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Driemaandelijkse rapportage AIVD april-juni 2005

1 Islamistisch terrorisme

1.1 Duiding algemeen (dreigings)beeld
• Het dreigingsniveau in Nederland blijft substantieel. De AIVD blijft rekening houden met

(omvangrijke) terroristische aanslagen in ons land.
• In juli was sprake van een verhoogde jihadistische dreiging vanuit lokale extremistische

netwerken in Nederland ten aanzien van enkele concrete personen en objecten. Deze
dreiging stond in relatie tot de voorgeleiding van de Hofstad-verdachten en geldt voor de
hele verdere procesgang.

• In de lokale autonome netwerken lijken vrouwen een prominentere plaats in te nemen.
Aanvankelijk slechts via radicale uitingen op internet; steeds vaker echter vervullen zij een
actieve rol in de onderlinge communicatie en op het terrein van rekrutering (met name
onder andere 'zusters'). Zij lijken meer en meer bereid om ook zelf geweldsactiviteiten te
ontplooien. Ook bekeerde autochtone (polder)moslims komen meer in beeld.

• Transnationale jihadistische netwerken blijven in ons land actief, met name op het terrein
van de jihadgang richting Irak en andere internationale reisbewegingen van jihadisten. Daar
waar transnationale elementen raken aan lokale netwerken ontstaat vaak de hoogste
dreiging. Ook in Nederland ziet de AIVD een toename van dergelijke onderlinge contacten.

• Naast een toename van radicalisering onder jongeren is, met name na de aanslag op Van
Gogh, een groeiende weerstand tegen extremisme merkbaar binnen de Nederlandse
moslimgemeenschappen. Zo trachten ultraorthodoxe moslims ideologisch tegenwicht te
bieden aan het extremistische gedachtegoed van sekteachtige structuren als Hofstad.

Het algemeen dreigingsniveau voor Nederland ten aanzien van de dreiging van het islamistisch
terrorisme is nog altijd substantieel te noemen en blijft daarmee gelijk aan het niveau zoals dat
sinds maart 2004 van kracht is.

1.2 Lokale Jihadistische netwerken

1.2.1 Hofstadgroep

Het AIVD
onderzoek naar de Hofstadgroep maakt duidelijk dat in de omgeving van de sleutelfiguren van
deze groep zich personen bevinden die vastbesloten lijken om een aanslag te plegen. Hierbij
richten zij er zich ook op om zelf als martelaar het leven te laten. Dit betekent dat, op de
middenlange termijn, rekening moet worden gehouden met terroristische daden vanuit dit
netwerk. De processen die volgen op dat van Mohamed B , waaronder het proces tegen
Jason W , kunnen opnieuw momenten zijn waarop personen uit of rond de Hofstad groep
tot actie kunnen overgaan. Uitgaande van hetgeen thans over de Hofstad groep in brede zin
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bekend is, dient echter ook rekening te worden gehouden met doelwitten en geweldsactiviteiten
die niet aan deze processen zijn gerelateerd.

1.2.2

1.3 Internationaal opererende netwerken

1.3.1 AIQa'ida
De decentralisatie en verdere afkalving van de slagkracht van Al Qa'ida als terroristische
organisatie lijkt zich de afgelopen maanden verder te hebben doorgezet. Het leiderschap van Al
Qa'ida, waarvan elementen zich bevinden in Pakistan, Afghanistan en Iran, staat onder grote
militaire druk en lijkt niet in staat om nog daadwerkelijk operationele activiteiten te ontplooien
en/ofte coördineren.

'Al Qa'ida' is steeds meer geworden tot een merknaam voor allerlei transnationale en lokale
groepen en netwerken die de ideologie van de wereldwijde gewelddadige jihad tegen de
'vijanden van de islam' (lees: het Westen, overheidsregimes in islamitische landen en in
jihadistische ogen 'afvallige' moslims) aanhangen en in praktijk trachten te brengen. Toch moet
niet worden uitgesloten dat individuele Al Qa'ida leden, of kleine aan Al Qa'ida gerelateerde
cellen die zich wereldwijd hebben verspreid nog altijd in staat zijn om ook in westerse landen, al
dan niet met behulp van lokale netwerken, omvangrijke en bloedige aanslagen te plegen.

