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1 Terrorisme

1.1 Islamistisch terrorisme

1.1.1 Hofstadnetwerk

Binnen het Hofstadnetwerk wordt een kerngroep onderscheiden en een grotere groep
daaromheen. Tot de kerngroep worden de arrestanten gerekend die onderwerp zijn van het
politie-onderzoek en die verdacht worden van lidmaatschap van een terroristische organisatie.
Het onderzoek naar deze kerngroep is sinds begin november 2004 in handen van de politie. Dit
betekent, dat de AIVD vrijwel alle bijzondere bevoegdheden die op de kerngroep zijn ingezet,
heeft afgesloten. Nu de kem van het Hofstadnetwerk is gearresteerd richt het onderzoek van de
AIVD zich primair op het bredere netwerk. Het Hofstadnetwerk omvat naast de kerngroep
namelijk ook de individuen en groepjes, die contact hebben gehad met leden van de kerngroep

f en die tevens haar gedachtegoed delen. Daarnaast wordt gekeken naar personen die mogelijk
van plan zijn om het voorbeeld van de Hofstad kerngroep te volgen.

1.1.2

De AIVD doet al geruime tijd onderzoek naar een internationaal netwerk van jihad veteranen
dat zich toelegt op het ondersteunen van het internationaal islamistisch terrorisme. De
belangrijkste faciliterende activiteiten hebben betrekking op het verplaatsen van goederen en
personen.
Momenteel richten de activiteiten van dit netwerk zich op ondersteuning met mensen en
middelen van de jihad in Irak. Een deel van dit netwerk is actief in Nederland.
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1.1.3



Nr. 2349443/01

1.1.4

1.1.5
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1.1.6 Rekrutering in gevangenissen

Bij gevangenzetting of TBS van islamistische terroristen of hun logistieke ondersteuners kunnen
zich helaas risico's voordoen die op termijn kunnen uitmonden in een nieuwe, zware dreiging.
Deze ontwikkeling kan zich zowel in inrichtingen voor minderjarigen als in inrichtingen voor
volwassenen voltrekken. Naast reguliere penitentiaire instellingen kunnen ook inrichtingen voor

de begeleiding van TBS gedetineerden met deze ontwikkeling geconfronteerd worden.
De bedoelde risico's zijn te karakteriseren als (a) het ronselen onder gevangenen (en wellicht
zelfs gevangenispersoneel); (b) netwerkversterking tussen islamisten onderling; (c) het smeden
van samenwerkingsvormen met criminelen; (d) voortgaande aansturing van netwerkleden die
zich buiten de muren bevinden en (e) het beramen van aanslagen vanuit de gevangenis.
De AIVD geeft deze karakterisering aan op grond van eigen waarnemingen en contacten met
penitentiaire instellingen alsmede opgrond van ervaringen uit Nederland omringende landen.

De AIVD is in overleg getreden met de NCTb met het oogmerk beleid te ontwikkelen op het
probleem van de radicalisering door gedetineerden. De NCTb onderschrijft de noodzaak
daartoe en zal een en ander agenderen.

1.1.7
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1.1.8
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1.1.9

1.1.10 Vreemdelingenketen en terrorismebestrijding

Op 30 en 31 maart organiseerde de AIVD een bijeenkomst met specialisten van de
veiligheidsdiensten van Denemarken, Zweden en Verenigd Koninkrijk. Doel van het overleg
was de mogelijkheden te onderzoeken hoe de samenwerking tussen veiligheidsdiensten en
vreemdelingenorganisaties op het terrein van terrorismebestrijding verder kan worden
vormgegeven. De bijeenkomst vloeide voort uit een ontmoeting van CTG Heads of Counter-
terrorist Units op 7 en 8 december 2004 in Rotterdam die onder Nederlands voorzitterschap
heeft plaatsgevonden (CTG staat voor Counter Terrorist Group en bestaat uit directeuren
contra-terrorisme van Europese veiligheidsdiensten),
zijn:
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• Het is van belang dat veiligheidsdiensten de immigratie-ambtenaren die betrokken zijn bij
toelating en toegang van vreemdelingen bewust maken van en inzicht geven in het
fenomeen terrorisme en de gebruikte methoden om zich internationaal te kunnen
verplaatsen, met als doel hen beter in staat te stellen oog te hebben voor aspecten die
vanuit preventie van terrorisme relevant zijn. Daarvoor is een breed scala aan maatregelen
mogelijk. Eén van de hulpmiddelen die dit kader behulpzaam kunnen zijn, is het opstellen
van aandachtspunten en indicatoren door veiligheidsdiensten.

1.1.11

1.1.12
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1.2 Separatistisch terrorisme

1.2.1 ETA

De ETA heeft recent dreigbrieven gestuurd naar ambassades in Spanje, de KLM in Spanje en
Transavia in Nederland. Deze bedreigingen behoren tot een jaarlijkse terugkerend
brievenoffensief van de ETA(Euskadi Ta Askatasuna) tegen ambassades, touroperators en
reisorganisaties in Europa. In deze dreigbrieven wordt eenieder afgeraden toeristische
bestemmingen in Spanje te bezoeken in verband met het gevaar van bomaanslagen. Doel van
de dreigbrieven is het ontwrichten van het toerisme teneinde daarmee Spanje financieel te
raken.

Het Baskenland Informatie Centrum (BIC) is een centrum in Nederland dat sympathie toont
voor het Baskisch onafhankelijkheidsstreven. Het is bekend dat leden van het BIC contacten
ondertiouden met de MLNV. De MLNV (Movimento Liberacion Nacional Vasco) is de Baskische
Nationalistische Bevrijdingsorganisatie die in Spanje ijvert voor een onafhankelijk Baskenland.
De Spaanse terroristische groepering ETA maakt binnen de MLNV de dienst uit. Het BIC heeft
in de maand januari 2005 bijeenkomsten georganiseerd in Utrecht, Nijmegen en in Amsterdam.
Op deze bijeenkomsten is de Anoeta-verklaring van Herri Batasuna (de verboden
nationalistische partij in Baskenland met banden met de ETA) door de MLNV-coördinator
Europa toegelicht. De Anoeta-verklaring is een, in november 2004, door Herri Batasuna gedaan
voorstel tot overleg met de Spaanse regering aangaande het Baskische conflict.

1.2.2

1.3
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1.3.1
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2 RADICALISERINGSTENDENSEN

2.1 Iran

Bezetting passagiersvliegtuig door Iraanse oppositiegroepering
Op 10 maart 2005 heeft een groep van bijna zestig Iraniërs op de Brusselse luchthaven
Zaventem een toestel van Lufthansa bezet. Vijf van hen bleken in het bezit van de Nederlandse
nationaliteit. Het toestel was afkomstig uit
Frankfurt. Eenmaal geland op Zaventem weigerden de Iraniërs het vliegtuig te verlaten. Wel
lieten zij andere passagiers en het boordpersoneel gaan.

De Iraniërs zeiden de Anjoman E Padeshahi Iran ('De Monarchistische Vereniging Iran') te
vertegenwoordigen. De AIVD bestudeert momenteel de aanwezigheid in Nederland van deze
organisatie. Zij eisten dat de Europese Unie alle banden met Iran verbreekt, verder wensen zij
het herstel van de monarchie in Iran. De Iraniërs waren ongewapend, zij dreigden 'slechts' met
een hongerstaking. Instigator van de bezettingsactie was de in London residerende Foroud
Fouladvand. Toen duidelijk werd dat onderhandelingen met de bezetters op niets uitliepen,
heeft de Belgische politie de Iraniërs verwijderd. Men bood geen verzet.

2.2 Salafrtische invloeden in Nederland

2.2.1 Verloop conferentie al-Waqf al-lslami in Eindhoven

Op 18,19 en 20 februari jl. heeft in de AI-Fourkaan moskee in Eindhoven de 6e Nederlands-
islamitische conferentie van de stichting al-Waqf aHslami plaats gevonden. De conferentie is
rustig verlopen. De organisatoren van de conferentie leken zich bewust van de grote
belangstelling van de Nederlandse overheid voorde conferentie. Ongeveer dertig mannen,
herkenbaar aan een badge met daarop 'organisatie', waren gedurende alle drie de dagen in en
rond de moskee aanwezig om de conferentie geordend te laten verlopen. Op de conferentie
was een uiteenlopend publiek aanwezig. De bezoekers (dagelijks tussen de 300 en 500
personen) waren merendeels jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Onder hen bevond zich ook
een aantal tot islam bekeerde autochtone Nederlanders, zogenaamde 'poldermoslims'. Een
aantal aanwezigen viel op door hun traditionele kledij en zware baarden. Verder is opgevallen
dat deze personen zich afzijdig hielden van het grotere publiek en zich hoofdzakelijk met elkaar
bemoeiden. Meer details over deze bezoekers is niet bekend. De lezingen die tijdens de
conferentie zijn gehouden, waren met name gericht op het zuiver belijden van de islam en op
het propageren van goede gedragingen volgens de Koran. De lezingen hadden geen
antiwesterse toon en werden in het Nederlands gehouden. Dit was volgens verwachting,
aangezien de organisatie zich ervan bewust is dat antiwesterse of anderszins als negatief te
interpreteren publiekelijke uitlatingen de moskee schade zullen berokkenen. Om die reden stelt
men zich in openbaar toegankelijke bijeenkomsten, zoals deze conferentie, gematigd op.
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2.2.2 Ambtsberichten inzake imams AI-Fourkaan moskee

Op 16 februari jl. heeft de AIVD een drietal ambtsberichten uitgebracht over drie van de vijf
imams van de Al Fourkaan moskee in Eindhoven.

