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Appendix 1 Summary in Dutch/Samenvatting 
 
 
 
Wat is de kwaliteit van inlichtingen- en veiligheidsrapporten waarmee politici, 
bedrijven en non-gouvernementele organisaties werken? Deze vraag is in hoge 
mate onbeantwoord. Voor een belangrijk deel wordt dat veroorzaakt omdat 
inlichtingenstudies een nieuwe discipline is.  
 De aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon op 11 september 2001, de 
Amerikaanse en Britse rapporten over vermeende massavernietigingswapens in 
Irak, en de politiek en religieus geïnspireerde moorden in Nederland hebben 
geleid tot hernieuwde aandacht voor het inlichtingenwerk. Het inlichtingenwerk 
zal een meer centrale plaats innemen in de discussie over veiligheidszaken. 
Tegelijkertijd is het taxeren van de kwaliteit van inlichtingen- en veiligheids-
rapporten grotendeels een blinde vlek. 
 Voor professionalisering – en daarmee verhoging – van de kwaliteit van 
rapporten is er een grote behoefte aan de mogelijkheid de kwaliteit ervan te 
kunnen taxeren. De gedachte is om een ex ante instrument te ontwikkelen om de 
kwaliteit te kunnen schatten van inlichtingen- en veiligheidsrapporten. Het 
verdient de voorkeur een test te ontwikkelen waarbij men de kwaliteit kan 
taxeren zonder dat men hoeft af te wachten of het bewuste rapport juist bleek te 
zijn. Dit is effectiever en wenselijker dan de huidige praktijk van zogeheten post 
mortem analyses, waarin achteraf terug wordt gekeken naar het rapport in 
kwestie. Rapporten worden bij een post mortem analyse meestal slechts bekeken 
vanuit de optiek of een waarschuwing had moeten worden gegeven. Zo een 
analyse leidt veelal tot vertekeningen omdat je de uitkomst al weet. Tevens blijft 
daarbij ook de onderliggende vraag onbeantwoord aan welke criteria kwalitatief 
hoogwaardige inlichtingen dienen te voldoen. Het ontwikkelen van een ex ante 
instrument kan in deze leemte voorzien. 
 Voor het toepassen van een ex ante instrument is het van belang zorg te 
dragen dat de evaluaties die zijn gebaseerd op dit ex ante instrument ook daad-
werkelijk zinvol zijn. Daarvoor worden twee soorten literatuur onderzocht – 
literatuur over methodologie en literatuur van praktijkmensen vanuit het inlich-
tingenwerk.  
 Tot slot dient er aandacht te worden besteed aan factoren die bijdragen tot 
een hoge of lage kwaliteit van een rapport.  
 
Probleemstelling en compositie 
 
Bovengenoemde punten leiden tot de volgende probleemstelling: 
 
Hoe kan de kwaliteit van inlichtingen- en veiligheidsrapporten worden gemeten; 
welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van een rapport; 
wat draagt bij aan het vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige rapporten? 
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Het onderzoek daartoe valt uiteen in drie delen. Het eerste deel is gericht op 
literatuuronderzoek en gaat in op verschillende relevante elementen van inlich-
tingenstudies als discipline. Het uiteindelijke doel is het formuleren van criteria 
van een ex ante instrument. Het eerste deel besluit dan ook met dit ex ante 
instrument, alsmede met de voor het onderzoek relevante hypothesen. 
 Het tweede deel bevat twee casestudies. In de eerste casus staat het Shipping 
Research Bureau (SRB) centraal. Dit is een kleine en private non-profit organi-
satie die in de jaren tachtig de olieleveranties aan het Zuid-Afrikaanse apart-
heidsregime in de gaten hield. Het SRB werd opgericht door twee Nederlandse 
antiapartheid organisaties – het Komitee Zuidelijk Afrika en Kairos. De tweede 
casus heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) als uitgangspunt. Deze 
voorloper van de huidige AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) 
was groter dan het SRB en maakte deel uit van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. In deze twee casestudies zullen rapporten van beide organisaties worden 
getoetst met behulp van het in het eerste deel ontwikkelde ex ante instrument. 
 In het derde deel wordt nagegaan welke factoren van invloed zijn op de 
kwaliteit van een rapport. Het onderzoek wordt afgesloten met conclusies en 
aanbevelingen. 
 Voor het onderzoek is getracht de bronnen zoveel mogelijk te diversificeren, 
zowel wat betreft het type bron – bijvoorbeeld interviews, archiefonderzoek en 
literatuurstudie – als wat betreft herkomst – bijvoorbeeld informatie afkomstig 
van zowel de betrokken organisatie (SRB en BVD) als van personen, groepen of 
landen die onderwerp van onderzoek waren in deze rapporten.  
 
