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De relatie tussen politiek en bestuur aan de ene kant en inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten ter andere zijde is complex. Diensten 
hebben hun politieke opdrachtgevers en bestuurlijke afnemers van 
inlichtingen nodig voor hun mandaat en operationele effectiviteit, 
terwijl omgekeerd inlichtingen belangrijk zijn ter reducering van vele 
onzekerheden aan de politiek-bestuurlijke kant. Voor de praktische 
vormgeving van deze wederzijdse afhankelijkheid is in de nieuwe 
Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten een nieuw instrument 
opgenomen, de zogeheten Geïntegreerde Aanwijzing (GA). De 
GA bergt grote risico’s in zich van politisering van inlichtingen en 
blikvernauwing ten aanzien van de dreiging. Het onderkennen van 
deze risico’s moet bij beide partijen leiden tot een behoedzame 
omgang met dit instrument.
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Mijnheer de Rector, beste collega’s, vrienden en familie, zeer 
gewaardeerde toehoorders.1

Graag neem ik u mee terug naar het jaar 2001. Ambtenaren 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken werden in dat jaar 
door hun hoogste baas, de secretaris-generaal, verplicht deel 
te nemen aan bijeenkomsten ter vergroting van hun politieke 
sensitiviteit. De ambtelijke leiding was namelijk van mening 
dat de minister te vaak in politieke moeilijkheden werd ge-
bracht doordat ambtenaren hem onvoldoende waarschuwden 
voor politieke valkuilen. Voor het leiden van de sessies werd 
Tom Pauka ingehuurd, een organisatieadviseur en voormalig 
‘spindoctor’ van Joop den Uyl; iemand van wie verwacht mocht 
worden dat hij in staat zou zijn ambtenaren te leren meer reke-
ning te houden met de positie van hun minister.2 Alle onderde-
len van het ministerie kwamen daarbij in afzonderlijke sessies 
aan bod, zo ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Ik 
mocht, als medewerker van een afdeling Beleid en Expertise bij 
die dienst, ook aanschuiven. 

Het verloop van deze Pauka-sessie staat mij nog helder voor 
de geest. En met name de allengs toenemende wanhoop van 
de gespreksleider. Waar het hem bij de andere groepen weinig 
moeite kostte de deelnemers te laten denken vanuit het be-
lang van hun minister, kwam hij er bij de BVD’ers maar niet 
doorheen. Zij hielden pokhout vast aan de stelling dat niet de 
minister bepaalde wat zij moesten doen, maar de wet. De wet 
verplichtte de dienst immers dat hij informatie moest verzame-
len over personen en organisaties die een bedreiging vormden 
voor de democratische rechtsorde, de staatsveiligheid of andere 
gewichtige belangen van de staat. En de BVD was gehouden 
dat te allen tijde te doen - vonden de aanwezigen - ook als het 
de minister politiek even niet goed uitkwam of als hij bepaalde 
informatie liever niet of met een andere conclusie zou willen 
horen. Een intelligence led-benadering dus, zoals dat genoemd 
wordt in vakjargon.3

In zijn eindverslag bestempelde Pauka de BVD op grond van 
deze ervaring als een “waardengestuurde organisatie”, waarbin-
nen de waarden en niet de loyaliteit aan de minister de keuzes 
en het handelen van de medewerkers bepaalden. Het toenma-
lige hoofd van de BVD, Sybrand van Hulst, zat er niet mee. Hij 
was naar eigen zeggen ‘apetrots’ dat zijn medewerkers zo pal 
hadden gestaan voor de onafhankelijkheid van de dienst.4 An-
ders gezegd: de medewerkers hadden met hun attitude perfect 
inhoud gegeven aan het aloude devies van Louis Einthoven, de 
oprichter van hun organisatie, dat luidt: ‘per undas adversas’, 
ofwel ‘tegen de stroom in’. Vandaar dat in het wapen van de 
BVD (en thans de AIVD) tegen de stroom inzwemmende vis-
sen te zien zijn.5

Pauka presenteerde het verslag van zijn bevindingen op 28 
september 2001, nog geen drie weken nadat de wereld getuige 
was geweest van de gruwelijke aanslagen van al Qa’ida op 
het World Trade Center en het Pentagon. Niemand kon toen 
bevroeden dat we aan de vooravond stonden van ontwik-
kelingen, die ook het werk en wezen van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten wereldwijd ingrijpend zouden veranderen. 
In de zestien jaar die volgden voltrok zich ook in het Neder-
landse ‘intelligence-landschap’ een ware revolutie, waarvan de 
ingrijpende gevolgen menigeen zijn ontgaan. Voor een deel 
heeft dit te maken met het weerbarstige karakter van de mate-
rie, omdat er over het werk van de diensten een soms terechte 
– maar even vaak ook onnodige – zweem van geheimzinnig-
heid hangt.6 Maar het heeft ook te maken met een gebrek aan 
kennis en belangstelling bij politiek, samenleving én weten-
schap. Discussies over het functioneren van inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten worden vaak verengd tot deelaspecten en 
vertroebeld door stilzwijgen of gebrekkige communicatie van 
de diensten zelf. Al even vaak worden ze gekenmerkt door een 
gebrek aan kennis van zaken. De discussie in de aanloop naar 
het aanstaande referendum over de nieuwe Wet op de Inlich-
tingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) is hier een sprekend en 
actueel voorbeeld van.
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Om duidelijk te maken welke revolutie zich in het Nederlandse 
inlichtingenwerk – waartoe ik mij vandaag beperk - heeft vol-
trokken, is het daarom goed de belangrijkste veranderingen in 
hoofdlijnen aan te stippen. Daarna zal ik een aantal vragen en 
thema’s rond het functioneren van deze diensten benoemen die 
nadere bestudering en doordenking behoeven. 