Op
basis van de informtie in deze ambtsberichten heeft de IND de drie imams een brief gestuurd
waarin staat dat de Nederlandse regering voornemens is hun verblijfsvergunning niet te
verlengen. Het is de eerste keer dat radicale imams in Nederland op deze wijze de wacht wordt
aangezegd. De voorgenomen uitzetting heeft brede media-aandacht gegenereerd en heeft
binnen de gemeenschap tot enige beroering geleid. De imams van de al-Fourkaan moskee zijn
sinds het nieuws drukdoende om steun te verwerven als protest tegen hun dreigende
uitzetting. Imams van de Fourkaan moskee hebben de afgelopen weken een aantal moskeeën
in Nederland bezocht om de moskeegangers voor dit protest te winnen en om handtekeningen
te verzamelen. Tijdens één van deze sessies hielden de imams een pleidooi waarbij zij de
toehoorders voorhielden dat na hun wellicht de imams van andere moskeeën aan de beurt
zouden zijn. Tijdens laatstbedoelde bijeenkomst bleek dat veel van de toehoorders wel
gevoelig waren voor de oproep maar dat toch niet iedereen bereid was om een handtekening te
zetten. Inmiddels zouden er ca. 5.000 handtekeningen zijn verzameld, (zie ook H 8 publiciteit)

2.2.3

2.2.4

2.3 Marokkaanse gemeenschap

2.3.1 AEL

Het verschijnen van de AlVD-nota "Van dawa tot jihad" en het
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daarin vermelden van de AEL als een voorbeeld van een groepering die de invoering van de
sharia nastreeft, was reden voor de AEL-voorzitter om in de pers kritiek te uiten op het rapport
en middels een brief aan de minister om opheldering te vragen.

De AEL heeft zich de afgelopen maanden met name bezig gehouden met het initiatief tot het
oprichten van een moslimdemocratische partij (MDP), die in 2006 zal moeten gaan deelnemen
aan de gemeenteraadsverkiezingen.

2.3.2 Onderwijs

Op 18 maart jongstleden hebben medewerkers van de AIVD bij de Inspectie voor het Onderwijs
een tweetal presentaties gegeven over de stand van zaken van het AlVD-onderzoek naar
radicaliseringstendensen onder moslimjongeren. Voorafgaand aan de bijeenkomsten heeft de
AIVD een speciaal voor de Inspectie vervaardigde notitie doen verspreiden met hetzelfde
onderwerp. Doel van deze notitie en de daaropvolgende presentaties was het delen van de
kennis en ervaring van de AIVD op het terrein van radicalisering, op basis waarvan
medewerkers van de Inspectie in staat worden gesteld radicalisering binnen
onderwijsinstellingen tijdig te herkennen. Tijdens een gesprek met de Inspecteur-generaal is
besproken in hoeverre de AIVD op de hoogte kan worden gesteld van radicaliseringsincidenten
die binnen het onderwijs worden waargenomen.

2.3.3 Internet
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Vanuit de AIVD is deelgenomen aan een internationale conferentie in CTG-verband over het

gebruik van internet door radicale islamisten. Op deze conferentie is algesproken om de
internationale samenwerking c.q. het delen van informatie met betrekking tot het internet verder
vorm te geven. Binnenkort zal er weer een internationale bijeenkomst over dit onderwerp
plaatsvinden, waarbij de AIVD een inhoudelijke bijdrage zal leveren.

2.3.4 Moskeeën

Met name in Marokkaanse moskeeën lijkt er de afgelopen tijd steeds vaker sprake te zijn van
een botsing tussen de eerste generatie, die veelal betrokken is geweest bij de oprichting van de
moskeeën, en latere generaties. Het betreft veelal een botsing tussen de conservatieve en
traditionalistische, op land van herkomst gerichte islam van de eerste generatie en de meer
(ultra-)orthodoxe, op internationale islamitische gemeenschap gerichte vormen van islam van
de generaties daarna. Daarnaast uit de generatiekloof zich in verschillen in taal en cultuur. De
eerste generatie is met name gericht op het land van herkomst, terwijl de jongeren gericht zijn
op een verblijf in Nederland. Zij plaatsen hun islambeleving in een Nederlandse politieke
context. De oudere generatie is veelal de greep op de jongeren, die zich niet meer thuis voelen
in de traditionele omgeving van de moskee, verloren. Moskeebesturen en imams van de oudere
generatie bieden de jongeren vaak geen ruimte voor hun eigen opvattingen over de islam. Dit
kan een machtsstrijd tot gevolg hebben, met wisselende resultaten. Vooral als salafrtisch
beschouwde moskeeën weten jongeren met succes aan te spreken. Vaak met programma's in
het Nederlands.

2.3.5 Incidenten - dood tasjesdief

Na het doodrijden van een jonge tasjesdief van Marokkaanse origine door het slachtoffer van
zijn laatste beroving, werden spontane gebedsbijeenkomsten gehouden op de plaats van het
ongeval en werd er later een stille tocht georganiseerd. Dit is enigszins opmerkelijk omdat de
Marokkaanse gemeenschap doorgaans een zeer geringe actiebereidheid vertoont en zich
zelden uit via demonstraties of andere klassieke politieke middelen. In tegenstelling tot de
Turkse, heeft de Marokkaanse gemeenschap geen, door alle Marokkanen algemeen
aanvaarde, organisaties of vertegenwoordigers die kunnen optreden als spreekbuis. Meestal
worden gevoelens van ongenoegen met betrekking tot de nationale of internationale situatie
slechts in eigen kring uitgesproken. Slechts in incidentele gevallen komt dergelijk ongenoegen
aan de oppervlakte. Zo'n ander incident was de bekendmaking van de voorgenomen uitzetting
van drie imams van de Fourkaan moskee in Eindhoven, toen was er ook sprake van openlijke
actie in de vorm van petities. De vergelijking kan worden getrokken met een veenbrand,
waarbij geen 'normale' uiting wordt gegeven aan gevoelens van onvrede, maar het ongenoegen
echter voort smeult; om pas bij bijzondere incidenten aan de oppervlakte te komen.
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2.4 Turkse en Koerdische gemeenschap

2.4.1

2.4.2 Meldingen over radicaliserende Diyanet-imams

In de afigelopen periode hebben enkele RID-en melding gemaakt van radicaal klinkende imams
die optraden in Diyanet-moskeeën. Deze moskeeën verspreiden doorgaans een gematigde,
door de Turkse staat 'goedgekeurde' vorm van de islam die geenszins radicaal te noemen is.
Achteraf bleek het bij deze meldingen meer te gaan om imams die voor gelegenheidsoptredens
deze moskeeën aandeden, zodat geen sprake lijkt van een (al of niet door de
moskeebezoekers gedragen) radicalisering in deze kring. In sommige van de betrokken
moskeeën viel de boodschap van de imams zelfs in uitgesproken onvruchtbare aarde.

2.4.3 Ontwikkelingen binnen de Kaplan-beweging

Na de arrestatie en daaropvolgende uitlevering van Metin Kaplan aan Turkije is binnen de
beweging, noch in Duitsland, noch in Nederland, iemand opgestaan die al dan niet tijdelijk de
leiding over zou willen nemen.
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2.4.3.1

2.4.4

2.4.4 Activiteiten DHKP/C

De DHKP/C lijkt in Nederland nog niet helemaal bekomen te zijn van de klap die de organisatie
werd toegebracht door de politieinvallen in april 2004. Het Rotterdamse Anatolische Cultureel
Centrum is door een vergunningstechnische fout van de vereniging zelf op last van de politie
gesloten. Het bestuur kondigde daarna aan het hier niet bij te willen laten zitten, maar liet toch
verstek gaan bij de daaropvolgende hoorzitting die de gemeente organiseerde. Naast deze
perikelen organiseerden Rotterdamse DHKP/C-ers eind februari een discussieforum waar ook
plaatselijke politici bij aanwezig waren. Wel bleek uit de opmerkingen van één van die
aanwezige politici dat men niet altijd op de hoogte was van de achtergrond van de DHKP/C, en
dat gedacht werd dat de DHKP/C een islamitische organisatie was. Ondertussen lijkt er rondom
het jaarlijkse evenement van de DHKP/C in de Rotterdamse Ahoy' in april sprake te zijn van
een even traditionele verwarring over het verstrekken van de vergunning voor dit evenement.
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Inmiddels is duidelijk dat het evenement in elk geval niet in Ahoy' gaat plaatsvinden en is de
alternatieve locatie, de Brabanthallen in Den Bosch, evenmin beschikbaar. Het is

onwaarschijnlijk dat op tijd een andere locatie kan worden geboekt. Omdat op de reeds
verkochte kaartjes als locatie de Rotterdamse Ahoy1 wordt genoemd is het niet uit te sluiten dat
zich aldaar een grote groep feestgangers zal verzamelen die mogelijk ontstemd zullen reageren
wanneer ze een gesloten deur aantreffen.

2.4.6 Kongra-Gel

In februari 2005 heeft het 'Comité voor de heroprichting van de PKK' een voorstel voor een
statuut gepresenteerd.

De gematigden die zich in augustus
2004 onder leiding van Osman Öcalan hebben verenigd in de Patriottische Democratische
Partij van Koerdistan (PWD) lijken in Europa vooralsnog geen voet aan de grond te krijgen.

Een Koerdische leider in Nederland heeft in een toespraak gepleit voor een actievere rol van
Koerden in de Nederlandse politiek om de Koerdische belangen te behartigen en tegenwicht te
kunnen bieden aan de Turkse invloed op de Nederlandse politiek.



