Nr. 1960167/01

Driemaandelijkse rapportage oktober - november - december 2002

Inhoudsopgave

1.

Tegenkrachten bij integratie

2

2.

Terrorisme

6

3.

Politiek (gewelddadig) activisme

11

4.

Ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden

13

5.

Bedreiging internationale rechtsorde

15

6.

Andere gewichtige belangen van de staat

19

7.

Beveiligingsbevordering

20

8.

Inlichtingen buitenland

22

9.

Samenwerking

24

10.

Overig

28

Bijlage A Verrichte veiligheidsonderzoeken en werkvoorraad

35

Bijlage B Inzageverzoeken en verzoeken om kennisneming

36

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, 24 februari 2003

Nr. 1960167/01
1.

Tegenkrachten bij integratie

1.1 Extreem rechtse aanwezigheid bij Jeruzalem-demonstratie
Op 29 november hebben ongeveer vierhonderd personen in Den Haag meegelopen met de
zogeheten Al Qods (Jeruzalem-) demonstratie. Deze betoging wordt ieder jaar georganiseerd
op de laatste vrijdag van de Ramadan en staat in het teken van protest tegen de Israëlische
"bezetting" van de islamitische heiligdommen in Jeruzalem. De deelnemers zijn voor een groot
deel allochtone moslims. Voor de tweede achtereenvolgende keer hebben echter ook de
Groningse nationaal-socialist Eite Homan en enkele van zijn kameraden aan deze betoging
deelgenomen. Homan, actief binnen de Nederlandse Volks-Unie (NVU) en de Anti-Zionistische
Beweging (AZB), droeg een spandoek met de tekst "Nieder mit den Zionisten". De neonazi's
werden op geen enkele wijze door de overige deelnemers ervan weerhouden deel te nemen
aan de protestbetoging.
Homan ziet Arabische nationalisten en radicale moslims als de enige politieke krachten die zich
succesvol verzetten tegen de - zijns inziens - toenemende invloed van de Verenigde Staten,
Israël en het "joods financieel kapitaal". Op de weerwolf-website, die naar alle waarschijnlijkheid
gemaakt wordt door medestanders van Homan, worden Palestijnen geëerd die zichzelf in Israël
hebben opgeblazen.

Homan was eerder aanwezig bij een pro-Palestijnse demonstratie op 3 april 2002 en een antioorlogsdemonstratie van 26 oktober jongstleden. Bij de laatste betoging, waar geprotesteerd
werd tegen een mogelijke aanval op Irak, diende Homan zich ijlings uit de voeten te maken
nadat hij was herkend door ultralinkse demonstranten.
De AIVD heeft, zoals gebruikelijk, voorafgaand aan de demonstratie een dreigingsanalyse
vervaardigd ten behoeve van de terzake competente overheden.
1.2 Controversiële uitingen binnen LPF-Leefbaarstroming
Michiel Smit, gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam (LR), blijft de aandacht trekken van de
media. De Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka wist in oktober te melden dat Smit actief
was op de extreem rechtse webfora "Polinco" en "Stormfronf.
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1.3 Bedreigingen Ayaan Hirsi Ali
De bedreigingen aan het adres van mevrouw Ayaan Hirsi Ali naar aanleiding van een
televisieprogramma waarin zij, als afvallige, fundamentele kritiek uitte op de islam, waren voor
de AIVD aanleiding om op 20 september een dreigingsanalyse aan de Technische Evaluatie
Commissie (TEC) en de Grote Evaluatiedriehoek (GED) uitte brengen. Daarin werd
geconcludeerd dat hier sprake was van een serieus te nemen dreiging en bovendien een
aantasting van de democratische rechtsorde. Sinds 22 november heeft Hirsi Ali permanente
persoonsbeveiliging. Door haar actieve rol in de verkiezingscampagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen en de daarmee gepaarde gaande publieke optredens, is haar veiligheid een
punt van aanhoudende zorg.