Internationaal gaat de hoogste dreiging uit van extremistische groeperingen en netwerken in
Irak, Saoedi-Arabië en Pakistan die geweldsactiviteiten ontplooien onder het banier van Al
Qa'ida. De arrestatie van in mei 2005, de operationele leider van Al Qa'ida in
Pakistan, heeft ervoor gezorgd dat de operationele slagkracht in dat land tijdelijk is aangetast.
Nog altijd echter zijn grensgebieden met Afghanistan vrijplaatsen voorjihadisten. Ook in
Saoedi-Arabië zegt de overheid de zaak op dit moment redelijk onder controle te hebben,
waarbij onder meer wordt verwezen naar het feit dat men erin slaagde om op 3 juli jl. de
belangrijkste terroristische leider in dat land, de Marokkaan , om het leven te brengen.
Echter, Al Qa'ida heeft in Saoedi-Arabië meerdere malen zware klappen gehad, maar heeft zich
steeds weten te hergroeperen om vervolgens opnieuw toe te slaan.
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1.3.2 Irak
Irak blijft internationaal de belangrijkste focus van het islamistisch terrorisme. De strijd in Irak
vormt nog altijd de grootste mobiliserende factor voor extremistische moslims overal ter wereld,
zowel als bron van inspiratie en motivatie, als in de vorm van een strijdgebied, waar men de
jihad concreet in praktijk kan brengen. De Jordaanse terroristenleider is
er door de strijd in Irak feitelijk in geslaagd om Bin Laden te verdringen als belangrijkste
internationaal symbool van de gewelddadige jihad tegen het Westen. Hoewel de
opstandelingen in Irak voornamelijk bestaan uit l ra kezen (een mengeling van nationalisten,
leden van het voormalige regime, en religieus geïnspireerde soennieten) en jihadisten uit
omringende landen - Saoedi-Arabië, Syrië, Libië en Jordanië - reizen ook vanuit en via Europa
ervaren mujahedeen en nieuwe rekruten (voornamelijk via Syrië en Saoedi-Arabië) naar Irak.
Het betreft in grote meerderheid Noord-Afrikanen, maar ook bevinden er zich met name onder
de rekruten jongeren die geboren en getogen zijn in Europa en zijn 'bekeerd' tot een
extremistische, gewelddadige variant van de islam.

In Europa aanwezige transnationale netwerken van jihad-veteranen spelen een centrale rol bij
de facilitering en financiering van reizen naar Irak. Sommige individuele rekruten vertrekken ook
op eigen initiatief. Het aantal daadwerkelijke Irak-gangers vanuit de Europese landen lijkt nog
altijd beperkt. Ook in ons land zijn slechts individuele gevallen bekend van personen die naar
Irak zijn gereisd.

De grootste risicofactor van de Irak-ooriog voor Europa ligt in de eventuele terugkeer van
(getrainde) jihadisten vanuit Irak naar Europa.
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1.4

1.5CTINFOBOX
De personeelsbezetting van de CT Infobox groeit gestaag. De personele bezetting zal in
september op het geplande aantal komen. De CT Infobox zoekt ook samenwerking met de
FIOD/ECD. In de afgelopen periode zijn hier voorbereidende gesprekken over gevoerd, welke
intussen zijn uitgemond in een pilot die in augustus van start is gegaan.

