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1. Terrorisme

1.1 Islamistisch terrorisme

1.1.1 Islamistisch terrorisme: algemeen dreigingsbeeld
De algemene dreiging uitgaande van islamistisch-terroristische netwerken, groeperingen en
individuen blijft onverminderd hoog. De aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 onderstreepten
de hoedanigheid van West-Europa als mogelijk doelwit van de wereldwijde jihad. Ook
Nederland en zijn belangen en vertegenwoordigers in het buitenland kunnen in de ogen van
islamistische terroristen legitieme doelwitten vormen. Dit gezien de Nederlandse deelname aan
de 'war on terrorism' in het algemeen en aan de stabilisatiemachten in Irak en Afghanistan in
het bijzonder. Het huidige Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie versterkt voor
het komende halfjaar de internationale focus op ons land en de in het kader daarvan geplande
topontmoetingen in ons land vormen tevens een verhoogd veiligheidsrisico. De AIVD besteedt
momenteel dan ook extra aandacht aan de beveiligingsaspecten rondom het Nederlandse

f voorzitterschap.

Hoewel het Ierse voorzitterschap en recente evenementen als de herdenking van D-day in
Frankrijk niet tot incidenten hebben geleid in relatie tot islamistisch terrorisme, geven de
aanslagen rond de NAVO-top in Turkije (weekrapportage terrorisme nr.10, d.d. 29/06/04) aan
dat ook uit andere - links extremistische - hoek een zekere geweldsdreiging kan uitgaan
richting dergelijke, in de publieke opinie uiterst zichtbare, diplomatieke bijeenkomsten. Ook de
arrestatie in Porto tijdens het recente EK-voetbal van een viertal radicale Marokkaanse moslims
onderschrijven het belang van extra waakzaamheid door politie- en veiligheidsdiensten bij
grootschalige evenementen. Drie radicale Marokkanen waren afkomstig uit Nederland en twee
waren al eerder in aan terrorisme gerelateerde onderzoeken naar voren waren gekomen,
(weekrapportages nr. 8 en 9 van 15 en 22/06/04) Al heeft een arrestatie plaatsgevonden, niet
altijd kan daadwerkelijk worden bewezen dat de betrokken personen bezig zijn (geweest) met
de voorbereiding of uitvoering van een mogelijke aanslag. Dit geldt in het geval van Porto.

1.1.2 Dreiging met aanslagen in Europa
. Op 15 april 2004 is in een aan Osama bin Laden toegeschreven geluidsopname aan Europese
^ regeringen een bestand aangeboden. Het bestand zou wat Bin Laden betreft met de

terugtrekking van Europese soldaten binnen drie maanden uit Irak en Afghanistan moeten
beginnen. Een definitief bestand vereist in laatste instantie ook een oplossing van het
Palestijnse vraagstuk, een niet-inmenging in de "wereld van de moslims' alsmede afstand van
de gepercipeerde samenzwering onder leiding van de Verenigde Staten van Amerika. Europese
regeringsleiders hebben in april de mogelijkheid van een bestand met terroristen resoluut van
de hand gewezen. De geluidsband werd door de Amerikaanse regering met grote
waarschijnlijkheid als authentiek beoordeeld. Het genoemde ultimatum verstrijkt medio juli
2004.

Op 1 juli 2004 is in een schrijven aan Arabische kranten in Londen aan dit ultimatum
gerefereerd. In dreigende taal wordt de kernboodschap van Bin Laden onderstreept en worden
moslims in het westen opgeroepen met het oog op eventuele aanslagen te vertrekken of een
voorraad van voedsel, water en geld voor minimaal een maand aan te leggen. Eveneens wordt
gedreigd in Jennen een 'nieuw' strijdtoneel te openen. Als afzender van het schrijven tekenen de
Abu Hafs al-Masr Brigades. Deze groepering (waarachter echter ook een individu schuil kan
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gaan) is genoemd naar een beroemde strijder tijdens de periode van de profeet Mohammed en
een spirituele leider van Al Qa'ida. De brigades hebben in het recente verleden voor diverse
aanslagen of gebeurtenissen de verantwoordelijkheid geclaimd of door andere toespelingen op
actuele ontwikkelingen herkenning nagestreefd. Voorbeelden zijn de aanslagen van 11 maart
2004 in Madrid die niet aan de brigades zijn toe te schrijven of de grootschalige stroomuitval in
de Verenigde Staten en Canada die een technische en geen terroristische achtergrond had.

De dreigingen namens de Brigades zijn niet als authentiek te beschouwen. De inhoud van de
dreigingen reflecteert echter wel het dreigingsbeeld van het islamstisch terrorisme zoals zich
dat na 11 september 2001 heeft ontwikkeld. In combinatie met de aan Bin Laden
toegeschreven uitspraken van april 2004 blijft het dreigingsbeeld zorgwekkend.

1.1.3 Dreiging met betrekking tot Nederland
Nederland kwam in juni expliciet in beeld als mogelijk doelwit van terroristische aanslagen, toen
in de Italiaanse en Spaanse pers plots vertrouwelijke informatie opdook uit het politieonderzoek
naar de op 8 juni in Italië aangehouden Marokkaan van Egyptische afkomst Rabei Osman
Sayed Ahmed. Osman Sayed, bijgenaamd 'Mohammed de Egyptenaar', wordt verdacht van
betrokkenheid bij de aanslagen in Madrid van 11 maart en zou op het moment van zijn
aanhouding bezig zijn geweest met het voorbereiden van nieuwe aanslagen. In de uitgelekte
tapverslagen repte hij in een gesprek met een medestrijder over een terroristische cel die in
Nederland zou hebben klaargestaan voor het plegen van aanslagen. Deze cel zou echter
uiteengevallen zijn, waarbij nog slechts één resterend lid bereid zou zijn tot actie. Deze persoon
zou 'net' uit een (mogelijk Nederlandse) gevangenis zijn vrijgekomen.
De uitspraak van de Egyptenaar beklemtoont dat ook Nederland na Madrid een potentieel
doelwit vormt voor islamistisch terrorisme.
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Over de dreiging met betrekking tot Nederland zijn kort na de verslagperiode op 6 en 9 juli
dreigingsinschattingen aan de NCBB uitgebracht. Deze dreigingsinschattingen hebben
aanleiding gegeven tot extra beveiligingsmaatregelen.

f 1.1.4 Contra-Terrorism (CTHnfobox
Met ingang van 1 juli is het binnen het Afstemmingsoverleg Terrorismebestrijding (AOT)
ontwikkelde idee van de CT-infobox gerealiseerd (zie weekjournaal nr. 11 dd. 06/07/04). Het
betreft een nieuw samenwerkingsverband tussen AIVD, Openbaar Ministerie, politie en IND op
het gebied van de bestrijding van islamistisch terrorisme en radicalisering. De CT-infobox is een
informatieknooppunt en analyse-éénheid, waarin alle partijen, ex artikelen 60 en 62 Wiv,
toegang hebben tot eikaars onbewerkte informatie. Het grote voordeel ten opzichte van
voorgaande samenwerkingsvorm - de analytische cel - is dat verschillende informatiebestanden
direct met elkaar worden gecombineerd. In de Infobox wordt niet gefilterde informatie gelijktijdig
geanalyseerd door de verschillende betrokken partijen. Hierdoor vindt reeds in een vroegtijdig
stadium een meer volledige en adequate bewerking en analyse plaats van alle beschikbare
informatie, op grond waarvan sneller een afgewogen risico-inschatting kan worden gemaakt en
besluiten kunnen worden genomen over mogelijk te initiëren (vervolg)activiteiten.

Er is met dit nieuwe initiatief sprake van een duidelijke uitbreiding, intensivering en versnelling
van de bestaande samenwerking tussen AIVD, OM en politie. Deze versnelling bleek

s~ noodzakelijk, toen tijdens de samenwerking op de lijst van '150' duidelijk werd dat de
^~" informatieverstrekking van AlVD-zijde door het wettelijke verstrekkingsregiem - het ambtsbericht

op basis van art 36 WIV - minder vlot verliep dan gewenst. Tevens bleek dat de informatie van
de AIVD door de beknopte vorm waarin zij werd aangeleverd - een ambtsbericht zonder
onderliggende stukken en zonder informatie die zicht op bronnen zou kunnen geven - aan
waarde verliest.

De inmiddels opgeheven analytische cel heeft eind juni de risicobepaling ten aanzien van alle
door de AIVD aangedragen '150' targets voltooid en zal de noodzakelijke vervolgonderzoeken
voortzetten binnen de CT-infobox. De opzet van de box is vooralsnog zeer schetsmatig van
aard. De inbedding van de CT-infobox in bestaande processen en structuren, alsmede de
consequenties in formationeel, organisatorisch en financieel opzicht worden op korte termijn
nader bekeken.

1.1.5 AlVD-initiatieven in het kader van het EU-voorzitterschap
In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, heeft de AIVD een
drietal initiatieven ontplooid ten aanzien van gezamenlijke Europese onderzoeken en
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activiteiten op het terrein van islamistisch terrorisme en radicalisering. Het betreft twee breed
opgezette terrorisme-onderzoeken: een onderzoek naar 'hot spots voor rekrutering voor de
jihad' dat zal worden uitgevoerd door Europese veiligheidsdiensten binnen de Counter
Terrorism Group (CTG) en een Paper of the Presidency over 'state failure en jihadgang'. Het
derde initiatief betreft een eind september te organiseren tweedaagse conferentie, waaraan
zowel Europese veiligheidsdiensten (de CTG-leden) als Europese politieorganisaties - middels
de Police Chiefs Task Force (PCTF) - deelnemen. Het is de bedoeling dat een aantal thema's
rond islamistische radicalisering en rekrutering plenair en in werkgroepen wordt behandeld en
dat de uitkomsten van de conferentie aan de Working Group on Terrorism (WTG) worden
aangeboden als basismateriaal voor mogelijke beleidsaanbevelingen.

Op 18 juni werd met een aantal vertegenwoordigers van Europese collega-diensten het
conceptplan besproken voor het onderzoek naar rekrutering voor de jihad. Op basis van die
gesprekken is op 1 juli een definitief onderzoeksplan naar alle leden van de CTG gezonden.
Centraal in het onderzoek staan vier onderkende 'hot spots' voor rekrutering, te weten
gevangenissen, internet, moskeeën en onderwijsinstellingen1. Het is de verwachting dat in het
rapport, dat in december aan de CTG-directeuren zal worden aangeboden, naast operationeel
nuttige gegevens en overwegingen over deze 'hot spots' afzonderlijk, ook conclusies kunnen
worden opgenomen over de vier rekruteringsplekken en elementen die zij met elkaar gemeen
hebben als aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor rekruteurs en rekruten. In het onderzoek
wordt tevens aandacht besteed aan mogelijke strategieën voor veiligheidsdiensten om
rekruteringsactiviteiten te voorkomen en/of tegen te gaan.

Het ligt in de bedoeling dat het onderzoek naar falend staatsgezag en jihadgang wordt
aangeleverd aan het SitCen. In het onderzoek staan staten/gebieden in het Midden-Oosten, de
Kaukasus en Centraal-Azië centraal omdat ze een aantrekkingskracht hebben op strijders en
rekruten voor de globale jihad. Het betreft met name Irak, Afghanistan, Tsjetsjenië, Kasjmir, het
grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan en gebieden in Afrika. Op 22 juni jl. vond in het
kader van dit onderzoeksproject een bijeenkomst plaats tussen medewerkers van de AIVO en
regiospecialisten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op de bijeenkomst werd door de
AIVD het onderzoeksconcept naar de correlatie tussen falend staatsgezag en jihadgang
uiteengezet. De regiospecialisten van Buitenlandse Zaken toonden zich geïnteresseerd en
zegden toe te willen meedenken en lezen met hun AlVD-counterparts.