19

Nr. 2349443/01

2.4.7 Verloop procedure Kesbir

Op 20 januari sprak de rechter uit dat het voormalig PKK-kaderlid Nuriye Kesbir niet aan Turkije
kon worden uitgeleverd omdat de garanties die minister Donner van de Turkse ambassadeur
had gekregen als 'te zacht' werden beschouwd. Daama bleef het enige tijd onduidelijk rond
Kesbir en leek het erop dat haar advocaat een nieuw asielverzoek zou indienen. Inmiddels is
het beeld ontstaan van een Kesbir die zich onveilig voelt en denkt ieder moment te kunnen
worden opgepakt. Desondanks heeft Kesbir toch enkele evenementen bijgewoond, zoals een
bijeenkomst ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

2.4.8

2.4.9
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2.5 Pakistaanse gemeenschap

2.5.1

2.5.2
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2.6

2.7 Financieel onderzoek

2.7.1 Protocol lijsten

In de periode januari tot en maart hebben de financiële instellingen aan de hand van de 'freeze'-
lijsten 3 namen van personen gemeld. De AIVD heeft niet vastgesteld van de aangemelde
cliënten van de financiële instellingen identiek zijn aan de personen op de 'freeze'- lijsten.

2.7.2
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2.7.3

2.7.4 Joint Seminar on Combating Terrorism Financing

Van 5 tot en met 6 maart 2005 is in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) deelgenomen aan
een door de Gulf Cooperation Council (GCC) en de Europese Unie georganiseerd seminar over
financiering van terrorisme. Tijdens het seminar hebben de deelnemers gesproken over de
ratificering van internationale verdragen, de implementatie van deze verdragen in nationale
wetgeving en bestrijding van financiering van terrorisme. Bijzondere aandacht kregen de
uitvoering van de internationale sanctieregimes (EU- en VN-lijsten) en de problematiek van het
ondergronds bankieren.

2.7.5 Al Haramain Humanitarian Aid niet ontbonden

Op 22 december 2004 heeft het Openbaar Ministerie bij de rechtbank in Amsterdam het
verzoek ingediend tot het verbieden of ontbinden van de stichting Al Haramain Humanitarian
Aid.
Het verzoek tot een verbod dan wel de ontbinding was primair gegrond op strijd met de
openbare orde, vanwege de terroristische banden die de stichting zou hebben en subsidiair op
het ontbreken van voldoende vermogen van de stichting om haar doelen te verwezenlijken. Ten
behoeve van deze civiele procedure heeft de AIVD in augustus 2004 een ambtsbericht
uitgebracht aan het Openbaar Ministerie. In dit ambtsbericht is gemeld dat de Nederlandse
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stichting voornamelijk een papieren bestaan leidde en dat de plaatsing van de stichting op de
VN sanctielijst vermoedelijk te wijten was aan de activiteiten van haar voorzitter Al Aqeel, die

eveneens op de lijst was geplaatst.
Op 31 maart heeft de rechtbank uitspraak gedaan en het verzoek van het OM afgewezen.
De rechtbank is van oordeel dat de stichting niet in strijd handelt met de openbare orde omdat
het niet aannemelijk is dat de stichting activiteiten uitvoert waarmee zij direct of indirect
terroristische organisaties ondersteunt. Dit baseert de rechtbank mede op het ambtsbericht van
de AIVD.

2.8

2.9 Radicalisering en lokaal bestuur

Radicalisering van islamitische jongeren staat hoog op de agenda van politiek en bestuur. De
reden hiervan moge duidelijk zijn. Onderstaand de initiatieven die lopen, kort samengevat, op
een rij.

• In een werkgroep onder leiding van de SG-BZK wordt een advies gemaakt hoe de
informatieverstrekking over radicalisering (en rekrutering) van nationale diensten, m.n.
de AIVD, aan lokaal bestuur geregeld moet worden.

• In het Strategisch Beraad Veiligheid is het onderwerp radicalisering geagendeerd en
wordt het regelmatig besproken.

• Door de NCTb wordt in samenspraak met nationale partners, m.n. de AIVD, een vijftal
bezoeken van de minister van BZK aan regio's (in totaal Nederland dekkend)
voorbereid om het onderwerp radicalisering voor het voetlicht te brengen. Het ligt in de
bedoeling om van AlVD-kant de ontwikkelingen na de moord op Theo van Gogh te
presenteren. Een belangrijk basisstuk blijft uiteraard de nota "Dawa en Jihad".
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Met betrokkenheid van de RID's wordt het komend jaar door de AIVD met de
driehoeken van alle politieregio's gesproken over concrete zaken in relatie tot
radicalisering. Dit proces is reeds gestart.
In een speciaal project, dat primair getrokken wordt door de NCTB en DGV en waarbij
de AIVD is betrokken, wordt wat er loopt aan initiatieven in de regio's in dit verband in
kaart gebracht.
Casus-gewijs wordt radicalisering met bestuurlijke of administratief rechtelijke
maatregelen aangepakt, daarbij uiteraard strafrechtelijke maatregelen, wanneer
mogelijk, niet uitsluitend. Voorbeelden zijn enkele radicale moskeeën.
Een coördinerende taak is er voor de NCTb. Zaken komen aan de orde in het COTB en
eventueel het GCT en RNV.
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3 Politiek (gewelddadig) activisme

3.1 Links politiek (gewelddadig) activisme

3.1.1 Dierenrechtenactivisme

Het eerste kwartaal van 2005 werd gekenmerkt door brandstichtingen tegen en sabotage van
jachthutten, met name op de Veluwe. Ook kreeg het bedrijf Covance in Zeist te maken met een,
waarschijnlijk opzettelijk beperkte, kleine brand. Het is overigens prematuur om nu reeds te
stellen dat de meer radicale dierenrechtenactivisten zich voortaan zullen beperken tot dit soort
kleine - en voor personen niet gevaarlijke - brandstichtingen.
Een nieuwe actiegroep, Respect voor Dieren, deed haar intrede met een aantal acties tegen
bont alsmede tegen zakelijke contacten van het Britse Huntingdon Life Sciences. Respect voor
Dieren voerde onder meer een bezettingsactie uit bij het Amsterdamse Maison de Bonneterie,
die door de politie werd beëindigd met gebruikmaking van pepperspray. Later volgde een
verbale bedreiging van de bedrijfsleider. Vanwege het claimen van de acties op een Britse
website en de aanwezigheid van Britse sympathisanten van Stop Huntingdon Anima) Cruelty
(SHAC) bij acties in Nederland, kan Respect voor Dieren worden gezien als de Nederlandse tak
van SHAC.
De acties tegen ABN Amro, de huisbankier van het Biomedical Primate Research Centre
(BPRC), werden bestendigd. Met name Arnhem en Nijmegen kregen te maken met sabotage
van pinautomaten en bekladdingen.
Op dit moment wordt onder het motto "Stop de vivisectie-industrie" landelijk geworven voor
deelname aan een demonstatie tegen een handelaar in apen in Tilburg.

3.1.2 Links extremisme

Hoewel er in verhouding met enige jaren geleden nauwelijks nog grootschalige activiteiten zijn
te melden, zijn er op de verschillende actieterreinen af en toe oprispingen. Opmerkelijk daarbij
is de hernieuwde aandacht voor milieu. Zo werden recent in Drente enkele bosbouwmachines
gesaboteerd. Onder auspiciën van GroenFront!, bekend van zijn acties tegen de Betuwelijn,
worden activiteiten voorbereid tegen de bomenkap in Schinveld, die nodig is voor de uitbreiding
van NATO-basis Geilenkirchen. Een bezetting van het bos zou één van de acties kunnen zijn.
Ook zaken als kernenergie en vooral transport van kernafval trekken wederom de aandacht.

Antifascisten hebben bijeenkomsten van extreemrechtse groeperingen als Nieuw Rechts
bemoeilijkt of zelfs voorkomen, onder meer door het per telefoon en fax de facto bedreigen van
zaaleigenaren. Een deel van deze actievoerders, maar ook andere linkse activisten, waren
aanwezig in Vught om het raadsbesluit over de komst van een uitzetcentrum te beïnvloeden.
Acties tegen de in activistenoptiek "nieuwe vorm van repressie", de identificatieplicht, werden
breed aangekondigd maar zijn tot op heden sporadisch te noemen.

Antimilitaristen zijn op dit moment bezig acties op touw te zetten tegen de ITEC-beurs op 26,27
en 28 april in de RAI. Deze bijeenkomst van wapenhandelaren en aanbieders van
simulatietechnieken trekt landelijk aandacht. Bekladdingen zijn reeds uitgevoerd, een grote
"lawaaiblokkade" is (openlijk) aangekondigd. De antimiltaristen voelen zich gesteund door
burgemeester Cohen, die deze wapenbeurs niet langer meer binnen zijn stadsgrenzen wil zien.
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3.2 Rechtsextremisme

3.2.1 Neonazi's

De voorman van de NVU, Constant Kusters, heeft na afloop van zijn 70 dagen durend
elektronisch huisarrest nauwelijks activiteiten ontplooid. Het huisarrest was het gevolg van het
niet opvolgen van instructies van het bevoegd gezag tijdens een demonstratie te Echt. Ook voor
de in november 2004 opgerichte jongerenafdeling van de NVU, de Germaanse Jeugd
Nederland, geldt dat er nauwelijks actviteiten zijn ontplooid.

3.2.2 Burgerlijk extreem rechts

De Nieuwe Nationale Partij heeft zichzelf vanwege de grote leegloop begin februari 2005
opgeheven. De Nationale Alliantie (NA) is daarentegen nog steeds de meest actieve burgerlijk
extreem rechtse partij in Nederland. Zo was de NA aanwezig op de eerste procesdag van het
proces tegen Mohammed B , die verdacht wordt van de moord op Theo van Gogh. Voorts
is de NA erin geslaagd een overwinning op de antifascistische beweging in Nederland te
behalen. Op 26 februari zou een antifascistische manifestatie in Assen plaatsvinden. Deze
manifestatie werd, na de aankondiging van de NA dat zij deze manifestatie zouden komen
verstoren, door de burgemeester van Assen verboden. Door de NA werd dit verbod als grote
overwinning op de antifascistische beweging in Nederland gevierd. De tegendemonstratie van
de NA op de internationale dag tegen racisme in Rotterdam (op 21 maart) is rustig verlopen.