1.6
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1.7
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2 Radicaliseringsprocessen

2.1 Algemeen
De activiteiten van extremisten kunnen binnen de meerderheid van de islamitische
gemeenschap in Nederland op weinig respons rekenen. Echter, door de wijze waarop in het
publieke debat wordt gesproken over islam en terrorisme, en de telkens impliciet -en soms zelf
min of meer expliciet- gelegde relatie daartussen, voelen steeds meer moslims zich geplaatst in
de hoek van de terroristen. Door de suggestie te wekken dat extremisme voortkomt uit de islam
(in plaats van aan te geven dat het een randverschijnsel is binnen deze religie) wordt onder met
name jonge moslims het beeld gevoed van de 'onderdrukte' of 'bedreigde' islam. Turken, die
getalsmatig de grootste moslimminderheid vormen in Nederland, voelen zich ten onrechte ter
verantwoording geroepen voor daden die door anderen, zijnde niet-Turken, zijn gepleegd.

De toenemende radicalisering onder-met name Marokkaanse- moslimjongeren vertaalt zich in
eerste instantie niet in een daadwerkelijke deelname aan de gewelddadige jihad, maar veeleer
in het ontkiemen van een radicaal-islamitische onderstroom of "tegencultuur".

Binnen deze onderstroom zet men zich niet alleen aftegen de Nederlandse samenleving en de
overheid, maar tevens tegen de traditionele, conformistische eerste generatie-Marokkanen en
de maatschappelijke organisaties die hen zeggen te vertegenwoordigen. Een deel van de
personen die behoren tot een dergelijke radicaal-islamitische tegencultuur kan zich op termijn
ontwikkelen tot een zogeheten "Umfeld" rondom jihadistische groepen, waaruit deze laatste
vooral morele en ideologische, maar in sommige gevallen ook feitelijke steun kunnen
verwachten. Echter, het merendeel van de moslimjongeren die betrokkenheid tonen met de
jihadistische zaak lijkt in de praktijk weinig bereid te zijn om het eigen engagement om te zetten
in concrete daden.

2.2
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2.3 Financiering Terrorisme en Radicalisering
De AIVD heeft voor het project 'Stichtingen' van het Financiële Expertisecentrum (FEC) een
bijdrage geleverd in de vorm van diverse rapportages. De rapportage over het gehele project is
het resultaat van een werkgroep onder leiding van de AIVD die tot taak had te onderzoeken op
welke wijze stichtingen betrokken zijn bij het verspreiden van radicalisme en extremisme en op
welke wijze stichtingen mogelijk (financiering van) terrorisme faciliteren. In september zal het
definitieve rapport aan de betrokken ministeries worden aangeboden.

2.4 Turkse gemeenschap
Het onderzoek naar delen van de Turkse gemeenschap in Nederland bevestigt dat de linkse
DHKP/C in Nederland een geringe aanhang heeft en de laatste tijd moeite heeft om goed
bezochte manifestaties en dergelijke te organiseren, financiële problemen zijn hier mede debet
aan. De geweldloze koers die in Nederland wordt gevolgd staat in schril contrast met de meer
gewelddadige houding van de organisatie in Turkije zelf. Zo schoot de Turkse politie op 1 juli
jongstleden een lid van de DHKP/C dood die het ministerie van Justitie trachtte binnen te
komen.

Veel aandacht wordt besteed aan onderzoek naar de PKK hier te lande. Na een bijeenkomst
van Kongra-GeMeden in Noord-lrak eind maart is definitief de PKK heropgericht. Dit betekent
niet dat Kongra-Gel verleden tijd is, maar zich zal manifesteren als pan-Koerdische beweging
waarbinnen de PKK als kaderorganisatie functioneert. Eén van de bekendste PKK-ers, Nuriye
Kesbir, bevindt zich nog immer op Nederlands grondgebied. Zij is de afgelopen periode actiever

geworden binnen de nieuw opgerichte PKK, waarbinnen zij nog altijd een factor van betekenis
is als gevolg van haar prominente positie in de vrouwenbeweging van Kongra-Gel en als
vertegenwoordiger van haar religieuze stroming binnen de Koerdische gemeenschap.

