
BIJEENKOMST COMMISSIE DESSENS  
Evaluatie wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
 

Op vrijdagmiddag 4 april organiseren de Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) 

en het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies een bijeenkomst over het 

rapport van de Commissie Dessens.  

 

Op 2 december 2013 is het rapport van de Commissie Dessens gepresenteerd. Hierin wordt de huidige 

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten geëvalueerd. In het licht van de recente 

ontwikkelingen en actualiteiten omtrent de bevoegdheden van Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten,  

organiseren de NISA en het Ad de Jonge Centrum een bijeenkomst over dit rapport en de mogelijke en 

wenselijke aanpassingen van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De bijeenkomst dient 

als gelegenheid u te informeren over het rapport en de wettelijke bevoegdheden van de diensten, 

evenals moment om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 

 

Wij zijn erg blij dat de voorzitter van deze commissie, Stan Dessens, bereid is om een toelichting op 

zijn rapport voor ons te verzorgen.  

 

Het rapport van de Commissie Dessens vindt u hier: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/rapporten/2013/12/02/rapport-evaluatie-wiv-2002.html 

 

Praktische informatie 

U bent van harte welkom op vrijdag 4 april om 14.30 uur in de centrale hal van de 

Oudemanhuispoort: Oudemanhuispoort 4-6, 1012 CN te Amsterdam. Na een ontvangst met koffie en 

thee vanaf 14.30 uur in de centrale hal, zal de bijeenkomst om 15.00 uur van start gaan in zaal F0.01. 

Na afloop zal er tevens in de centrale hal een borrel plaatsvinden.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

14:30-15:00 Inloop met koffie en thee 
15:00-15:05 Welkom door NISA en Ad de Jonge Centrum  

15:05-15:30 Key note speech Stan Dessens 

15:30-16:10 Reactie op key note speech door Constant Hijzen (Universiteit Leiden) en 

Anne Tjepkema (kolonel-vlieger bd Koninklijke Luchtmacht en 

krijgswetenschapper) 
16:10-17:10 Discussie  

17:10-17:15 Afronding 

17:15-18:00 Borrel 

  
Voor een parkeergelegenheid kunt u terecht bij de parkeergarage onder het Waterlooplein of de 

Bijenkorf op de Dam. Wanneer u met het openbaar vervoer komt kunt u vanaf het centraal station alle 

trams nemen die stoppen op het Spui (Rokin).  

 

Netherlands Intelligence Studies Association  

De Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) is een in 1991 opgerichte onafhankelijke 

studiegroep op het gebied van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en daaraan gerelateerde 

politiediensten. De NISA telt op dit moment circa 50 leden. In de stichting zijn vertegenwoordigd 

academici, vertegenwoordigers van de media en medewerkers en oud-medewerkers van inlichtingen-, 

veiligheids- en politiediensten. Doel van de stichting is: het bevorderen van een geïnformeerde 

discussie in Nederland over alle aspecten van het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en 

daaraan gerelateerde politiediensten; het vergroten van de historische kennis op dit gebied en het 

openstellen van archieven voor research; en het bevorderen van en bijdragen aan academisch 

onderwijs in het vakgebied. Het werkterrein van de NISA en de daarin vertegenwoordigde 
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deskundigheid beslaat een breed spectrum van het werk van inlichtingen-, veiligheids- en 

politiediensten: geschiedenis, ontwikkeling, onderzoek van fenomenen, organisatie en werkwijze, 

methoden en technieken en technologische ontwikkelingen 

 

Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies 

Het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies richt zich op onderwijs, onderzoek 

en kennisvalorisatie op het gebied van het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook kijkt het 

centrum naar de interactie tussen veiligheidsbeleid enerzijds en grondrechten en privacy van burgers 

anderzijds. De ontwikkelingen van nieuwe technologieën, het toenemend gebruik van internet en de 

dreiging van transnationaal terrorisme hebben geleid tot hernieuwde discussies. Onderwerpen hierbij 

zijn de kwaliteit van inlichtingenanalyses en de relatie tussen overheid, bedrijfsleven en burger. Deze 

discussies gaan niet alleen over maatschappelijke vraagstukken, maar zijn ook gerelateerd aan 

verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals Geschiedenis, Rechten, Politicologie en Wiskunde 

en Informatica. Van belang zijn daarbij zowel de vaardigheden van goed onderzoek, als de specifieke 

invalshoeken die de verschillende disciplines te bieden hebben. 

 

Indien u vragen heeft over deze uitnodiging, de bijeenkomst of het Ad de Jonge Centrum, neemt u dan 

vooral contact met mij op (w.j.m.aerdts@uva.nl of 06-52046300). Graag vernemen wij voor 1 april of 

u aanwezig zult zijn via addejongecentrum-science@uva.nl. We hopen u op 4 april te mogen 

ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur van de NISA en het bestuur van het Ad de Jonge Centrum 

 

Willemijn Aerdts 
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