De burgerlijk rechtse organisatie Voorpost is weer nieuw leven ingeblazen. Vooralsnog telt deze
beweging een dertigtal aanhangers die zich vooral manifesteren door het plakken van stikkers
en ludieke acties zoals het schoonvegen van een deel van winkelcentrum Hoog Catharijne in
Utrecht.
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3.2.3 Ongeorganiseerd rechts

In één of meer plaatsen in Nederland zijn de afgelopen drie maanden confrontaties tussen
allochtone en autochtone jongeren geweest. Ten aanzien van de laatste categorie betreft het
hier deels zogenaamde Lonsdale-jongeren. De brand in de islamitische school in Uden zorgde
voor veel vingerwijzingen in de media naar rechtsextremistische groeperingen. De AIVD heeft
vooralsnog geen informatie dat rechtsextremistische personen of organisaties bij deze
brandstichting betrokken zijn. Een en ander is in onderzoek.
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4 Contra-inmenging

4.1

4.2

4.2.1
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4.2.2
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4.3 Volksrepubliek China

Volksrepubliek China

Beoefenaars van de Falun Gong cultus in ons land merken sinds begin februari dat het Chinese
regime met nieuw elan ten strijde is getrokken tegen al degenen in binnen- en buitenland die
het ziet als een bedreiging voor zijn machtsmonopolie. Na een periode van betrekkelijke rust
wordt een aantal voorlieden van de beweging nu al enkele weken aanwijsbaar vanuit China
bestookt met hinderlijke, propagandistische telefoontjes, soms tientallen per dag. Medio maart
vertelde de bekende Nederlands-Chinese activiste in een Netwerk-uitzending hoe
zij onlangs tijdens een studiereis door China door de geheime dienst dagenlang was
achtervolgd, ten slotte was apart genomen, uitgehoord en verbaal was bedreigd. Deze
intimidatie zou volgens haar alles te maken hebben met haar inzet voor Falun Gong. Het staat
echter vast dat China haar om andere redenen al veel langer als een tegenstandster van het
regime op de korrel heeft, namelijk vanwege haar activiteiten voor Chinese vluchtelingen,
illegalen, ama's en horecawerknemers in ons land. Het feit dat de geheim agenten gedetailleerd
op de hoogte bleken over haar doen en laten bevestigt andermaal dat het Chinese
inlichtingenapparaat in ruime mate kan beschikken over informatie die netwerkcontacten in
Nederland aanreiken. De AIVD zal het ministerie van Buitenlandse Zaken benaderen over deze
kwestie. Daarbij zal worden voorgesteld om de Chinese ambassade een krachtig signaal te
geven dat de Nederlandse overheid niet gediend is van dergelijke vanuit de Volksrepubliek
geregisseerde hinder.
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5 Beveiligingsbevordering

5.1 Bijzondere informatie

5.1.1

5.1.2

5.1.3 Beveiliging bijzondere informatie EU

Als een land een encryptiesysteem aanbiedt voorde beveiliging van gerubriceerde EU-
informatie, is procedureel vastgelegd dat een organisatie uit een ander land een
tweedelandevaluatie' uitvoert. Voor deze evaluaties komen alleen organisaties in aanmerking
die voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen. De AIVD is sinds maart één van de vijf Europese
organisaties die de 'tweedelandevaluaties' mag uitvoeren.

De AIVD
verwacht per jaar ongeveer één è twee van deze evaluaties uit te voeren.

Het uitvoeren van 'tweedelandevaluaties' versterkt de rol van Nederland op het terrein van
cryptoproducten in Europa en biedt goede kansen voor samenwerking met de andere (grote)
spelers in Europa. Het biedt ook perspectief op verdere versteviging van de Nederlandse
crypto-industrie. De kennis en ervaring die door de evaluatierol is en wordt opgedaan over hoe
andere Europese landen crypto-producten bouwen, kan in de toekomst ook een meerwaarde
hebben bij ontwikkeling van informatiebeveiligingsapparatuur voor de Rijksoverheid.
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5.1.4

5.1.5

5.2 Vitaal

De AIVD is betrokken bij de interdepartementale aanpak Bescherming Vitale Infrastructuur
(BVI). De dienst biedt de verantwoordelijke vakministeries ondersteuning door
dreigingsinformatie te leveren, door kennis in te brengen over een methodiek voor het uitvoeren
van kwetsbaarheidanalyses met betrekking tot bewust menselijk handelen en ondersteuning te
bieden bij het uitvoeren van die kwetsbaarheidanalyses en door te adviseren over het nemen
van beveiligingsmaatregelen.
Met name vanaf november 2004 is bij de AIVD een toename in het geven van ondersteuning
geweest. Deze heeft zich vooral gericht op de sectoren Energie, Telecommunicatie, Financieel,
Drinkwater en Chemische & nucleaire industrie. In het eerste kwartaal van 2005 is de AIVD ook
meer betrokken bij de kwetsbaarheidanalyses van de sectoren Transport, Keren & beheren
oppervlaktewater en Openbaar bestuur. De diepgang van de uitgevoerde
kwetsbaarheidanalyses loopt uiteen.
De toename aan ondersteuningsactiviteiten sluit aan bij de constatering van het coördinerende
projectteam BVI (BZK/DGV) dat sinds de laatste maanden van 2004 de betrokkenheid van
vrijwel alle sectoren geïntensiveerd is.
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5.3 Personen, objecten en diensten

5.3.1 Stelsel Bewaken en Beveiligen

5.3.1.1 Dreigingsproducten

In het eerste kwartaal van 2005 heeft de AIVD in het kader van het stelsel Bewaken en
Beveiligen 63 dreigingsinschattingen en dreigingsmeldingen aan de NCBB geleverd.

De AIVD heeft verder invulling gegeven aan de eerder gestarte pilots (dreigingsanalyse voor
kamerlid en risicoanalyses voor . en

). De officiële verzoeken van de Coördinator Bewaken en Beveiligen (CBB) voor het
uitvoeren van de pilots zijn inmiddels ontvangen. De verwachting is, dat deze het volgende
kwartaal zullen worden afgerond.

Op verzoek van de CBB is geactualiseerde dreigingsinformatie geleverd die duidelijk moet
maken of besloten kan worden tot afschaling van beveiligingsmaatregelen, die vorig jaar
werden ingesteld naar aanleiding van de verhoogde terreurdreiging in Nederland en naar
aanleiding van de moord op Theo van Gogh. In deze bijdragen wordt er echter ook op
gewezen, dat door de aanhoudingen de concrete dreiging direct uitgaande van een aantal
personen/groeperingen weliswaar is afgenomen, maar dat de AIVD geen totaal zicht heeft op
alle aanwezige dreigingen, zodat bepaalde dreiging nog steeds voorstelbaar is.

De AIVD heeft een notitie opgesteld waarmee een bijdrage is geleverd aan het informeren, door
de CBB, van de opiniemakers die op 20 december jongstleden aanwezig waren in het overleg
met de minister van BZK. Bij die gelegenheid heeft de minister van BZK toegezegd dat zij
geïnformeerd worden over waar de dreiging tegen hen uit voortkomt en uit bestaat.

5.3.1.2 Iraaks Out of Country Voting proces in Nederland

In het kader van de Iraakse verkiezingen in januari 2005, zijn ook in Nederland en België
woonachtige, stemgerechtigde Irakezen in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen. Bij
dit zogenaamde Out of Country Voting proces (OCV) is de AIVD, voornamelijk in een
adviserende rol, nauw betrokken geweest. De AIVD heeft, vanaf medio december 2004,
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frequent dreigingsinschattingen aan de CBB geleverd over het OCV-proces en de in dat
verband geselecteerde locaties.

De AIVD heeft ook frequent in contact gestaan met de RID-en in de steden waar OCV-
activiteiten plaatsvonden: Amsterdam, Rotterdam en Zwolle (registratie van kiesgerechtigden
en de daadwerkelijke verkiezingen), Den Haag (hoofdkantoor van IOM Nederland), Utrecht
(tellen van de stemmen in Kamp Zeist). Ook was er contact met de RID-en in de regio's waar
voorlichtingsbijeenkomsten werden gehouden voor potentiële kiezers over het hele stemproces.
De registratie van kiezers en het stemmen is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. De
opkomst bij registratie in Nederland was hoog; in Europa was die alleen in Denemarken hoger.
Van de geregistreerden in ons land heeft uiteindelijk 96% zijn stem uitgebracht (14175
personen). De registratiegegevens zijn in maart van dit jaar doorgestuurd naar het IOM-
hoofdkantoor en zullen mogelijk bij andere verkiezingen wonden gebruikt.

5.3.1.3 Wetsvoorstel bewaken en beveiligen

Het wetvoorstel tot wijziging van de WIV 2002 in verband met het stelsel van bewaken en
beveiligen is op 7 april jl. aan de Tweede Kamer aangeboden. In het wetsvoorstel krijgen de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten de taak om op verzoek van de NCBB, die daartoe
gemandateerd zal worden door de ministers van BZK en van Justitie, dreigingsanalyses (AIVD
en MIVD) en risicoanalyses (AIVD) op te stellen ten behoeve van personen, objecten of
diensten in het rijksdomein. Wie en wat onder het rijksdomein valt wordt geregeld in het
wetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het stelsel van bewaken en
beveiligen, dat vorige maand is aangeboden aan de Kamer (Kamerstukken II2004/05, 30 041,
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nrs. 1-4).

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is aan de memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel een passage toegevoegd waarin wordt aangegeven dat bundeling van expertise
de reden is dat de AIVD en niet de MIVD tot taak heeft gekregen om risicoanalyses op te stellen
ten aanzien van personen, objecten en diensten met een militaire relevantie. Totdat de
wetswijziging is geëffectueerd kan de AIVD ten behoeve van het stelsel van bewaken en
beveiligen wel op basis van de huidige taken dreigingsinschattingen en dreigingsmeldingen
leveren, maar kan er nog geen onderzoek gedaan worden naar potentiële dreigingen voor
personen, objecten en diensten in het rijksdomein.