Veel van de in november 2004 door de Nationale Recherche te Liempde gearresteerde
Koerden zijn inmiddels weer vrijgelaten. Er was of sprake van gebrek aan bewijs of het
Openbaar Ministerie heeft om vrijspraak gevraagd. Op twee verdachten na zijn alle verdachten
weer vrijgelaten.
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2.5 Salafisme
De radicale onderstroom onder jongeren wordt ideologisch gevoed door het salafisme. De AIVD
kenschetst het salafisme als een ultraorthodoxe stroming binnen de islam die zich antiwesters
en anti-integratief opstelt en derhalve mede verantwoordelijk gehouden kan worden voor
radicalisering onder moslims in Nederland. De salafitische moskeeën die onderdeel uitmaken
van de Stichting Al-Waqf-al-lslami en Ahl-Soennah propageren in hun prediking een ultra-
orthodoxe vorm van islam die in vele opzichten botst met in Nederland geldende normen en
waarden, en in bepaalde opzichten strijdig is met de democratische rechtsorde. De AIVD heeft
tot op heden niet kunnen constateren dat salafitische moskeeën in Nederland zich bezighouden
met de verspreiding van een jihadistische boodschap of het propageren van geweld.

De Fourkaan-moskee in Eindhoven heeft de afgelopen drie maanden veelvuldig de aandacht
opgeëist. Dan gaat het allereerst om de voorgenomen uitzetting van drie Imams. Eén van hen
heeft inmiddels vrijwillig het land verlaten en de twee anderen mogen hangende de procedure
in Nederland blijven. De Fourkaan-moskee zelf worstelt inmiddels - na alle aandacht van de
media - met haar imago en doet pogingen meer radicale bezoekers buiten de deur te houden.

2.6 Marokkaanse gemeenschap
In het kader van radicaliseringsprocessen binnen de Marokkaanse gemeenschap besteedt de
AIVD aandacht aan de AEL. In de afgelopen maanden is naar voren gekomen dat binnen de
top van de AEL een verschil van mening bestaat over de te stellen politieke doelen en de wijze
waarop men deze wil realiseren. De AIVD acht het, gelet op de interne verdeeldheid, mogelijk
dat het bestuur van de AEL in zijn geheel zal aftreden.

2.7 Iraanse gemeenschap
De Anjoman-e Padeshahi Iran (API) is een Iraanse monarchistische oppositiegroepering, die op
10 maart van dit jaar voor het eerst in de publiciteit kwam door de bezetting van een vliegtuig op
de Brusselse luchthaven Zaventem. API eist dat de EU alle banden met Iran verbreekt, verder
wensen zij het herstel van de monarchie in Iran. De bezetting is geweldloos verlopen. Op 18
mei liet de API weer van zich horen door op het plein voor het gebouw van het Europees
Parlement in Brussel een veertigtal auto's te parkeren. Op donderdag 26 mei 2005 voerde de
API wederom actie, dit maal op het plein voor het Vredespaleis in Den Haag. De 'modus
operandi' was dezelfde als in Brussel: het plein werd geblokkeerd met auto's. De API lijkt vooral
uit te zijn op het genereren van publiciteit ten einde haar wens - het verbreken van alle banden
tussen de EU en Iran - zo breed mogelijk uit te dragen.
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3 Links- en rechtsextremisme

3.1 Rechts algemeen
Het aantal aanhangers van rechtsextremistische organisaties en groeperingen in Nederland
blijft onverminderd klein. Met ongeveer 150 leden is de ultranationalistische Nationale Alliantie
op dit moment de grootste rechtsextremistische partij in Nederland. De neonazistische
groeperingen, die zich enkele malen per jaar en uitsluitend tijdens demonstraties in het
openbaar vertonen, kennen een constante aanhang van ongeveer 90 personen. De politieke
activiteiten van de neonazi's blijven beperkt. Een aantal leden van de Nederlandse Volksunie is
voornemens zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006.

Het publieke optreden van rechtsextremistische organisaties gaat immer vergezeld van felle
protesten van de zijde van linkse antifascisten. Ongeregeldheden tijdens demonstraties worden
door deze antifascisten veroorzaakt. Van extreemrechtse zijde verlopen demonstraties
doorgaans zonder incidenten.

