From:
Sent:
To:
Subject:

Ik snap niet dat de MIVD toegestaan heeft dat publicatie met de namen van MIVD medewerkers op internet zijn
gezet. Want namen zijn vrij eenvoudig via internet aan foto's en erger nog, adressen te koppelen

Hiermee laten wij u weten dat wij uw e-mail hebben ontvangen en dat wij uw bericht serieus nemen.
Uit de inventarisatie is gebleken dat u zesmaal voorkomt in Ingelicht, alleen met naam . U staat niet op een foto :

Hierdoor kunt u in verband worden gebracht met de MIVD en kunt u mogelijk ongewenst benaderd worden . Er zijn
nog geen aanwijzingen dat dit is gebeurd .
Indien u ongewenst wordt benaderd, adviseren wij u een Melding Van Voorval in te vullen. Dit kunt u doen via het
intranetportaaL Houd vervolgens een logboek bij van de benaderingen en bewaar bewijsmateriaal (e-mails,
berichten, screenshots, foto's, etc.). Neem bij elke verdachte benadering naar aanleiding van de publicatie Ingelicht
direct contact op met ingelicht.bs@mindef.nl.
Wat kunt u doen om de kans op benadering te verkleinen:
• Pas de beveiliging van uw social media profiel( en) aan en stel in wat anderen van u mogen zien . Via
www.uwonlineidentiteit.nl kunt u de verschillende beveiligingsinstellingen per social medium bekijken .
• Accepteer geen vriendschapsverzoeken van onbekenden;
• Noem MIVD niet als uw voormalige werkgever op social media en wees terughoudend met specifieke
functiebenamingen .
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .
Met vriendelijke groeten,
Bureau communicatie MIVD
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Ik wil graag weten of mijn naam en beeltenis in de publicaties van de Ingelicht op internet voorkomt
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Beste
Hiermee laten wij u weten dat wij uw e-mail hebben ontvangen en dat wij uw bericht serieus nemen .
U geeft aan te zijn genoemd in Ingelicht. Hierdoor kunt u in verband worden gebracht met de MIVD en kunt u
mogelijk ongewenst benaderd worden. Er zijn nog geen aanwijzingen dat dit is gebeurd .
Indien u ongewenst wordt benaderd, adviseren wij u een Melding Van Voorval in te vullen. Dit kunt u doen via het
intranetportaaL Houd vervolgens een logboek bij van de benaderingen en bewaar bewijsmateriaal (e-mails,
berichten, screenshots, foto's, etc.). Neem bij elke verdachte benadering naar aanleiding van de publicatie Ingelicht
direct contact op met ingelicht.bs@mindef.nl.
Wat kunt u doen om de kans op benadering te verkleinen :
• Pas de beveiliging van uw social media profiel( en) aan en stel in wat anderen van u mogen zien . Via
www.uwonlineidentiteit.nl kunt u de verschillende beveiligingsinstellingen per social medium bekijken .
• Accepteer geen vriendschapsverzoeken van onbekenden;
• Noem MIVD niet als uw voormalige werkgever op social media en wees terughoudend met specifieke
functiebenamingen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .
Met vriendelijke groeten,
Bureau communicatie MIVD

L.S,
Ik heb na mijn missie i~ok in het blad gestaan. Moet ik hier nog iets mee doen? Ik neem aan dat er al
maatregelen zijn genomen? Een reactieve houding in deze lijkt me ongepast.
Groet,

Ministerie van
Plein-Kalvermarktcomplex I Kalvermarkt 32
2511 CB I Den Haag I Kame
Postbus 207011 2500 ES I Den Haag I MPC 58B
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Ministerie van Defensie
Plein-Kalvermarktcomplex I Kalvermarkt 32
2511 CB I Den Haag I Kame- Postbus 207011 2500 ES I D~C 588
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From:
Sent:

To:
Subject:

Beste meneer
Hiermee laten wij u weten dat wij uw e-mail hebben ontvangen en dat wij uw bericht serieus nemen .
Hoewel alle zorgvuldigheid is betracht bij de inventarisatie van namen en foto' s van Ingelicht, kon het inderdaad
voorkomen dat u geen bericht heeft ontvangen.
Wij danken u voor uw oplettendheid en uw melding. Dit zal worden meegenomen voor de volledigheid van de
registratie .
U kunt enkele maatregelen nemen om de kans op eventuele ongewenste benadering te verkleinen.
• Pas de beveiliging van uw social media profiel( en) aan en stel in wat anderen van u mogen zien. Via
www.uwonlineidentiteit.nl kunt u de verschillende beveiligingsinstellingen per social medium bekijken .
• Accepteer geen vriendschapsverzoeken van onbekenden;
• Noem MIVD niet als uw voormalige werkgever op social media en wees terughoudend met specifieke
functiebenamingen .
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben .
Met vriendelijke groeten,
Bureau communicatie MIVD