 
DEEL 1  DISCIPLINE EN EX ANTE INSTRUMENT 
 
Het concept inlichtingenwerk (intelligence) wordt gebruikt voor de analyse van 
informatie(processen) binnen publieke en private organisaties welke functies 
vervullen in de preventie en repressie van (georganiseerde) misdaad, fraude, en 
aantastingen van de democratische rechtsorde. Inlichtingen betreffen informatie 
die is verzameld, verwerkt en/of geanalyseerd voor actoren of beleidsmakers. 
 In het algemeen wordt de productie van inlichtingen- en veiligheidsrapporten 
gekenmerkt door de volgende karakteristieken: 1) interdisciplinair van aard;     
2) toekomstgericht; 3) moeilijk toegankelijke gegevens; 4) een kleine kans op 
een gebeurtenis, maar met een grote impact indien ze plaatsvinden; 5) toegepast 
van aard (gericht op meer concrete en specifieke gebeurtenissen dan bij gang-
baar wetenschappelijk onderzoek); 6) de dienst is in de positie van toeleveran-
cier; 7) controle is gecompliceerd. 
 Het inlichtingenproces brengt producten voort zoals waarschuwingen, inlichtin-
gen over actuele zaken, encyclopedische inlichtingen, taxaties en ruwe inlichtingen. 
 Wat verstaan we onder kwalitatief hoogwaardige inlichtingen? Wilensky gaf 
hiervan een omschrijving die de volgende elementen omvat – kwalitatief hoog-
waardige inlichtingen zijn helder, tijdig, betrouwbaar, geldig, adequaat en zijn 
breed opgezet in de zin van het kunnen bereiken van doelen.  
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Typen inlichtingen 
 
In de inlichtingenliteratuur worden drie typen van rapporten als kenmerkend voor 
het vakgebied genoemd. Zij komen overeen met drie onderzoekstypen. 
 

Typen van inlichtingenonderzoek 
 
Onderzoekstype 
 

Doel van het inlichtingenrapport 

beschrijvend onderzoek 
 

de essentiële kenmerken van een situatie beschrijven 

verklarend onderzoek (post hoc) 
 

de oorzaken en voorwaarden van actuele ontwikkelingen 
verklaren 

prognostisch onderzoek (ante hoc) 
 

toekomstige ontwikkelingen taxeren 

 
Elk van deze typen kent zijn eigen karakteristieken. Hieronder worden deze karak-
teristieken beschreven met betrekking tot de punten waar ze afwijken van meer 
gangbaar (academisch) onderzoek. Door rekening te houden met deze karakteris-
tieken kan een zo relevant mogelijk ex ante instrument worden ontwikkeld. 
 Bij beschrijvend inlichtingenonderzoek is er in de relatie tussen onderzoeker en 
onderzochte vaak sprake van de volgende zaken – er is geen samenwerking, er is 
geheimhouding en manipulatie, en de observatie verloopt gecompliceerd. Bronnen 
zijn moeilijk toegankelijk. 
 Het verklarend inlichtingenonderzoek is bijna altijd gericht op het verklaren van 
een unieke situatie, hetgeen kenmerkend is voor toegepast onderzoek. Men richt 
zich op elkaar beconcurrerende hypothesen opdat een logische verklaring niet over 
het hoofd wordt gezien. In het inlichtingenonderzoek stelt men de alpha-kans – de 
kans dat je ten onrechte concludeert dat er een significante relatie tussen fenomenen 
is – hoger dan gangbaar, en de beta-kans – de kans dat een zwakke relatie niet 
wordt ontdekt – lager. Op deze wijze voorkom je dat je te laat waarschuwt en 
mogelijke verbanden over het hoofd ziet. Tot slot is het onderzoek robuust – er 
worden verschillende technieken en methoden toegepast – om te voorkomen dat de 
conclusies berusten op toevallige factoren. 
 Kenmerkend voor prognostisch inlichtingenonderzoek is dat er een kleine kans 
is dat een gebeurtenis plaatsvindt. Deze kans is bovendien niet lineair verdeeld, 
maar curve-lineair. De kans dat een riskante gebeurtenis plaatsvindt is daardoor 
moeilijk te voorspellen, terwijl de impact en consequenties vaak groot zijn. 
 