Gezien de negatieve gevoelens die Hirsi Ali opwekt bij een groot deel van de moslims in
Nederland en gezien de rol die voor haar in de Nederlandse politiek weggelegd lijkt te zijn, zal
de dienst alert blijven om mogelijke nieuwe (levens)bedreigingen aan haar adres tijdig te
onderkennen.
1.4 De Arabisch-Europese Liga (AEL)
De AEL oefent in België grote aantrekkingskracht uit op jonge mensen, met name op jongeren
van Marokkaanse afkomst, door haar etnisch-religieus gemotiveerde claims op politiek,
maatschappelijk en cultureel gebied. Mede als gevolg van grote media-aandacht en een
repressief beleid van de Belgische overheid krijgen de AEL en haar leider, Dyab Abou Jahjah,
steeds meer aandacht. Vooralsnog is de aanhang van de organisatie nog klein, maar hij is wel
groeiende.
De aangekondigde vestiging van afdelingen van de AEL in Nederland heeft ook hier voor veel
aandacht van de media gezorgd. En ook hier blijken de ideeën van de AEL veel weerklank te
vinden onder jonge mensen van Marokkaanse afkomst. Echter, de visie van deze organisatie
gaat uit van de Arabische identiteit van haar leden en haar aanhangers. Deze zienswijze begint
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in Nederland weerstand op te wekken bij een deel van de Marokkaanse jeugd, dat trots zegt te
zijn op zijn Berber-afkomst. De jongeren stellen dat de AEL niet zonder meer op alle moslims
de Arabische identiteit mag plakken. Zij vinden bovendien dat de organisatie alleen de
Arabische agenda dient. In een document op Internet over visie en levensbeschouwing van de
beweging wordt inderdaad gesteld dat de voornaamste bestaansreden van de liga ligt in het
bevorderen en verdedigen van de belangen van de Arabische immigranten in Europa en de
belangen van de Arabische wereld.
Gezien de mogelijke komst van de AEL in Nederland en de anti-integratieve opvattingen van de
voorzitter van de liga, hebben de ontwikkelingen in deze zaak de aandacht van de dienst.

1.5 Marokkanen in Gouda

1.6 Bekeringen in Utrecht

1.7 Invloed Turkse verkiezingen op de Turkse gemeenschap in Nederland
De Turkse gemeenschap in Nederland heeft het verloop van de Turkse verkiezingen nauwgezet
gevolgd en kleine aantallen personen zijn zelfs speciaal voor hun gang naar de stembus naar
Turkije getogen. Met de klinkende verkiezingsoverwinning van de AK-partij zijn alle traditionele
partijen weggevaagd. De stemming van de Turkse gemeenschap in Nederland ten aanzien van
de verkiezingsuitslag is tot nu toe als voorzichtig optimistisch te betitelen. Een aantal politieke
stromingen binnen het Turkse politieke spectrum, waaronder met name Turks extreemrechts en
de Turkse Koerden, zal opnieuw zijn strategie moeten herijken. Alleen Turks extreemlinks,
waaronderde DHKP/C, en kleinere radicaal-islamitische groeperingen, zoals de
Kaplanbeweging, hebben zich bij voorbaat negatief over de verkiezingen uitgelaten, maar deze
groeperingen wijzen het Turkse staatsbestel in zijn geheel op voorhand af. De dienst beschikt
niet over aanwijzingen dat Turkse oppositionele groeperingen in Nederland tegen de nieuwe
regering zullen ageren.
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1.8 Uitleveringsverzoek PKK-leidster afgewezen
Op 10 december heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat Nuriye Kesbir (lid van de
Presidentiële Raad, het hoogste orgaan van PKK / KADEK) niet aan Turkije uitgeleverd mag
worden. Het vonnis werd gemotiveerd met de verklaring dat de door Turkije aangevoerde
beschuldigingen - lidmaatschap van de PKK - naar Nederlands recht geen strafbare feiten
opleveren. Het Openbaar Ministerie kan tegen het vonnis nog in beroep gaan. Het vonnis
betekent voor de hier in Nederland aanwezige PKK / KADEK-sympathisanten meer zekerheid
ten aanzien van de (on)mogelijkheid van uitzettingen naar Turkije.
Overigens zij opgemerkt dat de recente afschaffing van de doodstraf in Turkije op dat punt geen
belemmering meer vormt voor uitzetting of uitlevering naar Turkije.
Op 17 december beoordeelde de Amsterdamse rechtbank de bewijsvoering van de overheid
inzake de ongegrondverklaring van Kesbirs asielverzoek - op grond van artikel 1F van het
Vluchtelingenverdrag - als onvoldoende en gaf aan dat Kesbir daarom opnieuw tot de
asielprocedure dient te worden toegelaten. Daarnaast heeft de Hoge Raad op 19 december
bepaald dat Kesbir de uitslag van haar asielaanvraag in vrijheid mag afwachten en niet opnieuw
in hechtenis mag worden genomen. Nuriye Kesbir is in vrijheid gesteld en verblijft momenteel in
Nederland.

