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In le id ing 
Op 27 augustus is door NOS Nieuwsuur een persbericht gepubliceerd met als 
onderwerp "Landmacht zet mes in budget reservisten". In het artikel wordt 
gerefereerd aan een interne nota van C-LAS en het NOS-Journaal spreekt over 
een vertrouwelijke interne nota. De informatie uit de nota had niet aan de media 
bekend gesteld mogen worden. 

Naar aanleiding van dit artikel is door de PSG opdracht gegeven een huishoudelijk 
onderzoek te verrichten en te beoordelen of is vast te stellen op welke wijze de 
informatie in het bezit is gekomen van NOS Nieuwsuur en door wie (een deel van) 
de nota is gelekt. 

Huis i ioudel i jk onderzoek in format ie lek 
Een huishoudelijk onderzoek richt zich op de (mogelijke) wijze van het lekken van 
informatie en de te nemen maatregelen om herhaling in de toekomst zo mogelijk 
te voorkomen. Het onderzoek wordt in twee fasen gesplitst. De eerste fase betreft 
een quick scan om te beoordelen hoe ruim de interne behandeling van de nota 
van C-LAS is geweest en te bepalen in welke mate een vervolgonderzoek 
resultaten kan opleveren. Aan de hand van deze resultaten kan worden besloten 
tot een vervolgonderzoek (fase 2). Het vervolgonderzoek kan bestaan uit het 
afnemen van interviews en het nagaan van telefoonverkeer met 
defensiemiddelen. Zo nodig zal ook een persoonsgericht onderzoek als onderdeel 
van het vervolg onderzoek plaatsvinden om een antwoord op de onderzoeksvraag 
te kunnen geven. Indien een persoonsgericht onderzoek noodzakelijk blijkt, zal 
een aanvullende instellingsbeschikking worden opgesteld. 

D a t u m 
28 augustus 2015 

Onze r e f e r e n t i e 
BS2015016708 

Doo r t u s s e n k o m s t 
PSG 

T e r m i j n r u b r i c e r i n g 
5 joren 

D a t u m v a s t s t e l l i n g 
28 augustus 2015 

Behande ld d o o r 

V a s t q e s t e l d d o o r 

A a n t a l p a g i n a ' s i n c l . 
b l j l a g e ( n ) 
3 

BIJ beantwoording datum, 
onze referentie en ondenveip 
vermelden. 

Onderzoekscommissie 
Een instellingsbeschikking voor een commissie van onderzoek is als bijlage ter 
ondertekening bijgevoegd. 

DE BEVEILIGINGSAUTORITEIT 
Voor deze, 
DE omFfSemPMONTTOfiiMa FA/ RFNFFP 

ComiTiodore 
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C o n t a c t p e r s o o n 

bijlage 
I N S T E L L I N G S B E S C H I K K I N G 

DE SECRETARIS-GENERAAL 

Overwegende, 
Dat door NOS Nieuwsuur een persbericht is gepubliceerd waarin is 
aangegeven: "Landmacht zet mes in budget reservisten". 
Dat in het artikel en in een op TV uitgezonden nieuwsbericht wordt 
gerefereerd aan een interne vertrouwelijke nota van C-LAS, die in handen 
is van NOS Nieuwsuur. 
Dat deze informatie niet voor publicatie in de media was bestemd. 
Dat vigerende regelgeving ten aanzien van informatie met een 
vertrouwelijk karakter mogelijk is overtreden. 

Besluit, 
Een Commissie van Onderzoek in te stellen ten einde te onderzoeken of deze 
vertrouwelijke informatie vanuit Defensie is gelekt. 
Het onderzoek beperkt zich tot de medewerkers van het Ministene van Defensie. 

1. De Commissie van Onderzoek heeft tot taak: 
Te onderzoeken of en zo ja, hoe, wanneer en door of via wie binnen 
Defensie de betreffende informatie aan de media is gelekt. 
Te onderzoeken of daarbij regelgeving is overtreden. 
Aanbevelingen te doen om soortgelijke incidenten in de toekomst te 
voorkomen. 

2. Dit onderzoek wordt onderverdeeld in: 
a. Een quick scan; 
b. Een vervolgonderzoek, indien opportuun en nadat dit door mij separaat is 

gelast. 

D a t u m 
28 augustus 2015 

Onze r e f e r e n t i e 
BS2U15016708 

Door t u s s e n k o m s t 
PSG 

T e r m i j n r u b r i c e r i n g 
5 jaren 

D a t u m v a s t s t e l l i n g 
28 riugustus 2015 

B e h a n d e l d d o o r 

A a n t a l p a g i n a ' s i n c l . 
b i j l a g e ( n ) 
2 

Bij beantwocirüitig datum, 
onze refeientle en onderwerp 
vernielden. 

3. Samenstelling Commissie van Onderzoek 
Voorzitter • 
Secretaris/lid 

Eerste Lid 
Bedrijfsvoering 

Bedrijfsvoering 

Directeur Monitoring en Beheer 
Coördinerend Adviseur 

Coördinerend Adviseur 
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De Commissie kan zich bij het uitvoeren van het onderzoek laten adviseren door 
de Rijksrecherche. Deze adviseur is geen lid van de commissie en krijgt niet de 
bevoegdheid als genoemd in paragraaf 3. 

4. Bevoegdheden 
De Commissie van Onderzoek is in beide onderzoeksfasen bevoegd: 

a. Tot toegang tot alle defensielocaties die zij nodig acht in het belang 
van het onderzoek, 

b. Tot inzage van alle informatie, documenten, correspondentie en 
refertes in bezit van Defensie dan wel toegang tot ICT-systemen in 
gebruik bij Defensie, die zij noodzakelijk acht voor het onderzoek, 
desnoods via medeneming van het materiaal. 

c. Tot het doorzoeken van e-mail en internetbestanden op basis van 
onderdeel b) conform de artikelen 5 en 6 van de regeling 
'Gedragsregels gebruik e-mail en internetvoorzieningen Defensie'. Het 
onderzoek zal in eerste instantie bestaan uit een niet-persoons-
gerichte controle als bedoeld in artikel 5, tweede lid onder e, en vijfde 
lid, van genoemde regeling. In deze fase staat het de commissie vrij 
om trefwoorden of kenmerken te gebruiken die gerelateerd zljn aan 
de gelekte informatie. Indien wordt overgegaan tot een persoons
gerichte controle conform artikel 6 van de genoemde regeling, wordt 
dit separaat per nota aan mij voorgelegd. 

d. Voor zover noodzakelijk voor het onderzoek, tot inzage in de 
verkeersgegevens van de met de diensttelefoon (vast of mobiel) van 
Defensie gevoerde gesprekken, beperkt tot de periode van na het 
ondertekenen van de nota van C-LAS tot aan de datum van publicatie 
van het artikel in NOS Nieuwsuur. 

e. Tot het voeren van gesprekken met alle defensiemedewerkers die in 
het proces van onderzoek relevant worden geacht in het belang van 
het onderzoek. 

