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Nederlandse Censuurdienst
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Uw kenmerk

i, i

l . Naar aanle iding van hei gesprek dat het hoofd \ a n de sectie J u r i d i s c h e zaken van m i j n staf op
27 oktober 1998 met het plaatsvervangend hoofd van uw diens t , c Ven
gehad, r icht ik mij tot u met het volgende.

Als gevolg van de veranderde internationale vei l igheidssi tuat ie en de daarmee gepaard gaande
verminderde dreiging in West-Europa is onduidelijkheid ontstaan over de mate van
voorbereiding voor de uitoefening van censuur in buitengewone omstandigheden. De lange
reactietijd als gevolg van de verminderde dre ig ing is naar mijn mening ru im voldoende voor
de opbouw van een censuurorganisatie voor buitengewone omstandigheden. Er is dan
waarschijnlijk geen behoefte meer aan de Nederlandse Censuurdienst in de huidige vorm en
evenmin aan de huidige Kernstaf. Het is overigens onduide l i jk hoe controle op berichtgeving
in buitengewone omstandigheden kan worden uitgevoerd, met name op het gebied van de
telecommunicatie waar zich verschil lende ontwikkelingen op technisch en organisatorisch
gebied hebben voorgedaan. Ik ga er hierbi j vanuit dat het wettelijk kader voor de ui toefening
van censuur in buitengewone omstandigheden niet zal wijzigen. Recentelijk zijn de
belangrijkste wetten in dit verband, de Oorlogswet voor Nederland en de Wet buitengewone
bevoegdheden burgerlijk gezag, bij de herziening van de Nederlandse noodwetgeving opnieuw
vastgesteld.
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Ik'verzoek u het daarheen te leiden dat de activiteiten van de Kernstaf worden opgeschort en
dat door middel van wetenschappelijk onderzoek, uit te voeren bijvoorbeeld door TNO,
antwoord wordt gegeven op de geschetste vragen, teneinde te kunnen bepalen hoe in
voorkomend geval een censuurorganisatie vorm moet worden gegeven. Well icht zal er
behoefte b l i j ven aan een in de MI D op te nemen 'kenniscentrum' in enigerlei vorrn.
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