1.9 Ontwikkelingen rond de toetreding van Turkije tot de EU
Op 12 december hebben de EU-leden in Kopenhagen besloten dat in december 2004 een
besluit zal worden genomen over de toetredingsonderhandelingen tussen Turkije en de
Europese Unie.
Bij het onderzoek van de AIVD naar politieke tegenstellingen en geïmporteerde conflicten
binnen de Turkse gemeenschap in Nederland is naar voren gekomen, dat het streven van de
Turkse overheid om aansluiting te zoeken bij de EU hier op zeer brede steun kan rekenen en
dat deze politiek derhalve niet leidt tot interne verdeeldheid of spanningen. Een aanhoudend
afwerende houding van de Nederlandse overheid tegenover Turkse toetreding tot de EU zou op
langere termijn mogelijk wel tot frustratie en protesten kunnen leiden.
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2.

Terrorisme

2.1 Al Qa'ida-gerelateerd netwerk in Nederland

2.2 Recruteringen voor de jihad
Op 30 augustus werd op aangeven van de AIVD een aantal personen aangehouden dat zich
bezighield met onder andere het rekruteren van jonge mannen ten behoeve van de
internationale jihad.
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Op 9 december 2002 werd de nota 'Rekrutering in Nederland voor de jihad, van incident naar
trend' aan de Tweede Kamer aangeboden. In de nota wordt onder andere aandacht gevraagd
voor de nationale en internationale context waarin de opkomst van het fenomeen rekrutering
voor de gewapende strijd tegen vijanden van de islam moet worden begrepen. Hierbij spelen
stagnerende integratie en deels in het verlengde daarvan toenemende radicalisering van kleine
delen van de islamitische gemeenschap in Nederland een belangrijke rol. De nota is met zorg
ontvangen.
Rekrutering voor de jihad heeft naar aanleiding van de nota duidelijke aandacht gekregen in de
media. Op verschillende plaatsen is door politiek, publiek en pers zorg uitgesproken omtrent de
in de nota geschetste problemen. Hiermee lijken de met het uitbrengen van de nota beoogde
doelstellingen, te weten het signaleren van deze ontwikkeling die de democratische rechtsorde
bedreigt en het alerteren van de Nederlandse samenleving, te zijn verwezenlijkt.
Op 18 december 2002 werden vier van betrokkenheid bij terrorisme verdachte personen door
de rechtbank van Rotterdam vrijgesproken. Op dat moment zaten drie van hen vast. De rechter
oordeelde dat het Openbaar Ministerie bedoelde personen slechts op basis van een
ambtsbericht van de AIVD als verdachten had aangemerkt, en dat deze grondslag formeel
gesproken onvoldoende is. De uitspraak is kritisch ontvangen. De implicaties van deze
uitspraak met betrekking tot terrorismebestrijding worden momenteel bestudeerd. De
aanhoudingen waren verricht op 13 september 2001. Betrokkenen maakten deel uit van een
internationaal operende terroristische cel die voorbereidingen trof voor een aanslag op een
Amerikaans doel in Parijs. Van de drie in vrijheid gestelde personen zijn twee inmiddels
vertrokken naar landen van waaruit zij Nederland waren binnengekomen, te weten Frankrijk en
Canada. De derde, een Algerijn zonder status, verblijft momenteel in vreemdelingenbewaring.
De Algerijnse overheid heeft voor deze persoon een laissez-passer verschaft.
2.3 Dossier Sison
Op 28 oktober zijn de in Utrecht woonachtige J.M. Sison en de NPA (New People's Army)
opgenomen op de E U-lijst (Clearing House) van terroristische organisaties, waarvan de EUlidstaten de tegoeden moeten bevriezen. De CPP (Communist Party of the Philippines) is ook
voorgelegd aan de Clearing Housecommissie maar nog niet op de EU-lijst geplaatst. Eerder, in
augustus, waren Sison, de NPA en de CCP reeds op de lijst van de Verenigde Staten van
terroristische organisaties geplaatst en had de Nederlandse overheid een aantal beperkende
financiële maatregelen aan hen opgelegd.