B e s t u u r s s t a f 
Hoofdrtirfictie bsdri j fsvoering 
Directie Monitoring en Beheer 

O a l u m 
28 augustus 2015 

Onze r e f e r e n t i e 
852015016708 

5. Tijdpad 
a. Voor de quick scan: 2 weken na ondertekening; 
b. Voor een vervolgonderzoek: binnen een maand nadat dit door mij is 

gelast. 

6. Rapportage 
De Commissie van Onderzoek zal haar bevindingen in beide onderzoeksfasen 
schriftelijk rapporteren aan de Secretaris-Generaal. 

De beschikking treedt in werking op datum van ondertekening. 

Den Haag, De ^cr^r r te-Generaal / 

fc.S.I^ Akerboom 

PiKjiiia Z .<an 2 
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INTERN MEMO datum: 18 september 2015 

Inleiding 
Op 25 augustus is door NOS Nieuwsuur een persbericht (bijlage B) gepubliceerd met als 
onderwerp "Landmacht zet mes in budget reservisten". In het artikel wordt gerefereerd aan 
een interne nota van C-LAS en het NOS-joumaal spreekt over een vertrouwelijke interne 
nota. De informatie uit de nota had niet aan de media bekend gesteld mogen worden. 
U hebt op 26 augustus j l . opdracht gegeven tot een intem onderzoek. 

Quick scan 
Tijdens de quick scan is onderzoek uitgevoerd inl  
yan Defensie. Op basis van I 

Daaruit bleek dat de quote afkomstig is uit de als intern  
beraad gemerkte Managementrapportage CLAS 2̂  kwartaal 2015 (MR). In het artikel is nog  
een quote opgenomen die eveneens in de MR is opgenomen. De definitieve versie van de MR  
is op 15 juli i l . getekend door C-LAS. 
Hiema is| gebruikt en is gezocht in de periode 1 juli t/m 25 
augustus j l . Doelstelling is om vast te stellen of medewerkers de Managementrapportage naar 
een niet-defensie e-mailadres hebben doorgestuurd. In totaal hebben negen medewerkers van 
het CLAS de Managementrapportage naar externe e-mailadressen doorgestuurd, zeven naar 
het eigen privé e-mailadres en twee naar een ander zakelijk e-mailadres (Algemene 
Rekenkamer en NATO). Eén van de medewerkers stuurt de MR ook nog naar het privé e-
mailadres van een collega. Tenslotte sturen twee medewerkers de rapportage wederom van 
hun privé e-mailaccount terug naar hun defensie e-mailaccount. Er is geen e-mail contact 
tussen deze medewerkers en Nieuwsuur of de journalisten vastgesteld. Verder onderzoek op 
een niet-defensie e-mailadres is voor de onderzoekscommissie niet mogelijk. 



Conclusie 
De gebruikte quotes en onderwerpen in het artikel dat door Nieuwsuur is gepubliceerd op 25 
augustus j l . blijken afkomstig uit de Managementrapportage CLAS 2*̂  kwartaal 2015. Het 
accent van het artikel ligt op de bezuiniging ten aanzien van reservisten. Wel zijn ook andere 
bezuinigingsmaatregelen intern het CLAS kort benoemd. 

De onderzoekscommissie heeft niet geconstateerd dat de Managementrapportage, of delen 
daarvan, binnen de gestelde onderzoeksperiode van I juli t/m 25 augustus rechtstreeks vanaf 
een defensie e-mailaccount aan Nieuwsuur of aan één van de andere journalisten is gestuurd. 
Wel is geconstateerd dat negen CLAS-medewerkers de Managementrapportage naar hun 
eigen privé e-mailadres doorstuurt. 

Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat| [anderen intem Defensie heeft betrokken of 
geïnformeerd over de ophanden zijnde publicatie. DCo en de afdeling Communicatie van het 
CLAS bleek niet eerder dan dat Nieuwsuur contact opneemt op 24 augustus op de hoogte te 
zijn van een voorgenomen publicatie op 25 oktober over het betreffende onderwerp. 

DE BEVEILIGINGSA UTORITEIT 
Voor deze, 
DE DIRECTEUR MONITORING EN BEHEER 

Commodore 

Bijlagen: A t/m K. 
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B I J L A G E B : artikel 

Landmacht zet mes iu budget reservisten 
25 augustus 2015, 13:54 

De leiding van de Landmacht gaat snijden in het budget voor de 3600 reser\dsten. Reservisten 
worden ingezet bij evenementen en ter onderstetuiing van beroepsuiilitaireu. Maar ze 
ver\-aiigen militairen ook als die worden uitgezonden op buitenlandse imssies\ 

"|Het vooralsnog beperken Van de inzet van reservisten na 1 jiiïi 2015 (..) raakt niijn eeiiiiedèii 
hard (..) Het npodgedwoiigeii moetgii nentó^ inaatregel gaat direct in legen hef 
beleid yan de nnnisteif', sclirijft de commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart 
de Kruif in een inteme nota die in handen is van Nieuwsuur. 

Voor minister Jeanine Hennis-Plasschaeit van Defensie zijn reservisten oiunisbaar omdat ze 
bij piekbelasting het werk langer en beter kmuien opvangen. 

Mankementen 
Door de financiële problemen kan de Landmacht ook niet meer al haar veiplichtingen in 
Nederland nakomen. Onbemande vlkgtuigen yoor bewaking eu obser\-atie kumien door 
technische problemen niet vliegen. Boven bewoond gebied geldt nu een vliegverbod. En 
genietaiSs^ - die ingezet ktninen worden bij de bestiijding van bosbranSeii - hebben ook 
mankementen waardoor him inzet niet is gegarandeerd. 

Inleveren 
De afgelopen 20 jaar heeft Defensie fors moeten inleveren. Zo zijn alle Leopardtanks 
verdwenen, kazernes gesloten en duizenden militairen hun baan kwijtgeraakt In 2011 was de 
laatste grote bezuinigingsronde: opnieuw ging er 1 miljard euro van het budget af De 
gevolgett zijn bij alle onderdelen van de krijgsmacht voelbaar. Er is te weinig geld om 
soldaten voldoende te laten oefenen. En door gebrek aan onderhoud en reserve-onderdelen is 
veel materieel niet inzetbaar. Zoals pantserwagens, helikopters, nachtzichtapparatuur en 
mortieren. 

Vorig jaar kreeg Defensie er voor het eerst weer geld bij: 100 miljoen euro. Daarvan gaat 2Ö 
miljoen naar de Landtnacht. Volgens ingewijden krijgt Defensie op Prinsjesdag er jaarlijks 
250 uiiljoeii eiira^^ Dat bedrag loopt uiteindelijk op tot 37^ imljoeit. Maar de \Taag is nu of 
dat genoeg is, en of daannee alle problemen kiuinen worden opgelost? 

