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Aanleiding 
Jaarlijks wordt de openbare Jaarplanbrief MIVD aangeboden aan het parlement. Met deze brief infor-
meert u, ongerubriceerd, over de hoofdlijnen van het MIVD Jaarplan.  
 
Met deze Jaarplanbrief geeft u inzicht in de prioriteiten en accenten voor de MIVD in 2023. Verant-
woording over de uitvoering van het jaarplan wordt in het openbaar afgelegd door middel van deze 
kamerbrief en het beschikbaar stellen van het openbaar jaarverslag van de MIVD aan het parlement. 
Tussentijds wordt gerapporteerd over de voortgang via periodieke voortgangsrapportages. Deze 
voortgangsrapportages worden gedeeld en besproken met de Commissie voor de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten van de Kamer. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om: 

1. In te stemmen met of uw guidance te geven op de conceptbrief; 
2. In te stemmen met het verzenden van de brief aan de Kamer.  

Kernpunten 
 De brief benoemd specifiek de dreiging gericht tegen Nederlandse (defensie-) belangen door 

onder andere de Russische Federatie en China. 

 Tevens wordt specifiek benoemd dat de MIVD in het kader van early warning eveneens de 
ontwikkelingen in een aantal landen of gebieden monitort die in potentie in de toekomst een 
risico vormen voor de Nederlandse veiligheidsbelangen. 

 De brief gaat verder thematisch specifieker in op cyber, (rechts)extremisme, economische 
veiligheid, contraproliferatie en proliferatie van militaire technologie.  

 Daarnaast wordt inzicht gegeven in de veiligheidsbevorderende taken voor 2023. Waar 
industrieveiligheid middels ABDO, Veiligheidsonderzoeken en elektronische 
veiligheidsonderzoeken onder vallen.  

 Tot slot worden de overige doelstellingen voor 2023 uiteengezet. Zoals de 
samenwerkingsagenda met de AIVD, de tijdelijke wet en herziening van de Wiv, modernisering 
van de informatievoorziening en wordt inzicht gegeven in de ambities op personeel en 
infrastructureel vlak.  
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Toelichting 

Financiële overwegingen 
Na afstemming met HDFC zijn er geen (nieuwe) financiële consequenties voorzien voor Defensie. 

Juridische overwegingen 
Na afstemming met DJZ zijn er geen juridische consequenties voorzien voor Defensie. 

Communicatie 
Naast het versturen van deze Kamerbrief is geen aanvullende communicatie voorzien. 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller worden gelakt vanwege de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 