2.4 DHKP/C, terrorisme en een feestavond
Op 21 december organiseerde de Stichting TAYAD Comité een culturele manifestatie in Ahoy,
Rotterdam. De Stichting heeft als doel 'het verlenen van hulp aan politieke gevangenen in
Turkije, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
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daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.' Een deel van de politieke
gevangenen in Turkije waaraan gerefereerd wordt betreft activisten van de links-extremistische
organisatie DHKP/C. Deze gevangen DHKP/C-ers zijn sinds 20 oktober 2000 in hongerstaking
uit protest tegen de omvorming van het Turkse gevangeniswezen. Ten gevolge van deze
hongerstaking zijn reeds meer dan vijftig mensen overleden.
Voor (ondersteuning van) terroristische (DHKP/C-) activiteiten door
bovengenoemde Stichting zijn echter tot op heden geen aanwijzingen. De inschatting van de
dienst is, dat de DHKP/C in toenemende mate haar activiteiten onder de noemer van het
TAYAD Comité zal laten plaatsvinden. Hierbij speelt mee dat de DHKP/C op de EU-lijst van
terroristische organisaties is geplaatst. De dienst heeft voorafgaand aan de manifestatie aan de
terzake competente overheden laten weten geen ordeverstoringen te verwachten. De avond is
zonder incidenten verlopen.
Van 19 tot en met 21 december 2002, dus de dagen voorafgaand aan de manifestatie in Ahoy,
heeft het 'Initiatief voor een Internationaal Platform tegen Isolatie' een internationaal symposium
georganiseerd over de politieke, juridische en medische aspecten van gevangenis-isolatie. De
aanleiding voor het symposium vormde de herdenking van de moord op 28 politieke
gevangenen in Turkije in het jaar 2000. Ook tijdens dit symposium hebben zich geen
ongeregeldheden voorgedaan.

2.5 Dreiging van aanslagen door Tsjetjenen
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2.6
en steun aan terrorisme
Het onderzoek van de AIVD naar de activiteiten van de (illegaal in Nederland verblijvende)
Tsjetsjeense zakenman
, die mogelijk betrokken is bij financiële en logistieke
ondersteuning van gewapende strijdgroepen in Tsjetsjenië, is in een stroomversnelling
gekomen als gevolg van zijn initiatief tot het oprichten van een vanuit Nederland verspreide
krant voor Tsjetjenen in de diaspora. Het eerste nummer van de "Chechen Times" zou door
hem worden gepresenteerd tijdens een persconferentie op 24 oktober in Nieuwspoort, de
ochtend na het begin van de gijzelingsactie door Tsjetjeense terroristen in een schouwburg in
Moskou.

