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Datum 27 december 2011 
Betreft Verzoek om kennisneming 

Geachte  

Bij brief van 31 augustus 2011 heeft u verzocht om kennisneming van eventueel 
bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aanwezige gegevens 
over de bestuurlijke aangelegenheid: "informatie met betrekking tot 
mensen/burgers/ingezetenen die actief zijn rond de bezuinigingen op het 
onderwijs". U heeft daarbij aangegeven dat het gaat om de studentenprotesten in 
2010 en 2011. Als voorbeeld heeft u de volgende organisaties genoemd: Kritische 
Studenten Utrecht (KSU), Kritische Studenten Nijmegen Arnhem (KSNA), 
Kritische Studenten Twente (KST), Professor Protest (Amsterdam), SAC 
(Studenten Actie  Comité  Utrecht), Onderwijs is een Recht (OIER, Landelijk), SOS 
Nijmegen, SOS Amsterdam, Dwars, Rood, IS, LSVb, ISO. U benadrukt dat deze 
lijst niet uitputtend is en uw verzoek ook ziet op andere organisaties en 
individuen. 

Uw aanvraag wordt aangemerkt als een verzoek als bedoeld in artikel 51 van de 
WIV 2002, een zogenoemde bestuurlijke aangelegenheid: 

Beslissing 
Gelet op het onderstaande kan ik u ten aanzien van uw verzoek het volgende 
mededelen: 

ik wijs uw aanvraag (deels) toe. Er is een inzagedossier van 5 bladzijden 
samengesteld. 

Wettelijk kader 
Op uw verzoek is de Wiv 2002 van toepassing. Ingevolge artikel 45 Wiv 2002 zijn 
de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens in 
het geval van verzoeken tot kennisneming van door of ten behoeve van de AIVD 
verwerkte gegevens niet van toepassing. 

Bij de beoordeling van verzoeken om kennisneming van bij de AIVD aanwezige 
gegevens staat voorop dat deze dienst zijn wettelijke taak uitsluitend binnen een 
zekere mate van geheimhouding effectief kan uitvoeren. 



In de Wiv 2002 is vastgelegd dat een aanvraag als bedoeld in artikel 51 Wiv 2002 
wordt afgewezen: 

voor zover verstrekking van de gegevens waarop de aanvraag betrekking 

heeft 

O (a)deeenheid van deNroon|ngevaorzoukunnenbrengan; 

O (b) de nationale veiligheid zou kunnen schaden; 

O (c) bedrijfs en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke 

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn 

medegedeeld. (artikel 55, eerste lid, Wiv 2002) 

voor zover het belang van verstrekking van de gegevens waarop de 

aanvraag betrekking heeft niet opweegt tegen de volgende belangen: 

O (a) de betrekkingen van Nederland met andere landen en met 

internationale organisaties; 

O (b) de  economische  of financi€le  belangen  van de staat, de 

andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen; 

O (c) de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

O (d) inspectie, controle en toezicht door of vanwege 
bestuursorganen; 

O (e)  de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
O (f) het belang, dat de persoon of organisatie waarop de gegevens 

betrekking hebben erbij heeft om als eerste kennis te kunnen 
nemen van de gegevens; 

o (g) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 

van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 

rechtspersonen dan  wel derden. (artikel 55, tweede lid, Wiv 2002) 

Voorts is in de Wiv 2002 ID) een aanvraag als bedoeld in artikel 51 Wiv 2002 
vastgesteld dat:  

in het geva dat de aanvraag betrekking heeft op gegevens vervat in 

documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, er geen gegevens 

worden verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 

beleidsopvattingen;  

over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en 

democratische bestuursvoering gegevens kunnen worden verstrekt in niet 

tot de personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen 

heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, 

kunnen de gegevens in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt;  

- 

met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd 
samengestelde adviescommissie het verstrekken van gegevens over 
daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen kan plaatsvinden, 
indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het 
rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de 
aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 
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Nationale veiligheid  

Edn van de in artikel 55 Wiv  2002  genoemde weîgeringsgronden is dat de  
verstrekking  van  de gevraagde gegevens de nationale veiligheid niet mag 
schaden (artikel 55, eerste lid,  onder b, Wiv 2002). De AIVD moet zijn bronnen, 
zijn werkwijze (modus operandi) en zijn actuele kennisniveau geheim kunnen 
houden. Het betreft hier kritische ondergrenzen. Worden deze overschreden dan 
gaat dit ten koste van het goed functioneren v an de AIVD en daarmee ten koste 
van de nationale veiligheid, ter bescherming waarvan de AIVD in het leven is 

 geroepen. In dat geval moet ingevolge artikel 55, eerste lid, onder b Wiv 2002 
het verstrekken van informatie worden geweigerd, omdat dit de veiligheid van de 

 staat zou kunnen schaden. Het betreft hier een absolute weigeringsgrond. 

Het belang van geheimhouding van bronnen, in het bijzonder menselijke 
bronnen, en werkwijze van de AIVD spreekt voor zich. Op grond van artikel 15 
Wiv 2002 dient het hoofd van de AIVD namelijk zorg te dragen voor 
geheimhouding van bronnen, waaruit gegevens afkomstig zijn. Voor een dienst 
als  de AIVD is  deze geheimhouding  van  fundamenteel belang  nu de AND  voor 

 een groot deel van zijn informatie afhankelijk is van menselijke bronnen. Indien 
zou blijken dat niet zorgvuldig wordt omgegaan met (informatie van) bronnen, 
dan zou dit de effectieve taakuitvoering van de AIVD sterk bemoeilijken of 
fruatneren.Tevensrnoetenrnense|ijhebronnengehe|mgehoudenvvordennmethet 
oog op met name hun veiligheid. 