"[ren aanzien van de nationale iiizet kan ik.de geyfaagde capaciteit nietmeer te allen tijde 
garanderenj", zo sclirijft De KiTiif. 

Te weinig geld 



Verder zijn er grote zorgen over de inzet van de Explosieven Öpruimingsdièh^t. Er is te 
weinig geld voor training en scholing zo bevestigen hoge militairen aan Nieuwsuur. 

Ze bevestigen ook dat grote evenementen er rekening mee moeten houden dat de Landmacht 
ze niet langer kan ondersteunen. Zo worden nu nog militairen ingezet voor het begeleiden van 
veteranen bij het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. En helpen ze de organisaties van 
bijvoorbeeld de halve marathon van Egmond, de Bloesemtocht van het Rode Kruis en de 
Taptoe in Rotterdam. Maar daar is geen geld meer voor. 

Uitgaven 
De Nederlandse defensie-uitgaven daalden tussen 1990 en 2015 van 2,4 procent tot 1,2 
procent van de rijksuitgaven. 

Reactie ministerie van Defensie 
Dat er knelpunten zijn bij de Krijgsmacht is ruimschoots bekend en onderkend. In de 
periodieke rapportages en brieven aan de Tweede Kamer is herhaaldelijk gemeld dat de 
inzetbaarheid van de krijgsmacht aan wezenlijke beperkingen onderhevig is. De rapportage 
van de Commandant Landstrijdkrachten past in dit beeld. Zo staan het voortzettingsvermogen 
en de geoefendheid van de krijgsmacht onder druk, onder meer door personele en materiële 
beperkingen. Dit gaat nooit ten koste van de ingezette eenheden. De eenheden die worden 
ingezet, zijn daarvoor voldoende getraind, hebben voldoende personeel en worden uitgerust 
met voldoende geschikt materieel. 

Het kabinet zet in op een versterking van de basisgereedheid van de krijgsmacht. De 
financiële consequenties die het kabinet voor de begroting van 2016 daaraan zal verbinden, 
worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. 
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Inleiding 
Op 26 augustus is door een journalist van de Telegraaf telefonisch contact 
opgenomen met DCo. De journalist vroeg naar een reactie van Defensie op een 
interne nota die in het bezit is van de Telegraaf. Het betreft de JIVC nota 
"Uitvoeringsrichtlijnen aanvragen tot IV dienstverlening 2015" van 6 augustus j l . 
De informatie uit de nota had niet aan de media bekend gesteld mogen worden. 
Op basis van deze nota heeft de Telegraaf op 27 augustus een artikel 
gepubliceerd "Defensie is door iet-reserves heen". 

Naar aanleiding van dit artikel is door de PSG opdracht gegeven een huishoudelijk 
onderzoek te verrichten en te beoordelen of is vast te stellen op welke wijze de 
nota in het bezit is gekomen van de Telegraaf en door wie (een deel van) de nota 
is gelekt. 

Huishoudelijk onderzoek informatielek 
Een huishoudelijk onderzoek richt zich op de (mogelijke) wijze van het lekken van 
informatie en de te nemen maatregelen om herhaling in de toekomst zo mogelijk 
te voorkomen. Het onderzoek wordt in twee fasen gesplitst. De eerste fase betreft 
een quick scan om te beoordelen hoe ruim de interne behandeling van de nota 
van JIVC is geweest en te bepalen in welke mate een vervolgonderzoek resultaten 
kan opleveren. Aan de hand van deze resultaten kan worden besloten tot een 
vervolgonderzoek (fase 2). Het vervolgonderzoek kan bestaan uit het afnemen 
van interviews en het nagaan van telefoonverkeer met defensiemiddelen. Zo 
nodig zal ook een persoonsgericht onderzoek als onderdeel van het vervolg 
onderzoek plaatsvinden om een antwoord op de onderzoeksvraag te kunnen 
geven. Indien een persoonsgericht onderzoek noodzakelijk blijkt, zal een 
aanvullende instellingsbeschikking worden opgesteld. 

B e s t u u r s s t a f 
Hoofddirectie Bedrijfsvoering 
Directie Monitoring en Beheer 

Kalvermarl<t 32 
MPC 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
www.defenste.nl 

D a t u m 
28 augustus 2015 

Onze r e f e r e n t i e 
BS2015016845 
Door t u s s e n k o m s t 
PSG 

T e r m i j n r u b r i c e r i n g 
5 jaren 

D a t u m v a s t s t e l l i n g 
28 augustus 2015 

Behande ld d o o r 

i -2 
V a s t g e s t e l d d o o r 

l 
A a n t a l p a g i n a ' s i n c l . 
b i j l a g e ( n ) 
3 

Blj beantwoording datum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden. 

Onderzoekscommissie 
Een instellingsbeschikking voor een commissie van onderzoek is als bijlage ter 
ondertekening bijgevoegd. 

DE BEVEILIGINGSAUTORITEIT 
Voor deze, 
DE DIRE€TFIJR MONJTORTNG FN RFHFER 

i^ommodore 
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Ministerie van Defensie 

bijlage 
INSTELLINGSBESCHIKKING 

DE S E C R E T A R I S - G E N E R A A L 

Overwegende, 
Dat door een journalist van de Telegraaf is bevestigd te beschikken over 
een interne nota van JIVC en hierover een artikel is gepubliceerd in de 
Telegraaf. 
Dat in het artikel wordt gerefereerd aan de interne nota van JIVC. 
Dat deze informatie niet voor publicatie in de media was bestemd. 
Dat vigerende regelgeving ten aanzien van defensie-informatie mogelijk i; 
overtreden. 

Besluit, 
Een Commissie van Onderzoek in te stellen ten einde te onderzoeken of deze 
informatie vanuit Defensie is gelekt. 
Het onderzoek beperkt zich tot de medewerkers van het Ministerie van Defensie. 

U C K A K I CIViCIM I A A L 
VERTROUWELUK 
PERSONEELS 
VERTROUWELUK 

B e s t u u r s s t a f 
Hoofddirectie Bedrijfsvoering 
Directie Monitoring en Beheer 

Kalvermarl<t 32 
MPC 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
www.defensie.nl 

C o n t a c t p e r s o o n 

D a t u m 
28 augustus 2015 

Onze r e f e r e n t i e 
BS2015016845 

Doo r t u s s e n k o m s t 

T e r m i j n r u b r i c e r i n g 
5 jaren 

D a t u m v a s t s t e l l i n g 
28 augustus 2015 

B e h a n d e l d d o o r 

\ i 

V a s t g e s t e l d d o o r 
1 l 

A a n t a l p a g i n a ' s i nc l . 
b i j l a g e ( n ) 
2 

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden. 