De gebeurtenissen in Moskou waren trouwens voor het management van
Nieuwspoort aanleiding om de persconferentie en presentatie van de "Chechen Times" de
volgende ochtend niet in het perscentrum te laten doorgaan.
De verharding van de Tsjetsjeense strijd heeft geleid tot een verdere intensivering van het
onderzoek van de AIVD naar de Tsjetsjeense gemeenschap in Nederland en mogelijke
gewelddadige elementen daarin. Wat betreft
bezit de AIVD tot op dit ogenblik geen
harde bewijzen van zijn daadwerkelijke betrokkenheid bij ondersteuning van Tsjetsjeense
strijdgroepen.
2.7 Iran
De stichting Solidariteit met Iraanse Mensen (SIM) zamelt in Nederland geld in voor de
Mujahedin-e Khalq (MKO), een terroristische organisatie. Uit onderzoek van de AIVD is
gebleken dat de bestemming van de gelden in tegenspraak is met de door de SIM opgegeven
doelen.
Evenals voorgaande jaren heeft de SIM tegen het einde van het jaar de fondsenwerving ten
behoeve van de MKO geïntensiveerd. Onder het mom van steun aan behoeftige Iraanse
weeskinderen wordt getracht (potentiële) donateurs te bewegen tot gulle gaven. Richtte de SIM
zich voorheen voornamelijk op fondsenwerving in publieke ruimten (collectes in winkelcentra),
thans is een verschuiving waarneembaar naar een directe, persoonlijke benadering van
donateurs. De misleidende en vasthoudende verzoeken van de SIM richten zich onder andere
op kwetsbare personen, die moeilijk weerstand kunnen bieden.
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2.8 NBC Terrorisme
2.8.1 Raadplegen Nationaal Meetnet Radioactiviteit

2.8.2 Inschakelen één-loketfunctie onderzoeksinstellingen
De voortgangsrapportage "Tegengaan van terroristische aanslagen met NBC middelen"
beschrijft het beleidsinitiatief om een één-loketfunctie te creëren, waarbij bestaande laboratoria
en onderzoeksinstellingen gecoördineerd samenwerken.

2.9 Financiering Terrorisme
2.9.1 Bevriezing tegoeden Benevolence International Nederland
In het kader van het onderzoek naar betrokkenheid van in Nederland gevestigde personen en
instellingen bij de financiering van terrorisme heeft de AIVD een ambtsbericht uitgebracht aan
het ministerie van Financiën omtrent de stichting Benevolence International Nederland. Deze
stichting maakt deel uit van de Benevolence International Foundation, welke door de VS op een
freezelist is geplaatst. Het ambtsbericht van de AIVD heeft er mede toe geleid dat het saldo van
de rekening van genoemde stichting is bevroren.
2.9.2 Financieel onderzoek naar AI-Aqsa Martelarenbrigades
De AI-Aqsa Martelarenbrigades staan vermeld op de lijst behorende bij het gemeenschappelijk
standpunt van de raad van de Europese Unie (2002/847/GBVB van 28 oktober 2002). De AIVD
onderzoekt de geldstromen van de Nederlandse stichting AI-Aqsa en gerelateerde personen en
organisaties. Het is vooralsnog niet gebleken dat deze geldstromen een andere dan een
charitatieve aanwending krijgen.
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3.

Politiek (gewelddadig) activisme

3.1 Dieren rechtenactivisme
De (ook economisch) schadelijke activiteiten gepleegd door dierenrechtenactivisten, die na de
moord op Fortuyn in aard en aantal terugliepen, hebben in het laatste kwartaal van 2002 een
hoogtepunt bereikt. Op 25 november werd door een aantal activisten ingebroken bij het
Rijswijkse BPRC, waarbij veel schade werd aangericht en een poging werd ondernomen
bedrijfsgegevens in bezit te krijgen. Ook werden wederom enkele nertsenfarms aangedaan,
waarbij duizenden pelsdieren werden bevrijd.
Zorgwekkend is de plotselinge toename van brandstichtingen: in Den Haag, Goor en Wezepe
werden diverse vrachtwagens in brand gestoken.