Dreigingsomgeving
Bij het schetsen van de revolutie in inlichtingenland moet ik 
natuurlijk beginnen met de ingrijpende veranderingen in de 
dreigingsomgeving van de diensten. Op het moment dat Pauka 
op zijn trom sloeg werden de radicale islam en terrorisme nog 
amper onderkend als serieuze mondiale dreigingen. De waar-
schuwingen daarvoor in open rapporten van de BVD in 1998 
en nog in april 2001 werden in de publieke opinie grotendeels 
afgedaan als onnodige paniekzaaierij van een dienst die na de 
val van de Muur nog steeds wanhopig op zoek was naar nieuw 
werk.7 Deze naïviteit verdween echter snel, toen het jihadis-
tisch terrorisme in maart 2004 via Madrid ook Europese bo-
dem bereikte en zich in november van dat jaar met de moord 
op Theo van Gogh zelfs in Nederland op dramatische wijze 
manifesteerde. Daarnaast werd ons land in mei 2002 door de 
aanslag op Pim Fortuijn ook indringend geconfronteerd met 
de dreiging van andersoortig terroristisch geweld. En ook aan 
de buitenlandse politiek van Nederland gingen deze ontwik-
kelingen niet onopgemerkt voorbij, aangezien niet lang daarna 
van ons land een actieve militaire inbreng verwacht werd om 
de jihadistische dreiging met missies in Afghanistan bij de 
bron aan te pakken en te bestrijden.8

Met de verandering en toename van de dreiging groeide ook 
de politieke en maatschappelijke onrust. Nederland moest 
gevrijwaard blijven van nieuw politiek en religieus geïnspireerd 
geweld en om dat te realiseren werd indringend naar de inlich-
tingen- en veiligheidsdiensten gekeken. De verwachtingen – of 
liever gezegd de eisen die gesteld werden – waren torenhoog. 
In het debat dat plaatsvond naar aanleiding van de aanslagen 
in Madrid vroeg de Tweede Kamer aan de minister van Justitie 

hoeveel personen er in Nederland waren van wie een risico 
uitging dat zij betrokken zouden raken bij de voorbereiding of 
uitvoering van aanslagen. De minister deed een ruwe schatting 
en noemde een getal van tussen de honderd tot tweehonderd 
risicopersonen. De Kamer fixeerde dit aantal vervolgens on-
middellijk op 150 en stelde de in de praktijk - qua benodigde 
menskracht en mogelijkheden - onuitvoerbare eis, dat deze 
personen 24/7 onder controle gehouden moesten worden. 
Daarmee zou het risico op aanslagen immers fors gereduceerd 
zijn, zo redeneerde de Kamer en kon zij overgaan tot de orde 
van de dag.9 

Hier zien we een reflex die kenmerkend is voor de discussies in 
Nederland over het werk van de inlichtingen- en veiligheids-
diensten; er manifesteert zich een dreiging en de reactie van 
de politiek is: onredelijke verwachtingen,10 meer personeel en 
uitbreiding van bevoegdheden. Een fundamentele discussie 
over wat concreet van de diensten verwacht mag worden en 
of uitbreiding van capaciteit of bevoegdheden wel het juiste 
antwoord is, blijft doorgaans steken in vage termen of zelfs 
geheel achterwege. De reactie vanuit het maatschappelijk mid-
denveld op deze terugkerende reflex gaat op haar beurt ook 
voorbij aan de vraag wat van diensten verlangd mag worden, 
maar is doordesemd met wantrouwen. De angst dat diensten 
onvoldoende gecontroleerd worden of in hun activiteiten de 
privacy van onschuldige burgers op grote schaal zouden aan-
tasten, domineert van die zijde elke discussie. De onthullingen 
van Edward Snowden hebben dat wantrouwen nog eens extra 
aangewakkerd. Dit permanente spanningsveld tussen verwach-
tingen enerzijds en wantrouwen anderzijds heeft de afgelopen 
jaren ook grote invloed gehad op de ontwikkelingsgang van de 
diensten.

Inlichtingenbehoefte over het buitenland
Aan de verwachtingenkant nam de behoefte aan inlichtingen 
over en uit het buitenland sterk toe. Mede door de internatio-
nalisering van de dreiging,11 groeide het besef dat ons land bij 
nader inzien toch een inlichtingendienst nodig had.12 Die In-
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lichtingen Dienst Buitenland (IDB) bestond ooit, maar in 1992 
besloot premier Lubbers deze op te heffen, omdat zij voortdu-
rend geplaagd werd door onderling gekrakeel. Ook slaagde de 
IDB er onvoldoende in analyses te leveren waar afnemers iets 
mee konden.13 Voor een inlichtingendienst is dat desastreus, 
want anders dan bij een veiligheidsdienst verzamelt een inlich-
tingendienst juist wel door de politiek bestelde inlichtingen, 
specifiek betreffende het buitenland. Die behoefte bleef na 
de opheffing van de IDB in beperkte mate bestaan. Er was 
aanvankelijk sprake van een zogeheten IDB-kier - die echter 
al snel uitgroeide tot een IDB-gat - dat lange tijd provisorisch 
werd opgevuld door de BVD.14 

De groeiende behoefte aan inlichtingen over het buitenland 
plaatste politiek en diensten daarmee voor een dilemma: 
richten we opnieuw een eigenstandige Nederlandse inlichtin-
gendienst op of brengen we de inlichtingen- en veiligheidsta-
ken samen in één organisatie. Uiteindelijk werd voor een 
‘combidienst gekozen’, hoewel dit in de intelligence community 
vrij ongebruikelijk was en is. Doorgaans zijn de werelden van 
inlichtingendiensten en van veiligheidsdiensten immers strikt 
gescheiden, wat voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden 
en juridische kaders.15 Ook al woedt over de precieze definities 
nog altijd een debat, in grote lijnen geldt dat inlichtingendien-
sten informatie inwinnen in en over het buitenland, die van 
belang kan zijn voor een breed scala aan nationale belangen, 
dus doorgaans breder dan alleen voor de nationale veiligheid. 
Daarbij gaat het vooral om pogingen om heimelijke intenties 
van andere staten te achterhalen. In populair jargon wordt dit 
spioneren genoemd. Een belangrijke taak van een veiligheids-
dienst daarentegen is juist het tegengaan van spioneren door 
andere landen, aangeduid als contraspionage, naast andere 
dreigingen zoals terrorisme, extremisme en ongewenste buiten-
landse bemoeienis. Daarbij gaat het om dreigingen die - anders 
dan bij de meeste inlichtingendiensten - louter betrekking heb-
ben op de nationale veiligheid. In andere bewoordingen zou je 
ook kunnen zeggen dat inlichtingendiensten belangengeoriën-
teerd zijn en veiligheidsdiensten dreigingsgeoriënteerd.16

Inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten voeren dus ver-
schillende taken uit, die niet alleen een andere vorm van aan-
sturing vereisen, maar vooral ook een andere mind set van de 
medewerkers. Dat werd ook onderkend door de schrijvers van 
de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, waarmee in 
2002 de oprichting van twee combidiensten - de Algemene In-
lichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlich-
tingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) - een feit werd. In deze 
WIV werd de Inlichtingentaak Buitenland gekoppeld aan een 
zogeheten ‘Aanwijzingsbesluit’. Daarin werd een beperkt aantal 
consumenten van inlichtingen als behoeftestellers aangewezen, 
te weten de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse 
Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie. Zij mochten periodiek 
hun wensen formuleren ten aanzien van de te verzamelen 
inlichtingen in en over het buitenland.17 Daarmee beoogde 
men tevens herhaling van IDB-toestanden te voorkomen, die 
door een te ruime taakformulering teveel vrij spel zou hebben 
gehad.18 De I-taak van de AIVD en MIVD, zoals de inlichtin-
gentaak werd genoemd, werkte in de nieuwe constellatie dus 
vraag gestuurd - demand driven in jargon19 - , terwijl de V-taak, 
de veiligheidstaak, intelligence-led bleef. Dat wil zeggen dat de 
wettelijke opdracht richting en kader bleef geven aan dit on-
derdeel van de diensten.