1.1.6 Verijdelde aanslagen in Jordanië: Nederlandse link
De Jordaanse autoriteiten hebben in april 2004 zware terroristische aanslagen voorkomen.
Twee van drie gevonden kentekenplaten zijn terug te voeren op auto's die vanuit Nederland zijn
geëxporteerd

1 Bij rekrutering in en rond scholen gaat het om 'gewone', niet specifiek islamitische scholen en scholen

voor middelbaar beroepsonderwijs vanaf de bovenbouw en om instellingen van hoger beroepsonderwijs of

wetenschappelijk onderwijs.
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1.2 Overig terrorisme

1.2.1 Sison
De afgelopen maanden zijn in het buitenland de onderhandelingen tussen de Filippijnse
overheid en in Nederland verblijvende vertegenwoordigers van de Filippijnse communistische
partij voortgezet. Tevens zijn afspraken gemaakt om in werkgroepen over bepaalde
deelonderwerpen verder te onderhandelen. Belangrijke eis van de communistische rebellen is
nog altijd de verwijdering van de in Nederland verblijvende leider van de partij, José Maria
Sison, van de EU-terrorismelijst.

1.3 Middelen: Financiering

1.3.1 SIM in Clearing House gestrand
In overleg met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en Financiën is tijdens het
vooroverleg met het Clearing House (CH) van de Europese Unie op 21 april besloten om de
Stichting Solidariteit met Iraanse Mensen (SIM) in het Clearing House voor te dragen voor
plaatsing op de EU-lijst van personen en organisaties waarvan de tegoeden moeten worden
bevroren wegens betrokkenheid bij terrorisme. De SIM wordt beschouwd als een
frontorganisatie van de Iraanse terroristische organisatie Mujahedin-e Khalq (MKO).

1.3.2 AI-Haramain
Op 2 juni 2004 hebben de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië vijf vestigingen van AI-Haramain
en het voormalig hoofd van de organisatie, sheikh voorgedragen bij het VN-
Sanctiecomité voor plaatsing op de VN-lijst van aan Taliban en/of Al Qa 'ida gerelateerde
personen en organisaties (VNVR-Resolutie 1267). Onder deze vestigingen bevindt zich de in
Nederland gevestigde stichting AI-Haramain Humanitarian Aid. Nadat China de voordracht
aanvankelijk had tegengehouden, heeft het Sanctiecomité de voordracht tot plaatsing op de lijst
kort na de verslagperiode op 9 juli overgenomen.

Overigens is vastgesteld dat de
stichting AI-Haramain Humanitarian Aid een lege stichting is, die niet beschikt over vermogen in
Nederland en geen activiteiten ontplooit.
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1.4 Middelen: NBC(R)

1.4.1

1.4.2 Poederbrieven
De AIVD heeft een notitie opgesteld over de meer dan duizend in Nederland verzonden
poederbrieven in de periode september 2001 tot heden. In deze notitie wordt ingegaan op het
ontstane imitatiegedrag en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke ontwrichting. De
notitie is geëxploiteerd aan NCBB met een afschrift aan DGOOV en DGRH met het advies
beleidsmaatregelen te ontwikkelen voor een meer centrale aanpak ter voorkoming van dit
kopieergedrag.

1.4.3 Bescherming rijksoverheid tegen NBCR1-aanslagen
De AIVD heeft een notitie 'bescherming rijksoverheid tegen NBCR-aanslagen' opgesteld en de
inhoud hiervan interdepartementaal afgestemd met de regiegroep NBCR-terrorisme en de
departementale beveiligingsambtenaren. De notitie schetst een aantal voorstelbare
dreigingsscenario's als het gaat om een NBCR-aanslag gericht tegen de rijksoverheid en te
treffen beveiligingsmaatregelen. De plaatsvervangend SG van het ministerie van BZK is
gevraagd deze notitie aan de orde te stellen in het plaatsvervangend SG-beraad.

1.4.4 Bio-security
De AIVD heeft in de dreigingsanalyse NBCR-terrorisme aandacht gevraagd voor het onderwerp
bio-security. Het gaat daarbij om het risico van verwerving van biologische agentia door
kwaadwillenden als gevolg van beperkte wettelijke (veiligheids)voorschriften voor de opslag, het
transport en het verhandelen van ziekteverwekkers. De interdepartementale regiegroep NBCR-
terrorisme heeft het ministerie van BZK (specifiek DGOOV) als coördinerend departement
aangewezen om regelgeving te ontwikkelen in geval van rampen en calamiteiten. De AIVD
investeert in het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van bedrijven en instellingen voor de
risico's van verwerving.

1.4.5 NBCR-voorlichtingsstrategie
Met het Nationaal voorlichtingscentrum (NVC) zijn afspraken gemaakt over het ontwikkelen van
een voorlichtingsstrategie op het gebied van NBCR-terrorisme. Het NVC heeft een eerste
algemene (concept)voorlichtingsstrategie geconcipieerd en in juni 2004 aan het
Afstemmingsoverleg Terrorismebestrijding ter discussie aangeboden.

1 NBCR : nucleair, biologisch, chemisch, radiologisch.
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2 Radicaliseringstendensen

2.1 Invloeden vanuit Saoedi-Arabië

2.1.1 Radicaal-islamitische centra

2.1.2 Amsterdam / Tawheed moskee
Het onderzoek in Amsterdam naar centra van radicalisering is voortgezet. Een belangrijk
onderdeel daarvan vormde het onderzoek naar de Tawheed moskee, die zich in deze periode
meermaals in de warme belangstelling van de media mocht verheugen. De commotie rondom
het boek 'De weg van de moslim' bevestigde het beeld dat uit het onderzoek over de moskee
naar voren kwam, namelijk dat het bestuur een vorm van salafistisch gedachtegoed aanhangt
waarvan het zich niet goed realiseert dat het in Nederland weerstand oproept. Het
moskeebestuur weigerde zich te distantiëren van de teksten in het boek, die naar hun zeggen
binnen de islam vallen. Het Amsterdams lokaal bestuur trad hierop in discussie met het
moskeebestuur. Ondanks de commotie is het een positieve ontwikkeling te noemen dat openlijk
en met (niet slechts over) een partij als de Tawheed moskee kan worden gesproken over de
aanvaardbaarheid van onder andere dergelijke lectuur in de context van de Nederlandse
maatschappij. Het bestuur van de moskee blijkt wel degelijk aanspreekbaar voor verschillende
niveaus van de Nederlandse overheid.

Naast de kwestie rondom 'De weg van de moslim' kwam de Tawheed in de publiciteit met
betrekking tot het voorstel van de VS om de stichting 'al Haramain' te plaatsen op de VN-lijst
van aan Taliban en/of Al Qa'ida gerelateerde personen en organisaties. Uit het onderzoek naar
de relatie tussen de Tawheed moskee en de stichting 'al Haramain' kwam naar voren dat deze
relatie vooral een papieren aangelegenheid betrof.

2.1.3 Religieuze bef nvloeding
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2.2 Ontwikkelingen binnen allochtone gemeenschappen

2.2.1 Marokkanen
De huidige politieke situatie en de toon van het debat over integratie zorgt voor een hoop onrust
binnen de Marokkaanse gemeenschap. Een aantal - met name jongere - Marokkanen voelt
zich, zoals ook verwoord in de AlVD-notitie 'Achtergronden van jihadrekruten in Nederland',
aangevallen door de Nederlandse media en politici. Opmerkelijk is dat zij daarbij relatief snel
een slachtofferrol innemen. Daarnaast spelen gevoelens van onvrede over de situatie in het
Midden-Oosten een belangrijke rol in de belevingswereld van Marokkanen in Nederland. De
gebeurtenissen van de afgelopen maanden, waarbij o.m. opeenvolgende Hamas-leiders
werden geliquideerd door het Israëlische leger, en de martelpraktijken in de Irakese Abu Ghraib
gevangenis, riepen sterke gevoelens op. Desondanks werden deze gevoelens niet zichtbaar
gemaakt in concrete actie, bijvoorbeeld in de vorm van demonstraties. De organisatiegraad
onder Marokkanen is daarvoor te gering, terwijl ook het mobiliserende vermogen van een
activistisch georiënteerde organisatie als de AEL de afgelopen tijd sterk is afgenomen.

Het internet blijft daarentegen een belangrijk medium voor Marokkaanse jongeren om hun
gevoelens te uiten. Op de verschillende discussiefora zijn vaak zeer sterke meningen te vinden,
die in sommige gevallen opgevat zouden kunnen worden als bedreigingen. Meestal zijn deze
echter niet concreet. Veel van de verbale agressie richt zich op gebeurtenissen in het Midden -
Oosten. In een enkel geval zijn de bedreigingen meer concreet en wordt hiernaar onderzoek
verricht.
Internet blijft eveneens een interessant medium voor diegenen die op zoek zijn naar radicale
teksten of beelden. Door het bekijken van jihadistische websites kunnen jongeren zonder
verdere invloed van buitenaf (zoals moskeebezoek) radicaliseren. Mede vanuit Saoedi-Arabië
wordt een enorme hoeveelheid salafistische informatie op het net verspreid. De hoeveelheid
informatie op dit gebied is dusdanig groot dat het onmogelijk is alles op dit terrein te volgen.
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2.2.2 Afghanen
Binnen de Afghaanse gemeenschap in Nederland bestaat nog immer onrust vanwege
terugkeerbeleid van de Nederlandse overheid. Dit heeft echter nog niet tot demonstraties of
andere acties geleid.
Met het oog op de aanstaande verkiezingen in Afghanistan en een mogelijke terugkeer naar
Afghanistan vinden in verschillende landen van Europa pogingen van (ex-)communisten en
aanhangers van andere Afghaanse politieke stromingen plaats om nieuwe partijen te formeren
met als doel deel te nemen aan de verkiezingen. In Nederland verblijvende Afghanen vervullen
hierin een voortrekkersrol.

2.2.4 Molukkers
De Molukse gemeenschap in Nederland maakt zich grote zorgen over het recente geweld op de
Molukken. Naast angst voor de naaste familieleden op de Molukken zijn veel Molukse activisten
woedend over de in hun ogen kwalijke rol van de Indonesische autoriteiten die zij
verantwoordelijk houden voor de geweldsuitbarsting. Tevens verwijten Molukkers in Nederland
de Indonesische autoriteiten partij te kiezen voor de moslimbevolking op de Molukken.
Daarnaast keren veel Molukkers zich wederom tegen de in hun ogen passieve houding van de
Nederlandse regering richting de Republiek Indonesië. Afgezien van enkele kleinere
demonstraties in onder meer Den Haag en Brussel heeft dit echter niet tot acties vanuit de
Molukse gemeenschap geleid.

2.3 Organisaties in Nederland

2.3.1 AEL
De AEL organiseerde en deed mee aan verschillende demonstraties en manifestaties, echter
zonder een significant aantal mensen van de doelgroep te trekken. Ook verschillende
bijeenkomsten op onder andere universiteiten en studieverenigingen waar Abu Jahjah als
spreker was uitgenodigd, trokken zeer weinig Marokkaanse aandacht. De AEL kwam
voornamelijk in het nieuws met betrekking tot de controverse rond de persoon van de
Pakistaanse parlementariër Qazi Hussein Ahmad, die door de Liga was uitgenodigd voor een
lezing. Het CIDI alarmeerde de media en de politiek. Uiteindelijk werd Hussein meegedeeld dat
hij niet welkom was in Nederland. Afgezien van het uiten van verontwaardiging over deze gang
van zaken door middel van een persbericht en op de eigen website, is er van de kant van de
AEL geen actie ondernomen.

