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AANBIEDINGSFORMULIER VOOR ONDERRADEN 

flft 
DTEKENING: 

MINISTER VA BINNENLANDSE ZAKE 

GOORDINEREND BEWINDSPERSOON; de Mmtster van B.nnenlandse Zaken en Konmkrqksrelat es 

\ 

1 a Dat u tnd tentng bq / J.r. tf/j/ 
onderraad : J"t1~~~}1 'J·Il...] 
Ken erk coord tnerend 

bewt ndspersoon: 

2a Datum verzendtng naar coord tnerend 

bewtndspersoon: 

2b Kenmerk/Afdeling: )OJ& .)]: /0) 

3. Motiven g tndten moet worden 

afgewe en van de 0-dagenterm t)n: 

n.v.t. 

Geen hamers uk: nee 

5. Datum evt. voorgaande 

behandeling: n v.t. 

6. Aan E -nott tca!leverphchttng 

voldaan: n.v.t. 

7. Advies utlgebracht door 

advtescollege(s) : n.v t . 

8. Interdepartementaal 

voorbere td met ; 

De lenste 

Algemene Zaken 

Justitie (incl. wetgevt ngstoets) 

Overeenstemmtng beretkl: Ja 

9. Behandeld in ambteliJk voorportaal: 

CV IN 

Overeenstemmi g beretkl: Ja. 

13. Voorgestelde condustes: 

10. Het voorstel 

vloett voort ut! de Vlet op de tnl ch ttngen- en vethghe .dsdtensten 2002 (WIV 2002) 

11. Korte t ttel: 

Aanwqzingsbeslutt artikel 39 WIV 2002 

12. ' orte tnhoud en doelstelling: 

Op grond van artikel 39, eerste lid, WIV 2002 worden bij of krachtens algemene maatregel 

van bestuur personen en instanties aangewezen waaraan de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten, op grond van een dringende en gewichtige reden, gegevens ku nen 

verstrekken die van belang zijn voor de behartiging van hun publieke taken. 

Het voorgestelde Aanwijzingsbesluit artikel 39 WIV 2002 wijst in de eerste plaats alle 

ministers aan , zodat als er op enig gebied door de AIVD of de MIVD een misstand 

gesignaleerd wordt , dit altijd aan de betrokken minister gemeld kan worden. Oaamaasl 

worden, vanwege hun onafhankelijke positie ten opzichte de betrokken minister, ook nog 

afzonderlijk vier financiële toezichthouders aangewezen. Tot slot worden de burgemeesters 

aangewezen wat betreft hun taak op het gebied van de openbare orde en wat betreft hun 

rol bij het voordragen van personen voor koninklijke onderscheidingen 

lnstemïlen me toezendtng aan de mmtsterraad. De mtntsterraad zal gevraagd worden tn te stemmen met toezend tng aa betde kamers der 

Staten-Generaal (in verband met art ikel 39 , derde hd, WIV 2002) en , tndten de voorhangprocedure nte tot tngrt) pende WtJZtgtngen heeft geletd, 

') Getekend aanbiedingsformulier in originali (enkelvoud) te verzenden aan de coörd inerend bewindspersoon, die de 
rubrieken 1, 3, 8 en eventueel 16 invult. 



14. Gevolgen voor de fl)ksbegrohng op korte of lange erm11n voor de meeqarenafspraken, voor de soc1ale lasten, eventuele f1nanc1ele gevolgen voor 

lagere publi ekrechtelijke lichamen of betrokken 'nstelhngen: n v t. 

NB Op grond van art 15 Comptab1hle1lswet ~ b1j oorstellen van wel met financ1êle gevolgen en bij mededelingen aan oe Staten-Generaal over voorgenomen 

beleidsvoorstellen, het standaardformulier 'overzicht van de finanoêle gevolgen voor de njksbegroting' Ie zijn gevoegd 

Gevolgen voor de arbetdsmar t: 

n.v . . 

16. Gevolgen voor het riJ sapparaat: 

personeelsbezetting: n.v. t. 

hutsvestmg: n v.t. 

m1l lenntumtoets: n.v t. 