1. De Commissie van Onderzoek heeft tot taak: 
Te onderzoeken of en zo ja, hoe, wanneer en door of via wie binnen 
Defensie de betreffende informatie aan de media is gelekt. 
Te onderzoeken of daarbij regelgeving is overtreden. 
Aanbevelingen te doen om soortgelijke incidenten in de toekomst te 
voorkomen. 

2. Dit onderzoek wordt onderverdeeld in: 
a. Een quick scan; 
b. Een vervolgonderzoek, indien opportuun en nadat dit door mij separaat is 

gelast. 

3. Samenstelling Commissie van Onderzoek 
Voorzitter 1 Directeur iMonitoring en Beheer 
Secretaris/lid 

Eerste Lid 

i 
Bedrijfsvoering 
i 

JCoördinerend Adviseur 

I Coördinerend Adviseur 
Bedrijfsvoering 
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De Commissie kan zich bij het uitvoeren van het onderzoek laten adviseren door 
de Rijksrecherche. Deze adviseur is geen lid van de commissie en krijgt niet de 
bevoegdheid als genoemd in paragraaf 3. 

4. Bevoegdheden 
De Commissie van Onderzoek is in beide onderzoeksfasen bevoegd; 

a. Tot toegang tot alle defensielocaties die zij nodig acht in het belang 
van het onderzoek. 

b. Tot inzage van alle informatie, documenten, correspondentie en 
refertes in bezit van Defensie dan wel toegang tot ICT-systemen in 
gebruik bij Defensie, die zij noodzakelijk acht voor het onderzoek, 
desnoods via medeneming van het materiaal. 

c. Tot het doorzoeken van e-mail en internetbestanden op basis van 
onderdeel b) conform de artikelen 5 en 6 van de regeling 
'Gedragsregels gebruik e-mail en internetvoorzieningen Defensie'. Het 
onderzoek zal in eerste instantie bestaan uit een niet-persoons-
gerichte controle als bedoeld in artikel 5, tweede lid onder e, en vijfde 
lid, van genoemde regeling. In deze fase staat het de commissie vrij 
om trefwoorden of kenmerken te gebruiken die gerelateerd zijn aan 
de gelekte informatie. Indien wordt overgegaan tot een persoons
gerichte controle conform artikel 6 van de genoemde regeling, wordt 
dit separaat per nota aan mij voorgelegd. 

d. Voor zover noodzakelijk voor het onderzoek, tot inzage in de 
verkeersgegevens van de met de diensttelefoon (vast of mobiel) van 
Defensie gevoerde gesprekken, beperkt tot de periode van na het 
ondertekenen van de nota tot aan de datum van publicatie van het 
artikel. 

e. Tot het voeren van gesprekken met alle defensiemedewerkers die in 
het proces van onderzoek relevant worden geacht in het belang van 
het onderzoek. 

B e s t u u r s s t a f 
Hoofddirectie bedrijfsvoering 
Directie Monitoring en Beheer 

D a t u m 
28 augustus 2015 

Onze r e f e r e n t i e 
BS2015015845 

5. Tijdpad 
a. Voor de quick scan: 2 weken na ondertekening; 
b. Voor een vervolgonderzoek: binnen een maand nadat dit door mij is 

gelast. 

6. Rapportage 
De Commissie van Onderzoek zal haar bevindingen in beide onderzoeksfasen 
schriftelijk rapporteren aan de Secretaris-Generaal. 

De beschikking treedt in werking op datum van ondertekening. 

Den Haag, De Secretaris-Generaal, 

. l - ^DrsTE.^M" Akerboom 
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INTERN GEBRUIK DEFENSIE 

INTERN MEMO datum: 24 september 2015 

Inleiding 
Op 26 augustus is door een journalist van de Telegraaf telefonisch contact opgenomen met 
DCo. De journalist vroeg naar een reactie van Defensie op een interne nota die in liet bezit is 
van de Telegraaf. Het betreft de JIVC nota "Uitvoeringsrichtlijnen aanvragen tot IV 
dienstverlening 2015" van 6 augustus j l . De informatie uit de nota had niet aan de media 
bekend gesteld mogen worden. Op basis van deze nota heeft de Telegraaf op 27 augustus een 
artikel gepubliceerd "Defensie is door iet-reserves heen" (bijlage C). 

Quick scan 
Het eerste deel van het onderzoek naar het lekken van de nota is uitgevoerd door middel van 

De nota van JIVC blijkt niet gemerkt of gerubriceerd. Het Defensie beveiligingsbeleid (DBB) 
schrijft geen aanvullende beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de behandeling van 
ongemerkte of ongerubriceerde informatie voor. Wel dient het need-to-know principe te 
worden toegepast en geldt de geheimhoudingsplicht van de ambtenaar. 
Op basis van de interne behandeling van de nota bleek al snel dat deze door vele personen per 
e-mail was rondgestuurd, via x-PostWeb breed is verspreid, op intranet is gepubliceerd in een 
sharepoint en is behandeld in de CDC-raad. In X-postWeb en in sharepoint blijkt het 
document vrij toegankelijk voor alle defensiemedewerkers met toegang tot intranet. Dit is in 
lijn met het feit dat een rubricering of merking ontbreekt. Het document wordt tevens 
veelvuldig meegestuurd als onderbouwing van afgewezen behoeftestellingen op het gebied 
van IV/ICT. 



INTERN GEBRUIK DEFENSIE 

Conclusie en advies 
Het artikel in de Telegraaf is gebaseerd op de interne nota van JIVC. Er is niet aangetoond dat 
de nota per e-mail naar de journalist of de telegraaf is gestuurd. Zes medewerkers hebben de 
nota vanaf hun defensieaccount naar een niet-defensie e-mailadres doorgestuurd. Verder 
onderzoek buiten Defensie is voor de onderzoekscommissie niet mogelijk. 
Vanwege de grote verspreiding van het document zowel via e-mail, X-PostWeb en intranet 
wordt de kans op een "hit" als praktisch uitgesloten ingeschat door de onderzoekscommissie. 
Derhalve adviseer ik u geen vervolg onderzoek uit te laten voeren en het onderzoek te sluiten. 