2.3.2 MLKP-FESK & DHKP/C: links-extremistische aanslagen aan vooravond NAVO-top
Op donderdag 24 juni zijn in Turkije kort na elkaar twee bommen ontploft aan de vooravond van
de NAVO-top op 28 en 29 juni. Deze twee aanslagen zijn door twee verschillende links-
extremistische organisaties en waarschijnlijk onafhankelijk van elkaar gepleegd. De betrokken
organisaties, de 'Gewapende Krachten van de Armen en Onderdrukten' van de Marxistisch-
Leninistisch Communistische Partij (MLKP-FESK) en de DHKP/C, presenteren zich als sterk
anti-Amerikaans en anti-NAVO.
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In Nederland is een klein aantal MLKP-sympathisanten actief, die soms participeren in bredere
links-geïnspireerde manifestaties. Samen met andere organisaties wordt de naam MLKP vaak
gezien op pamfletten. De AIVD beschikt niet over indicaties dat de MLKP vanuit Nederland
betrokken is bij, of ondersteuning verleent aan, gewelddadigheden in Turkije, noch dat er door
de organisatie in Nederland gewelddadige activiteiten worden ontplooid.

De Turkse autoriteiten zeggen over aanwijzingen te beschikken dat de DHKP/C vanuit
Nederland terroristische aanslagen in Turkije coördineert. De AIVD onderzoekt momenteel of
deze beweringen gesteld zijn op concrete informatie. Een aansturing van aanslagen vanuit
Nederland past tot op heden niet in het bij de dienst bestaande beeld van de organisatie. De
DHKP/C telt in Nederland slechts enkele tientallen sympathisanten. De organisatie kampt hier
te lande met voortdurend geldgebrek en met een tanend enthousiasme onder de aanhang. Om
fondsen te genereren worden van tijd tot tijd grotere manifestaties gehouden met een cultureel
karakter om zo meer bezoekers te trekken. Manifestaties hebben sinds jaar en dag een
vreedzaam karakter en lijken meer geld te kosten dan op te leveren. Het meest recente
voorbeeld in Nederland betrof het verstoren van een toespraak van de Turkse premier Erdogan
tijdens zijn staatsbezoek aan ons land op 16 juni.

2.3.3 Commotie rond subsidieverstrekking aan TFN gelieerde organisaties
Op 1 april zond '2Vandaag' een reportage uit naar aanleiding van de publicatie van het laatste
boek van Mehmet Ülger en Stella Braam over Grijze Wolven in Nederland. Volgens deze
uitgave zouden Nederlandse gemeenten weten dat achter de Turkse verenigingen die zij
subsidiëren Grijze Wolven schuilgaan. Toch zouden gemeenten weigeren in te grijpen, ondanks
de hoge bedragen die er volgens Braam en Ülger mee gemoeid zijn en het anti-integratieve
gedachtegoed dat de organisaties propageren.
In antwoord op vragen van de Kamer heeft de minister van BZK benadrukt dat gemeenten
autonoom in zijn het al dan niet toekennen van subsidies en aan het eventueel daaraan
verbinden van voorwaarden. Gemeenten die vragen hebben omtrent een eventuele extreem-
nationalistische signatuur van een Turkse organisatie die voor subsidie in aanmerking wenst te
komen, kunnen zich voor achtergrondinformatie wenden tot de AIVD.

2.3.4 Ontwikkelingen in de Kaplanbeweging
Naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf (22 mei) waarin werd gesuggereerd dat
Kaplanleider Metin Kaplan 'vrij spel' in Nederland zou hebben, is geconstateerd dat de
omschrijving van de stichtingen die in het artikel worden genoemd te zwaar aangezet is.

Kort na het verschijnen van
dit artikel sprak de Duitse rechter op 26 mei uit dat Kaplan kan worden uitgeleverd aan Turkije.
Toen de politie hem in Keulen wilde ophalen, bleek hij verdwenen. De daaropvolgende
klopjacht werd gestaakt toen bleek dat zijn advocaat hoger beroep had aangetekend en Kaplan
gedurende het behandelen van dit beroep ongemoeid zou worden gelaten. Kaplan meldde zich
daarop bij de Duitse autoriteiten, waarna zijn gedoogstatus werd verlengd. Het risico dat Metin
Kaplan op enig moment na een voor hem negatieve uitspraak van de Duitse rechter naar
Nederland uitwijkt, blijft niettemin aanwezig.
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2.3.5 KADEK: mogelijke uitlevering Nuriye Kesbir
De Hoge Raad heeft op 7 mei besloten dat Nuriye Kesbir, kaderlid van de Kongra-Gel (de
voormalige PKK) aan Turkije mag worden uitgeleverd. Zij is daarop, samen met enkele
sympathisanten, in hongerstaking gegaan. Een kleine groep rond Kesbir heeft in de week na de
uitspraak van de Hoge Raad dagelijks kleinschalige, geweldloze acties georganiseerd. Tijdens
een demonstratie op 22 mei was een groot deel van de circa 1.500 opgekomen Koerden uit
Duitsland afkomstig. Het ging in dit geval om Yezidi's, geloofsgenoten van Kesbir. Op 8 juni
adviseerde de speciale VN-rapporteur inzake martelingen, de Nederlander
Kesbir niet aan Turkije uit te leveren vanwege het gevaar op foltering dat zij daar zal lopen.
Daarop heeft Kesbir, na advies van haar advocaat, haar hongerstaking beëindigd. Zij verblijft
nog steeds in detentie. De verwachting is dat indien Kesbir daadwerkelijk aan Turkije zal
worden uitgeleverd de KONGRA-GEL leiding in Nederland de Turks-Koerdische gemeenschap
zal oproepen tot protesten die een emotioneel karakter kunnen krijgen. De AIVD zal de reacties
binnen de Koerdische gemeenschap op deze ontwikkelingen scherp blijven volgen.

2.3.6 Conferentie over KONGRA-GEL EN DHKP/C
Onder voorzitterschap van de AIVD heeft een negental collega-diensten tijdens een jaarlijkse
conferentie op 2 en 3 juni de actuele ontwikkelingen rond de KONGRA-GEL en de DHKP/C
besproken. Wat betreft KONGRA-GEL werd gezamenlijk geconcludeerd dat het mobiliserend
vermogen van de leiding is afgenomen. Als politieke thema's aan concrete zaken worden
opgehangen lijkt de aanhang nog wel op de been te kunnen worden gebracht, zoals de situatie
van de gevangen leider Abdullah Öcalan of de mogelijke uitlevering van Nuriye Kesbir aan
Turkije. Daarnaast lijkt de aanhang meer geïnteresseerd in culturele manifestaties.

De DHKP/C blijkt ondanks de geringe omvang van het actieve kader nog altijd in staat te zijn tot
het bedreigen van Turkse belangen. Sinds april 2003 wordt de organisatie weer in verband
gebracht met gewelddadige acties en aanslagen in Turkije, maar niet bekend is of deze
activiteiten vanuit Europa worden aangestuurd.
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2.3.7 Gesprek met de burgemeester van Arnhem
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3 Politiek (gewelddadig) activisme

3.1 Links politiek (gewelddadig) activisme

In het algemeen geldt dat het activisme ook in de afgelopen drie maanden onderhevig was aan
sterke schommelingen. Op de meeste actieterreinen was nauwelijks sprake van activiteiten. Het
asielbeleid van het kabinet, zoals uitgedragen door minister Verdonk, zorgde echter voor veel
en velerlei acties. De situatie in Irak trekt nauwelijks meer de aandacht van activisten. Ook de
verlenging van de Nederlandse aanwezigheid in dit land heeft binnen het actiewezen tot weinig
reacties aanleiding gegeven. Opmerkelijk waren de veelvuldige pogingen van antifascisten om
verkiezingsbijeenkomsten van Nieuw Rechts ~ te verstoren. Op 5 juni liep
een dreigende confrontatie tussen antifascisten en de extreemrechtse Nederlandse Volksunie
in Den Haag uit op schermutselingen met de politie. Jaarlijkse evenementen als Koninginnedag
en 1 mei verliepen dit keer zonder enig incident van betekenis. De opmaat naar het
Nederlandse Voorzitterschap van de Europese Unie heeft nog niet geleid tot de voorbereiding
van grootschalige acties.

3.2 Dieren rechtenactivisme

Dierenrechtenactivisten blijven zich roeren. Met name het Rijswijkse BPRC en zijn huisbankier
ABN Amro hadden wederom te maken met veelvuldige acties, vooral in de vorm van
verfbommen, bekladdingen en bij de ABN Amro ook het dichtkitten van pinautomaten.
Activiteiten van de Britse Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) zijn afgenomen, mogelijk ook
omdat deze organisatie in Groot-Brittannië momenteel weinig actiefis. Japanse
ondernemingen, die de afgelopen jaren veelvuldig belaagd zijn door activisten, kregen dan ook
minder te maken met acties.

Na lange tijd vond op 17 mei weer een brandstichting plaats. In Someren staken activisten
enkele vrachtwagens in brand van de konijnenslachterij Enki. De claim van de anonieme
brandstichters kwam zoals gewoonlijk binnen bij het Dierenbevrijdingsfront-supporters groep
(DBF-SG). Deze steungroep heeft inmiddels afgezien van de verdere uitgave van een eigen
orgaan. Haar spreekbuisfunctie zal (deels) worden overgenomen door een nieuw blad, Change.
De initiatiefnemers, een gemêleerd gezelschap activisten, zegt dat het blad een platform moet
zijn voor alle dierenrechtengroepen in Nederland en daarom ook aandacht besteedt aan minder
harde vormen van activisme.

De met het oog op het begin van het nertsenseizoen verwachte 'bevrijdingsacties' zijn
uitgebleven. Een eenduidige verklaring hiervoor is niet aan te geven. Mogelijk hebben de
alertering van de sector door politie en AIVD en de daaruit voortvloeiende
beveiligingsmaatregelen een positief effect gesorteerd.

Kort na de verslagperiode is met een persbericht de aandacht gevestigd op twee op elkaar
aansluitende rapporten van de AIVD, respectievelijk het KLPD over dierenrechtenactivisme.
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3.3 Anti-globalisme

De bij eerdere gelegenheden gemelde teloorgang van de antiglobaliseringsbeweging in
Nederland heeft zich doorgezet. Steeds minder nemen Nederlandse anti- of andersglobalisten
deel aan manifestaties in het buitenland. Aan economische en financiële 'toppen' wordt door
activisten geen aandacht meer besteed. Ook synchroon opgezette, symbolische, acties tegen
landelijke doelen zijn sporadisch te noemen. De enige tijd geleden gegeven aanzet tot een
bundeling van de antiglobalistische krachten in een nieuwe organisatie, het Nederlands Sociaal
Forum, komt niet van de grond. Vooraanstaande organisaties, zoals de milieubeweging
GroenFront! en het Leidse anarchistencollectief EuroDusnie, zijn inmiddels afgehaakt. Het
Globalistisch Festival in Amsterdam in het laatste weekend van juni trok slechts weinig
belangstelling.

Ook in het kader van het Nederlandse Voorzitterschap van de Europese Unie is nauwelijks
activistische tegenstand te melden. Het genoemde Leidse EuroDusnie heeft voorafgaande aan
de Europese verkiezingen opgeroepen een blanco stem uitte brengen. Op 26 juni vond in
Utrecht de zogenaamde PLEUROparade plaats, een door de actiegroep EU Nee
georganiseerde "street rave". Dit feestelijk en met veel (harde) muziek in bezit nemen van de
openbare ruimte trok tot teleurstelling van de organisatie slechts enige honderden deelnemers.
Een dreigende confrontatie tussen antifascisten en de ook demonstrerende extreemrechts
Nationale Alliantie werd gemakkelijk voorkomen door de ruim aanwezige ordebewaarders.
De AIVD heeft met het ingaan van het Nederlandse Voorzitterschap een analyse van het
huidige Nederlandse activisme aan relevante, bij de beveiliging betrokken instanties,
verzonden. Daarin is aangeven dat weinig verzet tegen de verschillende bijeenkomsten
verwacht wordt. Regionaal worden er op dit moment in sommige plaatsen kleinschalige acties
georganiseerd. Landelijke aandacht van ook wat radicalere actievoerders krijgt, aldus de
inschatting van de AIVD, met name de zogenaamde Integratietop in Groningen die van 9 tot en
met 11 november plaatsvindt.