Vakliteratuur over inlichtingen- en veiligheidsrapporten 
 
In de inlichtingenliteratuur is er veel aandacht voor vertekeningen in een analyse. 
Opvallend groot is de aandacht voor vertekeningen die worden veroorzaakt door 
psychologische factoren van de analist en door de eigen dienst. Opvallend onder-
vertegenwoordigd is de aandacht voor vertekeningen die worden veroorzaakt 
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doordat men een bepaalde methode hanteert. Daarentegen is er wel weer aandacht 
voor niet-optimale technieken en manipulatie.  
 Voor het inlichtingenwerk kenmerkende oorzaken van vertekeningen zijn het 
ontbreken van sleutelinformatie, dubbelzinnige of niet perfecte informatie, mislei-
ding door de opponent, veiligheidsparanoia, de organisatiecultuur van de dienst, en 
een gebrek aan inlevingsvermogen of het spiegelen van de opponent aan zichzelf. 
 In de inlichtingenliteratuur is er veel aandacht voor zaken die – ten opzichte van 
de gehanteerde methoden en technieken – meer van secondaire aard zijn, zoals 
presentatie, woordgebruik, notenapparaat, en de structuur van een rapport. Aan-
dacht voor de structuur van de argumentatie (bijvoorbeeld het Toulmin-model) is 
weer ondervertegenwoordigd. 
 
Ex ante instrument en hypothesen 
 
Op grond van de bevindingen in de literatuur over methodologie en de inlichtingen-
literatuur worden criteria – elk voorzien van specifieke indicatoren – opgesteld 
waaraan rapporten moeten voldoen. Daarbij wordt rekening gehouden met eisen 
die in twee relevante Nederlandse wetten zijn vastgelegd – de Wet op de Inlichtin-
gen- en Veiligheidsdiensten en de Algemene Wet Bestuursrecht. Op grond van 
deze drie elementen – methodologie, vakliteratuur en recht – zijn er in dit onder-
zoek de volgende zes criteria ontwikkeld. 
1. Nieuw inlichtingenonderzoek betekent dat het wordt voorafgegaan aan door 

een zorgvuldig ontwerp van het onderzoek, een standaardonderzoek wordt uit-
gevoerd volgens een geijkt protocol. 

2. Het onderzoek is gericht op het bestuderen van relevante verschillende invals-
hoeken, en gericht op relevante te formuleren opties. 

3. Gegevens en informatie dienen correct, compleet en accuraat te zijn. 
4. De analyse en presentatie van gegevens, de argumentatie en de conclusie dienen 

logisch en overtuigend te zijn – en daarmee herhaalbaar en verifieerbaar. 
5. De informatie, conclusie en opties die worden gepresenteerd dienen relevant te 

zijn voor de consument voor wie het is geschreven. 
6. De tijdige en met de juiste aansporing benadrukte waarschuwing schept duide-

lijkheid over de aard, ernst, duur en tijdstip van de dreiging, alsmede over de 
waarschijnlijkheid dat de dreiging realiteit wordt. 

 
Deel 1 wordt afgesloten met hypothesen over de invloed op de kwaliteit van 
rapporten door politieke en diplomatieke feedback, door het openbaar maken 
van rapporten, en door een beleid van misleiding door een opponent. Deze 
hypothesen zijn opgesteld met het doel nader inzicht te krijgen in factoren die 
van invloed zijn op de kwaliteit van rapporten. Over deze zaken is in de inlich-
tingenliteratuur onvoldoende informatie, of zijn er tegenstrijdige opinies. 
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DEEL 2  CASESTUDIES 
 
In deel 2 wordt de kwaliteit getaxeerd van rapporten van het SRB en de BVD 
met behulp van het in deel 1 ontwikkelde ex ante instrument.  
 