Een doorslaggevend argument om I en V te combineren waren 
destijds de synergievoordelen die hiervan werden verwacht. 
Die voordelen van de samenvoeging zijn in de praktijk zeker 
verwezenlijkt, in logistieke zin – zoals gemeenschappelijke 
huisvesting, technische middelen et cetera – en op het vlak 
van de taakuitvoering. Om het even beeldend te maken voor 
u: voorgoed voorbij was daarmee de tijd dat elke week iemand 
van de IDB met een aktentas onder de arm naar de BVD 
moest, gevuld met zogeheten “ontclaimingskaartjes”. Daarmee 
kon worden voorkomen dat een gesprekscontact door twee 
diensten tegelijk werd ‘aangelopen’.20 Afstemming kon nu in-
tern geschieden en bleef hoognodig, want meer dan ooit over-
lapten de taakvelden elkaar. De belangstelling voor de strijd-
tonelen in de wereld en de daaraan gekoppelde vraagstukken 
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van nationaal belang kwamen immers sterk overeen, waarmee 
producten die vervaardigd moesten worden door de inlichtin-
gentak ook van nut waren voor het werk in de veiligheidshoek 
en andersom. 

Tegelijkertijd bracht de samenvoeging ook nieuwe problemen 
met zich mee. Bij de internationale samenwerking moeten 
de diensten zich bewegen in twee vaak gescheiden werelden 
en daarbij rekening houden met tegenstellingen, na-ijver 
en spanningen die van nature tussen beide typen diensten 
bestaan. Ook blijkt het niet altijd eenvoudig de inlichtingen-
taak - en daarmee de wereld - te verdelen tussen de civiele en 
de militaire diensten en binnen de diensten tussen de I- en 
V-takken. Vanuit een perspectief van forward defense, waarbij 
getracht wordt dreigingen op eigen bodem ook te voorkomen 
met inspanningen in het buitenland, richtten de veiligheids-
diensten immers hun blik tegenwoordig ook tot ver over de 
landsgrenzen. Inlichtingenvergaring in en over het buitenland 
is daarmee inmiddels al lang niet meer het prerogatief van de 
inlichtingentak. Aansturing en afstemming vereisen dan ook 
overzicht en regie, met inachtneming en respectering van el-
kaars opdracht, taken en verantwoordelijkheden.

Civiel en militair
De synergievoordelen die werden verwacht van het combine-
ren van I en V, werden al snel ook gezien ten aanzien van de ta-
ken van de civiele en de militaire dienst. De deels overlappende 
aandachtsgebieden en voor de taakuitvoering noodzakelijke en 
zeer kostbare   interceptie- en andere technische middelen heb-
ben beide diensten - soms contrecoeur - in elkaars armen ge-
dreven. Dat heeft inmiddels geleid tot de vorming van gemeen-
schappelijke teams, bijvoorbeeld op het vlak van de Antillen en 
van non-proliferatie van massavernietigingswapens, alsmede 
een gedeelde signals intelligence-, interceptie en hackcapaciteit, 
die is ondergebracht in een Joint Sigint and Cyber Unit. Als de 
voortekenen niet bedriegen gaat de liefde inmiddels zo ver dat 
cohabitation in het verschiet ligt. Het lijkt dan ook een kleine 
stap om tegen de tijd dat die geplande gezamenlijke huisves-

ting ‘in de duinen’ gereed is, over te gaan tot een volledige 
consumptie van het huwelijk, dat wil zeggen tot fusering. 

Sommigen zagen het aanstellen van een generaal Buiten Dienst 
als hoofd van de civiele dienst als een stille vooraankondiging 
van deze fusie van AIVD en MIVD. Dat werd en wordt ove-
rigens door betrokkene in alle toonaarden ontkend en het is 
ook nog maar de vraag of zo’n samensmelting gunstig zou zijn 
voor de inlichtingenwereld en daarmee de nationale veiligheid 
van Nederland. Nog afgezien van de situatie dat er in de wes-
terse wereld weinig voorbeelden zijn van zo’n gecombineerde 
militair-civiele dienst, hebben beide organisaties totaal ver-
schillende taken en verantwoordelijkheden en vervaardigen zij 
van daaruit analyses vanuit vaak zeer verschillende optieken en 
specialismen. Bovendien is ook de organisatorische inbedding 
van beide diensten volstrekt anders. De MIVD is integraal on-
derdeel van het Defensie-apparaat, en staat vooral ten dienste 
van andere operationele onderdelen van Defensie. De AIVD 
is als een Directoraat-Generaal ondergebracht bij BZK, maar 
levert zijn producten vooral aan afnemers buiten dit ministe-
rie. Dit alles maakt een fusie ingewikkeld en niet voor de hand 
liggend.

Commissie-Dessens
De WIV2002, met daarin de geschetste verschillende aanstu-
ring van I en V, werd in 2013 geëvalueerd door een ambtelijke 
commissie onder leiding van een voormalige directeur-gene-
raal van het Ministerie van Justitie, Stan Dessens. Deze naar 
hem genoemde commissie besteedde een groot deel van de tijd 
aan het zoeken van een nieuwe balans tussen bevoegdheden 
en waarborgen. Het was met het toenemen van de dreigingen, 
zoals terrorisme en cyberaanvallen, inmiddels duidelijk ge-
worden dat de diensten meer en nieuwe bevoegdheden nodig 
hebben om in de pas te blijven lopen met de technologische 
ontwikkelingen. Om daarvoor politiek draagvlak te krijgen in 
de Kamer deed de commissie ook verschillende voorstellen om 
te waarborgen dat de diensten zorgvuldig en terughoudend 
zouden omgaan met deze middelen en bevoegdheden. Ook het 
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rapport-Dessens ademt daarmee door al zijn poriën de eerder-
genoemde spanning tussen verwachtingen en wantrouwen.21