Aan:
Onderwerp: Meldpunt MIVD-blad Ingelicht
Goedemorgen,
Graag maak ik bij u bekend dat mijn naam en foto in de Ingelicht hebben gestaan :
Naam en functie genoemd
Naam en functie genoemd
Foto zonder naam

-

In Defensiekra
Geen naam .

nd ik op een foto met toen ma

Met vriendelijke groet
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From:
Sent:

To:
Subject:

Hiermee laten wij u weten dat wij uw e-mail hebben ontvangen en dat w ij uw bericht serieus nemen .
U geeft aan mogelij k te zijn genoemd in Ingelicht, waardoor u mogelijk ongewenst benaderd kan worden . Er zijn nog
geen aanwijzingen dat dit is gebeurd .
Indien u ongewenst wordt benaderd, adviseren wij u een Melding Van Voorval in te vullen . Dit kunt u doen via het
intranetportaaL Houd vervolgens een logboek bij van de benaderingen en bewaar bewijsmateriaal (e-mails,
berichten, screenshots, foto's, etc.). Neem bij elke verdachte benadering naar aanleid ing van de publicatie Ingelicht
direct contact op met ingelicht.bs@mindef.nl.
Wat kunt u doen om de kans op benadering te verkleinen :
• Pas de beveiliging van uw social media profiel(en) aan en stel in wat anderen van u mogen zien. Via
www.uwonlineidentiteit.nl kunt u de verschillende beveiligingsinstellingen per social medium bekijken .
• Accepteer geen vriendschapsverzoeken van onbekenden;
• Noem MIVD niet als uw voormalige werkgever op social media en wees terughoudend met specifieke
functiebenamingen .
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .
Met vriendelijke groeten,
Bureau communicatie MIVD

LS,
Ik heb van 2000 tot 2010 gewerkt voor de MIVD. Kan niet met zekerheid stellen dat ik in al die jaren nooit ge- of
vernoemd ben geweest in de ingelicht. Ik kan het me ook niet meer herinneren . Ik maak mij zorgen over mijn
persoonlijke veiligheid en die van mijn gezin.
Mvg
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Beste
Hiermee laten wij u weten dat wij uw e-mail hebben ontvangen en dat wij uw bericht serieus nemen.
U geeft aan te zijn genoemd in Ingelicht, waardoor u mogelijk ongewenst benaderd zou kunnen worden. Er zijn nog
geen aanwijzingen dat dit is gebeurd .
Indien u ongewenst wordt benaderd, adviseren wij u een Melding Van Voorval in te vullen. Dit kunt u doen via het
intranetportaaL Houd vervolgens een logboek bij van de benaderingen en bewaar bewijsmateriaal (e-mails,
berichten, screenshots, foto's, etc.). Neem bij elke verdachte benadering naar aanleiding van de publicatie Ingelicht
direct contact op met ingelicht.bs@mindef.nl.
Wat kunt u doen om de kans op benadering te verkleinen:
• Pas de beveiliging van uw social media profiel( en) aan en stel in wat anderen van u mogen zien. Via
www .uwonlineidentiteit.nl kunt u de verschillende beveiligingsinstellingen per social medium bekijken.
• Accepteer geen vriendschapsverzoeken van onbekenden;
•
Noem MIVD niet als uw voormalige werkgever op social media en wees terughoudend met specifieke
functiebenamingen .
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Bureau communicatie MIVD

Goede middag

Indien ik hier buiten defensie op wordt aangesproken, wat zijn de lines-to-take?
Graag verneem ik van U.
Gr
Met vriendelijke groet,

Defensiestaf
Ministerie van Defensie
PKCI Kalvermarkt 381 2511CB l'S Gravenhage !Gebouw
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From:
Sent:
To:
Subject:

RE: meldpunt ex-MIVD

Beste m e n e e Hiermee laten wij u weten dat wij uw e-mail hebben ontvangen .
Wij danken u voor uw oplettendheid en uw melding. Dit zal worden meegenomen voor de volledigheid van de
registratie.
U kunt enkele maatregelen nemen om de kans op eventuele ongewenste benadering te verkleinen.
• Pas de beveiliging van uw social media profiel( en) aan en stel in wat anderen van u mogen zien . Via
www.uwonlineidentiteit.nl kunt u de versch illende beveiligingsinstellingen per social medium bekijken.
• Accepteer geen vriendschapsverzoeken van onbekenden;
• Noem MIVD niet als uw voormalige werkgever op social media en wees terughoudend met specifieke
functiebenamingen .
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben .
Met vriendelijke groeten,
Bureau communicatie MIVD

LS,
Graag meld ik mij aan bij dit meldpunt. Ik ben bij de Dienst actief geweest in de periode 2004-2006 a
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This e-mail and the documents attached are contidential and intended solely tor the addressee; it maya lso be privileged . ~ive this email in error, please notify thesender immediately and destray it. As its integrity cannot besecured on the Internet, the . -iability
cannot be triggered tor the message content. Although thesender endeavers to maintain a computer virus-tree network, thesender does not
warrant that this transmission is virus-tree and will not be liable tor any damages resulting trom any virus transmitted.