Mede op verzoek van minister Remkes en minister Donner heeft de AIVD onderzoek gedaan
naar zogenaamde "Lonsdaie-jongeren" in Nederland. De algemene conclusie is dat het
rechtsextremistische label dat door de media maar ook door enkele lokale en landelijke
bestuurders aan deze jongeren wordt gegeven, door de AIVD niet wordt gedeeld. De jongeren
in kwestie maken deel uit van de belangrijkste jongerensubcultuur in Nederland, ook wel
gabbercultuur genoemd. Slechts een kleine harde kem binnen de gabbercultuur hangt
daadwerkelijk rechtsextremistische denkbeelden aan; van een massaal doorstromen van
gabbers naar rechtsextremistische groeperingen is tot op heden geen sprake. Hoewel deze
gabbercultuur in zijn algemeenheid niet rechtsextremistisch te noemen is, zijn xenofobie,
nationalisme en frustraties ten aanzien van de multiculturele samenleving echter wel breed
gedragen gevoelens onderde gabbers in Nederland. De grootste dreiging voorde Nederlandse
democratische rechtsorde ziet de AIVD op dit moment dan ook in het bestaan van het brede
sociaal maatschappelijk probleem van frustratie over de Nederlandse multiculturele
samenleving waarin van zowel autochtone als allochtone zijde interetnische confrontaties
worden uitgelokt. Aanhoudende, massale interetnische confrontaties kunnen op termijn een
bedreiging vormen voorde cohesie in de Nederlandse samenleving.

De nota over "Lonsdaie-jongeren" is verzonden aan de ministers van BZK, Justitie en voor
Vreemdelingenzaken en Integratie, alsmede aan de NCTb. Tevens is aan alle burgemeesters
en de Tweede Kamer een verkorte versie van de nota gezonden. Het ministerie van BZK heeft
in een brief aan de burgemeesters aangegeven op welke wijze de nota van de AIVD en de
lokale openbare orde problemen die deze jongeren veroorzaken om kunnen gaan.
De AIVD zal de komende maanden een vervolgonderzoek naar "Lonsdaie-jongeren" uitvoeren.

3.2 Nederlandse Volksunie(NVUJ
De activiteiten van de Nederlandse Volks Unie staan nog steeds op een laag pitje. Op 14 mei
vond in Arnhem een NVU-demonstratie plaats gericht tegen de toetreding van Turkije tot de EU
en tegen het Europees grondwettelijk verdrag. De demonstratie van de N VU, waaraan
ongeveer 60 personen deelnamen, verliep zonder incidenten. Zoals gebruikelijk nam ook een
aantal Duitse rechtsextremisten aan deze demonstratie deel. Onder hen was de voorzitter van
de rechtsextremistische Nationaldemocratische Partei Deutschlands (NPD).
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3.3 Voorpost
Op 5 mei 2005 vond in Zoetermeer een besloten feest plaats voor de jongeren die het jaar
daarvoor voor ongeregeldheden tijdens bevrijdingsdag zorgden. Het feest dat door een
twintigtal jongeren werd bezocht verliep zonder incidenten. Op het feest was ook een aantal
leden van de nationalistische organisatie Voorpost aanwezig. In de media werd grote ophef
gemaakt over het feit dat Voorpost de organisator van het feest zou zijn. Hoewel leden van
Voorpost aanwezig waren, werd het feest noch door hen noch door Voorpost georganiseerd of
gefinancierd.

3.4 Nationale Alliantie
De demonstratie van de NA op 11 juni 2005 in Rotterdam tegen de nieuwbouw van een
Surinaamse moskee aldaar is vreedzaam verlopen. Op woensdag 15 juni 2005 werd in de
oudbouw van diezelfde moskee brand gesticht. Ondanks openbare verklaringen van de NA zelf,
heeft de AIVD aanwijzingen dat een sympathisant van de Nationale Alliantie de mogelijke dader
is. Als gevolg van de
aanhouding van de sympathisant trekt een aantal gematigde NA-leden zich terug uit de partij.