Shipping Research Bureau (SRB) 
 
Bij het SRB is ervoor gekozen alle zeven hoofdrapporten – die ongeveer om het 
jaar verschenen – te toetsen. Verder worden er enkele voor Nederland relevante 
rapporten onderzocht – over de betrokkenheid van de Nederlandse Antillen en 
van Rotterdam bij olieleveranties aan het Zuid Afrikaanse apartheidsregime. De 
hoofdrapporten zijn van invloed geweest op de Nederlandse politiek via de anti-
apartheidslobby in het parlement. Binnen de Verenigde Naties (VN) is de in-
vloed tot uiting gekomen in het Speciale VN Comité Tegen Apartheid. 
 
Enkele opvallende punten aan de SRB-rapporten in relatie met de criteria van 
het ex ante instrument zijn de volgende. Ten aanzien van het eerste criterium – 
het voorafgaande ontwerp – is er vooraf uitgebreid nagedacht hoe het onderzoek 
moet worden aangepakt. Het SRB heeft daarvoor gebruik gemaakt van de 
ervaringen en kennis van de Britse econoom Rivers en de Britse onderzoeks-
journalist Bailey. Een onderzoek verloopt volgens een vooropgesteld stappen-
plan waarin ruimte is om nieuwe informatie in te passen. Speciale technieken 
zijn ontwikkeld voor tankers die zich aan het monitoren proberen te onttrekken. 
 Ten aanzien van het tweede criterium – de verschillende invalshoeken – valt 
op dat het SRB voortdurend bezig is geweest met diversificatie van bronnen. Op 
deze wijze heeft de SRB bronnen gecontroleerd en is het nieuwe olieleveranties 
op het spoor gekomen. Uiteindelijk krijgt het SRB zelfs toegang tot verschillen-
de soorten bronnen binnen Zuid-Afrika met informatie die van uitstekende 
kwaliteit is. Een probleem blijft echter de toegang tot bronnen binnen olieprodu-
cerende landen. 
 Ten aanzien van het derde criterium – correct, compleet en accuraat – kan 
worden gesteld dat informatie juist en accuraat is. Publiek geuite twijfels over de 
juistheid van SRB-gegevens blijken ongegrond. Dit vergroot de reputatie van 
het SRB bij onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken dat via Shell 
vertrouwelijk over de juistheid van de SRB-gegevens is ingelicht. Een punt van 
kritiek is echter dat in het tweede en derde hoofdrapport de namen van individu-
ele olieproducerende landen zijn weggelaten na druk van OPEC-landen op het 
ANC. Het SRB gebruikt vage termen als ‘Arabische Golf,’ terwijl de namen van 
individuele landen wel beschikbaar zijn. In latere rapporten worden de namen 
van deze landen weer genoemd. 
 Ten aanzien van het vierde criterium – analyse en presentatie zijn logisch en 
overtuigend – valt op dat het SRB zo overtuigend mogelijk probeerde te zijn 
door weer te geven welke route een olietanker had gevolgd. Indien mogelijk 
werden er bronnen genoemd. Op het laatste rapport na – dat de vorm van een 
nieuwsbrief heeft – volgen alle rapporten een strakke en toegankelijke structuur. 
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 Over het vijfde criterium – relevant zijn voor de consument – valt te vermel-
den dat het SRB weliswaar ongeveer anderhalf jaar over de productie van een 
hoofdrapport doet, maar daarmee zijn de gevonden gegevens wereldwijd nog 
steeds de meest recente en volledige. 
 Het zesde criterium, de waarschuwing, is niet van toepassing: de rapporten 
waren geen waarschuwingen. 
 
Met behulp van het ex ante instrument – de criteria en de daar bijbehorende 
specifieke indicatoren – kan men een gedetailleerde beschrijving en goede 
taxatie van de kwaliteit van de SRB-rapporten maken. De SRB-rapporten zijn 
van hoge tot zeer hoge kwaliteit. 
 