DE BEVEILIGINGSA UTORITEIT 
Voor deze, 
DE DIRECTEUR MONITORING EN BEHEER 

Commodore 



INTERN GEBRUIK DEFENSIE 

B I J L A G E A 

Zoekperiode, zoektermen en zoekresultaten: 

6 augustus 2015 
I-

27 augustus 2015 
....| 

6 augustus 2015 
I 

03 september 2015 
. . . . | 



INTERN GEBRUIK DEFENSIE 

BIJLAGE B : Overzicht naar privé e-mail of niet-defensie e-mail doorgestuurde nota 

1 Naam en functie Datumti jdgroep versturen 
2 dinsdag 11 augustus 2015 19:43 

3 donderdag 13 augustus 2015 14:52 

4 zondag 16 augustus 2015 11:57 
5 woensdag 26 augustus 2015 11:08 

6 woensdag 26 augustus 2015 17:49 
en op 
donderdag 27 augustus 2015 16:15 

7 woensdag 2 september 2015 16:16 

8 
9 
10 



INTERN GEBRUIK DEFENSIE 

BIJLAGE C: Artikel 

Defensie is door lot-reserves heen 
De Telegraaf 27-08-2015 Niels Rigter Den Haag 

Defensiepersoneel dat onverhoeds 
een nieuwe iPhone of iPad met 
abonnement nodig heeft, zal een 
afwijzing moeten slikken. De 
reservepot voor iet-uitgaven van 
defensiepersoneel is namelijk 
uitgeput. Ook nieuwe aanvragen voor 
internetaansluitingen, wifi-voorziening 
of meer dataopslag worden 
afgewezen. Hetzelfde geldt voor de 
aanvragen voor uitbreiding van 
it-dienstverlening of nieuwe 
softwarelicenties. 
Met deze maatregel probeert het Joint 
Informatievoorziening Commando 
(JIVC) van Defensie de krapte op het 
exploitatiebudget te bestrijden. Door 
de bezuinigingen is dat de afgelopen 
jaren met zo'n 40 
procent gedaald. Dat, tenwijl Defensie 
kampt met hardnekkige problemen 
met haar it en iv 
(informatievoorziening). Het tekort 
loopt voor komend jaar verder op en 
moet door JIVC zelf worden opgelost. 
Echt zoden aan de dijk zetten doen 
de maatregelen overigens niet, zo 
blijkt uit een interne nota van de 
materieelorganisatie van Defensie. 
„Deze maatregelen dichten het 
bestaande financiële tekort in de 
exploitatie niet." De afdeling hoopt op 
extra geld. 
Aanvragen voor it-ondersteuning bij 
operaties, gereedstelling en 
oefeningen worden nog wel 
gehonoreerd. 
Voor het personeel is de maatregel 
een klap. Afgelopen jaar was het uit 
spaarzaamheid gedwongen alleen 
aanvragen te doen als het echt niet 
anders kon. Aan die 'vraagdemping' 
heeft men zich gehouden. Dat er 
desondanks 'niks meer kan', is 'zuur', 
zegt Jean Debie van de militaire 
vakbond VBM. „Iv- ondersteuning is 
van essentieel belang voor de 
bedrijfsvoering. Hier wordt het ene gat 
met het andere gevuld." 
Volgens Defensie raken de 
maatregelen de normale 
bedrijfsvoering niet. „Om de it bij 
Defensie betaalbaar te houden, kijken 
we goed naar de uitgaven. Daar is 
deze nota een voorbeeld van." 



Ministerie van Defensie 
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nota Instellingsbeschikking onderzoek BA-2015-05 

Inleiding 
Op 1 augustus is door RTL-Nieuws een artikel gepubliceerd met de titel 'Kogels 
leger raken op'. Het artikel blijkt gebaseerd op een interne Vertrouwelijke e-mail' 
in het bezit van RTL-Nieuws en eveneens gepubliceerd. De e-mail is door C-LSK 
opgesteld en Intern CLSK verstuurd op woensdag 15 juli 2015 om 09:43 uur. 
De informatie uit de e-mail had niet aan de media bekend gesteld mogen worden. 

Naar aanleiding van dit artikel is door de C-LSK aan de SG verzocht een intern 
onderzoek naar het lekken van de e-mail in te kunnen stellen. Op 4 september 
heeft de SG daartoe opdracht gegeven. CLSK kan alleen binnen het eigen 
onderdeel onderzoek uitvoeren. Technisch bleek het niet mogelijk deze beperking 
binnen j \ te faciliteren. Daarom heeft C-LSK aan de CDS het 
advies gegeven het onderzoek aan mijn directie over te dragen. Daarmee heeft 
de CDS op 21 september ingestemd. Het doel van het onderzoek is te beoordelen 
of is vast te stellen op welke wijze de e-mail in het bezit is gekomen van RTL-
Nieuws en door wie (een deel van) de nota is gelekt. 

Huishoudelijk onderzoek informatielek 
Het onderzoek wordt in twee fasen gesplitst. De eerste fase betreft een quick 
scan om te beoordelen hoe de verspreiding van de e-mail van C-LSK is geweest 
en te bepalen in welke mate een vervolgonderzoek resultaten kan opleveren. Aan 
de hand van deze resultaten kan worden besloten tot een vervolgonderzoek (fase 
2). Het vervolgonderzoek kan bestaan uit het afnemen van interviews en het 
nagaan van telefoonverkeer met defensiemiddelen. Zo nodig zal ook een 
persoonsgericht onderzoek als onderdeel van het vervolg onderzoek plaatsvinden 
om een antwoord op de onderzoeksvraag te kunnen geven. Indien een 
persoonsgericht onderzoek noodzakelijk blijkt, zal een aanvullende 
instellingsbeschikking worden opgesteld. 

DEPARTEMENTAAL 
VERTROUWELIJK 

B e s t u u r s s t a f 
Hoofddirectie Bedrijfsvoering 
Directie Monitoring en Beheer 

Kaivermarkt 32 
MPC 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
www.defensie.nl 

C o n t a c t p e r s o o n 

D a t u m 
22 september 2015 

Onze r e f e r e j i t i e 
BS20150 l 2 i \ > 

Doo r t u s s e n k o m s t 
PSG 

T e r m i j n r u b r i c e r i n g 
5 jaren 

D a t u m v a s t s t e l l i n g 
22 september 2015 

Behande ld d o o r 

\ 
V a s t g e s t e l d d o o r 

I 1 
A a n t a l pag ina ' s i n c l . 
b l j l a g e ( n ) 
3 

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden. 

Onderzoekscommiss ie 
Een instellingsbeschikking voor een commissie van onderzoek is als bijlage ter 
ondertekening bijgevoegd. 

DE BEVEILIGINGSAUTORITEIT 
Voor deze, 
DEMJMCT^ljeL MONITORING EN BEHEER 

Commodore 
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Ministerie van Defensie 

bijlage 
INSTELLINGSBESCHIKKING 

DE S E C R E T A R I S - G E N E R A A L 

Overwegende, 
Dat door RTL-Nieuws een artikel is gepubliceerd met titel 'kogels leger 
raken op'. 
Dat in het artikel wordt gerefereerd naar een vertrouwelijke interne e-
mail van de defensietop. 
Dat deze informatie niet voor publicatie in de media was bestemd. 
Dat vigerende regelgeving ten aanzien van defensie-informatie mogelijk is 
overtreden. 