3.5 Links
Op drie actieterreinen was in de afgelopen maanden sprake van een opleving van activiteiten.
Antifascisten trachtten wederom enkele vreedzame manifestaties van rechtsextremisten te
doen ontaarden in verstoringen van de openbare orde.

Het integratiebeleid van minister Verdonk is in toenemende mate een doorn in het oog van de
tegenstanders van het Nederlandse en Europese asiel- en vreemdelingenbeleid. Naast veel
verbaal geweld kwam het eind maart in Vught tot een (op tijd opgemerkte) brandstichting in het
gemeentehuis.

Dierproeven in de meest brede zin van het woord zijn in toenemende mate een belangrijk issue
voor dierenrechtenactivisten. Daarbij ondervinden ondernemingen diverse vormen van
intimidaties en bedreigingen. Niet alleen bedrijfsgebouwen krijgen te maken met bekladdingen
en vernielingen of worden geblokkeerd, ook stafleden en onderzoekers krijgen steeds vaker in
de woonomgeving te maken met bedreigingen. Dit geldt tevens voor zakenrelaties (banken,
transportondernemingen) van de in dit kader relevante ondernemingen.
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4 Inmenging vreemde mogendheden

4.1 Algemeen

4.2
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5. Proliferatie van massavernietigingswapens en hun
overbreng ing middelen

De AIVD verricht onderzoek naar de proliferatie van massavernietigingswapens (mvw) en hun
overbrengingsmiddelen, en volgt het de ontwikkelingen in landen die in dit kader relevant zijn.

In april 2005 heeft de AIVD deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Australia Group
(AG), een informeel samenwerkingsverband van bijna veertig landen met als doel de proliferatie
van biologische en chemische wapens (BCW) tegen te gaan. Tijdens het inlichtingenoverleg
van de AG, wisselen veiligheids- en inlichtingendiensten informatie uit over trends en
ontwikkelingen op het gebied van proliferatie. De aandacht ging met name uit naar de BWC-
programma's van Iran.

Eind juni heeft de AIVD deelgenomen aan het inlichtingenoverleg van de Nuclear Suppliers
Group (NSG). De NSG is een samenwerkingsverband van technologisch hoogontwikkelde
landen met als doel de proliferatie van kernwapens tegen te gaan door afspraken te maken
over de exportcontrole van nucleaire en daaraan gerelateerde goederen. Verschillende
deelnemende landen spraken hun zorg uit over de ontwikkelingen op nucleair gebeid in Iran, de
presentaties boden echter geen nieuwe feiten of 'smoking guns'.
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Onderzoeken betreffende de inlichtingentaak buitenland

6.1 Algemeen
Met de MIVD is een consultatieafspraak gemaakt waarbij externe rapportages voorafgaand aan
verzending aan elkaar worden voorgelegd. Dit biedt de mogelijkheid tot het leveren van
commentaar in een vroegtijdig stadium en heeft in voorkomende gevallen geleid tot vruchtbaar
overleg over de betreffende rapportage. Bij alle hierna te noemen inlichtingenopdrachten wordt
op operationeel en analytisch niveau waar nodig en mogelijk samengewerkt met de MIVD.
Tevens onderhoudt de AIVD intensief contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het
ministerie van Algemene Zaken.

6.2

6.3 Irak
Het tweede kwartaal van 2005 is voor wat betreft de politieke ontwikkelingen in Irak vooral
gekenmerkt door de langdurige kabinetsformatie na de verkiezingen van 30 januari 2005. Op
veiligheidsgebied werd voor deze vertraging een zware prijs betaald, aangezien mede door het
uitblijven van politieke vooruitgang het nationale verzet en de internationale terroristen, na een
relatieve afname in de eerste maanden na de verkiezingen, het aantal aanslagen opvoerden.
Vooral in mei en juni steeg het aantal zelfmoordaanslagen aanzienlijk en vielen er steeds meer
burgerslachtoffers, vooral onder het shi'ietische deel van de bevolking. Daarmee lijken de
tegenstellingen tussen soennieten en shi'ieten explicieter tot uitdrukking te komen.