This e-mail and the documents attached are confidential and intended solely for the addressee; it may also
be privileged. Ifyou receive this e-mail in
ease notify thesender immediately and destroy it. As its
integrity cannot be secured on the Internet,
liability cannot be triggered for the message content.
Although the sender endeavours to
·
'-'VJ, . . .._, .....~. virus-free network, thesender doesnotwarrant that
resulting from any virus transmitted.
this transmission is virus-free and will not
On all offers and agreements under which
supplies goods and/or services of whatever
nature, the Terms of Delivery from
""''w•u·"'vely apply. The Terms ofDelivery shall be
promptly subrnitted to you on your request.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Hiermee laten wij u weten dat wij uw e-mail hebben ontvangen en dat wij uw bericht serieus nemen.
U geeft aan te zijn genoemd in Ingelicht. Hierdoor kunt u in verband worden gebracht met de MIVD en kunt u
mogelijk ongewenst benaderd worden. Er zijn nog geen aanwijzingen dat dit is gebeurd.
Indien u ongewenst wordt benaderd, adviseren wij u een logboek bij te houden van de benaderingen en
bewijsmateriaal (e-mails, berichten, screenshots, foto's, etc.) te bewaren . Neem bij elke verdachte benadering naar
aanleiding van de publicatie Ingelicht direct contact op met dit mailadres of ingelicht.bs@mindef.nl.
U kunt zelf ook iets doen om de kans op ongewenste benadering te verkleinen :
•
Pas de beveiliging van uw social media profiel( en) aan en stel in wat anderen van u mogen zien. Via
www.uwonlineidentiteit.nl kunt u de verschillende beveiligingsinstellingen per social medium bekijken.
•
Accepteer geen vriendschapsverzoeken van onbekenden;
•
Noem MIVD niet als uw voormalige werkgever op social media en wees terughoudend met specifieke
functiebenamingen .
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .
Met vriendelijke groeten,
Bureau communicatie MIVD

Goede middag,
Beetje bezorgd over het feit dat mijn naam enkele malen in de Ingelicht vol staat uitgeschreven en dit blad
kennelijk met toestemming toenmalige SG openbaar is gemaakt. Een paar keer zwart gemaakt, maar vaker
nog voluit geschreven. Daar zat dus bij openbaar maken geen echte gedachte achter.
Met name wordt mijn naam gekoppeld aan rol in
functies.

Gelukkig maar, niet te specifiek qua

Destijds werd ons voorgehouden dat blad slechts intern zou rouleren. Achteraf hadden we kunnen weten dat
dit zonder rubricering niet af te dwingen zou zijn.
Naar ik aanneem is er een damage controll plan. Graag blij f ik op de hoogte van ontwikkelingen in deze.
Ook benieuwd wie dit informatiepunt "bemannen".
Met vriendelijke groet,

Verzonden vanafmijn Sony Xperia™-smartphone
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From:
Sent:
To:
Subject:

Beste meneer
Hiermee laten wij u weten dat wij uw e-mail hebben ontvangen en dat w ij uw bericht serieus nemen .
U geeft aan dat u bent benaderd naar aanleiding van de publicatie op de website Stichting Argus én dat u al eerder
ongewenst bent benaderd. Uit uw e-mail kunnen wij niet opmaken of de eerdere benadering het gevolg was van de
publicatie Ingelicht en of u destijds melding hebt gemaakt van de ongewenste benadering.
Indien u ongewenst bent benaderd, adviseren wij u een Melding Van Voorval in te vullen . Dit kunt u doen via het
intranetportaaL Houd vervolgens een logboek bij van de benaderingen en bewaar bewijsmateriaal (e-ma ils,
berichten, screenshots, foto' s, etc.). Neem bij elke verdachte benadering naar aanle iding van de publicatie Ingelicht
direct contact op met ingelicht.bs@mindef.nl.
Wat kunt u doen om de kans op benadering te verkleinen :
• Pas de beveiliging van uw social media profiel( en) aan en stel in wat anderen van u mogen zien . Via
www.uwonlineidentiteit.nl kunt u de verschillende beveil igingsinstellingen per social med ium bekijken.
• Accepteer geen vriendschapsverzoeken van onbekenden;
•
Noem MIVD niet als uw voormalige werkgever op social media en wees terughoudend met specifieke
functiebenamingen .
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .
Met vriendelijke groeten,
Bureau communicatie M IVD

Ls,
Recentelijk ben ik door een oude bekende aangesproken nadat hij mij via google (en dus de stichting Argus) had
gevonden .
Destijds is er door de redactie voor gekozen om mijn naam in een artikel te noemen dus al met al ben ik niet al te blij
met de gang van zaken. In het verleden heb ik allast gehad van opmerkelijke gebeurtenissen op het huisadres dus
mijn vraag is dus wat jullie nu gaan doen aan deze situatie.
Beste groet,