Ook de complementaire elementen – om de onderzoeksresultaten van ex ante te 
toetsen – leiden tot eenzelfde resultaat als het ex ante instrument. Door de jaren 
heen verbetert het percentage van ontdekte olieleveranties van 50% naar 85% 
van de geschatte totale olieleverantie. In de rapporten is sprake van een logische 
verdeling tussen de hoofdonderwerpen (73%) en achtergrondinformatie (27%).  
 De politieke impact van de rapporten is groot, evenals de verspreiding ervan. 
Dit is opmerkelijk voor een kleine en low-budget organisatie als het SRB. Velen 
hebben SRB-rapporten gebruikt als bronnenmateriaal. Binnen het ministerie van 
Buitenlandse Zaken is SRB-materiaal met nadruk als bron gebruikt om argu-
mentatie kracht bij te zetten en autoriteit te verlenen. Het is een indicatie voor de 
hoge kwaliteit van de rapporten. 
 In vergelijking tot anderen die over dit onderwerp hebben gepubliceerd is de 
kwaliteit soms vergelijkbaar. Nog vaker is de kwaliteit een stuk beter dan bij-
voorbeeld een universitair of VN-rapport. Een bericht van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken springt eruit door de vroegtijdige en accurate taxatie van de 
zwakke plek van het apartheidsregime. 
 
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) 
 