17 Aanvullende opmerkmgen v.I. : 

S.Naam en telefoonnummer contactpersonen: I 

• 
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Aanwijzingsbesluit artikel 39 WIV 2002 

Besluit van ... tot aanwtjzing van personen en instanties op grond van artikel 39, eerste lid, van 

de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Aanwijzingsbesluit artikel 39 WIV 2002) 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. 
enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van ... 
(datum en nummer). gedaan mede namens Onze Minister van Defensie; 

Gelet op artikel 39, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veil[gheidsdiensten 2002; 

De Raad van State gehoord (advies van ... . (datum en nummer)); 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 

... ... (datum en nummer), uitgebracht mede namens Onze Minister van Defensie; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1 

Als personen of instanties als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2002 worden aangewezen: 

a. Onze Ministers; 

b. De Nederlandscha Bank N.V.; 

c. de Stichting Autoriteit Financiële Markten; 

d. de Pensioen- & Verzekeringskamer; 

e het Financieel Expertisecentrum; 

f. de burgemeesters, voor zover het betreft hun taak bedoeld in artikel 172, eerste lid, van de 

Gemeentewet alsmede voor zover het betreft hun taak betreffende het adviseren omtrent 

voorstellen voor het verlenen van een koninklijke onderscheiding. 

Artikel2 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad 

waarin het wordt geplaatst. 

Artikel3 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit artikel 39 WIV 2002. 

lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 

Gegeven 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

De Minister van Defensie, 
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Nota van toelichting 

In verband met het bijzondere karakter van gegevens die door of ten behoeve van de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
{MIVD) worden verwerkt kent de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (WIV 

2002) een gesloten verstrekkingenstelseL Dit houdt in dat verstrekking van gegevens door deze 
diensten alleen mogel ijk is als de WIV 2002 daarin voorziet. De externe verstrekking van 
gegevens is in beginsel slechts mogelijk in het kader van: een goede taakuitvoering van de 
diensten (artikel 36 WIV 2002). de opsporing of vervolging van strafbare feiten (artikel 38 WIV 
2002), de samenwerking tussen diensten (artikel 58 en 59 WlV 2002) en verzoeken om 
kennisneming van gegevens (hoofdstuk 4 WIV 2002). 

Daarnaast biedt artikel 39 WIV 2002 de mogeiijkheid voor het verstrekken van gegevens op 
grond van een dringende en gewichtige reden aan bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur aangewezen personen of instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van een 

publieke taak. voor zover deze gegevens tevens van belang kunnen zijn voor de behartiging 
van de aan hen in dat kader opgedragen taken . De onderhavige algemene maatregel van 
bestuur voorziet in deze aanwijzing. 

Tijdens de parlementaire behandeling van de WIV 2002 is de verwachting uitgesproken dat de 
diensten van de in artikel 39 neergelegde bevoegdheid in de praktijk een zeer terughoudend 

gebruik zullen maken 
1 

en dat ook bij de aanwijzing van personen en instanties 
terughoudendheid zal worden betracht2 Er wordt inderdaad slechts een beperkt aantal 
personen en instanties aangewezen. Een uitgangspunt daarbij is geweest dat als een dienst in 

het publieke domein ernstige misstanden aantreft er altijd de mogelijkheid moet bestaan dit bij 
een verantwoordelijke instantie te melden. Tevens is er gelet op praktijkgevallen uit het 
verleden waarin gegevens werden verstrekt waaraan een dringende en gewichtige reden ten 

grondslag lag. Met de thans voorliggende aanwijzing worden naar verwachting zowel 
bestaande als toekomstige gevallen waarin het mogelijk moet zijn onder de voorwaarden van 

artikel 39 informatie te verstrekken voldoende bestreken. Van de in artikel 39, eerste lid, 
opgenomen mogelijkheld van subdelegatie wordt derhalve geen gebruik gemaakt. 

in de eerste plaats zijn de ministers aangewezen. Daardoor is gewaarborgd dat, in het geval dat 
een dienst bij zijn taakuitvoering stuit op ernstige misstanden die niet kunnen worden 
gekwalificeerd als strafbare feiten maar wel tot grote problemen kunnen leiden bij de uitoefening 
van een publieke taak, dit kan worden gemel·d aan de minister die verantwoordelijk is voor het 
betreffende beleidsveld. Aangezien niet kan worden voorzien op welk beleidsveld zich in de 
toekomst dergelijke misstanden zullen voordoen zijn alle ministers aangewezen. Daarbij 
behoeft in deze amvb niet te worden aangegeven tot welke minister een dienst zich in een 

bepaald geval dient te richten. aangezien de formulering van artikel 39, eerste lid, ('voor zover 
deze gegevens tevens van belang kunnen zijn voor de behartiging van de aan hen in dat kader 

opgedragen belangen') reeds aangeeft dat het in voorkomende gevallen steeds gaat om de 
betreffende betrokken minister. Als aan een minister in dit kader gegevens worden verstrekt kan 
deze vervolgens, op basis van zijn inschatting van het gesignaleerde probleem, tot een aanpak 
daarvan besluiten, waarbij hij u ~teraard anderen kan inschakelen. Langs deze weg kunnen 