3.2 Links activisme
Op het gebied van antiglobalisering is sprake van een status quo. De marxistische
Internationale Socialisten blijven actief, ook bij manifestaties in het buitenland. De uit de oude,
linkse, (kraak)beweging stammende activisten beperken zich daarentegen tot schriftelijke
uitingen en een enkele actie bij symbolische doelen in Nederland. De Europese Top in
Kopenhagen kreeg te maken met (vreedzame) deelname van zowel "linkse" activisten als ook
Internationale Socialisten (IS).
Laatstgenoemde groepering blijft zich bezighouden met het overnemen van door anderen
geëntameerde acties. De laatste jaren zijn de Internationale Socialisten mede daardoor in
aantal gegroeid. Deze zegetocht begon min of meer met de onrust bij de NS (het zogenaamde
"rondje om de kerk"). Daarna volgden de antiglobalisering, het verzet tegen de plannen van Pim
Fortuyn, de acties tegen de dreigende oorlog in Irak en - als voorlopig laatste - de
protestbijeenkomst bij de Belgische diplomatieke vestiging in Amsterdam waar de IS, samen
met de Stichting Tweede Generatie, betoogden tegen de moord op een Antwerpse Marokkaan
en de demonisering door premier Verhofstadt van de Arabisch-Europese Liga (AEL) van Abu
Jahjah.
3.3

3.4

PRMS

Molukse ordedienst PAS
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3.5

infiltratie bij Nationaal Congres?
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4.

Ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden

4.1 Russische inlichtingendiensten
De AIVD heeft het onderzoek naar Nederlandse aspecten in de stukken uit het KGB-archief van
Vasiliy Mitrokhin afgerond. Mitrokhin, voormalig archivaris van het KGB, is in 1992 gedetecteerd
naar het Verenigd Koninkrijk en heeft bij zijn defectie een grote hoeveelheid door hem
gekopieerde stukken uit het KGB-archief meegenomen. Het onderzoek is ingesteld in verband
met het uitkomen in 2000 van een Nederlandse vertaling van het boek "The Mitrokhin Archive",
van de hand van Mitrokhin en Professor Andrew. Verwacht werd namelijk dat de vertaling
specifieke informatie over KGB-operaties in Nederland zou bevatten. Dit bleek achteraf niet het
geval.

Conclusie van het onderzoek is dat de BVD in de periode '60-'80 een goede informatiepositie
had ten aanzien van de dreiging van de kant van het KGB. Onder andere als gevolg hiervan is
de schade die de Sovjetdienst aan Nederlandse belangen zou hebben kunnen toebrengen,
zoals politieke beïnvloeding of leveringen van embargogoederen naarde Sovjet-Unie, beperkt
gebleven.
Verder kan
geconcludeerd worden dat de nieuwe Russische inlichtingen- en
veiligheidsdiensten zich bedienen van dezelfde methodieken als destijds het KGB en dat,
ondanks het opkomen van de ICT, het vergaren van inlichtingen door menselijke bronnen niet
aan belang heeft ingeboet.
4.2 Volksrepubliek China

14
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5.

Bedreiging internationale rechtsorde

5.1 Irak
Door de toegenomen oorlogsdreiging jegens Irak heeft de AIVD zijn onderzoek naar de
veiligheidsrisico's die deze situatie met zich meebrengt vanuit diverse invalshoeken (terrorisme,
politiek (gewelddadig) activisme, ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden,
bedreigingen van de internationale rechtsorde) geïntensiveerd, zowel vanuit de veiligheidstaak
als vanuit de inlichtingentaak.
De toegenomen oorlogsdreiging jegens Irak werd binnen de AIVD voelbaar. Het onderzoek
naar uit deze situatie voortvloeiende veiligheidsrisico's op tal van terreinen (terrorisme,
gewelddadig politiek activisme, ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden,
bedreigingen van de internationale rechtsorde) werd geïntensiveerd, zowel op het vlak van de
veiligheidstaak als op dat van de inlichtingentaak buitenland.

C

5.1.1 Risico-analyses
Op 18 november 2002 en 5 december 2002 heeft de AIVD geactualiseerde risico-analyses
geëxploiteerd waarin een inschatting is gemaakt van de gevolgen van een militair ingrijpen in
Irak voor de Nederlandse nationale veiligheid, met inachtneming van de mogelijkheid dat
Nederland hieraan een actieve bijdrage levert1.
5.1.2 Openbare orde / demonstraties
In verband met de toegenomen oorlogsdreiging jegens Irak is een toenemende betrokkenheid
van maatschappelijke organisaties in Nederland waarneembaar. Gedurende de laatste drie
maanden van 2002 hebben herhaaldelijk demonstraties plaats gevonden. Gelet op ervaringen
in het verleden (met name ten tijde van de Golfoorlog in 1991) heeft de AIVD in alle gevallen
van tevoren advies uitgebracht aan de betrokken politiekorpsen, teneinde de demonstraties
ordelijk te laten verlopen. De meeste demonstraties waren gering van omvang. De grootste
opkomst trok de demonstratie in Amsterdam op 27 oktober. De organisatie van deze
demonstratie, onder het motto 'Geen oorlog in Irak", was in handen van het "Platform tegen de
Nieuwe Oorlog", een gelegenheidscoalitie van meer dan 200 organisaties, die is opgericht naar
aanleiding van de acties van de VS in Afghanistan. Met name "links Nederland" kwam naar