5.3.2

5.4 Vertrouwensfuncties/veiligheidsonderzoeken

In het eerste kwartaal van 2005 is het aantal aangeboden veiligheidsonderzoeken gestegen. Bij
alle categorieën veiligheidsonderzoeken was sprake van een stijging. De stijging heeft echter
niet geresulteerd in een toename van de doorlooptijden van de A- en de AP-onderzoeken. In
enkele categorieën was sprake van een (verdere) lichte daling.
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6 Inlichtingen buitenland

6.1
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6.2

6.3
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6.4
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6.5

6.6
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6.7 Non-proliferatie

6.7.1 Prioriteit

Gezien de ontwikkelingen terzake is begin maart besloten het onderwerp Iran nucleair extra
aandacht te geven. De komende zes maanden zal er gewerkt worden aan een overzichtsstuk
waarin op basis van dossieronderzoek een beeld wordt gegeven van het Iraanse nucleaire
programma, samenwerkingsverbanden, politieke intenties en de gebruikte
verwervingsmethoden.

6.7.2 Goederen voor de kerncentrale in Bushehr

In januari 1995 sloten Iran en Rusland een contract waarin de bouw door Rusland van twee
lichtwaterreactoren te Bushehr in Iran geregeld werden. Eind februari 2005 hebben Rusland en
Iran een overeenkomst getekend, waarin staat dat de door Iran gebruikte brandstofstaven aan
Rusland worden teruggegeven ter verwijdering van het ontstane plutonium (zodat dit niet door
Iran gebruikt kan worden voorde bouw van een plutoniumbom). De hele brandstofcyclus zal
onder toezicht van het IAEA plaatsvinden. Deze recente overeenkomst heeft de weg
vrijgemaakt voor afronding van de bouw van de installatie in Bushehr, hetgeen betekent dat de
reactor over anderhalf jaar operationeel kan zijn.

6.7.3 Iraanse verwervingsactiviteiten in Nederland

De AIVD heeft onderzoek verricht naar verwervingsactiviteiten in Nederland ten behoeve van
het Iraanse programma voor massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen. Uit dit
onderzoek is naar voren gekomen dat Nederlandse bedrijven zowel direct als indirect worden
benaderd door Iraanse organisaties die verantwoordelijk zijn voorde ontwikkeling en de bouw
van ballistische raketten als dragers voor nucleaire, chemische en bacteriologische wapens.
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In april 2005 zal de AIVD in Sydney de plenaire vergadering van de Australia Group (AG)
bijwonen, een informeel samenwerkingsverband van bijna veertig landen met als doel de
proliferatie van biologische en chemische wapens tegen te gaan. De AG-leden overleggen
jaarlijks over de uitvoering van hun nationale exportcontrolebeleid en de daarbij te hanteren
gemeenschappelijke goederenlijst. Voorts houden zij elkaar op de hoogte van besluiten om het
transport van goederen van de exportcontrolelijsten naar bepaalde bestemmingen tegen te
houden. Ook informeren de aangesloten landen elkaar over aanwijzingen inzake de biologische
en chemische wapenprogramma's van landen van zorg.
De AIVD zal onder meer deelnemen aan het inlichtingenoverieg van de plenaire vergadering
van de AG, waar veiligheids- en inlichtingendiensten informatie uitwisselen over trends en
ontwikkelingen op het gebied van proliferatie. Daarbij valt onder andere te denken aan de status

en voortgang van de biologische en chemische wapenprogramma's van landen van zorg, de
hieraan gerelateerde verwervingsactiviteiten en het gebruik van biologische en chemische
wapens door terroristen.
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7 Samenwerking

7.1 Convenant AIVD - MIVD

De AIVD en MIVD hebben een convenant voorbereid waarin de samenwerking tussen beide
diensten is geregeld. Onderdeel hiervan is dat voortaan op hoofdlijnen gegevens worden
uitgewisseld in het kader van operationeel onderzoek. Het gaat daarbij om de zo genaamde a-
en d-taak van de AIVD. Bij de verbetering van de technische samenwerking ligt het accent op
het verbeteren van werkprocedures. Over de samenwerking op het terrein van
beveiligingsbevordering en veiligheidsonderzoek worden nadere werkafspraken gemaakt. Er
komt een gezamenlijk opleidingsplan. Hiernaast wordt detachering over en weer nader
onderzocht.

7.2

7.3 EU-voorzitterschap Luxemburg, terrorismebestrijding

Na een hectisch 2004, waarin na de aanslagen in Madrid Gijs de Vries als CT-coördinator
binnen het EU-Raadssecretariaat werd benoemd en waarin het Haags programma (lange
termijn JBZ-strategie) kon worden afgerond, kan het Luxemburg voorzitterschap 2005 het best
worden omschreven als passen op de winkel. Lopende initiatieven worden gecontinueerd, er is
nauwelijks sprake van nieuw initiatief. Een recente bijzondere bijeenkomst, de
expertbijeenkomst EU-VS over het Haags Programma van 6 tot 8 april j.l. leverde geen
bijzondere nieuwe inzichten op ten aanzien van terrorismebestrijding.
Belangrijk in derde pijler verband is het continueren, nu in de nieuwe lidstaten, van het proces
van de zogenaamde peer-evaluations. Deze evaluaties van de manier waarop lidstaten
terrorismebestrijding nationaal hebben ingericht en samenwerken hebben al tot vele spontane
verbeteringen van terrorismebestrijding geleid in lidstaten. Afronding wordt voorzien aan het
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eind van het Luxemburgs voorzitterschap. In het licht van de Europese afspraken over het
delen van informatie uit de peer-evaluations vindt thans afstemming plaats met betrokken
partijen om zoveel mogelijk hiervan met het parlement te delen.
In tweede pijler verband continueren de Luxemburgers het hulpprogramma terrorismebestrijding
aan prioritaire derde landen, een initiatief dat onder Nederlands voorzitterschap prioriteit had.
Nederland.
Vermeldenswaard is verder dat de analyse/productie-capaciteit van Situation Center (SitCen)
flink is gestegen. De grote inspanning van vorig jaar om SitCen qua mankracht fors uit te
breiden en de aansluiting van SitCen op de Counter Terrorist Group (CTG) te realiseren werpt
nu zijn vruchten a f. Dat betekent wel dat ook van lidstaten, dus voor Nederland van de AIVD,
een grotere inspanning wordt verwacht om informatie aan SitCen te leveren.

7.4 Liaisonposten

De liaison in Washington heeft in de verslagperiode bezoeken begeleid van de SG Algemene
Zaken en van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Tijdens deze bezoeken werd inzicht gegeven in de recente ontwikkelingen in de Verenigde
Staten, met name op het gebied van terrorismebestrijding. De mogelijkheden van nieuwe
initiatieven om de relatie tussen beide landen en de betreffende diensten op een hoger plan te
brengen zijn in gang gezet.
Vermeldenswaard in dit kader is ook het begeleiden van een delegatie van de NCTb aan
veiligheidsinstanties in de Verenigde Staten.

Groen licht is gekomen voorde plaatsing van van de Commissie Postennet van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken is gekomen voor de voorstellen van de AIVD, liaisons te plaatsen in
Riyad, Islamabad, Jakarta, Brussel en Rabat. In de eerste twee gevallen is deze liaison
dadwerkelijk benoemd; de werving voorde andere posten loopt.
De autoriteiten in Pakistan en Saoedi-Arabië zijn akkoord gegaan met de plaatsing van de
AlVD-liaison in hun hoofdsteden.

7.5 Internationale gremia

De AIVD treedt op als "sponsor" bij de toetreding van de Hongaarse veiligheidsdienst tot de
Club de Beme, het Europese informele samenwerkingsverband van veiligheidsdiensten.
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De ontwikkelingen binnen de Counter Terrorist Group (CTG) gaan verder. AIVD, als lid van de
troika (vorige voorzitter) van deze Europa-brede club zet zich in voor een verdere ontwikkeling
van de info-uitwisseling tussen de CTG, de CTG-diensten en het in Brussel binnen het
Raadssecretariaat gevestigde SitCen. Inmiddels zijn de vertegenwoordigers van een aantal
CTG-diensten hun analytisch werk binnen SitCen begonnen.

Binnen het NATO Special Committee (bestaande uit hoofden van de veiligheidsdiensten van
de lidstaten van de Alliantie) gaat de discussie verder over de consequenties van initiatieven
om te komen tot een nieuwe structuur van de intelligence-functie binnen NAVO. Op dit moment
is het onduidelijk welke richting dit op zal gaan. Iedereen wacht op een heldere aanpak vanuit
het Private Office van de SG de Hoop Scheffer.

7.6

7.7

7.7.1
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7.7.2
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8 Verantwoording en publiciteit

8.1

In de verslagperiode is de kwestie veelvuldig in het nieuws geweest. De media
benadrukken hierbij voornamelijk dat de verschillende diensten elkaar in dit kader zouden
tegenwerken. Terwijl ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid zijn werk doet, zoals in de
woordvoering ook is benadrukt. Sommige media tonen zich verontwaardigd. Historicus Bob de
Graaf meldt in NRC dat zo'n type samenwerking normaal is, immers, informatie over NBC-
wapens haal je niet bij de kleuterjuf!

