing 
Ik heb besloten uw aanvraag (gedeeltelijk) toe te wijzen. Er zijn bij het onderzoek 
naar de gegevens die u heeft opgevraagd namelijk niet-actuele gegevens 
aangetroffen. Ik licht dit toe. 

Motivering van de beslissing 
De MIVD mag alleen inzage geven in niet-actuele gegevens. Voor het werk van de 
MIVD is het cruciaal dat bepaalde informatie geheim blijft. Alleen dan kan de MIVD 
zijn wettelijke taak goed uitvoeren. In hoofdstuk 5 van de Wiv 2017 staat 
beschreven welke gegevens wel en niet mogen warden verstrekt. De relevante 
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wetsartikelen treft u aan in de bijfage. Daarin staat onder meer dater geen 
mededelingen mogen worden gedaan over de bronnen, de actuele werkwijzen en 
het actueel kennisniveau van de MIVD, omdat het de nationale veiligheid schaadt 
als die lnformatie bekend wordt. Bij inzageverzoeken zoals dat van u maak ik 
daarom altijd onderscheid tussen actuele en niet-actuele gegevens. 

Wat zijn actue/e gegevens? 
Actuele gegevens zijn gegevens die nog relevant zijn voor lopende onderzoeken. 
Voor zover het verzoek ziet op gegevens die nog actueel zijn voor de MIVD wijs ik 
uw aanvraag af. De MIVD kan zich niet ultfaten over de vraag of er gegevens zijn 
die zien op het actueel kennisniveau van de dienst. Het is tenslotte van het 
grootste belang dat niemand kan achterhalen waar de MIVD op dit moment wel of 
geen onderzoek naar doet. Bij de toets of er sprake is van actuele gegevens speelt 
de vijfjaarstermijn zoals genoemd in artikel 82 Wiv 2017 geen rol. Bij bestuurlijke 
aangelegenheden zijn de artikelen 84 en 85 Wiv 2017 van toepassing. Per 
aangetroffen document zar warden beoordeeld of het actuele gegevens bevat. Het 
vermelden van het aantal aangetroffen documenten, het geven van een 
omschrijving van de documenten die niet warden verstrekt en het vermelden van 
de gebruikte weigeringsgronden per document, zaf er in dit geva! toe lei den dat de 
nationale veiligheid kan warden geschaad. Ik doe hierbij een beroep op artikel 84, 
eerste lid, onder b Wiv 2017. 

Wat zijn niet-actue/e gegevens? 
Niet-actuele gegevens zijn gegevens die de MIVD ooit wel heeft verwerkt, maar die 
niet !anger relevant zijn. Die gegevens verstrek ik in principe wel, tenzij de 
natlonale veiligheid daardoor in gevaar komt. Als er geen niet-actuele gegevens 
zijn aangetroffen, dan meld ik dat ook. 

U heeft verzocnt om kennisneming van gegevens betreffende: "afschriften van de 
Regiobulletins Nederlandse Antillen en Aruba, zoals die tussen 1 januari 1993 en 
31 december 1995 zijn opgesteld door de Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van 
de Marinestaf". 

De documenten in het inzagedossier 
De gegevens die u heeft opgevraagd vindt u in het bijgesloten inzagedossier van 
twee documenten, bestaande ult acht bladzijden (inclusief toelichtingsformulieren). 
Hierbij merk ik op dat bepaalde pagina's in het inzagedossier zijn bewerkt. Artikel 
74 van de Wiv 2017 staat het openbaar maken van persoonsgegevens van derden 
namelijk nlet toe. Om die reden zijn de persoonsgegevens van derden uit de 
documenten verwljderd. 

De reden{-en) waarom een document gedeeltelijk niet aan u wordt verstrekt, kunt 
u vinden in de tussengevoegde toelichtingsforrnulieren. 

Extra inspanning 
Bij de interne zoekslag in de archieven van de MIVD (en haar voorgangers) is 
slechts een gedeelte van de door u opgevraagde informatie aangetroffen. Ten 
overvloede hecht ik eraan u te. informeren dat door de MIVD tevens navraag is 
gedaan bij het Minlsterie van Defensie of aldaar aanvullende exemplaren van de 
door u opgevraagde documenten aanwezrg zijn. Helaas heeft deze navraag geen 
aanvullende documenten opgeleverd. 
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U kunt bezwaar maken tegen deze beslissing 
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na 
dagtekening van deze brief een bezwaarschrift indienen. Zorg ervoor dat u de 
volgende gegevens opneemt in uw bezwaarschrift : uw naam, adres, de datum, een 
omschrijving van de beslissing waartegen u het bezwaar richt en uitleg waarom u 
het niet eens bent met de beslissing . U kunt uw bezwaarschrift sturen aan: 
Minister van Defensie t.a.v. de Commissie Advisering Bezwaarschriften Defensie, 
DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Postbus 90004, 3509 AA te Utrecht. 

I k vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd. 

Hoogachtend, 

VAN DEFENSIE, 
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