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Aanleiding 
Op vrijdag 23 december jl. heeft de commissie Brouwer haar eindrapport over het LIMC aan 

Defensie aangeboden. De Kamer heeft gevraagd dit samen met een beleidsreactie uiterlijk 20 
januari naar de Kamer te sturen voor het geplande verzameldebat op 26 januari as. Tegelijk met het 
rapport van de commissie wordt ook het eerder aan de Kamer toegezegde verslag meegestuurd van 
een intern programma over juridische en ethische kaders voor optreden in de informatieomgeving. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de concept beleidsreactie en dit samen met het 

eindrapport van de Commissie en het verslag van het interne programma via de MR aan de Tweede 

Kamer aan te bieden.  

Kernpunten 
 In de reactie worden de belangrijkste conclusies van de commissie aangehaald. In de brief

wordt onderstreept dat voor de inzet van de Krijgsmacht altijd een grondslag nodig is.

 De commissie komt met vijf lessen waaronder 10 deeladviezen vallen. Het merendeel hiervan

(adviezen 4-10) neemt Defensie zonder meer over en die worden de komende maanden in het

beleid en de interne processen verwerkt, zoals in de beleidsvisie-IGO die in de eerste helft van

dit jaar naar de Kamer wordt gestuurd.

 Voor de adviezen 1-3 over de aanpassing van de beleidsmatige en juridische kaderstelling van

Defensie inclusief een herbezinning op de drie hoofdtaken is meer tijd nodig. Dit vergt

zorgvuldige gedachtewisseling, zowel binnen Defensie als in het bredere veiligheidsdomein. In

de reactie staat dat de Kamer op een nader te bepalen moment wordt geïnformeerd over de

uitkomsten van dit complexe traject dat nauwkeurig moet worden doorlopen.

 Tevens wordt, zoals u eerder heeft toegezegd (brief van 1 juli 2022), het verslag meegestuurd

van het interne programma op het gebied van juridische en ethische kaders voor optreden in

de informatieomgeving.

 De departementen AZ, BZK, BZ, J&V en FIN zijn ambtelijk akkoord met deze brief.

Toelichting 
Financiële overwegingen 

De geraamde kosten van de haalbaarheidsstudie die in de brief wordt aangekondigd, zijn gedekt. 

Juridische overwegingen 

De beleidsreactie heeft geen directe juridische gevolgen. Mogelijk is dat wel het geval als de brede 

gedachtewisseling over de adviezen 1-3 over de aanpassing van de beleidsmatige en juridische 

kaderstelling van Defensie, tot concrete uitkomsten leidt.  
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Communicatie 

In de afgelopen jaren is het LIMC meermaals in de publiciteit geweest. Verwacht wordt dat het 

rapport van de commissie Brouwer tot nieuwe publiciteit leidt. DCO stelt hiervoor een 

woordvoeringslijn op.  

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonlijke gegevens worden afgeschermd in verband met de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 
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