De meeste woorden besteedt de Commissie-Dessens aan dit 
spanningsveld en de vraag hoe dit op te lossen. Het belang-
rijkste advies was dan ook om tegenover de voorgestelde be-
voegdheidsuitbreiding een uitbreiding van het toezichtsstelsel 
te plaatsen. Maar ook de Inlichtingentaak ontsnapte niet aan 
de aandacht van Dessens. In de toelichting op het Aanwijzings-
besluit staat dat de diensten inlichtingen moeten verzamelen 
die “de Nederlandse regering in staat stellen bij het bepalen van 
standpunten over het buitenlandse beleid en bij het voeren van 
internationale onderhandelingen, te beschikken over infor-
matie die via andere, bijvoorbeeld diplomatieke, kanalen niet 
of moeilijk verkrijgbaar is”.22 De wet zelf spreekt echter alleen 
over “met het oog op de nationale veiligheid van belang zijnde 
gegevens”. Dat brengt Dessens tot de voor de hand liggende 
aanbeveling te bezien of ook het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie, vertegenwoordigd door de Nationaal Coördinator Ter-
rorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), kon worden betrok-
ken bij de formulering van het Aanwijzingsbesluit.23 

Verder dan dat ging de Commissie-Dessens niet. Deze aan-
beveling raakte aan een dieper liggend sturingsvraagstuk, na-
melijk de toen heersende ontevredenheid over een gebrek aan 
invloed op inlichtingenrapportages en de mate waarop deze 
aansloten op de beleidspraktijk en politieke besluitvorming. 
De commissie zelf bepleitte daarom versterking van de gover-
nance, door haar gedefinieerd als beleidsmatige aansturing, 
van de AIVD.24 Daarbij ging Dessens echter nog steeds uit van 
een ander aansturingsregime voor de inlichtingen- ofwel bui-
tenlandtaak - dan voor de binnenlandse veiligheidstaak. 

De ambtelijke werkgroep die vervolgens aan de slag moest met 
de aanbevelingen en een nieuwe WIV ging schrijven, is echter 
veel verder gegaan. Hoe dat proces exact is verlopen is besloten 
in de boezem van de werkgroep, maar de uitkomst is dat het 
aloude - principiële - onderscheid tussen inlichtingendienst 

en veiligheidsdienst ook op het vlak van de politiek-ambtelijke 
aansturing in de nieuwe WIV is opgeheven. Het Aanwijzings-
besluit voor de I-taak werd verbreed tot een zogeheten Geïnte-
greerde Aanwijzing (GA) voor I- én V-taak. 

Met deze regeling hebben de afnemers van de producten van 
de diensten nu ook een zware stem gekregen in het aanwijzen 
van de binnenlandse dreigingen waar de diensten naar moeten 
kijken en in welke mate. Deze fundamentele koerswijziging 
heeft zijn beslag gekregen in de nieuwe WIV, die vorig jaar 
is aangenomen door beide Kamers der Staten-Generaal en 
binnenkort – na overdenking van de uitslag van het referen-
dum – waarschijnlijk volledig inwerking zal treden. Die grote 
verandering lijkt plaats te vinden zonder noemenswaardige 
politieke of maatschappelijke discussie en zonder dat de impli-
caties helder voor het voetlicht zijn gebracht. Sterker nog: de 
afgelopen twee jaar, dus al ruim voordat de nieuwe systematiek 
door het parlement werd goedgekeurd, is daar in de praktijk al 
mee gewerkt. 

De GA in de praktijk
Met de GA ligt de dienst die Pauka ooit de stuipen op het lijf 
joeg inmiddels mijlenver achter ons. Want hoe geschiedt de in-
houdelijke koersbepaling van de dienst onder de nieuwe WIV? 
Ik ontkom hier niet aan een stukje technische uitleg. De wet 
schrijft voor dat de GA in goed overleg tussen de behoeftestel-
lers en de diensten tot stand dient te komen. Dit proces staat 
onder leiding van de Coördinator Inlichtingen en Veiligheids-
diensten, een functie die sinds mensenheugenis wordt vervuld 
door de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Algemene 
Zaken. Het start met een document, waarin AIVD en MIVD 
de dreigingen schetsen met betrekking tot de nationale veilig-
heid die – ik citeer hier slechts de wetstekst – “relevant zijn 
voor de behoeftestellers”. Het aantal behoeftestellers is beperkt 
tot de leden van het CVIN, het oudste ambtelijke voorportaal 
van de Ministerraad dat Nederland kent (opgericht in 1956).25 
Dat zijn de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie en 
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Justitie en Veiligheid. Deze partijen starten elke vier jaar een 
overleg met beide diensten, dat sterke kenmerken heeft van 
onderhandelingen, om de verschillende inlichtingenbehoeften 
te inventariseren en te formuleren. Per thema wordt daarbij 
aangegeven welke diepgang zo’n onderzoek van de diensten 
naar het oordeel van de behoeftestellers zou moeten hebben.26

De diepgang van onderzoeken wordt ten behoeve van de GA 
geïndiceerd aan de hand van vier zogeheten dekkingsgraden. 
De behoeftestellers hebben de keuze uit:

1. Signalen opvangen en duiden met beschikbare kennis 
en informatie

2. Inzicht hebben in een normbeeld en afwijken daarvan
3. Relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen voorzien
4. Beheersen of beïnvloeden van ontwikkelingen

Hoewel een nadere uitleg van deze categorieën niet in open 
bronnen beschikbaar is, mag aangenomen worden dat per 
hogere graad meer capaciteit en meer middelen of inzet van 
bevoegdheden vereist zal zijn. 

Met zo’n dekkingsgraad wordt dus bepaald met welke inten-
siteit een onderzoek binnen een aan te wijzen thema en de 
richting daarbinnen - scope genoemd - wordt uitgevoerd. De 
aard en omvang van de onderscheiden thematieken variëren 
echter dusdanig, dat een enigermate objectieve vaststelling van 
een algemene dekkingsgraad in de praktijk - in elk geval van 
buiten af bezien - behoorlijk ingewikkeld lijkt. Ik vraag mij dan 
ook af of een dergelijke variatie in dekkingsgraden methodisch 
eigenlijk wel behoorlijk onderbouwd kan worden.