1 Kamerstukken 11 199912000,25 877, nr.9, blz. 35 
2 Kamerstukken 11 2000/01, 25 877, nr. 14, blz.74 
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bijvoorbeeld het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties {door de M~nister van Justitie) en het 
Bureau bevordering in!egriteitsonderzoeken door het openbaar bestuur (door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op de hoogte worden gebracht 

Voorts zijn in dil aanwijzingsbesluit opgenomen drie financiële toezichthouders, te weten de 
Nederlandsche Bank. de Autoriteit Financiële Markten en de Pensioen- en Verzekeringskamer. 
Het gaat hier instellingen die juist vanwege hun toezichthoudende taak een onafhankelijke 
positie innemen ten opzichte van de betrokken minister(s). Door deze instellingen afzonderlijk 
aan te wijzen wordt gewaarborgd dat in voorkomende gevallen deze instantles rechtstreeks 
benaderd kunnen worden. zonder dat hun pos1tie ten opzichte van de betrokken minister daarb•j 
•n het geding komt. Vooral om praktische redenen is naast deze toezichthouders afzonderlijk 
opgenomen het Financieel Expertisecentrum, het samenwerkingsorgaan waarin deze 
toezichthouders samenwerken mei het openbaar ministerie, politie en belastingdienst. Een 
extra reden om deze financiële instellingen expliciet aan te wijzen ligt in het feit dat met name 
de AIVD zich in toenemende mate bezighoudt met onderzoek aan de hand van financiële 
gegevens teneinde inzicht te krijgen in de financiering van terrorisme en om terroristen te 
kunnen lokaliseren.' Bij dit onderzoek kan de AIVD de beschikking krijgen over bijvoorbeeld 
gegevens betreffende de integriteit van bestuurders en medewerkers van een financiële 
instelling, die van zodanige aard zijn dat dit een dringende en gewichtige reden vormt om dit 
aan de betrokken toezichthouder mee te delen. Overigens kunnen uit genoemd financieel 
onderzoek natuurlijk ook gegevens naar voren komen waarvan het dringend noodzakelijk is dat 
deze Ier kennis worden gebracht aan een of meer betrokken ministers. 

De burgemeesters zijn aangewezen aangezien de ervaring uit het verleden leert dat er 

dringende en gewichtige redenen kunnen zijn om aan hen rechtstreeks gegevens te 
verstrekken. en wel in verband met twee van hun taken. 

In de eerste plaats zijn de burgemeesters aangewezen in verband hun verantwoordelijkheid 
voor de openbare orde. Zo kan in geval het de AIVD bij de uitoefening van zijn taak. 

bijvoorbeeld ten aanzien van extremistische groeperingen, bekend wordt dat bepaalde 
personen van plan zijn de openbare orde te verstoren , dit gegeven worden gemeld aan de 
betrokken burgemeester. Overigens kunnen bij dreigende verstoringen van de openbare orde 

op landelijke niveau uiteraard (ook) een of meer ministers worden gewaarschuwd. 

In de tweede plaats zijn de burgemeesters aangewezen wat betreft hun adviestaak bij het 
verlenen van koninklijke onderscheidingen. Door het, al dan niet op verzoek, verstrekken van 
gegevens in verband met de voorbereiding voor het verlenen van een koninklijke 
onderscheiding kan worden voorkomen dat een dergelijke onderscheiding wordt verleend aan 
personen die bijvoorbeeld blijk hebben gegeven van antidemocratische gezindheid of· 
activiteiten. Dit soort gegevens kunnen, behalve aan de burgemeesters, natuurlijk ook worden 
verstrekt aan een minister in verband met zijn taak bij het doen van een voordracht voor het 
verlenen van een koninklijke onderscheiding . 

Overigens wijzen we erop dat de bij de parlementaire behandeling van de WIV 2002' als 
voorbeeld genoemde categorie van voorzitters van politieke partijen niet in deze amvb is 

1 Jaarverslag Binnenlandse veiligheidsdienst 2001, blz. 73-74 
2 Kamerstukken 11 1999/2000, 25 877, nr9, blz. 35 

I 
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opgenomen. In de si tuatie, geschetst in dat voorbeeld, waarbij in het kader van de 

taakuitoefening van een dienst was gebleken van pogingen tot infiltratie in politieke partijen, 

vloeit een mededeling daaromtrent aan de voorzitter van een partij voort uit de taakopdracht 

van een dienst. aangezien de nationale veiligheid in het geding is. Een dergelijke mededeling 

kan dus gebaseerd worden op artikel 36 W IV 2002, hetgeen betekent dat in deze amvb 
hiervoor geen aparte categorie behoeft te worden aangewezen. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

De Minister van Defensie. 

' 