Besluit, 
Een Commissie van Onderzoek in te stellen ten einde te onderzoeken of deze 
informatie vanuit Defensie is gelekt. 
Het onderzoek beperkt zich tot de medewerkers van het Ministerie van Defensie. 

B e s t u u r s s t a f 
Hoofddirectie Bedrijfsvoering 
Directie Monitoring en Beheer 

Kalvermarkt 32 
MPC 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
www.defensie.nl 

C o n t a c t p e r s o o n 

D a t u m 

O n z e r e f e r e n t i e 

D o o r t u s s e n k o m s t 
PSG 

T e r m i j n r u b r i c e r i n g 
5 jaren 

D a t u m v a s t s t e l l i n g 
i r - -OO--2015 
B e h a n d e l d d o o r 

1 
V a s t q e s t e l d d o o r 

A a n t a l p a g i n a ' s i n c l . 
b i j l a g e ( n ) 
2 

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden. 

1. De Commissie van Onderzoek heeft tot taak: 
Te onderzoeken of en zo ja , hoe, wanneer en door of via wie binnen 
Defensie de betreffende informatie aan de media is gelekt. 
Te onderzoeken of daarbij regelgeving is overtreden. 
Aanbevelingen te doen om soortgelijke incidenten in de toekomst te 
voorkomen. 

2. Dit onderzoek wordt onderverdeeld in: 
a. Een quick scan; 
b. Een vervolgonderzoek, indien opportuun en nadat dit door mij separaat is 

gelast. 

3. Samenstelling Commissie van Onderzoek 
Voorzitter 
Secretaris/lid 

Eerste Lid 

1 1 Directeur Monitoring en Beheer 
Coördinerend Adviseur 

Bedrijfsvoering 
"~~ lAdviseur Bedrijfsvoering 
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De Commissie kan zich bij het uitvoeren van het onderzoek laten adviseren door 
de Rijksrecherche. Deze adviseur is geen lid van de commissie en krijgt niet de 
bevoegdheid als genoemd in paragraaf 4. 

4. Bevoegdheden 
De Commissie van Onderzoek is in beide onderzoeksfasen bevoegd: 

a. Tot toegang tot alle defensielocaties die zij nodig acht in het belang 
van het onderzoek. 

b. Tot inzage van alle informatie, documenten, correspondentie en 
refertes in bezit van Defensie dan wel toegang tot ICT-systemen In 
gebruik bij Defensie, die zij noodzakelijk acht voor het onderzoek, 
desnoods via medeneming van het materiaal. 

c. Tot het doorzoeken van e-mail en internetbestanden op basis van 
onderdeel b) conform de artikelen 5 en 6 van de regeling 
'Gedragsregels gebruik e-mail en internetvoorzieningen Defensie'. Het 
onderzoek zal in eerste instantie bestaan uit een niet-persoons-
gerichte controle als bedoeld in artikel 5, tweede lid onder e, en vijfde 
lid, van genoemde regeling. In deze fase staat het de commissie vrij 
om trefwoorden of kenmerken te gebruiken die gerelateerd zijn aan 
de gelekte informatie. Indien wordt overgegaan tot een persoons
gerichte controle conform artikel 6 van de genoemde regeling, wordt 
dit separaat per nota aan mij voorgelegd. 

d. Voor zover noodzakelijk voor het onderzoek, tot inzage in de 
verkeersgegevens van de met de diensttelefoon (vast of mobiel) van 
Defensie gevoerde gesprekken, beperkt tot de periode van na het 
ondertekenen van de nota tot aan de datum van publicatie van het 
artikel. 

e. Tot het voeren van gesprekken met alle defensiemedewerkers die in 
het proces van onderzoek relevant worden geacht in het belang van 
het onderzoek. 

Bestuursstaf 
Hoofddirectie bedrijfsvoering 
Directie Monitoring en Beheer 

Datum 
28 augustus 2015 

Onze referentie 
BS2015016845 

5. Tijdpad 
a. Voor de quick scan: 2 weken na ondertekening; 
b. Voor een vervolgonderzoek: binnen een maand nadat dit door mij is 

gelast. 

6. Rapportage 
De Commissie van Onderzoek zal haar bevindingen in beide onderzoeksfasen 
schriftelijk rapporteren aan de Secretaris-Generaal. 

De beschikking treedt in werking op datum van ondertekening. 

Den Haag, De Secretaris-Generaal, 

3 
\ Drs.l7s.M<^Akerboom 
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I N T E R N G E B R U I K D E F E N S I E 

I N T E R N M E M O datum: 05 olctober 2015 

Inleiding 
Op 1 augustus is door RTL-Nieuws een artikel gepubliceerd met de titel 'Kogels leger raken op' 
(bijlage A). Het artikel blijkt gebaseerd op een interne 'vertrouwelijke e-mail' in het bezit van RTL-

CLSK opgesteld en intern Nieuws en eveneens gepubliceerd. De e-mail is door| 
CLSK verstuurd op woensdag 15 juli 2015 om 09:43 uur. De informatie uit de e-mail had niet aan de 
media bekend gesteld mogen worden. 
Omdat eerst intern CLSK onderzoek is uitgevoerd, maar de verspreiding van de e-mail ook buiten 
CLSK heeft plaatsgevonden, is het onderzoek overgedragen aan de BA. De BA heeft op 22 september 
opdracht gekregen tot het uitvoeren van het onderzoek. 

Quick scan 
Het eerste deel van het onderzoek naar het lekken van de nota is uitgevoerd door middel van 

van Defensie. De doorzoekperiode is door de 
onderzoekscommissie vastgesteld van 15 juli (datum oorspronkelijke e-mail) t/m/ 8 augustus (een 
week na publicatiedatum) j l . (bijlage B). 
Omdat de e-mail integraal is gepubliceerd door RTL-Nieuws kon eenvoudig gezocht worden op 
quotes uit deze e-mail. De e-mail blijkt niet gerubriceerd of gemerkt. Verspreiding intern Defensie is 
op basis van 'need-to-know'. Tevens kent de ambtenaar de geheimhoudingsplicht en dus had de e-
mail niet aan de media bekend gesteld mogen worden. 
Daarnaast is gezocht op quotes uit het artikel zelf om te onderzoeken of het artikel voorafgaand aan de 
publicatie is afgestemd met een medewerker van Defensie. 



I N T E R N G E B R U I K D E F E N S I E 

Het is echter mogelijk om vanaf de defensie werkplek de inhoud van een e-mail te kopiëren en via 
internet op de werkplek in een privé e-mail te plakken en te verzenden. Daardoor is doorzenden vanaf 
een defensieaccount naar een privé e-mailadres niet noodzakelijk om toch de inhoud van een e-mail 
(of document) te lekken. 
Om te beoordelen of er mogelijk telefonisch contact is geweest met de medewerker van CLSK die de 
interne e-mail naar zijn privé e-mail heeft doorgestuurd zijn de verkeersgegevens van zijn mobiele 
defensie telefoon opgevraagd. Het betreft alleen de uitgaande verkeersgegevens op basis van KPN-
facturering. Er blijkt vanaf de mobiele defensietelefoon van deze medewerker geen contact te zijn 
geweest met de journalist in de onderzochte periode. 