Hoe het ook zij, tegenover de aldus geïnventariseerde wensen 
van de behoeftestellers formuleren de diensten vervolgens een 
soort ‘tegenofferte’, waarin ze aangeven wat zij - gegeven de 
beschikbare capaciteit - kunnen bieden. Daarbij kan gevarieerd 
worden op drie grootheden, te weten de onderwerpen, de 
scope en de dekking. Uiteindelijk leidt dit proces tot een geza-
menlijk overeengekomen GA, die door de Minister-President 
en de ministers van BZK en Defensie wordt vastgesteld met 

een geldigheidsduur van vier jaar. Het akkoord bestaat uit een 
openbaar gedeelte, dat gepubliceerd wordt in de Staatscou-
rant, en een bijlage met nadere specificaties, die geheim wordt 
gehouden. Deze documenten vormen dan weer de basis voor 
alle onderzoeken, de samenwerkingsafspraken en de resultaat-
beschrijving. Dat alles wordt uitgewerkt in jaarplannen, die 
vervolgens weer worden voorgelegd aan het CVIN en de Raad 
voor Veiligheid en Inlichtingen (RVI), de onderraad van de 
Ministerraad die gaat over kwesties van nationale veiligheid.

Gelet op de snelheid waarmee ontwikkelingen op veilig-
heidsgebied zich voltrekken is een cyclus van vier jaar een 
onwaarschijnlijk lange termijn. Om dit bezwaar te ondervan-
gen is in de  wet voorzien in een jaarlijkse evaluatie, waarbij 
bezien wordt of de GA aanpassingen behoeft. Toch kan ik mij 
voorstellen dat zelfs zo’n jaarcyclus te lang is om adequaat op 
nieuwe en onvoorziene bedreigingen van de nationale veilig-
heid te reageren. Dat zagen de schrijvers van de WIV ook wel 
in, want in de Memorie van Toelichting geven zij aan dat de 
ministers van BZK en Defensie discretionaire ruimte behou-
den om aanvullende onderzoeksopdrachten te verstrekken in 
geval van een acute dreiging of een mogelijke buitenlandse 
militaire missie. Ter geruststelling wordt daar verder nog aan 
toegevoegd dat de diensten ook nog capaciteit blijven inzetten 
om ongekende dreigingen te kunnen onderkennen.27

De Algemene Rekenkamer heeft zich in zeer positieve bewoor-
dingen uitgelaten over de GA-systematiek, omdat deze de po-
tentie zou hebben zich te ontwikkelen tot een integrale, meer-
jarige visie, gericht op het functioneren en presteren van de 
diensten in de nationale veiligheidsketen. Bovendien zouden 
GA en deze visie het afleggen van een integrale verantwoor-
ding achteraf beter mogelijk maken, doordat de operationele 
effectiviteit en de daarvoor ingezette middelen op een con-
troleerbare wijze met elkaar in verband worden gebracht.28 In 
termen van planning en control is deze revolutionaire vernieu-
wing van de aansturing van de diensten dus blijkbaar een toe te 
juichen ontwikkeling. Zij maakt het immers mogelijk enigszins 
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aan te geven wat de samenleving in termen van veiligheid heeft 
gekregen van de diensten, in ruil voor al die mensen en mid-
delen die hen beschikbaar zijn gesteld.29

De vraag dringt zich echter op welk voordeel de diensten zelf 
hebben bij zo’n verregaande politiek-bestuurlijke aansturing. 
Zij zullen het ongetwijfeld gebruiken om de hooggespannen 
verwachtingen en ongebreidelde vraag naar inlichtingen te 
kanaliseren. Tevens biedt de systematiek de mogelijkheid poli-
tiek en ambtenarij inzichtelijk te maken welke consequenties 
bezuinigingen of juist uitbreiding van mensen en middelen in 
de praktijk hebben voor de taakuitoefening van de diensten. 
Tot slot: het wordt niet expliciet zo gezegd,  maar wellicht is het 
systeem ook wel verleidelijk om op terug te grijpen als er zich 
een ernstig veiligheidsincident zou voordoen uit niet voorziene 
hoek. De diensten kunnen dan als excuus aanvoeren dat de 
dreiging niet was opgenomen in de Geïntegreerde Aanwijzing. 
Als indekkingsmiddel dus. 

Alles overziend vraag ik mij af of het werk van de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten en onze nationale veiligheid wel gebaat 
zijn bij deze Umkehrung aller Werten in inlichtingenland. 
Lopen de ‘waardengestuurde’ diensten die Pauka zestien jaar 
geleden ontmoette niet het gevaar met de invoering van deze 
GA-systematiek ‘politiek-gestuurde’ diensten te worden, die er 
vooral zijn om politiek gewenste inlichtingen te leveren?

Politisering van inlichtingen
Laten we eerst vaststellen wat er precies wordt verstaan onder 
dit fenomeen, dat in de Angelsaksische inlichtingenstudies po-
liticization of intelligence wordt genoemd? Het debat daarover 
wordt gevoerd tussen auteurs met extreme standpunten: de ene 
onderzoeker, zoals Kenneth Lieberthal, stelt dat in feite ieder 
politiek en beleidsmatig gebruik van inlichtingen een vorm van 
politisering is en daarom onvermijdelijk.30 Daar staan auteurs 
als Paul Pillar tegenover, die politisering beschouwen als een 
onwenselijke vorm van politieke verstoring van het inlichtin-
genproces, die uitgebannen zou moeten worden.31 Josua Rover 

ziet die verstoring vooral bottom-up ontstaan: voor hem is 
politisering het ombuigen van inlichtingenanalyses teneinde 
de politieke machthebbers te pleasen, ofwel manipulation of 
intelligence to reflect policy preferences.32 Een dergelijke praktijk 
lijkt strijk en zet in dictatoriaal geregeerde landen, maar is in 
democratieën risicovol en ongewenst. Objectiviteit moet het 
wezenskenmerk blijven van inlichtingen,33 daar zijn de meeste 
deskundigen het over eens, al is dat ook hier onvermijdelijk 
een kwetsbaar goed, dat altijd gevaar loopt door de zeer innige 
relatie die er doorgaans bestaat tussen veiligheidsinstituties en 
de politieke macht.34 

Uri Bar-Joseph past de term politisering overigens toe op een 
veel breder inlichtingenspectrum dan alleen de analyses. Hij 
verstaat onder politicization of intelligence elke externe bemoei-
enis met aspecten van het inlichtingenwerk die volgens hem 
objectief, autonoom en vrij van politieke beïnvloeding zouden 
moeten zijn, te weten het verzamelen, bewerken en analyseren 
van inlichtingen, alsmede elementen van planning, sturing en 
exploitatie. Hij spreekt nadrukkelijk over externe bemoeienis, 
omdat politisering van inlichtingen volgens hem niet alleen 
kan geschieden door politici, maar ook door andere inlichtin-
genconsumenten, zoals ambtenaren, militairen en diplomaten. 
Als een van de voornaamste veroorzakers van dit verschijnsel 
noemt hij budgetafhankelijkheid, die immers mogelijkheden 
kan bieden tot oneigenlijke politieke inmenging.35 