3.4 Anti-asielbeleid

Het asielbeleid van minister Verdonk trekt nog steeds bijna alle aandacht van activistisch
Nederland. Op allerlei manieren ageert men tegen de gevolgen van dat beleid, met name waar
het gaat om de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Inmiddels hebben diverse
gemeentebesturen (Dokkum, Ter Apel, Alphen aan de Rijn) een schrijven ontvangen waarin
wordt opgeroepen niet mee te werken aan de vestiging van een uitzetcentrum (UZC). Zo niet,
dan zullen acties volgen. Op 4 juli bijvoorbeeld werd vanuit negen plaatsen in Nederland in Ter
Apel geprotesteerd tegen het UZC. Uiteindelijk was de opkomst overigens kleiner dan door de
organisatoren verwacht. Over het algemeen kan worden gezegd dat de acties worden
gekenmerkt door een breed gedragen vreedzaam karakter. De trend van het actief worden van
zogenaamde burgerinitiatieven zet zich door. Naast lokale politieke partijen en zogenaamde
etnische zelfhulporganisaties nemen ook humanistische en religieuze instellingen deel aan de
verschillende manifestaties.

Ook burgerlijk ongehoorzame acties traden in de afgelopen periode op. Zo bezette een nieuw
initiatief, de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht, voor korte tijd een opleidingsfaciliteit
van de IND.
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De meest opmerkelijke actie vond op 16 juni plaats in Amsterdam. Enkele activisten hadden
lucht gekregen van het bezoek van minister Verdonk aan het Bijbelmuseum. Zij maakten van
deze gelegenheid gebruik om de minister te besmeuren met ketchup.

Het is duidelijk dat ook in de komende periode het asielbeleid bij uitstek aanleiding zal kunnen
geven tot een veelvoud van acties. Ook kan, zeker wanneer de gooiers van de ketchup er met
een kleine straf vanaf komen, een hernieuwde aantasting van de fysieke integriteit van de
minister in de vorm van 'taarting' niet worden uitgesloten. Een kleine kern tegenstanders van het
asielbeleid lijkt, ook na Fortuyn, zich niet bewust van de impact van een dergelijke, in hun
optiek, ludieke actie.

3.4.1
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4 Ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden

4.1 Volksrepubliek China

4.2

4.3



18

Nr. 2203668/01

4.4

4.4.1
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5. Bedreiging internationale rechtsorde

5.1 Proliferatie

5.1.1 AlVD-presentatie in de NuclearSuppliers Group
Onder de titel "Trial and Error in WMD procurement" heeft de AIVD samen met

een voorkomen verwerving als casus gepresenteerd tijdens het
inlichtingenoverleg binnen de jaarlijkse vergadering van de Nuclear Suppliers Group (NSG). De
NSG is een groep van nucleaire goederen leverende landen die trachten proliferatie van
massavernietigingswapens tegen te gaan door het implementeren en naleven van richtljinen
betreffende export controle met betrekking tot nuclaire en daaraan gerelateerde goederen. Dit
jaar is tijdens de plenaire vergadering onder meer besloten China als lid van de NSG op te
nemen.

5.1.2
Nadat door de FIOD-ECD in december 2002 een inval is gedaan bij de Nederlandse zakenman

die goederen ten behoeve van het Pakistaanse Khan Research Laboratories verhandelt,
zijn voldoende aanknopingspunten gevonden voor justitiële vervolging. wordt vervolgd
op drie punten, namelijk het exporteren (naar Pakistan) van een dual-use goed zonder
vergunning, en het in twee gevallen alsnog uitvoeren van goederen die aan vergunningsplicht
onderhevig werden.
Op 13 mei 2004 heeft het eerste deel van de rechtzaak plaatsgevonden. Hierin werd van beide
partijen vernomen welke getuigen ze wilden horen. vroeg verschillende getuigen te
horen, waaronder ook de minister van BZK en enkele AlVD-medewerkers. De verzoeken om de
minister van BZK en de AlVD-medewerkers te horen zijn door de rechtbank niet ingewilligd. In
oktober 2004 vangt de inhoudelijke behandeling van de zaak aan.

5.1.3 Verwervingsactiviteiten door Iran in Nederland
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5.1.4 Noord-Korea
Er bestaat nieuwe informatie dat Noord-Korea beschikt over technologie om een ballistische
raket te ontwikken met een bereik van meer dan 2500 km en bereid is deze technologie te
delen met Iran. Recente open bron informatie uitZuid-Korea, bevestigd door

, maakt melding van een Noord-Koreaanse test met een nieuwe middellange
afstandraket. Gezien de inhoud van het bericht is dit een bevestiging van de in oktober 2002
verkregen informatie.

Als Noord-Korea deze nieuwe raket tot een volwaardige operationele raket kan ontwikkelen,
beschikt het land over een middellange afstandwapen met een veel groter bereik dan het
huidige arsenaal. Daarnaast is de technologie waarop de raket is gebaseerd geavanceerder
dan die van het huidige arsenaal. Gezien de nauwe contacten tussen Noord-Korea en Iran mag
niet worden uitgesloten dat Iran de beschikking krijgt over deze technologie. Om deze reden
blijven beide landen hoog op de prioriteitenlijst van de AIVD staan.

5.1.5 Schroot uit Irak

5.2 Internationale samenwerking

5.2.2 Relatie SVR
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5.2.3 Australia Group, 7-10 juni 2004 te Parijs
De Australia Group (AG) is een jaarlijks congres van inmiddels 39 Westerse landen waar
gesproken wordt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van biologische en chemische
wapens, zowel proliferatie als terrorisme gerelateerd. Voor Nederland waren alle actoren op het
gebied van proliferatie aanwezig, namelijk de ministeries van Economische Zaken en
Buitenlandse Zaken, de Economische Controle Dienst, de Centrale Dienst In- en Uitvoer en de
AIVD. Tijdens het inlichtingenoverieg werden zoals gebruikelijk trends en ontwikkelingen in de
proliferatie van chemische -en biologische wapens (CBW) besproken (inclusief
verwervingsactiviteiten en de gevolgen hiervan voor exportcontrole) en tevens de profielen van
landen van zorg wegens vermeende CBW-programma's. De aandacht ging vooral uit naar de
ontwikkelingen in Iran, Noord-Korea, Syrië en Libië. In mindere mate is ook gesproken over de
situatie in India, Pakistan, China, Irak, Soedan, Albanië en Rusland. Relatief veel aandacht
werd besteed aan verwervingsactiviteiten van proliferatiegerelateerde goederen in AG-lidstaten.

Tevens aan bod kwamen terroristische dreigingen met NBC-middelen. Zo werd een overzicht
gepresenteerd van de activiteiten van de Aum Shinrikyo-sekte in Japan, bekend van de
metroaanslagen in 1995 waarbij gebruik werd gemaakt van het zenuwgas Sarin. Verder werd
aangegeven dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de recente SARS-uitbraken in Oost-Azië
kunnen zijn veroorzaakt door terroristen, aangezien hiervoor een te grote technische
vaardigheid noodzakelijk is. Verschillende eigenschappen van het SARS-virus maken dat het
virus een slechte kandidaat is voor de ontwikkeling van een biologisch wapen, zowel voor een
staat als voor een terrorist.
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6. Andere gewichtige belangen van de staat

6.1 Migratie

6.1.1 Nationale veiligheidstoets
Binnen het Nederlandse openbaar bestuur wordt het belang van samenwerking tussen
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de vreemdelingenketen steeds nadrukkelijker
onderschreven. Thans wordt interdepartementaal onderzocht op welke wijze de rol van de AIVD
bij de afweging om vreemdelingen tot Nederland toe te laten, vergroot kan worden. Er wordt
naar gestreefd in de nabije toekomst de 'nationale veiligheidstoets' in te voeren:

6.1.2 Veiligheidstoets op EU/Schengenniveau
Maatregelen op nationaal niveau, zoals de nationale veiligheidstoets, zijn niet toereikend om te
voorkomen dat personen die (mogelijk) een veiligheidsrisico vormen, Nederland binnenreizen.
Nederland is immers ingebed in de Europese Unie en het Schengengebied; andere EU- en
Schengenlanden zullen ook activiteiten in die richting moeten ontplooien. Adequate informatie-
uitwisseling tussen de veiligheidsdiensten en de vreemdelingenorganisaties in de EU- en
Schengenstaten is daarbij cruciaal.

6.2 Koninkrijksrelaties

6.2.1 Samenwerking veiligheidsdiensten Antillen en Aruba
De samenwerking op het terrein van terrorismebestrijding tussen de AIVD, de Veiligheidsdienst
van de Nederlandse Antillen (VNA) en de Veiligheidsdienst van Aruba (VDA) heeft inmiddels
een meer concrete invulling gekregen. Na een bezoek van de AIVD aan de VNA en VDA is
afgesproken dat toegewerkt wordt naar een gezamenlijke risicoanalyse op Koninkrijksniveau.
Deskundigen van de betreffende diensten zullen op basis van hun kennis van de diverse
verschijningsvormen van islamistisch terrorisme en de daaraan gerelateerde activiteiten
(rekrutering, financiering), die zich ook in de Caribische regio manifesteren c.q. voordoen, een
bijdrage leveren.
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7. Beveiligingsbevordering

7.1 Beveiliging bijzondere informatie

7.1.1 Beoordeling PKI-Overheid centrale deel.
In mei 2004 heeft de AIVD een beoordeling afgerond van het centrale deel van de Public Key
Infrastructure voor de overheid (kortweg PKI-O). Op verzoek van DGOB heeft de AIVD
beoordeeld of het centrale deel voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de beveiliging van

informatie.

7.1.2 Ontwikkeling crypto-apparatuur
De AIVD besteedt, met toestemming van de interdepartementale Werkgroep Bijzondere
Informatiebeveiliging (WBI), enkele opdrachten aan voor de ontwikkeling van
informatiebeveiligingsproducten. Het gaat onder andere om een product voor de beveiliging van
(mobiele) telefonie, fax- en dataverkeer Ook wordt een
product aanbesteed voor het vercijferen van databestanden

7.1.3

7.1.4
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7.1.5 Security scans rijksoverheid
De AIVD is bezig met de afronding van de eerste cyclus van security scans bij de rijksoverheid
(zogenaamde nulmeting). De scans bij de ministeries van AZ, VROM en VWS zijn de laatste die
nog moeten worden afgerond. In het vierde kwartaal zal de AIVD de minister van BZK
informeren over de resultaten. Daarbij zal tevens worden vooruitgeblikt op de nieuwe cyclus
security scans die op 1 januari 2005 een aanvang zal nemen. Deze informatie kan de minister
van BZK vervolgens gebruiken om in de ministerraad te rapporteren over de stand van zaken
van de beveiliging van Staatsgeheimen bij de rijksoverheid.

7.1.6 Professionalisering BVA's
De AIVD is al enige tijd betrokken bij interdepartementale inspanningen om de functie van
beveiligingsambtenaar (BVA) beter te positioneren en meer inhoud te geven. De BVA's dienen
de SG's terzijde te staan om hun verantwoordelijkheid op het gebied van de beveiliging van de
departementen inhoud te geven. Binnenkort zullen in dit kader in het SG-beraad twee
documenten worden besproken, te weten een nieuw 'beveiligingsvoorschrift' en een voorstel
voor de 'inrichting van de BVA-functie'. Belangrijkste punt is dat voor de coördinatie van beleid
(op het terrein van de BVA's) het noodzakelijk is dat BVA's op een voldoende niveau als
beleidsvoorbereider en procesmanager kunnen functioneren. Voor veel departementen
betekent dat echter een breuk met de huidige praktijk, waarin de BVA voornamelijk een
uitvoerende rol heeft. De AIVD hecht grote waarde aan de uitkomsten van dit traject, aangezien
een goede taakuitoefening van de zijde van de AIVD staat of valt met counterparts bij de
departementen met voldoende kwaliteit en een goede positie binnen de organisatie. Bij de
implementatie van de voorstellen zal de AIVD nauw betrokken zijn. Kort na de verslagperiode
heeft het SG-beraad met beide genoemde documenten ingestemd.

