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Geachte mevrouw Michiels van Kessenich-Hoogendam,
Van het toezichtsrapport van uw commissie d.d. 31 maart 2004 betreffende het
AIVD-onderzoek naar radicaliseringsprocessen binnen de islamitische
gemeenschap, dat u mij conform artikel 79, tweede lid, van de WIV 2002 heeft
doen toekomen, heb ik kennis genomen. De rapportage geeft mij aanleiding tot de
volgende opmerkingen.
Ik kan mij volledig vinden in het binnen het rapport gemaakte onderscheid tussen
gegevens die openbaar kunnen worden gemaakt en gegevens die in het belang
van de nationale veiligheid geheim gehouden moeten worden.
Voorts heb ik goede nota genomen van de conclusie dat het uitoefenen van
bijzondere bevoegdheden bij het onderzoek noodzakelijk was en dat de
uitgeoefende bevoegdheden de toets van proportionaliteit en subsidiariteit kunnen
doorstaan. Evenzo heb ik nota genomen van uw constatering dat een kort na de
invoering van de WIV 2002 bestaande onvolkomenheid ten aanzien van het
verlengen van de inzet van natuurlijke personen inmiddels is weggenomen.
De aanbeveling de juridische afdeling van de AIVD structureel te betrekken bij de
besluitvorming over teamopdrachten zal ik overnemen. Ditzelfde geldt voor de
aanbeveling mijn handtekening op een toestemming tot het gebruik van een
bijzondere bevoegdheid van een datum te voorzien, zodat vaststaat wanneer ik die
handtekening precies heb geplaatst en misverstanden op dit punt worden
voorkomen.
Tot slot deel ik u mede dat de in het rapport gesignaleerde onvolkomenheden bij
de dossiervorming mij aanleiding geven op dit terrein verbeteringen door te voeren,
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waarbij de interne regelgeving voor dossieropbouw bij de AIVD zal worden
aangescherpt.

DE MINISTER VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

J.W. Remkes
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