8.2 Radicalisering

In het kader van de brede aanpak brengt de AIVD drie ambtsberichten uit over imams,
verbonden aan de Al Fourkaan moskee in Eindhoven. Zij zouden bijdragen aan radicalisering
onder moslims. Over deze ambtsberichten en ook de voorgenomen uitzetting, is een
persbericht uitgegaan. In tegenstelling tot de inhoud van de ambtsberichten, zegt minister
Verdonk dat de imams zouden hebben opgeroepen tot de jihad. De burgemeester van
Eindhoven laat in de media weten niet op de hoogte te zijn van het onderzoek van de AIVD en
de gevolgtrekking merkwaardig te vinden omdat dit niet strookt met de bevindingen van zijn
ambtenaren. Later heeft de burgemeester dit beeld
gecorrigeerd.

8.3

8.4 Moord op Theo van Gogh

Er is een niet aflatende stroom berichten over de strafzaak tegen Mohammed B. De media
belichten allerlei invalshoeken. Ook verschijnen artikelen in kranten dat de Syriër, die de moord
op Theo van Gogh zou hebben geautoriseerd, na de moord diverse keren zijn vrouw in Den
Haag heeft bezocht. De waag komt naar boven waarom hij nog niet is gearresteerd. Hierover
zijn Kamervragen gesteld. Uit het antwoord komt naar voren dat betrokkene na 2 november niet
meer in Nederland is gesignaleerd.
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8.5 Samenwerking collegadiensten

In diverse GPD-bladen staat op 14 januari het tendentieuze bericht in de krant, dat de AIVD
gaat samenwerken met martelende diensten. In de woordvoering wordt uitgelegd waarom deze
samenwerking zo nodig is (terrorisme!); uiteraard met in achtneming van internationale
verdragen. Ook wordt hierover een brief gezonden aan het Parool.

8.6 Hofstadgroep

Ingegeven door uitspraken van burgemeester Deetman van Den Haag, ontstaat in februari het
negatieve beeld in de media dat de AIVD lokaal bestuur niet of onvoldoende zou informeren.
Ditzelfde beeld werd vlak naarde moord op Theo van Gogh ook door burgemeester Cohen ook
al - zeer onterecht - geschetst. De reactie van Deetman is het gevolg van de onthulling door
de Volkskrant dat het pand in de Antheunisstraat door de AIVD was 'geprepareerd'.

Volgens verschillende
media (o.a. Elsevier) blijkt hieruit de professionaliteit van de AIVD. Anderen wijzen op de risico's
van de aanwezigheid van terroristen in een drukke volksbuurt. De door de ministervan BZK
ingestelde werkgroep voor het verbeteren van de informatie-uitwisseling AlVD-lokaal bestuur,
haalt veel kou uit de lucht.

8.7
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9 Commissie van toezicht

De commissie van toezicht heeft in het eerste kwartaal van 2005 een verslag van een
steekproef, een advies en een toezichtsrapport uitgebracht.

Op 13 januari deed de commissie verslag aan de ministers van BZK en van Defensie van haar
steekproef bij de MIVD en de AIVD naar het MIVD onderzoek naar antirrilrtarisme.

Het advies van 19 januari heeft betrekking op het concept convenant inzake de CT Infobox. De
commissie gaf aan van oordeel te zijn dat de concepttekst in overeenstemming is met de WIV
2002.

Het toezichtsrapport dat de commissie op 27 januari aan de minister deed toekomen heeft
betrekking op het AlVD-onderzoek naar de ontwikkelingen binnen de Molukse gemeenschap.
De commissie concludeerde dat het AlVD-onderzoek plaatsvond binnen het geldend wettelijk
kaderen dat de uitoefening van bijzondere bevoegdheden noodzakelijk was en voldeed aan de
vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit.



50

Nr. 2349443/01

Bijlage A Wet veiligheidsonderzoeken

Kwantitatieve gegevens inzake veiligheidsonderzoeken

In het eerste kwartaal van 2005 zijn bijna 1.000 veiligheidsonderzoeken meer aangeboden dan
in het laatste kwartaal van 2004. Er zijn 69 A-veiligheidsonderzoeken meer aangeboden en 151
meer A- veiligheidsonderzoeken bij de politie. De stijging van het aantal A-
veiligheidsonderzoeken bij de politie wordt met name veroorzaakt door de toename van het
aantal aangevraagde onderzoeken bij het KLPD.
Het aantal B-, Bl-(burgerluchtvaart) en C onderzoeken is respectievelijk met 307, 325 en 93
gestegen.
Deze cijfers zijn exclusief de veiligheidsonderzoeken naar het eigen personeel.

Aangeboden onderzoeken uitgesplitst naar categorie onderzoek (exclusief eigen
personeel)
A- veiligheidsonderzoeken
A- veiligheidsonderzoeken politie
Overgedragen P- veiligheidsonderzoeken

A- veiligheidsonderzoeken Koninklijk Huis

Overgedragen KH- veiligheidsonderzoeken
B- veiligheidsonderzoeken

C- veiligheidsonderzoeken

293
438

25

3

3
2.426 (inclusief 1 .481burgerluchtvaart)

374

Het aantal veiligheidsonderzoeken dat in het eerste kwartaal is afgerond bedraagt 2.560. Er zijn
2.221 verklaringen van geen bezwaar verstrekt, 339 zijn geweigerd.
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Overzicht aantal weigeringen

A vertrouwensfunctie
A vertrouwensfunctie politie
P vertrouwensfunctie
B-vertrouwensfunctie
B vertrouwensfunctie burgerluchtvaart

C vertrouwensfunctie
Totaal

Justitieel

0
0
1
2

253

1

257

Onvoldoende gegevens

0
0
1
1

77
0

79

Overige*

0
0
2
0

1

0

3

* Overige zijn weigeringen op basis van persoonlijke gedragingen en omstandigheden, maar ook op basis van
gegevens uit de AIVD registraties

Ondanks de behoorlijke toename van het aantal veiligheidsonderzoeken in het eerste kwartaal
zijn de behandeltermijnen van de veiligheidsonderzoeken in dit kwartaal vrijwel gelijk gebleven,
deels iets gedaald.

Gemiddelde behandeltermijn van A-veiligheidsonderzoeken
A- veiligheidsonderzoeken onderzoeken
A- veiligheidsonderzoeken politie
A- veiligheidsonderzoeken koninklijk Huis
A- veiligheidsonderzoeken eigen personeel

1 1 weken** (1 1 weken in 4e kwartaal 2004)
8 weken (8 weken in 4e kwartaal 2004)

1 3 weken* (14 weken in 4e kwartaal 2004)
5 weken (6 weken in 4e kwartaal 2004)

* Bij het Koninklijk Huis wordt -anders dan bij de reguliere A veiligheidsonderzoeken en de
veiligheidsonderzoeken bij de politie- vooralsnog de gewijzigde uitvoeringspraktijk niet gehanteerd. Dit heeft
consequenties voor de doorlooptijden van het veiligheidsonderzoek bij het Koninklijk Huis.

** Het cijfer voor de A-onderzoeken wordt nog vervuild doordat oude onderzoeken die in de verslagperiode zijn
afgerond het gemiddelde nadelig beïnvloeden. De A-onderzoeken die in het laatste halfjaar zijn ingediend
worden door de bank genomen binnen 8 weken afgerond.

De gemiddelde behandeltermijnen van P- en KH-veiligheidsonderzoeken die door de politie
worden overgedragen aan de AIVD bedroegen respectievelijk 9 en 11 weken.
Door de politie worden in mandaat P- veiligheidsonderzoeken verricht naar eigen personeel en
KH- veiligheidsonderzoeken bij het Koninklijk Huis. Deze gegevens van de politie over de P- en
de KH-onderzoeken die zij onder mandaat van de AIVD uitvoeren worden steeds na afloop van
het kwartaal aan de AIVD worden verstrekt. Deze gegevens, afkomstig van 26 politiekorpsen,
zijn echter niet op tijd beschikbaar om in de driemaandelijkse rapportages te worden
opgenomen. Om toch een beeld te geven van het aantal verrichtte onderzoeken door de politie
worden de gegevens opgenomen van het aantal verrichte veiligheidsonderzoeken in het
voorlaatste kwartaal, in dit geval het laatste kwartaal van 2004. In die periode werden 694 P-
veiligheidsonderzoeken in behandeling genomen door de politiekorpsen en werden 672
verklaringen van geen bezwaar afgegeven. Door het KLPD/DKDB werden 59 KH-

veiligheidsonderzoeken in behandeling genomen en werden 9 verklaringen van geen bezwaar
afgegeven.

In het eerste kwartaal heeft de KMar 7.929 nieuwe veiligheidsonderzoeken in behandeling
genomen. In de meeste gevallen resulteren die veiligheidsonderzoeken binnen twee weken in
een afgifte van een verklaring van geen bezwaar. Van de B- veiligheidsonderzoeken

burgerluchtvaart die niet door de KMar konden worden afgedaan en ter behandeling aan de
AIVD werden doorgestuurd, wend meer dan 50% binnen de acht weken afgerond. De KMar
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stuurt veiligheidsonderzoeken door naar de AIVD als over betrokkene nadelige gegevens
bekend geworden (justitieel of anderszins) of als betrokkene woonachtig is geweest in het

buitenland. In beide gevallen is dan aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Van de B- en C- veiligheidsonderzoeken werden respectievelijk 86% en 90% uitgevoerd binnen
de acht weken termijn.
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Bijlage B Overzicht wetgevingstrajecten

Overzicht wetgevingstrajecten met betrekking wetgeving Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten

STAND VAN ZAKEN PER 13 APRIL 2005

1

~2a

2b

2c

2d

Aanduiding/omschrijving

Formele wetgeving

Wetsvoorstel bewaken en
beveiligen

Wetsvoorstel "post-Madrid

maatregelen"

Geautomatiseerde
bestandsanalyse
Rechtstreekse toegang tot
bestanden van derden
Medewerkingsplicht
gegevensverstrekking derden

Verruiming
verstoringsmogelijkheid

Artikelen
Wiv

6, 6a
(nieuw), 7,
7a (nieuw),
13

17b
(nieuw)

17a
(nieuw),
29a
(nieuw) en
29b
(nieuw)

44b

Planning

Wachten op verslag TK;
mei 2005

In brief aan TK (29 200
VII, 61) is gemeld:

afronding ambtelijke
voorbereiding en
uitwerking zomer
2004;

- wetsvoorstel najaar
2004 naar RvSt

Ten opzichte van de
aan de TK gemelde
planning is een
vertraging van +/-
4maanden opgetreden.
Streven is afronding
concept-wetsvoorstel in
februari 05. In april naar
MR.