7.2 Integriteit openbaar bestuur

7.2.1 Vertrouwensfuncties (en integriteit)
De AIVD heeft een notitie opgesteld waarin de ontwikkelingen en uitgangspunten ten aanzien
van het onderwerp vertrouwensfuncties integraal aan de orde worden gesteld
(Vertrouwensfuncties & Integriteit in het Openbaar Bestuur'). De notitie is aan de minister van
BZK toegezonden.

7.2.2
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7.2.3. Integriteitsonderzoeken en -scans

7.2.3 Personen/objecten
Het project dat de AIVD gestart is om het stelsel Bewaken en Beveiligen in te bedden in de
AlVD-organisatie is per 1 juni 2004 afgerond. De resultaten van het project worden in de
lijnorganisatie nader uitgewerkt. De voor de uitvoering van het stelsel benodigde personele
capaciteit zal naar verwachting eind 2004 volledig op sterkte zijn.
Om geheel conform het nieuwe stelsel te kunnen gaan werken is verder een aanpassing van de
wetgeving nodig. De verwachting is dat de benodigde wetswijziging niet eerder dan maart 2005
kan zijn gerealiseerd. De mate waarin dat een reële verwachting zal blijken te zijn, wordt echter
sterk bepaald door de verschillende factoren en actoren die in een dergelijk wetgevingstraject
een rol spelen.
In het tweede kwartaal van 2004 heeft de AIVD in het kader van het stelsel Bewaken en
Beveiligen 159 dreigingsmeldingen en -inschattingen geleverd, waarvan veertien ongevraagd.
De dreigingsmeldingen- en inschattingen hadden onder meer betrekking bezoeken en transits
van leden van vorstenhuizen, ministers-presidenten, bewindslieden en andere
hoogwaardigheidsbekleders, maar ook op demonstraties, dreigbrieven en e-mails aan
bewindslieden. Vooruitlopend op de Olympische spelen en het EK-voetbal zijn
dreigingsinschattingen geleverd en geactualiseerd. De AIVD besteedt momenteel extra
aandacht aan de beveiligingsaspecten rondom het Nederlands EU-voorzitterschap middels het
vervaardigen van dreigingsinschattingen richting NCBB, het verrichten van
veiligheidsonderzoeken en accreditatie van journalisten en andere medewerkers en
belangstellenden en het inrichten van een frontoffice als aanspreekpunt en vraagbaak voor de
veiligheidsrelevante kwesties van het voorzitterschap. Bijzondere aandacht ging de afgelopen
maanden ook uit naar de bijzetting van Koningin Juliana, het huwelijk van Prins Friso en Mabel
Wisse-Smit, Koninginnedag en de doop van Prinses Amalia. Voorafgaand aan Koninginnedag
ontstond er een geruchtenstroom over mogelijke aanslagen in Amsterdam ten tijde van de
Koninginnedagviering. Op grond van eigen onderzoek heeft de AIVD die geruchten als een
hoax kunnen kwalificeren en daarmee ongerustheid bij de bij de viering betrokken organisaties
weggenomen. Ook de (bedreiging van de) veiligheid van Minister Verdonk had de afgelopen
maanden nadrukkelijk de aandacht van de AIVD, en heeft die nog.
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7.3 Vitaal

In het realiseren van een samenhangend pakket van maatregelen ter bescherming van de vitale
infrastructuur, biedt de AIVD aan de vakverantwoordelijke departementen ondersteuning bij het
uitvoeren van de kwetsbaarheidanalyses met betrekking tot bewust menselijk handelen. De
AIVD brengt hiervoor kennis in van een methodiek waarbij belangen, bedreigingen en
weerstandsvermogen in hun onderlinge samenhang worden beschouwd, voert in samenwerking
met de sectoren kwetsbaarheidanalyses uit en geeft adviezen over eventueel te treffen
beveiligingsmaatregelen. Tevens zal de AIVD een dreigingsinschatting per vitale sector leveren.
Punt van zorg voor de AIVD is dat tot dusver slechts in beperkte mate gebruik wordt gemaakt
van de ondersteuning die de dienst aanbiedt. De mogelijkheid tot ondersteuning door de AIVD
heeft de dienst vanaf het begin van het project 'Bescherming Vitale Infrastructuur' (april 2002)
bij alle betrokken partijen nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.
De AIVD verwacht dat naarmate de departementen vorderen met de uitvoering van

/" kwetsbaarheidsanalyses de mate waarin een beroep zal worden gedaan op de ondersteuning
van de AIVD wel zal toenemen, met name wanneer de fasen wordt bereikt waarin de dreigingen
en beschermingsmaatregelen moeten worden bepaald. Die fasen dienen volgens de planning,
zoals opgenomen in de projectmatige rapportage Bescherming Vitale Infrastructuur, te zijn
afgerond in respectievelijk december 2004 en januari 2005.

7.4 Vertrouwensfuncties/veiligheidsonderzoeken

7.5.1 Vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken
De AIVD heeft de ministervan BZK onlangs over het onderwerp vertrouwensfuncties
geïnformeerd (notitie Vertrouwensfuncties1). Er zijn geen nadere ontwikkelingen met betrekking
tot vertrouwensfuncties te melden. Kwantitatieve gegevens inzake veiligheidsonderzoeken zijn
opgenomen in bijlage A.

7.5.2 Uitvoering veiligheidsonderzoeken in het tweede kwartaal van 2004
Nadat de minister van BZK zijn goedkeuring heeft gehecht aan de in de notitie voorgestelde
maatregelen die tot doel hebben de te lange doorlooptijden van de veiligheidsonderzoeken op
A-niveau te bekorten tot aanvaardbare proporties, is de AIVD gestart met de implementatie van
de maatregelen. Over de implementatie van de maatregelen bij de politie is de AIVD in overleg
getreden met de Directie Politie. Dit heeft ertoe geleid dat de maatregelen in afgezwakte vorm
ook gelden voor de A-onderzoeken in de politiesector.
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8. Inlichtingen buitenland

8.1 Voortgang algemene aanwijzing

8.1.1 Gewijzigde invulling
Ook binnen de Inlichtingentaak Buitenland van de AIVD werd 'post-Madrid' geherprioriteerd.
Nog meer dan voorheen al het geval was wordt nu aan het onderzoeksonderwerp internationaal
terrorisme de hoogste prioriteit toegekend.

Een en ander heeft niet alleen geografisch, maar ook thematisch gevolgen. Binnen de
genoemde onderzoeksgebieden wordt nu primair gefocust op het vergaren van inlichtingen die
zo direct mogelijk kunnen bijdragen aan het behoeden van Europa voor terroristische
aanslagen.

8.1.2 Toespitsing aanwijzing proliferatie
In goed overleg met de MIVD en BZ is de aanwijzing op het thema proliferatie nader
gespecificeerd. De daartoe strekkende tekst is inmiddels door de betrokken ministers
geparafeerd. De AIVD beschouwt het verzamelen van inlichtingen en rapporteren over
programma's van massavernietigingswapens en de bijbehorende overbrengingsmiddelen als
een onderwerp voor de Inlichtingentaak Buitenland dat in prioriteit onmiddellijk op terrorisme
dient te volgen.

8.1.3 Irak
De voorbije periode stond in het teken van de voorbereiding van de soevereiniteitsoverdracht
aan de Iraakse interimregering. Terroristische groeperingen in Irak hebben, mede met het oog
hierop, een aantal gerichte en zware aanslagen uitgevoerd, tegen vooral Iraakse
veiligheidsorganisaties maar ook tegen coalitietroepen en Iraakse civiele doelen. Bovendien
hebben terroristen in Irak relatief nieuwe methoden toegepast om hun politieke doelen te
bereiken, in het bijzonder het nemen - en in extreme gevallen voor het oog van de camera's
vermoorden -van gijzelaars. De AlVD-informatiepositie inzake Irak wordt verder uitgebouwd en
de samenwerking met een aantal collegadiensten

wordt geïntensiveerd.
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Tweewekelijks is de reguliere bijdrage geleverd aan het situatierapport over Irak dat in
samenspraak tussen AIVD, MIVD en het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt opgesteld.
Daarbij is van AIVD- zijde vooral aandacht besteed aan terrorisme in Irak en de gevolgen ervan
voorde regio. In het kader van voorbereidingen van de maandelijkse bijeenkomsten van het EU
Comité Terrorisme (COTER) zijn bijdragen geleverd over terrorisme en de algehele
veiligheidssituatie. Voorts hebben tijdens de verslagperiode vier Korte Inlichtingenrapportages
(KIRs) het licht gezien.

8.1.4 Pakistan/Afghanistan

8.1.5Zuidoost-Azië

Verder heeft de AIVD op verzoek van BZ gerapporteerd over de achtergronden bij de
uitbarsting van het geweld op de Molukken op en na 25 april jl. (herdenkingsdag van de
proclamatie van de RMS, 'Republik Maluku Selatan') op Ambon. Op 22 mei sprak de
Indonesische president Megawati zich tijdens een bezoek aan Ambon uit tegen de
separatistische groeperingen op de Molukken, de RMS en het Front Kedaulatan Maluku (FKM,
Front voor de soevereiniteit voor de Molukken'). Zij verkondigde dat deze organisaties
bestreden en vernietigd dienen te worden en zij hield de groeperingen verantwoordelijk voor de
geweldsuitbarsting tijdens de viering van de proclamatie.
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Tot slot heeft de AIVD op verzoek van AZ in samenwerking met de MIVD bericht over de
verkiezingen in Indonesië.

8.1.6 Overige aandachtsgebieden

Voorts zijn updates verzorgd van inschattingen van eventuele dreiging van Tsjetsjeense zijde
tijdens diverse evenementen, dit op verzoek van NCBB.

Ook was een AlVD-delegatie aanwezig bij een Midden Europa Conferentie van inlichtingen- en
veiligheidsdiensten die gehouden werd in Slovenië. Belangrijkste thema tijdens deze
conferentie was de escalatie in Kosovo rond 17 maart. Hierbij organiseerden Albanese militante
groeperingen rellen in een aantal gebieden in Kosovo waarbij Servisch orthodoxe kerken
werden vernield en huizen in brand werden gestoken. Een groot deel van de Servisch-
Kosovaarse bevolking sloeg hierdoor op de vlucht.

8.2 Voortgang specifieke aanwijzingen

8.2.1 Hezbollah
In verband met eind vorig jaar gestelde Kamervragen over het al dan niet terroristische karakter
van Hezbollah is op verzoek van BZ een ad hoe-aanwijzing totstandgekomen teneinde -
voornamelijk op basis van bestaande bronnen en informatie van collegadiensten- gegevens aan
te dragen ter onderbouwing van de besluitvorming terzake.
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9. Samenwerking

9.1 Nationaal

9.1.1 NSO
Voor de locatie van de uitgebreide satelliet-interceptie-capaciteit worden nu twee locaties nader
uitgewerkt: de huidige locatie van het satellietgrondstation in Zoutkamp en de civiele locatie
Burum, die momenteel in gebruik is door de firma Xantic. Voor de locatie Zoutkamp loopt een
procedure bij de Raad van State over het bestemmingsplan, een definitieve uitspraak hierover
zal naar waarschijnlijkheid pas medio 2005 beschikbaar zijn. Ten aanzien van de locatie Burum
heeft in mei en juni een technische schouw en een ambtelijke taxatie plaatsgevonden. De
uitkomsten hiervan geven aanleiding om de onderhandelingen met Xantic over een deel van het
perceel inclusief een deel van de opstallen te starten. De opdracht voor de start van deze
onderhandelingen is recent aan de dienst der Domeinen verstrekt. Afhankelijk van de uitkomst
van de onderhandelingen en de situatie op Zoutkamp wordt eind augustus een besluit genomen
of het perceel in Burum wel of niet verworven gaat worden. Besloten is om de derde mogelijke
locatie, de locatie Oldebroek, voorlopig niet verder te ontwikkelen. Wel blijft deze beschikbaar
als terugvaloptie mochten er zowel bij Zoutkamp als Burum problemen ontstaan.
Er is de afgelopen drie maanden geen voortgang geboekt ten aanzien van de bouw van een
schaalbare organisatie.