BVD-rapporten zijn weliswaar te verkrijgen via een verzoek op grond van de 
Wet Openbaarheid van Bestuur, compleet zijn deze rapporten dan geenszins – 
persoonsnamen, maar ook complete bladzijden, zijn zonder enige indicatie 
weggelaten. Het aantal rapporten dat de openbaarheid heeft bereikt waarvan 
vaststaat dat ze zowel compleet als authentiek zijn is extreem schaars. Een 
rapport waarvan dat beide wel vaststaat is het vierde kwartaalverslag 1981. Dit 
verslag is in een oplage van 400 à 500 exemplaren verspreid onder politie, 
Koninklijke Marechaussee en zusterdiensten. In deze casus staat een rapport uit 
dit kwartaalverslag centraal. Het rapport gaat over antidemocratische ontwikke-
lingen binnen de anti-kernenergiebeweging (AKB). De BVD schrijft dat de 
AKB als zodanig bonafide is. Echter, personen als Joost van Steenis – voorheen 
actief in de Rode Jeugd en de Rode Hulp, organisaties die connecties hebben 
gehad met bijvoorbeeld de RAF, IRA en PFLP – zijn onderwerp van onderzoek. 
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Enkele opvallende punten aan het BVD-rapport in relatie met de criteria van het 
ex ante instrument zijn de volgende. Ten aanzien van het eerste criterium – het 
voorafgaande ontwerp – valt op dat een onderzoeksopzet afwezig is. De lezer 
kan uit het rapport niet duidelijk opmaken wie wel en wie niet onderwerp van 
onderzoek is. Het onderzoek is vooral beschrijvend, maar bevat ook een prog-
nostisch element – de BVD voorspelt nieuwe sabotagedaden tegen hoog-
spanningsmasten, die ook inderdaad plaatsvinden. Echter, reeds tijdens het 
schrijven van het BVD-rapport maken de media melding van deze nieuwe 
‘voorspelde’ sabotagedaden. De dienst voorspelt daarmee iets waarvan het reeds 
heeft genomen. 
 Met betrekking tot het tweede criterium – de verschillende invalshoeken – 
valt op dat de BVD een uitstekende informatiepositie heeft met een grote diffe-
rentiatie aan bronnen, zowel qua type als aantallen. 
 Veel informatie in het rapport is niet juist, compleet of accuraat – waarmee 
niet wordt voldaan aan het derde criterium. Zowel tendentieus als onjuist is 
bijvoorbeeld de suggestie dat een deel van de AKB – Breek Atoomketen Neder-
land – door Amerikanen zou worden getraind onder gebruikmaking van psycho-
therapeutische spelletjes. De BVD beschrijft een radicalisering tussen de ‘lieve’ 
blokkade van de kerncentrale in Dodewaard van 1980 en de compleet uit de 
hand gelopen actie in 1981. Er is inderdaad sprake van een radicalisering in deze 
periode, maar de BVD voert de verkeerde feiten aan – de eerste prikacties, het 
verdelen van de weg tussen Petten en IJmuiden tijdens acties tegen het dumpen 
van nucleair afval, het oprichten van Dodewaard-Gaat-Dicht-basisgroepen, en 
het verschijnen van Joost van Steenis geschiedden alle een jaar eerder (1980) 
dan de BVD beweert (1981). Er ontstaat daardoor een verkeerd beeld van een 
radicalisering die samenvalt met het verschijnen van Van Steenis. 
 Ten aanzien van het vierde criterium – analyse en presentatie zijn logisch en 
overtuigend – valt op dat de BVD op cruciale punten onjuiste verbanden legt. Zo 
concludeert de dienst ten onrechte dat Van Steenis de strategie heeft zijn theorie 
van Klein Geweld – waarin men de heersende elite het leven zuur maakt door 
voortdurende en zenuwslopende pesterijen – in de AKB te doen doordringen. De 
BVD verzuimt deze onjuiste conclusie – feitelijk een aanname – als hypothese te 
herformuleren en vervolgens te toetsen, hetgeen wel zinvol is. Verder beschrijft 
de BVD op onjuiste wijze de relatie tussen enerzijds Van Steenis en anderzijds 
sabotagedaden, barricades en zijn leidersrol in de AKB. Opmerkelijk is een 
opmerking van de BVD over het anarchistische blad Vrije. De BVD stelt over 
een artikel in dit blad dat Van Steenis de strijd tegen kernenergie in sommige 
opzichten vergelijkt met de strijd van de Vietcong (Vietnam) tegen de Verenig-
de Staten. Ten eerste is dit citaat niet van Van Steenis – het is een redactioneel 
commentaar. Ten tweede staat er in dit redactioneel commentaar iets geheel 
anders – in Nederland is traangas ingezet dat in Vietnam doden onder burgers 
heeft veroorzaakt toen het door Amerikaanse helikopters over de bevolking is 
gesproeid. 
 Het rapport is niet relevant genoeg voor de consument – waarmee niet wordt 
voldaan aan het vijfde criterium. Relevant materiaal om aannamen en argumen-
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ten te onderbouwen (of te weerleggen) blijft ongebruikt. Het merendeel van de 
tekst (67%) gaat niet over hetgeen de BVD belooft te schrijven – antidemocrati-
sche ontwikkelingen binnen de AKB – maar over de bonafide AKB (43%) en 
het verleden van Van Steenis (24%). De dienst geeft geen inzicht in die elemen-
ten waarop autoriteiten het meeste invloed hebben – hun eigen handelingsruimte 
en de uitwerking van hun handelen. 
 Het zesde criterium, de waarschuwing, is niet van toepassing. 
 
Met behulp van het ex ante instrument kan men een gedetailleerde beschrijving 
en goede taxatie van de kwaliteit van het BVD-rapport maken. Het BVD-rapport 
is van lage kwaliteit. De vele vertekeningen in het rapport kunnen, onbedoeld, 
hebben bijgedragen tot marginalisering van personen en groepen die de dienst 
beschrijft. 
 
Ook de complementaire elementen leiden tot eenzelfde resultaat als van ex ante. 
Inhoudelijke consistentie tussen opeenvolgende kwartaalverslagen is vaak 
afwezig. Er zijn in die tijd grote problemen bij archivering en dossiervorming, 
hetgeen mede een verklaring kan zijn voor het voldoen aan criterium 2, maar 
niet aan de overige criteria. Het kwartaalverslag is niet het beste rapport over 
Dodewaard 1981 – een brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van 
Justitie is relevanter en van betere kwaliteit. 
 Toch heeft de BVD ook kwalitatief hoogwaardige rapporten geproduceerd. 
Met name de Stafafdeling Buitenlandse Politiek heeft zich onderscheiden – 
onder leiding van topanalist Ad de Jonge – door kwalitatief hoogwaardige 
rapporten over de breuk tussen China en de Sovjetunie en de Chinese Culturele 
Revolutie. Deze stafafdeling heeft ook internationaal een uitstekende reputatie 
genoten. De analytische inzichten van De Jonge over de breuk tussen China en 
de Sovjetunie zijn superieur aan die van James Angleton, het toenmalige hoofd 
van de contra-inlichtingen van de CIA. 
 