Stand van zaken en knelpunten

Ingediend bij de Tweede Kamer (7
april 2005; kamerstuk 30070)

(Trekker. AIVD) Concept-wetsvoorstel
is gereed. Wordt thans
interdepartementaal (via onder meer
Adviesgroep 7c) afgestemd. Op korte
termijn overleg met Justitie.
Vervolgens zal overleg met VenW, EZ
en Fin plaatsvinden (april).
Verwachting is dat voorgestelde
regeling voor het opleggen van
informatieplichten aan bepaalde
categorieën vervoerders en financiële
dienstverleners bezwaren zal
oproepen. Verder zal met ACTAL
worden gesproken over de
administratieve lasten.

Tekst gereed.

Tekst gereed

Tekst gereed; artikel 17a ziet op bij
amvb aan te wijzen bestuursorganen;
artikel 29a op bij amvb aan te wijzen
categorieën van financiële
dienstverleners en vervoerders. Artikel
29b zien in relatie tot nieuw artikel 17b:
regelt verplichting tot uitlevering
bestanden ten behoeve van data-
anayse.

Tekst gereed
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2e

2f

2g

2h

3

4

5

Aanduiding/omschrijving

Technische ondersteuning Kmar
Verlenging toestemmingsduur
inzet agenten
Verlenging toestemmingsduur
aftappen

Toestemming
binnentreden/machtiging
binnentreden

Wetsvoorstel instelling NSO

Wijziging Wvo nav evaluatie
(apart wetvoorstel)

Wijziging Wiv 2002 nav
voorstellen commissie
bestuurlijke evaluatie

Artikelen
Wiv

63
21 jo. 19

25 jo. 19

22 lid 5
30 lid 4

Paragraaf
5.1a
(nieuw)

VWo

Planning

In brief aan TK (29 200
VII, 61) is gemeld:
- aanbieding
wetsvoorstel aan MR
eind 2004
Ten opzichte van de
aan de TK gemelde
planning is er inmiddels
vertraging opgetreden.
In januari is TK
geïnformeerd over
voortgang, waarbij is
aangegeven dat het
wetsvoorstel begin 2005
aan de MR zal worden
aangeboden.
In brief aan TK (29 200
VII, 61) is gemeld:
- na parlementaire
behandeling rapportage
uitvoerbaarheid Wvo
start wetgevingstraject

In brief aan TK (29 200
VII, 61) is gemeld:
- wetsvoorstel
(vermoedelijk) eind
2004 in MR.
Naar huidige stand van
zaken: evt wijzigingen
van de WIV 2002 zullen

Stand van zaken en knelpunten

Tekst gereed
Tekst gereed

Intern AIVD wordt onderzocht wat
thans de gemiddelde duur van een tap
is (ook min en max duur meenemen);
gaat om uitbreiding max duur van drie
maanden tot vier, vijf of zes maanden.
Tekst gereed

(Trekker; MIVD) Omvat ook herijking
van de bestaande Sigint-bepalingen in
de WIV. Concept-voorstel van de zijde
van de AIVD ter regeling NSO is
inmiddels met MIVD besproken en zal
verder worden uitgewerkt en intern
afgestemd. Moeten nadere
(procedure)afspraken worden
gemaakt; tijdschema, schrijven
toelichting enz.

(Trekker: AIVD) Rapportage
uitvoerbaarheid Wvo is aan de
Tweede Kamer aangeboden; zie
kamerstukken 29 843. Voorbereiding
van het wetsvoorstel is aangevangen.
Daarin zullen ook de uit rapport CBE
regarderende punten worden
meegenomen (veiligheidsonderzoek
mbt bepaalde benoemde bestuurders)
Streven is behandeling in MR voor de
zomer
Wb Wvo zie onder 4; Wb wijziging
Wiv: uit rapport volgen geen
wijzigingen van de Wiv.
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6

6a

6b

6c

6d

6e

6f

7

Aanduiding/omschrijving

Overige wijzigingen (zie
hierna; evt mee te nemen in
post-Madrid-traject; anders in
CBE-traject)

Minister BuZa als mede-
opdrachtgever ihkv
inlichtingentaak buitenland
Aanpassing regeling
reisbeperkingen

Uitbreiding meldingsplichtige
ambtenaren (alle ambtenaren
belastingdienst?)

Uitbreiding mogelijkheid
technische ondersteuning door
andere instanties
Vereenvoudiging
benoemingsprocedure
Commissie van Toezicht
Uitzonderingen van de
toepasselijkheid van de
Algemene wet bestuursrecht

Overige wijzigingen formele
wetgeving die (nog) niet zijn
ondergebracht in andere
trajecten

Artikelen
Wiv

6,7

10

62

63

65

91
(opnemen
86, lid 2,
eerste
volzin)

Planning

in Post Madrid-
wetsvoorstel worden
meegenomen.
In brief aan TK (29 200
VII, 61) is gemeld:
- wetsvoorstel
(vermoedelijk) eind
2004 in MR
Ten opzichte van wat
aan de TK is gemeld
kan mbt diverse
onderwerpen worden
vastgesteld dat deze in
het Post-Madrid
wetsvoorstel worden
meegenomen; ligt in die
zin op schema.

Is geen planning voor
afgesproken; al naar
gelang stand van zaken
bezien of het in een

Stand van zaken en knelpunten

(Trekker: AIVD)

Tekst gereed; wordt meegenomen in
wetsvoorstel post-Madrid.

Eerste concept-tekst gereed die intern
AIVD op uitvoeringstechnische
consequenties wordt bezien.
Aansluitend afstemming met
BZK/CZW noodzakelijk ivm
ambtenaarrechtelijke en
grondrechtelijke aspecten.
Tekst gereed; wordt meegenomen in
wetsvoorstel post-Madrid.
Aandachts/overlegpunt: aanwijzing
IND-ers.
Tekst gereed; wordt meegenomen in
wetsvoorstel post-Madrid

Tekst gereed; wordt meegenomen in
wetsvoorstel post-Madrid

Tekst gereed; wordt in wetsvoorstel
bewaken en beveiligen meegenomen.

(Trekker AIVD)
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7a

7b

7c

7d

7e

7f

8

Aanduiding/omschrijving

Inzage in documenten (vlgs. CvT
zou er een omissie zijn mbt
artikel 55)

Gegevens betreffende de
identiteit van agenten en
informanten: niet overdragen
naar archiefbewaarplaats maar
vernietigen

Wel/niet opnemen van
coördinerende rol minister van
Justitie in WIV

CT-infobox

Regeling betreffende tappen en
opvragen verkeersgegevens
herijken mbt ontwikkeling in
elektronische
communicatiesector (vgl.
discussie rond begrip aanbieder
openbare telecomnetwerk of-
dienst)
Mogelijk maken van

toestemming HAIVD namens
minister van BZK mbt inzet
bijzondere bevoegdheden door
MIVD op plaatsen buiten gebruik
van het ministerie van Defensie

Lagere regelgeving

Amvb ex artikel 28

Artikelen
Wiv

55

43/44

Paragraaf
5.3 (nieuw)

25 e. v.

Par. 3.2.2

Planning

lopend wetstraject kan
worden meegenomen.

Nader rapport in april
2005

Stand van zaken en knelpunten

Zie besluitenlijst Adviesgroep 7c dd 1
juli 2004. Dit actiepunt leidt ertoe de
kennisnemingsregeling in de WIV eens
nader tegen het licht te houden
(aandachtspunten: weigeringsgronden
in relatie tot "nieuwe" Wob,
vijfjarentermijn voor inzageverzoeken
mbt gegevens over onderwerpen)
Nog uit te werken.

Zou in het kader van
standpuntbepaling rapport CBE aan de

orde worden gesteld; is niet gebeurd.
Ook overigens stuit regeling van de
coördinerende rol van een minister op
wettelijk niveau op bezwaren.

Afzonderlijke wetsvoorstel is in
voorbereiding. Gaat dus niet mee in
Post-Madrid wetsvoorstel. Streven is
behandeling in MR voor zomer
Tekst gereed. Is verwerkt in Post-
Madrid wetsvoorstel; dient nog wel met
DGTP/EZte worden besproken.

Tekst gereed; wordt meegenomen in
wetsvoorstel post-Madrid.

Advies Raad van State d. d. 10
december 2004; kritiek RvSt betreft -
verondersteld - ontbreken adequate
delegatiegrondslag opvragen
bankrekeningnummers betreffende de
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9

~-

10

11

13

14

Aanduiding/omschrijving

Amvb ex artikel 21 , lid 7

Wetgeving andere
departementen
Wetsvoorstel politiegegevens

Wijziging artikel 3.10 Tw

Vrijstellingsregeling ex 3.10,
derde lid, jo. Tweede lid, Tw
(IMSI-catcher)

Aanpassing ClOT-besluit

Kostenregeling ex 13.6
Telecommunicatiewet

Artikelen
Wiv

NvT

NvT

NvT

Planning

Voor zomerreces 05
ontwerp-voorstel naar
MR

Advies RvSt eerste
kwartaal 05

Verslag TK tweede
kwartaal 2005

Inwerkingtreding
voorzien per 1 april
2005.

Moet binnen jaar na
inwerkingtreding ClOT-
besluit (= 1 september
2004) in voorbereiding
worden genomen.