Conclusie en advies 
Het artikel van RTL-Nieuws is gebaseerd op de interne e-mail van die gericht is aan zijn 
ondercommandanten. Vanwege de overgenomen typefouten in de e-mail is het zeer waarschijnlijk dat  
de journalist de betreffende e-mail één op één heeft ontvangen. Er is niet aangetoond dat de e-mail  
vanaf een defensie e-mailaccount naar de journalist of RTL-Nieuws is doorgestuurd. 

De kans dat er meer informatie is te traceren in de enterprice vault wordt door de 
onderzoekscommissie als laag ingeschat. Ik adviseer hoor/wederhoor te laten plaatsvinden met de 
medewerker van CLSK over het doorzenden van de interne e-mail naar zijn privé e-mailadres. 
Daarnaast adviseer ik u de betrokken medewerkers van Staf CLAS en C-LAS te spreken dat kennis 
van voorgenomen publicaties in de media gemeld dienen te worden bij DCo. 

DE BEVEILIGINGSA UTORITEIT 
Voor deze, 
DE DIRECTEUR MONITORING EN BEHEER 

Commodore 
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BIJLAGE C : Naar privé e-mail doorgestuurde e-mail. 

1 Naam en functie Datumtijdgroep versturen 
di 28-7-2015 15:42 di 28-7-2015 15:42 
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BI.II AGE D: E-mail 1 



I N T E R N G E B R U I K D E F E N S I E 

B I J L A G E A: Artikel 

01 augustus 2015 18:15 
Kogels leger raken op 
Kogeltekort: 'Militairen roepen pang, pang bij schiettraining' 
Kogeltekort: 'Militairen roepen pang, pang bij schiettraining' 

Onrust bij het Nederlands leger, want de kogels zijn zo goed als op. En dat heeft grote gevolgen: door 
het tekort aan munitie zijn veel schiettrainingen afgeblazen. 

Dat blijkt uit een vertrouwelijke e-mail van de defensietop die onze researchredactie in handen heeft. 
Daaruit blijkt dat het nijpende munitietekort voor grote problemen zorgt. 

ZIE OOK: E-mail van de Defensietop over het munitietekort 

Militairen die op missie naar het buitenland gaan, doen minder schietoefeningen dan normaal. Volgens 
bronnen binnen Defensie moeten militairen die toch willen trainen, noodgedwongen zelf 
schietgeluiden maken bij het overhalen van de trekker. 

De problemen zijn nog lang niet opgelost. De tekorten aan munitie zijn er al jaren, maar de situatie is 
nu zo nijpend geworden dat er frustratie is bij het personeel. Binnen Defensie wordt schande 
gesproken van het kogeltekort. 

'Desastreus voor het moreel' 
"Ook als je geen kogels hebt, moetje wel met je wapen trainen", zegt Jean Debie van de militaire 
vakbond VBM "Dat betekent datje als militair pang, pang, pang moet roepen. Dat is natuurlijk 
desastreus voor het moreel van de militair. Je moet dit een professional ook niet willen aandoen." 

De schiettechniek moet continu worden onderhouden. Maandenlang niet trainen, is volgens oud-
generaal-majoor Harm de Jonge funest. "Dan krijg je een gat in de trainingsopbouw. Je hebt dan een 
aantal maanden niet gebouwd aan vertrouwen met het gebruik van het wapen." 

Dat ontbreken van het vertrouwen in het wapen is volgens De Jonge 'buitengewoon ernstig'. 

Aangevuld als dat kan 
Het ministerie van Defensie erkent het probleem tegenover RTL Nieuws. "Defensie heeft ruim 400 
soorten munitie. Bij enkele daarvan hebben we soms krappe voorraden, vooral wegens hoog verbruik 
bij een missie, lange leveringstijden wegens lagere beschikbaarheid bij de fabrikanten of omdat ze een 
lang verwervingstraject kennen." 

Tot de problemen zijn opgelost, wordt de munitie verdeeld. "Daarmee is niet altijd voldoende munitie 
beschikbaar voor overige oefeningen en trainingen. Defensie begrijpt heel goed dat militairen daar niet 
altijd gelukkig mee zijn. In de begroting van 2015 is aangegeven dat zodra er extra geld beschikbaar 
is, de munitievoorraden worden aangevuld." 



INTERN GEBRUIK DEFENSIE 

BIJLAGE B 

Zoekperiode, zoektermen en zoekresultaten: 

15 juli 2015 
I-

8 augustus 2015 
I 
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BIJLAGE E: 
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BIJLAGE H:( 



Ministerie van Defensie 

DEPARTEMENTAAL 
VERTROUWELUK 
PERSONEELS 
VERTROUWELUK 

B e s t u u r s s t a f 
Hoofddirectie Bedri j fsvoering 
Directie Monitoring en Beheer 

Kalvermarkt 32 
MPC 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
www.defensie.nl 

bijlage 
INSTELLINGSBESCHIKKING 

DE S E C R E T A R I S - G E N E R A A L 

Gelet op, 

Dat op 10 april j l . in een uitzending van het televisieprogramma Undercover In 
Nederland van dhr. Alberto Stegeman op SBS 6 beelden zljn getoond van 
ongeautoriseerde toegang tot de Genm De Ruyter van Stevenickkazerne te 
Oirschot en het ontvreemden van een Mercedes Benz (MB). Dhr. Stegeman 
toonde e-mails van (oud-)defensiemedewerkers waarin hij werd geïnformeerd 
over de tekortkomingen in de toegangsverlening. Tevens toonde dhr. Stegeman 
een sleutelset waarvan het vermoeden is dat deze van de MB waren die hij later 
ongeautoriseerd zou meenemen. De sleutelset heeft hij mogelijk ontvangen van 
een (oud-)defensiemedewerker. 

D a t u m 
11 mei 2016 

Onze r e f e r e n t i e 
BS2016008091 

Door t u s s e n k o m s t 
PSG 

T e r m i j n r u b r i c e r i n g 
5 jaren 

D a t u m v a s t s t e l l i n g 
11 mei 2016 

Behande ld d o o r 

V a s t a e s t e l d d o o r 

Aan ta l p a g i n a ' s i n c l . 
b i i l a a e ( n ) 
3 

Blj beantwoording datum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden. 

Overwegende, 
Dat bovenstaande aanleiding geeft om te onderzoeken of dhr. Stegeman 
inderdaad van binnen de Defensieorganisatie is getipt over de getoonde 
tekortkomingen; 
dat een oriënterend onderzoek noodzakelijk is om die vraag te kunnen 
beantwoorden; 
dat vervolgstappen zullen worden bepaald aan de hand van de uitkomst 
van het oriënterend onderzoek. 

