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1 De commissie voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten heeft vanuit een oogpunt
van doelmatigheid over haar werkzaamheden
in de eerste zeven maanden van 2002 verslag
uitgebracht samen met het verslag over haar
werkzaamheden in 2001. Dit verslag
(Kamerstuk 28 669, nr. 1) is samen met het
jaarverslag van de AIVD over het jaar 2001
besproken tijdens een Algemeen Overleg van
de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties met de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op
11 december 2002 (Kamerstuk 28 600-VII/
28 669/27 295, nr. 43).
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Samenstelling van de commissie

In de verslagperiode bestond de commissie uit de leden Verhagen (voor-
zitter), Zalm, Herben en Van Nieuwenhoven.

Beknopt overzicht van de in de verslagperiode verrichte
werkzaamheden

De commissie voerde op 29 oktober 2002 overleg met de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De minister heeft de commissie geïnformeerd over de dreiging van islami-
tisch extremisme in Nederland. Daarbij zijn aan de orde gekomen de
ontwikkelingen in West-Europa, de toegenomen dreiging na 11 september
2001, de rol van de (bestuurders van) moskeeën en de rekrutering van
tweede en derde generatie jongeren voor de jihad (heilige oorlog). De
minister kon melden voornemens te zijn een conferentie te beleggen met
burgemeesters van de steden waar deze problematiek speelt.

Op een vraag van de commissie naar aanleiding van het veronderstelde
afluisteren door de AIVD van de heer Fortuijn herhaalde de minister dat
deze niet is afgeluisterd.

De minister deelde op verzoek van de commissie mede dat het tot de
verantwoordelijkheid van de politieke partijen behoort om te beoordelen
of personen die op kandidatenlijsten staan integer zijn. Voor de AIVD is
slechts een rol weggelegd in het geval er sprake is van serieus te nemen
indicaties dat een kandidaat politieke ambtsdrager een risico vormt voor
de integriteit van de openbare sector. Voor de procedure via de minister,
verwijst hij naar de enkele jaren geleden gemaakte afspraken (Tweede
Kamer 1997–1998, 25 801 nr. 2).

Vanuit de commissie werd aandacht gevraagd voor de beveiliging van
personen en van Kamerleden in het bijzonder. De minister zette uiteen
welke mechanismen en criteria hierbij in acht worden genomen en gaf
tevens aan dat de dreiging thans in één geval als zeer serieus is vastge-
steld.

Door de commissie werden vragen gesteld over het onderzoek naar het
linkse politiek gewelddadig activisme. De AIVD heeft vastgesteld dat het
links gewelddadig activisme uit een veelkleurig palet bestaat van milieu-
activisten tot globalisten en antimilitaristen, die afhankelijk van het thema
soms wisselende gelegenheidscoalities vormen met andere groepen. Ten
aanzien van de heer Fortuijn dient in dit verband gewaakt te worden voor
een niet op feiten gebaseerde analyse.

Op een vraag van de commissie over buitenlandse (financiële) beïnvloe-
ding van scholen meldde de AIVD dat er geen update is van een vorig jaar
verschenen rapport dat hier op ingaat.

Tenslotte is in deze vergadering het verslag van de commissie over haar
werkzaamheden in de periode 2001 en – vanwege de doelmatigheid – de
periode van de eerste zeven maanden van 2002, vastgesteld.

Een geplande briefing van het NCC aan de commissie kon in verband met
omstandigheden die verband hielden met de val van het kabinet Balken-
ende I niet doorgaan.

De commissie heeft voorts kennisgenomen van het bij brief van de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezonden
terrorisme dreigingsdocument van de EU-werkgroep Terrorisme.
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De behandeling van brieven van derden

De commissie heeft in deze periode wederom meerdere brieven
ontvangen van een vaste brievenschrijver over de toestand van de wereld
in het algemeen en over zijn plaats in het bijzonder waaraan gekoppeld
een claim ter overbrugging van de maandelijkse uitkering van betrokkene.
Gelet op eerdere correspondentie met deze brievenschrijver is deze brief
voor kennisgeving aangenomen.
Ook ontving de commissie een brief van een vaste brievenschrijver
gericht aan de fractievoorzitter van de Socialistische Partij met informatie
over China en Nepal ten behoeve van het partijprogramma. Gelet op
eerdere correspondentie met deze brievenschrijver is deze brief voor
kennisgeving aangenomen.
De commissie heeft voorts een brief ontvangen in aansluiting op een
eerdere klacht over onrechtmatige handelingen van inlichtingendiensten.
Gelet op het indertijd door de commissie ingestelde onderzoek in deze
kwestie is aan de briefschrijver een ontvangstbevestiging gestuurd en
wordt de kwestie verder als afgedaan beschouwd.
Een brief van een andere bekende brievenschrijver over vermeende
belangstelling van een inlichtingendienst is, gelet op eerdere correspon-
dentie met deze brievenschrijver, eveneens voor kennisgeving aange-
nomen.
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