Stand van zaken en knelpunten

personen die de telefoonrekening
betalen; wordt intem AIVD bezien hoe
te reageren op kritiek. Ontwerp-besluit
is genotificeerd bij EC: stand still
termijn eindigde op 21-02-2005.
Verschil van mening met CZW over
reactie op advies Raad van State.
Startnotitie amvb is gereed en wordt
na interne bespreking AIVD
voorgelegd aan de Adviesgroep 7c
voor interdepartementale afstemming.

In artikel 24 geclausuleerde
rechtstreekse toegang tot
politiegegevens voor AIVD (amvb
moet nog bepalen welke soorten
gegevens toegankelijk zijn; voorts
moeten nadere afspraken komen
tussen AIVD en OM over een vorm
van kennisgevingsplicht).
(Trekker: EZ) Betreft technische
aanpassing 3.10 (ivm toepasselijkheid
Awb op besluiten tot afwijkend gebruik
frequentieruimte alsmede vermelding
MinDef in 3.10, derde lid). Is
opgenomen in de Veegwet EZ.
Wetsvoorstel is bij de TK ingediend op
14 maart 2005 (30 027)
(Trekker: EZ) Concept-
vrijstellingsregeling is gereed. Is bij de
EC genotificeerd; einde stand still
termijn: 3 maart 2005 (2004/509/NL).
Met EZ zal contact worden
opgenomen over de afhandeling.
(Trekker EZ) Aanpassing is nodig ivm
toepasselijkheid op ISP's (betreft
inhoudelijke en technische correcties);
voorts loopt thans haalbaarheidsstudie
CIOT (intern) naar
aansluitmogelijkheid ISP's (per 1
september 2006).
Gepubliceerd in Stort. 2005, nr. 62.
Inwerkingtreding per 2 april 2005.
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15

16

17

Aanduiding/omschrijving

Overig
Inwerkingtredings-kb m.b.t.
artikel IV van de Wet vorderen
gegevens telecommunicatie

Inwerkingtreding Besluit
beveiliging gegevens aftappen
telecommunicatie

Evaluatie Hoofdstuk 13
Telecommunicatiewet
(Bevoegd aftappen)

Nader rapporten inzake
Grondwetsherzieningsvoorstel
len mbt de artikelen 10 en 13

Wetsvoorstel afgeschermde
getuigen
Ontwerp-Wetsvoorstel
verruiming mogelijkheden
voorkoming en opsporing
terroristische misdrijven

Artikelen
Wiv

NvT

NvT

NvT

Planning

Inwerkingtreding artikel
IV waarschijnlijk per 1
maart 2005 mogelijk
(hangt samen met
afloop notificatie Besluit
ex artikel 28 WIV 2002)̂

Voor eind 2004
evaluatierapport ;
aangezien evaluatie-
onderzoek pas eind
2004 is gestart, wordt
deze planning niet
gehaald.

Plenaire behandeling in
april 2005
Advies RvSt mei 2005

Stand van zaken en knelpunten

Relatie met (8): inwerkingtreding van
het Besluit ex artikel 28 Wiv is
gekoppeld aan inwerkingtreding artikel
IV Wet vorderen gegevens
telecommunicatie

Treedt in werking op 1 juni 2005 met
uitzondering van artikel 4, eerste lid (=
eis van vertrouwensfuncties bij
afhandeling verzoeken van de AIVD).
Via wijziging van het besluit mogelijk
gemaakt, dat dit artikel(onderdeel) op
een later tijdstip in werking treedt
indien aanwijzing van
vertrouwensfuncties door EZ (iom
BZK) - grotendeels - zijn beslag heeft
gekregen.
(Trekken EZ) Evaluatie-onderzoek is
in najaar 2004 opgestart.
AlVD/MIVD/Justitie hebben EZ/DGTP
aanvankelijk gemeld dat zij geen
medewerking aan onderzoek verlenen
o.m. wegens feit dat men geen plaats
heeft in begeleidingscommissie.
Inmiddels is in overleg met EZ een
oplossing gevonden; alsnog invloed op
vraagstelling en rol in een soort
stuurgroep.
(Trekker: BZK/CZW) Nav (negatieve)
adviezen Raad van State wordt
afgezien van indienen
Grondwetsherzieningsvoorstellen mbt
artikelen 10 en 13 bij het parlement.
Nieuwe voorstellen zijn inmiddels
aangekondigd.

Ligt voor advies bij Raad van State.
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Bijlage C Kamerstukken

27925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 156 Brief van minister van Defensie mede namens minister van BZK over de stand
van zaken van de ontwikkeling van de Nationale Sigint Organisatie (NSO).

29743 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen
van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele
andere onderwerpen (afgeschermde getuigen)

Nr. 7 Nota naar aanleiding van het verslag.

29754 Terrorismebestrijding

Nr. 5 Brief van de ministers van Justitie en van BZK over een stelse van maatregelen
en beleid.

Bijlage bij kamerstuk 29754 nr. 5
Actiepuntenoverzicht terrorismebestrijding : afgeronde en doorlopende punten.

Bijlage bij kamerstuk 29754 nr. 5
Wetgevingsoverzicht: wetgeving na 11 september 2001 in procedure gebracht
of afgerond met het oog op terrorismebestrijding.

Bijlage bij kamerstuk 29754 nr. 5
Actiepuntenoverzicht terrorismebestrijding : lopende actiepunten.

Nr. 6 Lijst van vragen en antwoorden gesteld door de vaste commissie van Justitie
over de brief van de ministers van Justitie en BZK inzake terrorismebestrijding.

Bijlage bij kamerstuk 29754 nr. 6
Overzicht van de stand van zaken van de implementatie van
terrorismewetgeving in de landen van de Europese Unie

Nr. 14 Motie Halsema, Bos, Dittrich en De Wit over het versterken van de
parlementaire controle op de AIVD.

Nr. 18 Motie De Wit over een onderzoek door de CTIVD naar de kwaliteit van de
aangeleverde AIVD informatie.

Nr. 19 Verslag tweede conferentie van parlementaire commissies van toezicht op de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de landen van de Europese Unie d.d. 3
december 2004 te Rome.
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29854 De moord op de heer Th. Van Gogh

Nr. 11 Brief van de ministers van Justitie en van BZK m.b.t. de beantwoording van de
vragen van de vaste commissie voor BZK en voor Justitie

29876 Evaluatie AIVD

Nr. 2 Brief van de minister van BZK bij aankondigen van een erratum bij kamerstuk
29876 nr. 1.

Bijlage bij kamerstuk 29876 nr. 2
Erratum bij kamerstuk 29876 nr. 1.

Nr. 3 Brief van de ministervan BZK m.b.t. de reactie van het kabinet op het
evaluatierapport van de Commissie bestuurlijke evaluatie.

Aanhangsel van de Handelingen

Aanhangsel Handelingen II nr. 715
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Bos over adviezen van de veiligheidsdiensten
aan kandidaten voor politieke functies.

Aanhangsel Handelingen II nr. 724
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Griffith over de rol van de reclassering bij de
terrorismebestrijding.

Aanhangsel Handelingen II nr. 749
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Van der Laan over intelligence verkregen door
marteling.

Aanhangsel Handelingen II nr. 771
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Van Velzen over de mogelijke verkoop van
gifgassen aan Irak door de heer

Aanhangsel Handelingen II nr. 772
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Van Velzen over mogelijk verblijf op een
schuiladres van de heer

Aanhangsel Handelingen II nr. 788
Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Griffith over

Aanhangsel Handelingen II nr. 877
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Eerdmans en Nawijn over de groeiende
dreiging tegen de veiligheid van de kamerleden Wilders en Hirsi Ali.

Aanhangsel Handelingen II nr. 900
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Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Wilders, Verhagen, Van Aartsen, Dittrich, Bos,
Van As, Rouvoet en Van der Staaij over het advies van aan
over aanslagen en het bestaan van een dodenlijst waarover betrokkenen niet zijn geïnformeerd.

Aanhangsel Handelingen II n r. 922
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Van Velzen over de zaak

Aanhangsel Handelingen II nr. 930
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Vos over het bericht dat de AIVD slordig omgaat
met bewijs rondom terrorisme.

Aanhangsel Handelingen II nr. 940
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Karimi over Amerikaanse militaire plannen tegen
Iran.

Aanhangsel Handelingen II nr. 969
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Dijsselbloem en Van Heemst over de
bemoeienis van de Franse ambassade met een debatbijeenkomst.

Aanhangsel Handelingen II nr. 997
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Karimi over onlusten in Kosovo.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1109
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Griffith over de veiligheid en betrouwbaarheid van
personeel op Schiphol.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1127
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Karimi over de 4-M ultracentrifugetechnologie.

Kamervragen

Vragen van het lid Wilders over het laten lopen van de leider van de Hofstadgroep, de Syrische
terrorist

Vragen van de leden Dijsselbloem, Van Dam en Van Heemst over het uitzetten van drie Imams
van de Al Fourkan-moskee in Eindhoven.

Vragen van de leden Dijsselbloem en Van Heemst over de incidenten in de nasleep van de
moord op Van Gogh.

Vragen van de leden Karimi en Vos over de waarschuwing dat Den Haag haar positie als
internationale "juridische hoofdstad" dreigt kwijt te raken.
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Klachten

Aan de Nationale Ombudsman

13-01-2005

Handelingen

9 februari 2005 Debat over terrorismebestrijding (29754).

1 maart 2005 Antwoorden op mondelinge vragen van het lid Haverkamp over de
gewapende overval op het beveiligde gedeelte van Schiphol.

In het eerste kwartaal van 2005 werden diverse klachten over de AIVD behandeld.
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Overigens heeft in het afgelopen kwartaal diverse malen overleg plaatsgevonden met de
commissie van toezicht over de klachtbehandeling. Daarbij is van de zijde van de AIVD
toegezegd dat een conceptklachtenregeling voor advies aan de commissie zal worden
voorgelegd.




