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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1148

uitgebreid of komen er daarnaast
nieuwe posten?

Vragen van het lid Vos (GroenLinks)
aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over de
oprichting van een Nationale Sigint
Organisatie (NSO) bij de AIVD.
(Ingezonden 5 maart 2003)

5
Hoe zal de samenwerking van de
NSO met buitenlandse diensten
verlopen? Op welke wijze wordt dat
geregeld?

1
Hoe wordt de
satellietinterceptiecapaciteit precies
uitgebreid ten behoeve van
terreurbestrijding door de Algemeneen Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD)?

6
Wanneer heeft u de Kamer op de
hoogte gesteld van de oprichting van
de NSO? Waarom moet de Tweede
Kamer het opzetten van een nieuwe
afluisterdienst vernemen via de
website van de AIVD?
1

2
Wat is de rol van de Nationale SIGINT
Organisatie (NSO) en wat zijn haar
taken, waarvoor recentelijk personeel
geworven wordt op de website van
de AIVD?1
3
Wie is de verantwoordelijke minister
voor de NSO? Hoe vindt de
aansturing en de afstemming tussen
de diverse betrokken diensten en
ministers plaats? Komt er een
openbaar besluit waarin de
taken en de (verdeling van)
verantwoordelijkheden worden
vastgelegd?

Bron: vacature-overzicht op de website
van de AIVD
www.aivd.nl/asp/get.asp?xdl=../views/
aivd/xdl/Page&VarIdt=00000047&SitIdt=
00000062&ItmIdt=00015152

Antwoord
Antwoord van minister Remkes
(Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties), mede namens de
minister van Defensie. (Ontvangen
16 april 2003), zie Aanhangsel
Handelingen nr. 1026, vergaderjaar
2002–2003

Terrorismebestrijding en Veiligheid
zal de satellietinterceptiecapaciteit ten
behoeve van de AIVD en de MIVD
worden uitgebreid. De bedoelde
personeelswerving hangt hiermee
samen.
Eveneens hangt hiermee samen dat
de bestaande interceptiecapaciteit
van niet kabelgebonden
telecommunicatie van de MIVD te
Zoutkamp zal worden uitgebreid met
extra schotelantennes en apparatuur
ten behoeve van beide diensten. In
dit verband is het de bedoeling dat
één organisatiedeel bij de MIVD de
interceptie van niet kabelgebonden
telecommunicatie ten behoeve van
de AIVD en de MIVD gaat verzorgen.
Dit organisatiedeel wordt voorlopig
aangeduid als Nationale SIGINT
Organisatie (NSO). Het is de
bedoeling dat de NSO technische
ondersteuning verleent aan de AIVD
en MIVD teneinde hen in staat te
stellen de in de WIV 2002 toegekende
bijzondere bevoegdheden met
betrekking tot de interceptie van niet
kabelgebonden telecommunicatie zo
efficiënt mogelijk uit te oefenen.
Over de bestuurlijke en
organisatorische positionering, de
verdeling van de
verantwoordelijkheden en de
operationele afstemming tussen de
betrokken diensten vindt thans
overleg plaats. Zodra het overleg
hierover is afgerond zal ik uw Kamer
hierover nader informeren.

4
Welke planning bestaat er voor het
operationeel worden van de NSO?
Wat is er bekend over het (geplande)
budget, de (geplande)
personeelssterkte en het (geplande)
aantal luisterposten? Wordt de
satelliet afluisterpost in Zoutkamp

1 t/m 6
De vragen lijken uit te gaan van een
onjuiste vooronderstelling. De
personeelsadvertentie van de AIVD
heeft namelijk niet betrekking op
vacante functies bij de NSO maar op
vacante functies bij de AIVD.
Zoals reeds is aangekondigd bij
actiepunt 18 van het aan de Tweede
Kamer bij brief van 5 oktober 2001
toegezonden actieplan
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