9.1.2
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9.2 Europees

9.2.1 EU
De afgelopen periode is op verschillende niveau overleg gevoerd in EU-verband. De
belangrijkste punten die hierbij aan de orde zijn geweest hebben de AIVD er toe gezet een lijst
samen te stellen waarop prioritaire aktiepunten staan vermeld. Op deze aktiepunten zal de
dienst zich tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland richten. De aktiepunten worden in de
vorm van een notitie bij deze Driemaandelijkse Rapportage gevoegd.

9.2.2 CdB
Tijdens de extra plenaire vergadering in Zurich op 20 en 21 april 2004 van de Club de Berne,
het samenwerkingsverband van veiligheidsdiensten in de EU inclusief Zwitserland en
Noorwegen, hebben de diensthoofden een definitieve beslissing genomen over de CTG, de
Counter Terrorist Group. Deze CTG krijgt een eigen sturingsmechanisme op diensthoofden-
niveau en zal banden onderhouden met Europese instituties. De Europese
veiligheidscoördinator heeft de reguliere bijeenkomst van de CdB-diensthoofden in
mei in Oslo toegesproken en in grote lijnen op de hoogte gebracht van zijn visie op de
problematiek van de Europese samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Tijdens dezelfde vergadering is de uitbreiding van de Club de Berne met de 10 nieuwe EU-
toetreders in gang gezet.

De AIVD was in juni gastheer voor de jaarlijkse Europese cursus van de Club de Berne, die
roulerend plaatsvindt in de lidstaten.
Collega's uit 16 landen (Griekenland was in verband met de drukte rond de voorbereidingen
van de Olympische Spelen niet aanwezig) hebben zich gedurende deze cursus, die in het
Vredespaleis werd gehouden, inhoudelijk beziggehouden met veiligheidsrelevante
onderwerpen, gepresenteerd door specialisten afkomstig uit de verschillende Europese
diensten. Tevens bood deze cursus alle mogelijkheden tot het inzicht krijgen in de
mogelijkheden, onmogelijkheden en cultuur van de collega-diensten en tot het bouwen van
persoonlijke netwerken.

9.2.3 CTG
De CTG, opgericht direct na de aanslagen van september-2001 op instigatie van de JBZ-raad,
is inmiddels uitgegroeid tot een forum van diensten van 27 landen; de 10 toetredende diensten
waren reeds enige tijd als waarnemers aanwezig binnen de CTG maar hebben sinds 1 mei
2004 de status van volwaardig lid. Organisatorisch is aan het uitvoerend niveau van de hoofden
van de contra-terrorisme-units van deze diensten een sturend lichaam toegevoegd, bestaande
uit de hoofden van de betreffende diensten.
In de terms of reference voor de vernieuwde CTG is informatie-uitwisseling tussen CTG en de
EU-institutites via SitCen bechreven.
Het is de taak van het Nederlandse voorzitterschap deze veranderingen daadwerkelijk te
operationaliseren.
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9.2.4 SitCen
Binnen het Raadssecretariaat van de EU in Brussel bestaat sinds enige tijd een Jnteltigoncc ._
unit, bestaande uit vertegenwoordigers van inlichtingendiensten van zeven EU-landen. De AIVO
heeft zoals bekend een vertegenwoordiger in deze unit. Belangrijkste taak tot nu toe is het
maken van landen-analyses ter ondersteuning van het Europese Buitenlands- en
Veiligheidsbeleid.
Tijdens de Europese Raad van juni 2004 hebben de regeringsleiders van de EU-landen
aangegeven, SitCen formatief te willen uitbreiden. Inhoudelijk is het thematische onderwerp
Contra-terrorisme toegevoegd aan de opdracht voor deze unit. Een deel van de formatieve
uitbreiding zal dan ook ingevuld worden door vertegenwoordigers van veiligheidsdiensten van
EU-landen, competent op het gebied van de bestrijding van terrorisme.
In overeenstemming met de aanbevelingen van HR/SG Solana zal een sterke verbinding
gemaakt worden tussen het SitCen en de CTG.

9.2.5 MEC
De jaarlijkse plenaire vergadering van de Midden Europa Conferentie, een overlegforum voor
diensten van Midden-Europese landen, heeft de toelating van diensten van de Baltische staten
bekrachtigd. Cyprus en Malta hebben een uitnodiging tot toetreden (in ieder geval voor het
moment) tot deze groep om logistieke en financiële redenen afgeslagen.
MEC en Club de Berne gaan de mogelijkheden onderzoeken om de samenwerking en interactie
tussen beide fora te bevorderen.

9.3 Internationaal

9.3.1 NAVO
Op 26 en 27 mei 2004 vond in Kopenhagen de halfjaarlijkse plenaire bijenkomst plaats van het
NATO Special Committee (het formele overleg binnen NAVO van de hoofden van
veiligheidsdiensten van de lidstaten van de alliantie)
Oeze vergadering, die voor het eerst plaatsvond met de nieuwe NAVO-landen als volwaardig
lid, had een formeel en weinig spectaculair karakter. Tjjdens de Tour de Table namen
verschillende landen de gelegenheid te baat om nationale kwesties onder de aandacht van de
collega's te brengen: de Olympische Spelen in Griekenland, de Europese
voetbalkampioenschappen in Portugal, de herdenking van D-Day in Frankrijk. Opvallend was
de constatering van een relatief groot aantal landen dat het optreden van de Russische
inlichtingendienst qua agressiviteit en omvang terug was op het niveau van het hoogtepunt van
de Koude Oorlog.
Van Nederlandse zijde is de situatie in Saoedi-Arabië en de mogelijkheid tot samenwerken met
instanties uit dit land aan de orde gesteld.

De AIVD was vertegenwoordigd in de ad hoc intelligence unit, die een bijdrage heeft geleverd
aan de beveiliging van de NAVO-top in Istanbuf door te werken aan een optimale informatie-
uitwisseling tussen de diensten van de lidstaten en die van het organiserende land.
Dit heeft goed gewerkt bij de analyse van en de advisering naar aanleiding van de incidenten
die voorafgaand aan en tijdens de NAVO-top hebben plaatsgevonden.
De AlVD-vertegenwoordiger ter plekke heeft de Nederlandse minister van Defensie Kamp direct
voorafgaande aan de top persoonlijk bijgepraat over het dreigings- en beveiligingsniveau van dit
evenement.
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9.3.2 Israël
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10. Verantwoording en publiciteit

10.1

10.2 Communicatie rond (dreiging van) terrorisme

De Volkskrant en Trouw melden begin april dat het Contactorgaan Moslim en Overheid (CMO)
via een brief zijn leden oproept een tegengeluid tegen terrorisme te laten horen. Voorts zou
men in deze briefde geestelijk leiders hebben gevraagd zich in hun preken te richten tot
jongeren om te voorkomen dat die zich uit pure frustratie aansluiten bij terroristische groepen.
Op dit moment werken de directies Voorlichting van BZK en Justitie samen met de AIVD aan
een gezamenlijke aanpak van communicatie rond terrorisme.

10.3 Nationale Sigint Organisatie

De Telegraaf meldt begin april dat in Zoutkamp een grote afluisterbasis krijgt en dat de schotels
door zowel de MIVD als AIVD gebruikt zullen worden. Door een uitspraak van de Raad van
State op 30 juni komt de bouw van zes nieuwe schotelsantennes een stap dichterbij. De
bezwaren van omwonenden zijn afgewezen. Enkele dagen later laat de Volkskrant enkele
bewoners uit Zoutkamp aan het woord die zeggen te vrezen voor terroristisch aanslagen, (zie
9.1.1)

10.4 Kalief van Keulen

Eind mei onstaat er grote ophef in de media over het verdwijnen Metin Kaplan ook wel de kalief
van Keulen, genoemd. Omdat hij mogelijk naar familie in Nederland zou zijn gevlucht, wordt de
AIVD benaderd met vragen hierover alsmede met vragen over de Kaplanorganisatie. (zie 2.3.4)
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10.5 Arjan Erkel

De Telegraaf meldt op 13 april dat een van de personen die betrokken was bij de vrijlating van
Arjan Erkel de Russische ex-spion Velichko is, die in 1989 in ons land wegens spionage tot
persona non grata is verklaard. NRC-journalist werkt samen met Arjan Erkel aan
een boek over diens ontvoering.

10.6 Jaarverslag AIVD

De persconferentie over het jaarverslag 2003 van de AIVD, verliep goed. Het was een
uitstekende gelegenheid om de relevante boodschap van de AIVD over het terrorisme over het
voetlicht te brengen. Deze boodschap werd door de binnen- en buitenlandse media
overgenomen. Opvallend is de genuanceerde berichtgeving over de AIVD en het begrip dat
men daarin toont voor het werk van de AIVD.

10.7
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Bijlage A Kwantitatieve gegevens inzake veiligheidsonderzoeken

In het tweede kwartaal van 2004 werden 2218 administratieve (B en C) onderzoeken
aangeboden en 483 A -onderzoeken (waaronder 239 onderzoeken ten behoeve van de politie).
Als gevolg van een relatief hoge output is de toename van de werkvoorraad, ondanks het hoge
aanbod onderzoeken, beperkt tot circa 130 onderzoeken.

Aangeboden onderzoeken uitgesplitst naar categorie onderzoek (excl. eigen personeel)
A-onderzoeken
A-onderzoeken politie (AP-onderzoeken)
Overgedragen P-onderzoeken
B-onderzoeken
C-onderzoeken

254*
222

17

1.926 (incl. 932 burgerluchtvaart)
292

*incl. 16 A-onderzoeken ten behoeve van het Koninklijk Huis. Er zijn in de verslagperiode geen KH-onderzoeken aan de

AIVD overgedragen.

Werkvoorraad (exclusief eigen personeel)
Werkvoorraad op 31 december
2003
1.769

Werkvoorraad op 31 maart 2004

1.871

Werkvoorraad op 30 juni 2004

2.003

Werkvoorraad op 31 maart 2004
Nieuw aanbod 1 april t/m 30 juni 2004

Output 1 april t/m 30 juni 2004
Werkvoorraad op 30 juni 2004

1.871
2.711 (2.516 in 1e kwartaal 2004)
4.582 (4.285 in 1e kwartaal 2004)
2.579 (2.414 in 1e kwartaal 2004)
2.003

Van de werkvoorraad ter grootte van 2003 onderzoeken maken 320 A- en AP-onderzoeken
deel uit Zo waren op 30 juni 2004 102 A-onderzoeken en 99 AP-onderzoeken in behandeling.
Daarnaast was er een voorraad van 59 A-onderzoeken en 60 AP-onderzoeken die nog niet in
behandeling waren genomen In het voorgaande kwartaal bedroeg deze laatste voorraad 64 A-
onderzoeken en 182 AP-onderzoeken. De hieruit blijkende daling van het aantal onderzoeken
dat nog niet in behandeling kon worden genomen is het eerste gevolg van de gewijzigde
uitvoeringspraktijk met betrekking tot de veiligheidsonderzoeken met veldonderzoek, waarmee
wordt beoogd de doorlooptijden van deze categorie onderzoeken tot aanvaardbare proporties te
bekorten en de voorraden veldonderzoeken versneld af te handelen.
Genoemde cijfers zijn exclusief de onderzoeken naar het eigen personeel. Daarvan waren er
op 30 juni 2004 14 in behandeling en 23 op voorraad.