6.4 Pakistan/Afghanistan

Afghanistan
Een van de belangrijkste ontwikkelingen in Afghanistan in het tweede kwartaal is dat de Taliban
heeft aangetoond over voldoende slagkracht te beschikken om de onlusten te doen oplaaien in
met name de zuidelijke provincies. Die onlusten zijn gericht op het verstoren van de
parlementaire en provinciale verkiezingen van 18 september, waarbij de haat tegen de
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internationale en met name Amerikaanse 'overheersing' de drijfveer is. Het is daarom niet te
verwachten dat de situatie na de verkiezingen zal verbeteren.

De internationale troepenmacht zet zich in om de opstand van de Taliban te
onderdrukken.

Pakistan
Met de arrestatie van Al Qa'ida kopstuk behaalden de Pakistaanse
autoriteiten een succes in hun antiterrorisme operatie. Hiermee werd de organisatorische
capaciteit van het Al Qa'ida netwerk in Pakistan een aanzienlijke slag toegebracht.

De
Pakistaanse regering claimt op basis van deze acties dat de Al Qa'ida organisatie niet langer
operationeel zou zijn in Pakistan.

6.5 Early Warning Landenteam (EWL)
Binnen de directie Inlichtingen Buitenland is een project gestart dat moet leiden tot de vorming
van een Early Warning Landenteam (EWL). De bestaansreden van het team ligt in de vervulling
van uiteenlopende informatiebehoeften, waaraan de AIVD als geheel en de directie IB in het
bijzonder zich niet kan onttrekken. Sommige onderzoeksthema's in de jaarlijkse Aanwijzing zijn
nieuw en/ofte klein van omvang om daarvoor een volledig operationeel team te formeren.
Vanuit het EWL kan dan toch een begin gemaakt worden met de vervulling van de
achterliggende informatiebehoefte. Voorts dient het EWL het mogelijk te maken afnemers tijdig
te attenderen op nieuwe ontwikkelingen in een land of betrekking met een onderwerp. Het EWL
biedt voorts een basis voor een gezamenlijk project van het ministerie van BZ en de AIVD
aangaande de veiligheid van Nederlandse ambassades en het daarmee verbonden personeel.

6.6

6.7
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7 OVERIGE AANGELEGENHEDEN

7.1 Koninkrijksrelaties
Eind april heeft het hoofd van de AIVD op de Nederlandse Antillen en Aruba gesproken over de
staatkundige veranderingen van de Antillen en de gevolgen die dit kan hebben op het terrein
van de veiligheid.

De
afgelopen maanden is gewerkt aan de realisatie van het verzoek van minister-president Oduber
van Aruba om een AlVD-liaison in de regio te plaatsen.

7.2 Liaisonposten
De nieuwe liaisonpost van de AIVD in Riyad h, Saoedi Arabie is operationeel geworden.

De voorbereidingen voorde opening van AlVD-posten in Indonesië (Djakarta), Pakistan
(Islamabad) en Rabat (Marokko) zijn in volle gang. Over de plaatsing van een AlVD-liaison op
Aruba, die tevens de Nederlandse Antillen, Venezuela, Colombia en Suriname tot zijn regio
gaat rekenen, vinden op dit moment besprekingen plaats met de regering van Aruba en met de
VDA.

7.3
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7.4 Multilaterale internationale fora
• Tijdens de vergadering van diensthoofden onder Luxemburgs voorzitterschap in het

verband van de CTG (Counter Terrorist Group) werd de (voorlopige) laatste hand gelegd

aan de institutionele ontwikkeling van dit multilaterale forum. Het ambitieuze
werkprogramma werd goedgekeurd. De AIVD speelt daar nog steeds een voortrekkersrol
in.

• Tijdens de halfjaarlijkse plenaire vergadering van diensthoofden van de Club de Berne werd
uitgebreid stilgestaan bij terrorismebestrijding.