De werkwijze van de AIVD moet geheim gehouden worden om te vermijden dat 
personen en organisaties die de aandacht van de dienst behoeven, door kennis 
van die werkwijze zich aan die aandacht weten te onttrekken. 

Bij het actuee kennisniveau gaat  het  om bij  de  AIVO aanwezige kennis  over 
 actuele bedreigingen van de veiligheid van de staat. Wetenschap hieromtrent kan 

worden gebruikt om dreigende aantastingen van de staatsveiligheid verborgen te 
houden. Voor de  vraag of een gegeven nog actueel is,  is het niet van belang of er 
sprake is van maatschappelijke actualiteit. Een bepaald fenomeen of een 
bepaalde groepering kan als zodanig weliswaar niet meer in  de publieke 
belangstelling staan, maar nog wel degelijk een bedreiging vormen voor de 

 democratische rechtsorde dan wel de veiligheid of andere gewichtige belangen 
van de staat. 

Overige weigeringsgronden 
Ten aanzien van de relatieve weigeringsgronden genoemd in artikel  55, lid  2, Wiv 
2002 wordt opgemerkt dat deze gronden een reden kunnen zijn niet tot  
verstrekki ng van  informatie over te gaan. Verder staat artikel  45 van de WIV 
2002 het openbaar maken van persoonsgegevens van derden in het kader van 

 verzoeken om kennisneming niet toe. 

Motivering 
Naar aanleiding van uw verzoek om kennisneming van bij de AIVD eventueel 
aanwezige gegevens betreffende  de door u  vermelde bestuurlIjke 
aangelegenheid, heeft  een grondig archiefonderzoek plaatsgevonden. ik merk 
daarbij op dat de  zoekterm 'mensen/burgers/ingezetenen  die  act i ef zijn rond  de 
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Nabeschouwing van de Studentendemonstratie 

• Datum.  opmaak 

• Verzoeker 

• Uw kenmerk 

27 januari 2011 

AC SGBO 

• Onderwerp 	Nabeschouwing van de Studentendemonstratie 

• Status 

• Rapporteur(s) 

• Ons Nr. I Kenmerk 1101-0V-008 

• Op. vrijdag 21 januari 2011 werden in Den Haag twee demonstraties en een mani-

festatie tegen de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen op het Hoger Onderwijs 

gehouden. De protesten waren georganiseerd door studenten en docenten uit het 

hoger onderwijs 

rw 
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Na afloop van de grote manifestatie op het Malieveld hebben zich openbare orde 

verstoringen voorgedaan waarbij de politie (ME) moest optreden.  Naar  aanleiding 

hiervan zijn aan de voorzitter  van de gemeenteraad onderstaande vragen gesteld. 

Hoeveel studenten waren er onder de arrestanten? 

• Op 21 januari 2011 na afloop van de officiële manifestatie georganiseerd door 

onder andere het LSVB zijn 27 personen aangehouden, 

• De vraag hoeveel studenten  er onder de 27 arrestanten bevinden, kan niet worden 

beantwoord,  daar hierover geen informatie bekend is. 
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Bij de  

protesttocht van de studenten van de Haagse Hogeschool vanaf het Johanna  

Westerdijkplein naar het Maliveld, bleek de staart door een groep gevormd, welke  

in gedrag en uiterlijke kenmerken, sterk afweek van de Haagse Hogeschool  studen-

ten.  

Tegen het einde van de manifestatie op het. Malieveld werden flyers onder de  

demonstranten verspreid, waarop men werd opgeroepen naar het ministerie van  

oc&w te gaan. De voornoemde groep, kwam hierbij in beeld.  

En zo geschiedde. Collega's van de ME wisten een verdere tred naar het ministerie  
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(en een mogelijke bezetting) te voorkomen. Ondanks meerdere waarschuwingen, 

weigerde de demonstranten zich terug te trekken, waarop de ME actief met de 

wapenstok moest optreden. Vanuit (openbronnen) beelden is onder meer gezien 

hoe enkele demonstranten met zelfgemaakte schilden en andere beschermende 

middelen in de voorste linie stonden. 

Daarnaast is ook een deel van de demonstranten ná de manifestatie richting het 

Binnenhof gelopen. 

-Gravenhage Datum: 28 januari 2011 

Verstrekt aan: 

CC: 

Chef Bureau Regionale InfornAtie 	\r. 

SGBO /7' 
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Meldingsformulier 

Nummer en 60 dienst 	: 15 Haaglanden 
RID referentie-nr. 	: 1414/11 
AIVD referentie-nr 

Datum 	 : 21 maart 2011 
Prioriteit 	 : Normaal 
Rapporteur 	 : R: 15: 

Aan 	 AIVD, 

Telefonisch ingelicht 	: Ja, 	dd. 21 maart 2011 
Onderwerp 	 : Studentendemonstratie 25 maart 2011 te Den Haag 

Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede: 

Op 25 maart 2011 van 13:00 tot 15:00 uur organiseert Platvorm Onderwijs is een Recht een 
demonstratie in Den Haag. De demonstratie is met name gericht op de bezuinigingsmaatregelen in 
het onderwijs. 

Vertrekpunt van de demonstratie is het Spuiplein. Via een in de bijlage aangegeven route zal de 
demonstratie eindigen op de Koekamp. Tussentijds zullen er enkele stops zijn waar een toespraak zal 
worden gehouden. De verwachting, namens de organisatie, is dat er tussen de 500 en 1000 
deelnemers aanwezig zullen zijn. 

DE KORPSCHEF VAN HAAGLANDEN, 
voor deze, 
het Hoofd van de RID, 
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