Waartoe politisering van inlichtingen in negatieve zin kan 
leiden, heeft de Golfoorlog pijnlijk laten zien, toen inlichtin-
gendiensten de politieke druk niet konden weerstaan om het 
dringend gewenste bewijs te leveren dat Saddam Hoessein 
daadwerkelijk beschikte over massavernietigingswapens.36 

Bewijzen die er niet bleken te zijn. Ook buiten de inlichtingen-
wereld komt het overigens voor dat geprobeerd wordt uitkom-
sten van onderzoek om te buigen in politiek gewenste richting, 
zoals onlangs nog bleek in een kwestie rond het WODC,37 dus 
waarom zou de inlichtingenwereld daarvan verschoond blij-
ven? Nu wil ik niet meteen beweren dat de Nederlandse dien-
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sten eenvoudig zouden toegeven aan politieke druk om iets wel 
of niet te onderzoeken of om analyses aan te passen in politiek 
gewenste richting, maar de GA bergt op zijn minst een gevaar 
in zich van een verkeerde mind set. Niet de behoefte van de 
afnemer moet immers centraal staan bij de diensten, maar de 
inschatting van de dreigingen voor de nationale veiligheid. 

Omgekeerd mag niet verondersteld worden dat politici en 
ambtenaren in een positie verkeren om aan te geven welke 
prioriteiten gesteld moeten worden in het inlichtingenwerk. Zij 
missen daarvoor eenvoudigweg de middelen, de tijd en boven-
al het zicht op de dreiging. Bovendien zijn zij maar al te vaak 
geneigd te denken in korte mandaatstermijnen en bestaande 
beleidskaders. Dat leidt niet zelden tot oogkleppen en een 
gebrek aan voorstellingsvermogen. En was het niet die failure 
of imagination die volgens de 9/11 Commission de voornaamste 
oorzaak was van het niet tijdig onderkennen van de aanslag-
plannen van Bin Laden en zijn al Qa’ida?38 Ik vermag niet in 
te zien hoe de GA bijdraagt aan vergroting van het voor onze 
nationale veiligheid zo noodzakelijke voorstellingsvermogen. 

Interactie met de omgeving
Moeten de diensten dan helemaal zelf bepalen waar zij zich in 
hun onderzoeken op richten en wat zij ermee doen? Zeker niet. 
Uiteraard moet er interactie zijn met de afnemers van inlich-
tingenanalyses. Al de aartsvader van de Inlichtingenstudies in 
de Verenigde Staten, Sherman Kent, wees op het belang, maar 
ook de risico’s van contacten tussen inlichtingenanalisten en 
beleidsmakers. Hij waarschuwde dat men vooral niet op el-
kaars stoel zou moeten gaan zitten.39 Interactie tussen beiden is 
niettemin noodzakelijk. Beleidsmakers zijn immers een onmis-
bare schakel in de operationaliteit en effectiviteit van diensten, 
want zij moeten in veel gevallen de interventies plegen die 
nodig zijn om een dreiging te verminderen of weg te nemen. In 
het jargon dat het voormalige BVD-hoofd mr. Arthur Docters 
van Leeuwen lanceerde, heetten dergelijke afnemers van in-
lichtingen niet voor niets ‘belangendragers’.40 

In de aansluiting van de inlichtingenproducten op de om-
geving zit mijns inziens dan ook de werkelijke crux van de 
governance-problematiek van de diensten. Het gaat in de 
praktijk niet zozeer om het te onderzoeken onderwerp, maar 
de wijze waarop de diensten de afnemers daarover informeren. 
Inlichtingenanalyses leiden niet zelden tot handelingsverlegen-
heid bij de ontvangers, omdat de informatie niet aansluit bij 
of wegens de rubricering niet bruikbaar is voor enigerlei actie. 
Als behoeftestelling zich minder op de thematiek en meer 
op het aggregatieniveau en de praktische bruikbaarheid van 
inlichtingen zou richten, zou dat alle partijen zeker ten goede 
komen. In de kern komt het neer op wat Betts noemt: media-
ting between contrasting mind-sets of policymakers and analysts, 
met respect voor ieders eigen rol en verantwoordelijkheid.41 
Dat is dan geen politicization of intelligence, maar inlichtingen 
zo goed mogelijk aan laten sluiten en praktisch bruikbaar ma-
ken voor politiek en ambtenarij. De vraag is of daarvoor de GA 
als instrument nodig en nuttig is. 

Een probleem bij de bruikbaarheid van inlichtingen vormt 
zeker ook de overwaardering van geheime informatie. Het 
ontvangen en lezen van staatsgeheimen is razend interessant, 
maar je mag en kunt er vaak niks mee. Toch is er een onuit-
roeibare misvatting geslopen in het oordeel over het werk van 
de diensten, zowel intern als bij de afnemers, dat de zogeheten 
meerwaarde van de diensten zou zitten in het vermogen ge-
heime informatie te leveren.42 Dat is niet alleen een misvatting, 
maar leidt ook tot ethische risico’s bij de keuze voor en toepas-
sing van bijzondere inlichtingenmiddelen. Nergens in de WIV 
staat namelijk dat de dienst vooral geheime informatie moet 
verzamelen. Integendeel; de beginselen van subsidiariteit en 
proportionaliteit schrijven voor dat eerst gekeken moet worden 
of informatie ook beschikbaar is uit open bronnen of met be-
hulp van minder ingrijpende bijzondere bevoegdheden. 

En dames en heren, ik kan u verzekeren dat er bijzonder veel 
te vinden is in open bronnen; in dit informatietijdperk is bijna 
niets meer lang geheim.43 Maar ook daarvóór waren open 
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bronnen al van cruciale betekenis voor I&V-diensten. Graag 
breng ik hier een analysereeks in herinnering van de oude 
BVD over de moord op de Poolse priester Popiowusko. Hierin 
wist de analist, mijn helaas veel te jong gestorven vriend, 
collega en medepromovendus Ton Wouters, haarscherp de 
politieke opdrachtgevers voor deze misdaad aan te wijzen. Hij 
deed dit louter op basis van open bronnen, het intensief volgen 
van de ontwikkelingen en een gedegen kennis van kerk-, par-
tij- en staatsstructuren in het communistische Polen van die 
dagen. Wat hij leverde was intelligence van de bovenste plank. 
Inmiddels zijn deze analyses via de website van Stichting Argus 
openbaar.44 Alleen de naam van de vermoorde priester is hierin 
consequent door dienstjuristen weggelakt. Zou het kunnen zijn 
dat er toch nog iets geheim moest blijven in het stuk om het 
waardevoller te doen lijken? Dat zal wel niet. Waarschijnlijk is 
eerder sprake van een mechanische interpretatie van privacy-
vereisten bij openbaarmaking.