De voorbereiding voor de plenaire vergadering van de hoofden van de FORUM-club, het
informele overlegorgaan van de EU-inlichtingendiensten, ligt goed op schema. In verband
met het Nederlandse voorzitterschap van deze club zal deze plenaire vergadering op 7 en 8
september 2005 in Noordwijk gehouden worden. Uiteraard speelt in dit gremium ook de
uitbreidingsproblematiek. Inmiddels zijn de inlichtingendiensten van Polen, Hongarije,
Letland en Slovenië als lid toegelaten. Zij zullen in september in Noordwijk voor de eerste
maal aanwezig zijn.
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8. Beveiligingsbevordering, bewaking & beveiliging en
veiligheidsonderzoeken

8.1 Bijzondere informatie
De instellingsbeschikking voorde Werkgroep Bijzondere Informatiebeveiliging (WBI) is
goedgekeurd en getekend door de Minister van BZK en wordt zo spoedig mogelijk
gepubliceerd. De WBI is belast met de interdepartementale afstemming op het gebied van
bijzondere informatiebeveiliging.

8.2 Vitaal
De AIVD is sinds 2002 betrokken bij de interdepartementale aanpak Bescherming Vitale
Infrastructuur (BVI), die gecoördineerd wordt door BZK. De resultaten van de eerste
kwetsbaarheidanalyses en de (beveiligings)maatregelen die getroffen zijn of worden, worden in
september 2005 in de Ministerraad besproken.
De bescherming van de vitale infrastructuur heeft een structureel karakter. De sectoren voeren
iedere vier jaar een kwetsbaarheidanalyse uit.
De AIVD heeft ondersteuning gegeven aan de kwetsbaarheidanalyses die de sectoren Energie,
Telecommunicatie, Drinkwater, Financiën, Keren & Beheren oppervlaktewater, Transport en
Chemische & Nucleaire Industrie hebben uitgevoerd.

In de toekomst zal de AIVD deze ondersteuning voortzetten.

8.3 Personen, objecten en diensten
De vaste commissie voor BZK heeft op 25 mei verslag uitgebracht over het wetsvoorstel tot
wijziging van de WIV 2002 in verband met de invoering van het nieuwe stelsel voor Bewaking
en Beveiliging. De nota naar aanleiding van het verslag is door de betrokken departementen op
ambtelijk niveau voorbereid en afgestemd. Na het akkoord van de betrokken bewindslieden zal
de nota door de ministervan BZK naarde Tweede Kamer worden gestuurd. Naar verwachting
zal in september 2005 de mondelinge behandeling kunnen plaatsvinden.

In het 2e kwartaal heeft de AIVD in het kader van het stelsel Bewaken en Beveiligen 105
dreiginginschattingen en dreigingsmeldingen aan de CBB geleverd (in het eerste kwartaal van
2005 waren dat er 63). De meldingen en inschattingen hadden onder andere betrekking op
binnenlandse en buitenlandse bewindspersonen, fractievoorzitters, diplomatieke sub- en
objecten en evenementen zoals het WK voetbal tot 20 jaar,

8.4 Veiligheidsonderzoeken
In het tweede kwartaal van 2005 is het aantal aanvragen voor A-veiligheidsonderzoeken meer
gestegen dan verwacht. Het KLPD heeft, net als het voorgaande kwartaal, meer A-onderzoeken
aangevraagd dan overeengekomen. De stijging wordt mede veroorzaakt door de
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overplaatsingsronde bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Door de stijging is ook de
gemiddelde doorlooptijd van de A-veiligheidsonderzoeken gedeeltelijk gestegen naar 11 weken

voorde gewone A-onderzoeken en 12 weken voor A-onderzoeken bij de politie. De gemiddelde
doorlooptijd van de A-onderzoeken voor het Koninklijk Huis en eigen personeel zijn echter
gedaald.
De gemiddelde doorlooptijden van de B- en C-veiligheidsonderzoeken, waaronderde
veiligheidsonderzoeken voorde burgerluchtvaart, zijn niet gestegen.
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9. Ontwikkelprogramma AIVD

9.1

9.2

9.3
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