 
DEEL 3  KWALITEITSFACTOREN EN CONCLUSIES 
 
In het derde deel is er aandacht voor de factoren die van invloed zijn op de 
kwaliteit van rapporten, de conclusies en de aanbevelingen.  
 Bij de toepassing ervan in de casestudies blijkt het ex ante instrument goed te 
functioneren. Er is duidelijk een onderscheidend vermogen ten aanzien van de 
onderzochte rapporten. Tevens leidt het tot indicaties over factoren die van 
positieve en negatieve invloed zijn op de kwaliteit van deze rapporten. Een 
kanttekening hierbij is dat het zesde criterium – de waarschuwing – niet is 
getoetst bij gebrek aan relevante beschikbare rapporten. 
 
Twee factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van rapporten verdienen extra 
aandacht. 
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 Ten eerste is er de invloed van een beleid van misleiding door een opponent. 
Indien een opponent zo een beleid voert – door het voeden met onjuiste informa-
tie of door het afschermen van informatie – leidt dit bij ontdekking ervan tot 
rapporten die van hogere kwaliteit zijn dan bij rapporten waarbij geen sprake is 
van misleiding. Dit mag tegenstrijdig lijken. Echter, de ontdekking van mislei-
ding leidt tot extra inzet van middelen, van bronnen van informatie en tot het 
ontwikkelen van nieuwe technieken om het probleem op te lossen. Het leidt ook 
tot een verbeterde informatiestroom, bijvoorbeeld door extra overleg tussen 
medewerkers. Dit mechanisme is terug te vinden bij zowel het SRB als bij de 
BVD. 
 Bij het SRB leidt de ontdekking van misleiding tot een nieuwe onderzoeks-
aanpak zoals bij de zogeheten ‘gap tankers’ en ‘incorrect calls’. Ook bij de BVD 
zien we zulke effecten – de dienst plaatst betere analisten op het onderwerp, zet 
(extra) informanten in en haalt allerlei technische hulpmiddelen van stal. BVD-
rapporten waar de mogelijkheid van misleiding een grotere rol speelt – over 
Stop de Neutronenbom en rapporten van de Stafafdeling Buitenlandse Politiek – 
zijn van betere kwaliteit dan die van het bewuste kwartaalverslag uit 1981. 
 Een verschil tussen beide organisaties is dat bij het SRB deze extra inspan-
ningen en mobilisatie van middelen het resultaat zijn van meer natuurlijke 
sociologisch organisatorische processen (Wilensky). Bij de BVD is dit daarente-
gen bewust beleid (Keller). Hoe dan ook – niet-intentioneel of intentioneel – de 
Wilensky/Keller-mechanismen verklaren de hogere kwaliteit van rapporten 
indien men bij een opponent een beleid van misleiding ontdekt, dan bij rappor-
ten waarbij geen sprake is van misleiding. 
 
