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D:atum Kenmerk Onderwerp 

2juni2003 03G457005 Commissie van Toezicht 

Bij deze informeer ik u over enkele ontwikkelingen aangaande de Commissie van 
Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. 

Allereerst kan ik u melden dat de voorzitter van de commissie, mw. mr. LP. Miebiels 
van Kessenich-Hoogendam haar werkzaamheden per 1 juni jl. is begonnen. Zij 
werkt in de maand juni 2003 vanuit een kamer bij het kabinet 11P van het ministerie 
van Algemene Zaken . Zij richt zich in deze maand vooral op de voorbereiding van 
de start van de commissie. Met ingang van 1 juli 2003 komt het nieuwe kantoorpand 
van de commissie, gelegen aan de Anna van Saksenlaan 50 te Den Haag, ter 
beschikking. Mw. Miebiels van Kessenich zal vanaf dat moment haar intrek nemen in 
dit pand. Eveneens op 1 juli 2003 zullen de leden van de commissie van toezicht 
aantreden. Dr. mr. C. Fasseur is inmiddels benoemd. Ten aanzien van de benoeming 
van het tweede lid is enige nadere uitleg vereist. 
Op 1 mei 2003 bracht de vaste commissie BZK van de Tweede Kamer de volgende 
voordracht uit: 3. BA. Lutken. Deze voordracht was 
aanleiding voor extra ministerieel overleg russen de minister-president en de 
ministers van BZK en Defensie, i.c. de betrokken ministers die als gevolg van artikel 
65 van de Wiv 2002 de voordracht doen voor de benoeming van de leden van de 
commissie van toezicht. 

Besloten werd om voor te stellen de heer Lutken voor te dragen voor benoeming tot 
lid van de commissie van toezicht en hier in de eerstvolgende RIV en in de daarin 
volgende .tvffi. de instemming van alle ministers te vragen. De definitieve voordracht 
zal eerst plaatsvinden indien het door de AIVD ingestelde veiligheidsonderzoek 
uitwijst dat er geen bezwaren bestaan tegen de benoeming van dhr. Lurken. 
Gevraagd besluit: instemmen met het voorstel om de heer B.A. Lutken voor te 
dragen tot lid van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten. 
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In voornoemd ministerieel overleg werd duidelijk dat de benoemingsprocedure van 
de leden van de commissie van toezicht als weinig aantrekkelijk ervaren was. Eerder 
had de vice-president van de Raad van State zich in gelijke bewoordingen uitgelaten. 
In een brief aan. de voorzitter van de Tweede Kamer gaf de heerTjeenk Willink. dan 
ook aan dat hij een wens tot vereenvoudiging van de benoemingsprocedure onder de 
aandacht van de minister-president zou brengen. 
V orenstaande geeft aanleiding tot het doen van een nader onderzoek naar 
mogelijkheden om de benoemingsprocedure te wijzigen. Dit kan ertoe leiden dat de 
W1V 2002 op dit punt gewijzigd wordt. Een en ander vergt een zorgvuldige afweging, 
alvorens met definitieve voorstellen te komen. De Adviesgroep 7C van het CVIN 
kan worden gevraagd de benoemingsprocedure te onderzoeken en met voorstellen 
dienaangaande te komen. 
Gevraagd besluit: De Adviesgroep 7c krijgt de opdracht om een onderzoek in 
te stellen naar de mogelijkheden om de procedure tot benoeming van leden 
van de Commissie van Toe zicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten te 
vereenvoudigen en wordt gevraagd om hiertoe concrete voorstellen te doen. 

De Coördinator van de 
Inlichtin?eiligheidiensten, 

\r'J\ ~ 
W.J . Kuijken 