Naast een overconcentratie op ‘geheimen’ bij de diensten en 
afnemers, zorgt de WIV zelf ook nog eens voor een overcon-
centratie op personen en organisaties. Bij alle veranderingen 
die de opeenvolgende wetten hebben ondergaan, is de taakom-
schrijving op dit vlak vreemd genoeg ongewijzigd gebleven. 
Nog steeds schrijft de wet voor dat de diensten informatie 
moeten verzamelen over personen en organisaties. Dit dwingt 
hen tot een sterke targetgerichtheid op actoren, terwijl voor 
een goede duiding van de – met name lange termijn - gevaren 
en risico’s het onderkennen van bepaalde maatschappelijke 
ontwikkelingen en een gedegen kennis van de context onmis-
baar is. Toevoeging van het woord ‘ontwikkelingen’ aan de 
wetstekst had zeker bijgedragen aan een bredere oriëntatie van 
de diensten. Aanzetten daartoe zijn in het verleden - niettegen-
staande de wetstekst - zeker gegeven, zoals met de zogeheten 
Toekomstgerichte Veiligheidsanalyses. Aan de hand van deze 
door de bestuurskundige Paul ’t Hart ontwikkelde methodiek 
heeft de BVD in de jaren negentig bijvoorbeeld al eens verkend 
welke toekomstige risico’s voor de nationale veiligheid verbon-
den zijn aan gettovorming. Maar ook een latere open nota over 

de democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs uit 2002 
was zo’n op ontwikkelingen gerichte analyse.45 

Laat mij bij dit alles wel duidelijk zijn; bijzondere inlichtingen-
middelen blijven uiteraard van groot belang voor het werk van 
de diensten. Maar de inzet ervan mag niet overgewaardeerd 
worden en geen doel op zich zijn. De absolute meerwaarde 
van diensten zou dan ook niet gezocht moeten worden bij 
het vermogen geheime informatie aan te leveren over targets, 
maar in het vermogen ontwikkelingen in Nederland en daar-
buiten continue te volgen en te beoordelen op hun implicaties 
voor de nationale veiligheid. En hierover relevante partijen in 
Nederland tijdig en adequaat te informeren en te adviseren. 
Onzekerheidsreductie, of zoals Clapper het noemt eliminating 
or reducing uncertainty for decision-makers, daar gaat het in de 
kern om. Feitelijk is dat ook de behoefte van afnemers. Er is in 
ons land uiteindelijk maar één instantie die daarvoor aangewe-
zen is en waarop de burger rotsvast moet kunnen vertrouwen 
en dat is de AIVD, en op militair terrein de MIVD.

Intelligence leadership
Dames en heren. Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat ik 
absoluut geen voorstander ben van de Geïntegreerde Aan-
wijzing, omdat zij risicovol en onnodig is. Toch zal, als straks 
de nieuwe WIV is ingevoerd, de GA geformaliseerd zijn. 
Uitgaande van deze realiteit zal het bij de aansturing van de 
diensten in dat geval neerkomen op een verstandige omgang 
ermee; zowel door de diensten zelf als door de behoeftestel-
lers. De geschetste risico’s van politisering van inlichtingen 
en het niet tijdig onderkennen van nieuwe dreigingen moe-
ten nadrukkelijk benoemd en onder ogen worden gezien. 
Een belangrijke voorwaarde daartoe is dat de hoofden van 
de diensten een stevige en onafhankelijke positie hebben en 
houden. Dat Hoofd-AIVD niet lang geleden min of meer 
onopgemerkt een ‘gewone’ Directeur-Generaal is geworden, 
is in dat opzicht geen vertrouwenwekkende stap geweest. De 
AIVD is immers allerminst een ‘gewoon’ departementsonder-
deel, maar zal altijd een buitenbeentje blijven, niet alleen qua 
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huisvesting, maar ook qua taken, werkwijzen en verantwoor-
delijkheden. 

Meer dan ooit zal het onder de nieuwe WIV aankomen op 
intelligence leadership. De hoofden van de diensten zullen ste-
vig in hun schoenen moeten staan om de onafhankelijkheid, 
rechtsstatelijke zuiverheid en integriteit van hun organisaties 
te bewaren en te bewaken. Daarbij staan zij in de huidige tijd 
overigens veel minder dan vroeger alleen in de arena.47 Met 
de opkomst van fenomenen als fusion centers, task forces en 
joint operations is modern intellingence leadership steeds meer 
een zaak van wat Walsh noemt distributed of interdependent 
leadership, bijvoorbeeld tussen de NCTV en de hoofden van de 
diensten. Hoe dat vertaald dient te worden in de politieke ver-
antwoordelijkheid van de verschillende betrokken ministers, 
binnen de door de WIV gereguleerde mogelijkheden en vereis-
ten, is een interessante governance-vraag voor de toekomst.48

Maar niet alleen van de hoofden van dienst mag een verstan-
dige en zuivere omgang met de GA gevraagd worden, ook van 
de onderscheiden behoeftestellers Zij zullen bij de bepaling 
van de onderwerpen en de prioriteiten de ogen en oren wijd 
open moeten houden voor informatie of analyses waar men 
wellicht niet direct op zit te wachten omdat het politiek even 
niet uitkomt of bestaand beleid op zijn kop zet. Bovendien zul-
len zij in eigen gelederen dreigingsexperts moeten aanstellen, 
die kunnen sparren met de analisten van de diensten om zo tot 
goed onderbouwde keuzes te komen. Wat zij niet moeten doen 
is op de stoel van de diensten gaan zitten en voor hen de keu-
zes maken die in het belang van de nationale veiligheid vereist 
zijn.49 Dat een dreiging niet benoemd is in de GA mag voor 
de diensten in heinseit ook nooit een excuus zijn waarom een 
dreiging niet tijdig is onderkend.