De gemiddelde behandeltermijn van de A-onderzoeken is door de gewijzigde uitvoeringspraktijk
in de verslagperiode aanzienlijk gedaald; de gemiddelde behandeltermijn van de A-
onderzoeken ten behoeve van de politie is nog niet veranderd.

Gemiddelde behandeltermijn A-onderzoeken (exclusief eigen personeel)
A-onderzoeken
A-onderzoeken politie

16 weken (24 weken in 1e kwartaal 2004)
16 weken (16 weken in 1e kwartaal 2004)
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Bijlage B Kamerstukken

Aanhangsel Handelingen

Aanhangsel Handelingen II nr. 1228
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Wilders over een in Noord-Limburg aangehouden
(mogelijke) terrorist.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1375
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Eerdmans over het recht van vrije meningsuiting
en het mogelijke besluit van columnist en opinieleider Paul Cliteur.

Antwoorden op de mondelinge vragen van het lid Koenders over de bevindingen van VN-
wapeninspecteurs en de nauwe verbindingen met de Nederlandse AIVD en de diverse
Nederlandse ministeries.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1551
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Wilders en Balemans over vermeende
terroristische activiteiten van de voorzitter van de Stichting Islamitische Basisscholen
Amsterdam.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1601
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Wilders over een verbod op terroristen van de
Turkse organisatie DHKP/C.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1644
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Van Fessem en Haersma Buma over
mogelijke schadevergoeding aan Mullah Krekar.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1650
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Lazrak over valse reisdocumenten.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1681
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Wilders en Visser over aanvragen voor
verblijfsvergunning in gemeente Roermond.

Kamervragen

Vragen van het lid Eerdmans over het collecteren via internet door de stichting AI-Aqsa.

Vragen van het lid Sterk over mogelijke gemeentelijke subsidies voor Grijze Wolven.

Vragen van het lid Koenders over de vondst van raketmotoronderdelen uit Irak in een
Rotterdamsschrootverwerkingsbedrijf.

Vragen van de leden Dijsselbloem en Kalsbeek over de komst naar Nederland van de
fundamentalistische Moslimleider Qazi Hussein Ahmed.
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Vragen van het lid Van der Staaij over de komst naar Nederland van de fundamentalistische
moslimleider Qazi Hussel n Ahmed.

Vragen van de leden Dijsselbloem en Kalsbeek over de komst naar Nederland van de
fundamentalistische Moslimleider Qazi Hussein Ahmed.

Vragen van de leden Wilders en Luchtenveld over recente ontwikkelingen bij de AEL.

Vragen van het lid Van der Staaij over de komst naar Nederland van de fundamentalistische
Moslimleider Qazi Hussein Ahmed.

Vragen van de leden Oplaat en Griffith over een aanslag door dierenrechtenterroristen.

Vragen van het lid Wilders over het laatste jaarrapport van het IISS en uitspraken door Interpol.

Vragen van de leden Wilders en Nawijn over terrorisme en de Nederlandse tak van de Al-
Haramein stichting en de Al Tawheed moskee.

Vragen van het lid Sterk over de "liefdadigheidsorganisatie" AI-Haramain.

Vragen van het lid over een mogelijke terreurcel van AI-Qaeda die actief was In Nederland.

Vragen van de leden Wilders en Hirsi Ali over Nederland als mogelijk doelwit voor terroristische
aanslagen van AI-Qaeda.

Vragen van het lid Herben over mogelijke gedetailleerde luchtfoto's op internet van
Nederlandse militaire objecten.

01-06-2004 Toezichtsrapport CTIVD.

14-06-2004 Nota AEL.



40

Nr. 2203668/01

Bijlage C Moties en toezeggingen

Omschrijving van de
motie
Wilders: onderzoek naar
Saoedische financiering binnen
drie maanden (5 mei) afronden,
bevindingen zoveel mogelijk
openbaar maken en
onmiddellijk een einde maken
aan financiering van
antidemocratische en
intolerante organisaties en
moskeeën.

Vindplaats

Spoeddebat
Saoedische
financiering van imams,
Kamerstukken II
2003/04, 27 925, nr.
112.

Stand van zaken

Afgehandeld: De nota is 4
juni naar de TK gezonden.

Actor

D1

D2

Omschrijving van de
toezegging
Vernietiging van gegevens door
de AIVD op basis van een
nieuwe archiefselectielijst
(basisselectiedocument).

Drie jaar na inwerkingtreding
nieuwe WIV wordt de
commissie van toezicht
geëvalueerd.

Met OCW wordt nagegaan of
de 75 jaar termijn in artikel 15
Archiefwet 1995 kan worden
verkort tot 50 jaar (betreft
overbrenging archief-
bescheiden). De Kamer wordt
geïnformeerd over de uitkomst.

Vindplaats

Kamerstukken II
1996/97, 22036, nr.
13.

Kamerstukken II
1999/2000, 22036, nr.
15.

Plenair debat nieuwe
WIV op 28 juni 2001,
Handelingen II
2000/01 , 25 877, nr.
93, blz. 5839.
Plenair debat nieuwe
WIV op 28 juni 2001,
Handelingen II
2000/01 , 25 877, nr.
93, blz. 5855.

Stand van zaken

Met de MIVD en het NA is
nader overleg gevoerd over
de selectiecriteria. Aan een
(grondige) herziening van
het concept-BSD wordt
gewerkt. Er wordt gekoerst
op aanbieding aan de TK
voor het zomerreces.
Wordt in 2005 in
behandeling genomen.

OCW doet niets. AIVD
maakt zelf een brief, die
voor het zomerreces naar
de TK moet. In behandeling
bij KJ7.

Actor

D6
D7

D7

D6
D7

D7
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Omschrijving van de
toezegging

Vindplaats Stand van zaken Actor

De minister zal de vaste cie
BZK vergelijkende gegevens
verstrekken over de omvang
van buitenlandse veiligheids-
diensten, in het licht van een
algemene gedachtewisseling
over de positie van de AIVD in
de Nederlandse samenleving.

AO Jaarverslagen BVD
en AIVD 2001 en
rekrutering in
Nederland voor de
jihad d.d. 1 december
2002, Kamerstukken II
2002/03, 28 600 VII, nr.
43. blz. 9.

Dit punt zal worden
meegenomen in de aan de
Kamer voor het zomerreces
toegezegde bestuurlijke
evaluatie van de AIVD. In
behandeling bij SPC.

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

D1
D7

De minister zal bezien hoe hij
de Kamer geobjectiveerde
informatie over de financiering
van moskeeën zou kunnen
doen toekomen.

AO Jaarverslagen BVD
en AIVD 2001 en
rekrutering in
Nederland voor de
jihad d.d. 1 december
2002, Kamerstukken II
2002/03, 28 600 VII, nr.
43, blz. 11.

Afgehandeld: De toezegging
is ten dele afgehandeld
middels het FEC rapport
"Non-profitorganisatie en
terrorismebestrijding" en is
verder meegenomen in de
nota mbt Saoedische
financiering die 4 juni aan de
TK is gezonden.

D1
D2

De AIVD en het KLPD gaan
bezien of het juridisch en
technisch mogelijk is om de
informatieverstrekking langs
geautomatiseerde weg te
faciliteren.

Brief Algemene
Rekenkamer met
rapport "Uitwisseling
van opsporings- en
terrorisme-informatie",
Kamerstukken II
2002/03, 28 845, nrs.
1-2, blz. 7.

In behandeling bij B&E1
i.o.m. IO6 en KJ7.

D1
D6
D7

De minister zegt toe de Kamer
over de achtergronden van
zaken zoals
dierenrechtenactivisme beter te
informeren, opdat zij daarover
in thematische zin kan
debatteren.

AO Jaarverslag AIVD
2002, Kamerstukken II
2003/04, 29 037, nr. 2,
blz. 4/5.

Het streven is de nota kort
na het verschijnen van het
jaarverslag aan de Kamer te
zenden. In behandeling bij
D1 en IEB.

D1
D7

De minister wil expliciet nagaan
of de formatie van de AIVD
voldoende is toegesneden op
het leveren van ambtsberichten
van toereikende kwaliteit aan
het OM.

AO Jaarverslag AIVD
2002, Kamerstukken II
2003/04, 29 037, nr. 2,
blz. 6.

Dit punt zal worden
meegenomen in de aan de
Kamer voor het zomerreces
toegezegde bestuurlijke
evaluatie van de AIVD.

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
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Omschrijving van de
toezegging
De minister zegt toe over drie
maanden (d.w.z. vóór 5 mei) de
Kamer een briefte sturen met:
- st.v.z. onderzoek Saoedische
financiering
- overige acties, zoals gesprek
met ambassadeur
- st.v.z. imamopleiding
-juridische positie (bijv.
civielrechtelijk optreden en
moratorium op verstrekken van
werkvergunningen buitenlandse
imams)

De minister heeft de Kamer
meegedeeld dat het om vijf
imams, één student en relatief
beperkte bedragen gaat.

De minister zeg toe dat in de
brief aan de Kamer man en
paard (de namen van de tien
moskeeën waarover HAIVD bij
de persconferentie over het
jaarverslag sprak) zullen
worden genoemd en dat nader
zal worden ingegaan op het
punt van Saoedische ngo's als
financieringsbron voor
Nederlandse moskeeën.
De minister is bereid een soort
sterkte-zwakteanalyse te laten
maken met betrekking tot de
AIVD. Beoordeeld zullen
worden de taken, de
bevoegdheden en de wijze
waarop de AIVD In de praktijk
werkt en uitvoering geeft aan
opdrachten en zelfstandig
initiatieven neemt. De minister
zal daarover vóór de zomer van
2004 rapporteren. Daarbij kan
dan de eerste rapportage van
de commissie van toezicht

Vindplaats

Spoeddebat
Saoedische
financiering imams,
Handelingen II
2003/04, nr. 48, blz.
3271 en 3276.

AO Bestrijding
internationaal
terrorisme,
Handelingen II
2003/04, nr. 66, blz.
4346.

Spoeddebat Al
Tawheed moskee,
Handelingen II
2003/04, blz. 72-4729
en 72-4730.

Debat over de brief van
het kabinet over het
niet indienen van een
toestemmingswet voor
het voorgenomen
huwelijk van Z.K.H.
prins Johan Friso en
mevrouw M.M. Wisse
Smit, Handelingen II
2003/04, nr. 15, blz.
913/914.

Stand van zaken

Afgehandeld: De nota is 4
juni naar de TK gezonden.

In maart is de commissie
Bestuurlijke Evaluatie AIVD
geïnstalleerd.

Actor

D1
D7

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
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Omschrijving van de
toezegging
worden betrokken.
In de loop van de komende
maanden zal de Kamer
schriftelijk worden geïnformeerd
over de stand van zaken van de
verschillende onderdelen t.a.v.
de opbouw van het nieuwe
stelsel bewaken en beveiligen.
De minister heeft aangegeven
dat de noodzaak van
aanpassing van de WIV, o.a.
mbt vereenvoudiging van
gegevensverstrekking door
derden aan de diensten, op
korte termijn wordt onderzocht.
In dit kader wil hij tevens heel
uitdrukkelijk bezien of de term
"ernstig" in artikel 6 niet moet
worden geschrapt.