Ten tweede is er de invloed van feedback en forum. Indien er sprake is van 
verschillende soorten fora met feedback vanuit verschillende invalshoeken 
vormt dit een belangrijke positieve factor voor de kwaliteit van rapporten. 
 Een speciale plaats wordt ingenomen door politieke en diplomatieke feed-
back. Deze blijkt een negatieve uitwerking te hebben op de kwaliteit van rappor-
ten. Bij het SRB leidt de druk van olieproducerende landen op het ANC ertoe 
dat het SRB in het tweede en derde hoofdrapport de namen weglaat van indivi-
duele olieproducerende landen uit de golfregio. Dit wordt uiteindelijk weer 
gecorrigeerd in latere SRB-rapporten doordat de andere externe fora dominant 
blijken te zijn aan de politieke en diplomatieke druk. De terugkoppeling door 
een veelzijdigheid van externe fora blijkt daarmee een zelfreinigend vermogen 
te hebben. Bij onderzoeken door groepen waarbij de diplomatieke en politieke 
factoren dominant blijven (Khalifa), heeft deze druk een permanent negatieve 
uitwerking op de kwaliteit van rapporten tot gevolg. In deze context valt op dat 
het ministerie van Buitenlandse Zaken veelal hoogwaardige rapportages heeft 
geproduceerd. Dit kan mogelijk worden verklaard doordat het ministerie een 
parafencultuur – waarbij een document verschillende ambtenaren ter commen-
taar en goedkeuring passeert – kent die feitelijk functioneerde als een goed 
ontwikkeld intern forum. 
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 Ook bij de BVD-casus komen we tot soortgelijke resultaten. De enige afde-
ling die peer review als onderdeel van het analyseproces heeft gekend – de 
Stafafdeling Buitenlandse Politiek – heeft de kwalitatief meest hoogwaardige 
rapporten geleverd. Overigens heeft de BVD van nature in een lastige positie 
gezeten – de mogelijkheid om gebruik te maken van fora is beperkt, zeker wat 
betreft externe fora, en de dienst is bovendien onderhevig geweest aan politieke 
druk. De politieke sturing en controle heeft te wensen overgelaten – en kunnen 
worden gekenschetst als onderontwikkeld, laks (aspectenbeleid CPN) of ver-
stoord door politiek gemanoeuvreer (Van Thijn en het Stop de Neutronenbom-
rapport). 
 De onderzoeksresultaten wijzen erop dat te allen tijde voorkomen dient te 
worden dat diplomatieke en politieke feedback het enige, of het dominante, 
forum is. Zo een situatie kan dodelijk zijn voor de kwaliteit van het werk van 
een dienst. Het verdient aanbeveling om in ieder geval – ook indien meerdere 
fora voorhanden zijn – de kwaliteitsnormen voor rapporten te protocolleren, 
alsmede het gebruik van methoden en procedures. 
 
Tot slot enkele korte aanvullende conclusies. Ten eerste is er de discussie of, en 
zo ja in hoeverre, de openbaarmaking van rapporten leidt tot een verminderde 
kwaliteit van rapporten – bijvoorbeeld door het verlies van bronnen. De onder-
zoeksresultaten van de SRB-casus lijken de conclusie te rechtvaardigen dat – 
zolang informatie over een onderwerp in het algemeen toegankelijk is – er geen 
negatief effect optreedt voor de kwaliteit ook al wordt bepaalde informatie wel 
degelijk afgeschermd of gemanipuleerd. De compensatie door de Wilensky/ 
Keller-mechanismen lijkt in belangrijke mate hiervoor verantwoordelijk te zijn. 
Wel kan men bij openbaarmaking van rapporten de vruchten plukken van de 
additionele expertise die het resultaat is van feedback door externe fora. 
 Ten tweede is er het vraagstuk van het inzetten van agenten (informanten) als 
informatiebron. Agenten zijn van positieve kwaliteit op rapporten, met name 
voor het kunnen achterhalen van informatie als intenties. Tevens blijken agenten 
een cruciale – en mogelijk onontbeerlijke – rol te spelen bij het kunnen controle-
ren van geweld door groepen die onder observatie staan. Agenten hebben daar-
mee echter ook het potentieel de werkelijkheid te beïnvloeden. In het onderzoek 
zijn voorbeelden te vinden dat het voor een beleidsmaker niet meer duidelijk 
was of hij is geïnformeerd over de authentieke ontwikkeling van een groep, of 
over een geradicaliseerde realiteit die is getransformeerd door de activiteiten van 
een agent (en provocateur). Aangezien de inzet van agenten van cruciaal belang 
is, zal ter bestrijding van de negatieve effecten ervan aandacht dienen te worden 
besteed aan het begeleiden en sturen van deze agenten. 
 Een derde en laatste opmerking is misschien een open deur, maar is van 
doorslaggevende invloed op de kwaliteit van rapporten – het opleidingsniveau 
en de training van analisten. Het verdient aanbeveling hier niet alleen zorg en 
aandacht aan te besteden, maar ook de analist vertrouwd te maken met de ver-
schillen tussen en karakteristieken van academisch en inlichtingenonderzoek. 
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