Bij dit alles staan de leidinggevenden van de beide diensten 
voor de niet eenvoudige opgave de slagvaardigheid op peil te 
houden nu hun organisaties in de nieuwe WIV nog meer te 
maken hebben met toezicht. Toezicht is belangrijk, maar ook 

voor de diensten tijdrovend en capaciteitsvretend. Waar voor-
heen toetsing van de rechtmatigheid van handelen achteraf was 
geregeld via de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten (CTIVD) en het politieke toezicht via de 
Tweede Kamer en – waar het geheime informatie betreft – de 
Commissie voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD, 
in de volksmond de Commissie-Stiekem genoemd), is in de 
nieuwe wet ook sprake van toetsing vooraf via een Toetsings-
commissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Het toezicht en alle 
andere waarborgen, zoals de openbaarheidsvereisten in de 
WIV, de nieuwe mogelijkheid tot het indienen van klachten 
bij de nieuwe afdeling klachtenbehandeling van de CTIVD en 
de oude notificatieplicht, waarbij mensen na vijf jaar van de 
diensten te horen krijgen dat er een bijzonder inlichtingen-
middel tegen hen is toegepast, zijn allemaal bedoeld om het 
wantrouwen bij burgers weg te nemen. Dat de omvang van 
beide diensten de afgelopen jaren fors is gegroeid, heeft dan 
ook zeker niet alleen te maken met de toegenomen dreigingen, 
maar ook met deze sterke hang naar toezicht. De verklaring 
daarvoor moet niet alleen gezocht worden in het grotere be-
lang dat tegenwoordig gehecht wordt aan privacy, maar heeft 
zeker ook te maken met vereisten die het EVRM stelt, nieuwe 
jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens50 en – last but not least – de onthullingen van Wikileaks 
en Snowden, waaruit bleek dat sommige diensten in de wereld 
bijzonder ver zijn gegaan in het ongericht verzamelen van 
informatie over burgers. Dat heeft het vertrouwen van burgers 
in de diensten zeker ondermijnd.

Het mag op zijn minst opmerkelijk heten dat bij alle discus-
sies over toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
alle heil blijkbaar verwacht wordt van de werking van vreemde 
ogen. Onafhankelijke toezichthouders krijgen onbeperkt toe-
gang tot de informatie en moeten op basis van eigen onderzoek 
tot een oordeel komen. Waar tot op heden weinig aandacht 
voor bestaat, althans in de discussies van de buitenwacht over 
de dienst, is het ethisch handelen van de individuele dienstme-
dewerkers zelf. Toch zijn zij het die dagelijks, soms in een split 
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second, beslissingen moeten nemen die zeer ingrijpend zijn en 
grote consequenties kunnen hebben. Tegen die achtergrond 
zou de omgang met ethische dilemma’s een prominent thema 
voor de diensten moeten zijn, dat bij voortduring en actief 
aandacht verdient en een veilige werkomgeving vereist.51 Of 
daarvan bij de diensten sprake is, kan van buitenaf niet beoor-
deeld worden. Maar bij alle discussies over toezicht mag dit 
aspect ook wel eens onder de aandacht gebracht worden. 

Ten slotte
Dames en heren. Ik kom tot een afronding. De taken van de 
diensten, de politieke en bestuurlijke aansturing, intelligence 
leadership, het maatschappelijk draagvlak, het ethisch handelen 
binnen en door diensten en het toezicht zijn de belangrijkste 
thema’s die spelen rond inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
in de moderne context. Ik heb ze in mijn betoog aangestipt en 
met elkaar in verband gebracht, met als centraal onderwerp 
de relatie tussen politiek en bestuur aan de ene kant en de 
diensten ter andere zijde. Dit zullen dan ook de belangrijkste 
thema’s zijn in het onderzoek dat ik de komende vijf jaar in het 
kader van mijn leerstoel Governance of Intelligence and Security 
Services ga stimuleren of zelf verrichten. De ambities die wij 
als onderzoeksgroep, bestaande uit Constant Hijzen, Giliam 
de Valk, Willemijn Aerdts, Tim Dekker, Cees Wiebes en ho-
pelijk nog meer medewerkers in de toekomst, hebben zijn niet 
gering. Zoals u hebt gemerkt heb ik voor de wetenschappelijke 
literatuur vaak moeten teruggrijpen op Amerikaanse of Britse 
auteurs. Ons streven is om naast en als het moet tegenover 
deze dominante Angelsaksische Intell-school zoiets als een 
continentale Intell-school te plaatsen. De verengelsing van 
het Nederlandse academische onderwijs is daarbij niet altijd 
behulpzaam, maar wir schaffen das, daar ben ik heilig van 
overtuigd. Ik hoop daarbij ook op de steun en betrokkenheid 
van de NISA, de Netherlands Intelligence Studies Association, 
waarvan ik – hoewel afkering van de Engelse naam - de eer heb 
al vijftien jaar lid te zijn.

Bij alle ambitie die ik hier tentoonspreidt, besef ik terdege dat 
alles staat of valt met de steun en het vertrouwen dat ik geniet 
van de NCTV, mijn andere werkgever, die na voedsterheer te 
zijn geweest van een leerstoel op het vlak van contra-terroris-
me aan de Universiteit Leiden, nu ook een leerstoel op het ter-
rein van inlichtingenstudies mogelijk maakt. En dat in de we-
tenschap dat ze hiermee een soms wat tegenstroomse vis heb-
ben losgelaten. De coördinator in persoon, Dick Schoof, maar 
ook mijn directe directeur HP Schreinemacher en de collega 
die al mijn leidinggevende taken heeft willen overnemen, Rob 
Duiven, dank ik hier hartelijk voor. Maar ook hun medewer-
king zou niets brengen, als deze opa van Lena, Simon en Hugo 
aan het thuisfront niet gesteund en aangemoedigd zou worden 
door de mensen die mij het meest nabij staan; mijn dochters 
Marieke, Leonie en Anouk en bovenal het meisje waar ik nu al 
42 jaar lang alle geheimen mee deel, mijn Christa.

Ik heb gezegd.
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De relatie tussen politiek en bestuur aan de ene kant en inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten ter andere zijde is complex. Diensten 
hebben hun politieke opdrachtgevers en bestuurlijke afnemers van 
inlichtingen nodig voor hun mandaat en operationele effectiviteit, 
terwijl omgekeerd inlichtingen belangrijk zijn ter reducering van vele 
onzekerheden aan de politiek-bestuurlijke kant. Voor de praktische 
vormgeving van deze wederzijdse afhankelijkheid is in de nieuwe 
Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten een nieuw instrument 
opgenomen, de zogeheten Geïntegreerde Aanwijzing (GA). De 
GA bergt grote risico’s in zich van politisering van inlichtingen en 
blikvernauwing ten aanzien van de dreiging. Het onderkennen van 
deze risico’s moet bij beide partijen leiden tot een behoedzame 
omgang met dit instrument.