Besluit, 
Een Commissie van Onderzoek in te stellen teneinde te onderzoeken of de 
hierboven bedoelde informatie is gelekt. 
Het onderzoek beperkt zich tot de medewerkers van het Ministerie van Defensie. 

1. De Commissie van Onderzoek heeft tot taak: 
Te onderzoeken of en zo ja, hoe, wanneer, welke en door of via wie 
binnen Defensie de hierboven bedoelde informatie is gelekt. 
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Te onderzoeken hoeveel sleutels worden vermist van de MB's en of hier 
passende maatregelen tegen genomen kunnen worden. 

2. Dit onderzoek wordt onderverdeeld in: 
a. Een quick scan; 
b. een vervolgonderzoek, indien opportuun en nadat dit door mij separaat is 

gelast. 

3. Samenstelling Commissie van Onderzoek 
Voorzitter Directeur Monitoring en Beheer 
Secretaris/lid Coördinerend Adviseur 

Bedrijfsvoerinq, BS/HDBV/DMB 
Eerste Lid Adviseur Bedrijfsvoering, 

BS/HDBV/DMB 

De Commissie kan zich bij het uitvoeren van het onderzoek laten adviseren door 
externe specialisten. Deze adviseurs zijn geen lid van de commissie en krijgen 
niet de bevoegdheid als genoemd in paragraaf 4. 

4. Bevoegdheden 
De Commissie van Onderzoek is in beide onderzoeksfasen bevoegd: 

a. Tot toegang tot alle defensielocaties die zij nodig acht in het belang 
van het onderzoek. 

b. Tot inzage van alle informatie, documenten, correspondentie en 
refertes in bezit van Defensie dan wel toegang tot ICT-systemen in 
gebruik bij Defensie, die zij noodzakelijk acht voor het onderzoek, 
desnoods via medeneming van het materiaal. 

c. Tot het doorzoeken van e-mail en internetbestanden op basis van 
onderdeel b) conform de artikelen 5 en 6 van de regeling 
'Gedragsregels gebruik e-mail en internetvoorzieningen Defensie'. Het 
onderzoek zal in eerste instantie bestaan uit een niet-persoons-
gerichte controle als bedoeld in artikel 5, tweede lid onder e, en vijfde 
lid, van genoemde regeling. In deze fase staat het de commissie vrij 
om trefwoorden of kenmerken te gebruiken die gerelateerd zijn aan 
de mogelijk gelekte informatie. Indien wordt overgegaan tot een 
persoonsgerichte controle conform artikel 6 van de genoemde 
regeling, wordt dit separaat per nota aan mij voorgelegd. Daarbij 
kunnen voor zover noodzakelijk voor het onderzoek, de 
verkeersgegevens van de met de diensttelefoon (vast of mobiel) van 
Defensie gevoerde gesprekken, beperkt tot de te onderzoeken 
periode, werden onderzocht. 

d. Tot het voeren van gesprekken met alle defensiemedewerkers die in 
het proces van onderzoek relevant worden geacht in het belang van 
het onderzoek. 

5. Tijdpad 
a. Voor de quick scan: 3 weken na ondertekening; 
b. voor een vervolgonderzoek: binnen een maand nadat dit door mij is 

gelast. 

D E P A R T E M E N T A A L 
V E R T R O U W E L U K 
PERSONEELS 
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6. Rapportage 
De Commissie van Onderzoek zal haar bevindingen in beide onderzoeksfasen 
schriftelijk aan mij rapporteren. 

De beschikking treedt in werking op datum van ondertekening. 

Den Haag, 

11 mei 2016 

De wnd. S@<ffet^^-Generaal, 

M.NSazenbeek 
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D E P A R T E M E N T A A L V E R T R O U W E L I J K / I N T E R N G E B R U I K D E F E N S I E 

I N T E R N M E M O datum: 11 juli 2016 

Rapportage onderzoek BA-2016-04: Incident Oirschot 

Inleiding 
Met instellingsbeschikking BS2016008091 d.d.11 mei 2016 heeft u opdracht gegeven tot een intern 
onderzoek naar aanleiding van het incident te Oirschot. 
De opdracht was tweeledig: 

Te onderzoeken of en zoja, hoe, wanneer, welke en door of via wie binnen Defensie de 
informatie is gelekt. 
Te onderzoeken hoeveel sleutels worden vermist van de MB's en of hier passende 
maatregelen tegen genomen kunnen worden. 

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden is het defensie e-mailarchief op basis van 
in relatie tot het incident doorzocht met 

Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden zijn via de stafbureaus van de 
Beveiligingscoördinatoren per e-mail vragen gesteld aan de operationele voertuigbeheerders van de 
krijgsmachtdelen. 

Resultaten onderzoek e-mailarchief 
De algemene zoektermen in relatie tot het incident hebben niet geleid tot enige e-mail waarmee kan 
worden aangetoond dat dhr. Stegeman of SBS6 rechtstreeks zijn benaderd vanaf een defensie e-
mailaccount. 

Verdiepend onderzoek lijkt dan ook niet opportuun. 

Resultaten onderzoek sleutelbeheer 
Gebleken is dat er verschillende typen operationele voertuigen met universeelsleutels worden bediend. 
Het aantal meegeleverde sleutels vanuit de leverancier per type voertuig varieert maar bedraagt 
minimaal twee stuks en zijn onbeperkt bij te bestellen. De sleutels worden in de regel uitgegeven 
tezamen met het voertuigenboekje, waarin opgenomen dient te worden wie het voertuig bestuurd en 
waarvoor de rit wordt uitgevoerd. Er zijn echter uitzonderingen zoals bij oefeningen. 
De ontvangen reacties (hoewel nog niet allemaal binnen) zijn uiteenlopend. Er zijn situaties waarbij 
het beheer van de universeelsleutels nauwgezet is geregeld en vermissingen met een 
vermissingsformulier wordt geregistreerd. Maar er zijn ook situaties waar er nauwelijks beheer van de 
universeelsleutel wordt uitgevoerd en vermissingen niet worden geregistreerd. 
Conclusie 
Er is geen aanwijzing gevonden dat per e-mail informatie over de situatie op de kazerne te Oirschot 
aan dhr. Stegeman of SBS6 is gestuurd. 
Het beheer van de universeelsleutel ten behoeve van de operationele voertuigen is niet eenduidig 
geregeld. 
De BA zal via de commandanten van de defensieonderdelen verzoeken het beheer van de 
universeelsleutel van operationele voertuigen op orde te brengen. 

DE BEVEILIGINGSA UTORITEIT 
Voor deze, 
DE DIRECTEUR MONITORING EN BEHEER 

Kolonel 