Vindplaats

AO Bestrijding
internationaal
terrorisme,
Kamerstukken II
2003/04, 27 925, nr.
122, blz. 7

Kamerstukken II
2003/04, 27 925, nr.
123, blz. 8

AO Bestrijding
internationaal
terrorisme,
Handelingen II
2003/04, nr. 66, blz.
4344.

Stand van zaken

Primair een DGOOV-punt,
maar met bijdrage van de
dienst.

In behandeling.

Actor

D3

D7
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Bijlage D Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
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Bijlage E Ambtsberichten

Hieronder volgt een lijst met ambtsberichten welke zijn uitgegaan in de periode april tot en met
juni 2004. De genummerde ambtsberichten en contextuele ambtsberichten hebben betrekking
op de 'groep van 150'.

Datum
01-04-04

02-04-04

02-04-04

09-04-04

13-04-04

14_04-04

Documentnr.
2146794/01

2150584/01

2148266/01

2150690/01

2152786/01

2152780/01

2152781/01
2152782/01

2152783/01

2152784/01
2152771/01

2152772/01

2152768/01
2152769/01

2152770/01
2152764/01
2152763/01

2153599/01
2153600/01
2153601/01

2153602/01
2152785/01

2152787/01

2152788/01

2152484/01

Onderwerp
Ambtsbericht inzake
Aanvullend ambtsbericht inzake

Ambtsbericht inzake
Ambtsbericht inzake
Ambtsbericht nr. 105
Ambtsbericht n r. 104
Ambtsbericht nr. 103
Ambtsbericht n r. 102
Ambtsbericht nr. 91
Ambtsbericht nr. 90
Ambtsbericht nr. 85
Ambtsbericht nr. 69
Ambtsbericht nr. 59
Ambtsbericht nr. 52
Ambtsbericht n r. 24
Ambtsbericht nr. 21
Ambtsbericht nr. 22
Ambtsbericht n r. 114
Ambtsbericht nr. 113
Ambtsbericht n r. 111
Ambtsbericht n r. 110
Ambtsbericht n r. 106
Ambtsbericht n r. 109
Ambtsbericht n r. 112
Ambtsbericht inzake

Afnemer
LOvJ
LOVJ

Min. van Fin.
LovJ
Korpschef KLPD

Min. van Fin.
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Datum
16-04-04

20-04-04
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Documentnr.
2154682/01

2154692/01
2154710/01

2154697/01

2154703/01

2154712/01

2154695/01

2154701/01

2154690/01

2154685/01

2154699/01

2154686/01

2154700/01

2154677/01

2154693/01

2154680/01

2154705/01

2155382/01

2155917/01

2155918/01

2155919/01

2155920/01

2155921/01

2155922/01

2154707/01

2155980/01

Onderwerp

Ambtsbericht nr. 57

Ambtsbericht nr. 2

Ambtsbericht nr. 15

Ambtsbericht nr. 6

Ambtsbericht nr. 12
Ambtsbericht nr. 18

Ambtsbericht nr. 5

Ambtsbericht nr. 10

Ambtsbericht nr. 1

Ambtsbericht nr. 62

Ambtsbericht nr. 7

Ambtsbericht nr. 63

Ambtsbericht nr. 9

Ambtsbericht nr. 55

Ambtsbericht nr. 3

Ambtsbericht nr. 56

Ambtsbericht nr. 13

Ambtsbericht nr. 61

Ambtsbericht nr. 50

Ambtsbericht nr. 40

Ambtsbericht nr. 39

Ambtsbericht nr. 38

Ambtsbericht nr. 31

Ambtsbericht nr. 20

Ambtsbericht nr. 14

Ambtsbericht nr. 1 1

Afnemer

Korpschef KLPD

Korpschef KLPD
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Datum
20-04-04

20-04-04

20-04-04

22-04-04

Documentnr,
2156147/01
2156148/01
2155519/01
2156149/01
2156150/01
2156151/01
2156153/01
2155517/01
2156152/01
2155515/01
2156285/01
2156299/01
2156292/01
2156837/01
2156839/01
2156307/01
2156310/01
2156313/01
2156315/01
2156364/01
2156367/01
2156457/01
2156459/01
2156474/01
2156476/01
2156478/01
2156745/01

2156850/01

2156485/01
2156490/01
2156493/01
2156496/01
2157253/01
2157284/01
2157280/01
2157283/01
2157256/01
2157263/01

Onderwerp
Ambtsbericht nr. 23
Ambtsbericht nr. 26
Ambtsbericht nr. 28
Ambtsbericht nr. 29
Ambtsbericht nr. 33
Ambtsbericht nr. 35
Ambtsbericht nr. 37
Ambtsbericht nr. 46
Ambtsbericht nr. 48
Ambtsbericht n r. 49
Ambtsbericht nr. 64
Ambtsbericht nr. 65
Ambtsbericht nr. 66
Ambtsbericht nr. 71
Ambtsbericht nr. 72
Ambtsbericht nr. 73
Ambtsbericht nr. 76
Ambtsbericht nr. 79
Ambtsbericht nr. 82
Ambtsbericht nr. 83
Ambtsbericht nr. 84
Ambtsbericht nr. 86
Ambtsbericht nr. 87
Ambtsbericht nr. 88
Ambtsbericht nr. 89
Ambtsbericht n r. 92
Ambtsbericht inzake

Ambtsbericht inzake

Ambtsbericht nr.25
Ambtsbericht nr.32
Ambtsbericht nr. 47
Ambtsbericht nr. 51
Ambtsbericht nr. 94
Ambtsbericht nr. 95
Ambtsbericht nr. 98
Ambtsbericht nr. 101
Ambtsbericht
Ambtsbericht

Afnemer
Korpschef KLPD

LOVJ

Min. van BuiZa
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Datum
26-04-04

26-04-04

28-04-04

28-04-04

28-04-04

28-04-04

28-04-04

03-05-04

07-05-04

Documentnr,
2158584/01
2158583/01
2158585/01
2158588/01
2158586/01
2158635/01
2158638/01
2158636/01
2158642/01
2158633/01
21 58622/01
2158617/01
2158619/01
2156311/01
2158615/01
2158614/01
2158612/01
2158607/01
2158609/01
2159315/01
2159321/01
2159319/01
2161534/01

2161562/01

2161351/01
2154711/01
2161352/041
2161348/01
2161349/01
2161350/01
2161347/01
2161359/01
2161358/01
2152765/010

2161562/01

2161534/01

2161884/01

2164864/01

Onderwerp
Ambtsbericht nr. 27
Ambtsbericht nr. 34
Ambtsbericht nr. 36
Ambtsbericht nr. 41
Ambtsbericht nr. 43
Ambtsbericht nr. 54
Ambtsbericht nr. 58
Ambtsbericht nr. 60
Ambtsbericht nr. 67
Ambtsbericht nr. 68
Ambtsbericht nr. 70
Ambtsbericht nr. 74
Ambtsbericht nr. 77
Ambtsbericht nr. 78
Ambtsbericht nr. 80
Ambtsbericht nr. 81
Ambtsbericht nr. 93
Ambtsbericht nr. 99
Ambtsbericht n r. 100

Contextueel ambtsbericht nr. 46
Contextueel ambtsbericht nr. 48
Contextueel ambtsbericht nr. 49
Ambtsbericht inzake

Ambtsbericht inzake

Ambtsbericht n r. 117
Ambtsbericht nr. 16
Ambtsbericht n r. 115
Ambtsbericht nr. 53
Ambtsbrericht nr. 45
Ambtsbericht nr. 44
Ambtsbericht nr. 42
Ambtsbericht nr. 116
Ambtsbericht nr. 30
Ambtsbericht nr. 19
Ambtsbericht inzake

Ambtsbericht inzake

Ambtsbericht inzake

Ambtsbericht inzake

Afnemer
Korpschef KLPD

Korpschef KLPD

LovJ

LovJ

Korpschef KLPD

LOVJ

LOVJ

Min. van EZ

LovJ
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Datum
07-05-04

12-05-04
13-05-04
13-05-04
18-05-04

18-05-04
24-05-04

25-05-04

27-05-04
27-05-04
27-05-04
28-05-04

28-05-04

04-06-04
04-06-04
08-06-04

09-06-04

10-06-04
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Documentnr.
2164695/01
2164742/01
2166208/01
2164738/01
2164735/01
2164730/01
2164725/01
2162775/01
2164724/01
2164716/01
2162774/01
2164696/01
2164689/01
2164205/01
2168401/01
2169399/01
2169359/01
2169802/01

2170648/01
2172092/01

2172259/01
2172279/01

2173040/01
2173177/01
2173690/01
2174814/01

2174675/01

2177135/01
2177382/01
2179612/01

2180050/01
2180029/01
2180024/01
2181341/01
2180404/01

-JSsft^

Onderwerp
Contextueel ambtsbericht nr. 25
Contextueel ambtsbericht nr. 117
Contextuee! ambtsbericht nr. 116
Contextueel ambtsbericht nr. 43
Contextueel ambtsbericht nr. 42
Contextueel ambtsbericht nr. 41
Contextueel ambtsbericht nr. 39
Contextueel ambtsbericht nr.40
Contextueel ambtsbericht nr. 37
Contextueel ambtsbericht nr. 35
Contextueel ambtsbericht nr. 31
Contextueel ambtsbericht nr. 28
Contextueel ambtsbericht nr. 23
Ambtsbericht nr. 17
Ambtsbericht inzake
Ambtsbericht inzake
Ambtsbericht inzake
Ambtsbericht inzake

Ambtsbericht inzake
Ambtsbericht inzake

Contextueel ambtsbericht nr. 36
Contextueel ambtsbericht nr. 38

Ambtsbericht inzake
Ambtsbericht inzake
Ambtsbericht inzake
Ambtsbericht inzake

Ambtsbericht inzake

Ambtsbericht inzake
Aanvullend ambtsbericht
Contextueel ambtsbericht nr. 10
Contextueel ambtsbericht nr. 18
Contextueel ambtsbericht nr. 1
Contextueel ambtsbericht nr. 2
Contextueel ambtsbericht nr. 102
Aanvullend ambtsbericht

Afnemer
Korpschef KLPD

HIND/Justitie
Min. van Fin.
Min. van Fin.
Min. van Fin.
LOVJ
Min. voorV&l

KC KLPD

Min. van Fin.
Min. van Fin.
Min. van Fin.
LovJ

LOvJ,

LOvJ
LOvJ
Korpschef KLPD
Korpschef KLPD

LOVJ



Nr. 2203668/01

Datum Documentnr. Onderwerp Afnemer
14-06-04 2182643/01

2182581/01
2182710/01
2182769/01
2182781/01
2182812/01

Contextuee! ambtsbericht nr. 103
Contextueel ambtsbericht nr. 109
Contextueel ambtsbericht inzake

Contextueel ambtsbericht inzake

Contextueel ambtsbericht nr. 114
Contextueel ambtsbericht nr. 113

Korpschef KLPD

18-06-04 2185570/01 Ambtsbericht inzake LOVJ

18-06-04 2186185/01 Amtbsbericht inzake LOVJ

21-06-04 2186234/01
2186254/01
2186285/01

Contextueel ambtsbericht nr. 30
Contextueel ambtsbericht nr. 21
Contextueel ambtsbericht nr. 26

Korpschef KLPD

22-06-04 2186988/01 Contextueel ambtsbericht nr. 3 Korpschef KLPD
24-06-04 2187980/01 Ambtsbericht inzake Min. van Fin.

29-06-04 2190221/01 Aanvullend ambtsbericht inzake LOvJ
29-06-04 2190169/01

2190144/01
2190166/01
2190115/01
2190113/01
2190110/01

Contextueel ambtsbericht nr. 29
Contextueel ambtsbericht nr. 32
Contextueel ambtsbericht nr. 11
Contextueel ambtsbericht nr. 17
Contextueel ambtsbericht inzake
Contextueel ambtsbericht nr. 12

Korpschef KLPD