1

Resp. Risico-analyse Irak d.d. 18 november 2002 (ons kenmerk 1916953/01) en Risico-analyse Irak d.d.

5 december 2002 (ons kenmerk 1927344/01).
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Amsterdam (Socialistische Partij, GroenLinks, autonomen, vredesbeweging), aangevuld met
enkele Marokkaanse jongeren. Aan de demonstratie, die zonder noemenswaardige incidenten
verliep, namen ongeveer 5.000 personen deel. Onder de demonstranten bevonden zich
opvallend weinig mensen van Iraakse of Koerdische afkomst.
Naar verwachting zullen de komende tijd meer van dergelijke demonstraties plaats vinden. Een
tweetal demonstraties is reeds aangekondigd: een aantal organisaties heeft een pamflet
opgesteld waarin wordt opgeroepen om door middel van demonstraties verzet te bieden tegen
de "globale oorlog" van de "United States of Aggression". Tegenstanders van de VS worden
opgeroepen om gelijktijdig in alle Europese hoofdsteden te demonstreren op de dag nadat de
aanval op Irak is ingezet en in het weekend van 17-19 januari 2003, twaalf jaar na het begin van
de laatste Golfoorlog. Gelet op de belangstelling tot nu toe worden geen grootschalige
manifestaties verwacht. De betrokkenheid van de Iraakse gemeenschap is tot nu toe zeer
gering en er zijn geen signalen die wijzen op een toenemende manifestatiedrang bij de in
Nederland woonachtige Irakezen.
5.1.3 Toename Mukhabarat-activiteiten
In het laatste kwartaal van 2002 zijn meerdere in Nederland woonachtige Irakezen door de
Iraakse inlichtingendienst Mukhabarat benaderd.

In alle gevallen betrof het Irakezen die op enigerlei wijze actief betrokken zijn bij de Iraakse
oppositie.

Het lijkt er dan
ook op dat het Iraakse regime in afwachting van een militair ingrijpen door de Verenigde Staten
zijn activiteiten tegen de Iraakse oppositie heeft geïntensiveerd. De benaderingen moeten
voorkomen dat de Iraakse oppositie een reëel alternatief gaat vormen voor het huidige regime
van Saddam Hussein.

De AIVD brengt deze en andere activiteiten van de Mukhabarat in Nederland in kaart.

5.1.4 Gerucht moordaanslagen
Op 3 november meldde The Sunday Telegraph dat Saddam Hussein geheime agenten de
opdracht had gegeven om in Groot-Brittannië wonende politieke opposanten te vermoorden.
Volgens de krant hadden Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten een presidentieel bevel
onderschept waarin Hussein stelt dat "alle middelen zijn toegestaan" om oppositieleiders uit te
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schakelen. Volgens de krant zou Hussein de Libische leider Kaddafi hebben gevraagd om ook
zijn agenten in Groot-Brittannië en op het Europese vasteland in te schakelen om Iraakse
dissidenten om te brengen. Een woordvoerder van de in Londen gevestigde oppositiebeweging
Iraaks Nationaal Congres had volgens de krant erkend dat de organisatie van de Britse
autoriteiten de instructie had gekregen om extra voorzichtig te zijn.
De AIVD heeft vastgesteld dat genoemde berichtgeving onjuist is.

5.1.5 Inval ECD bij Nederlands bedrijf dat buiten Oil-for-Food handelt

5.1.6 Gesprek en samenwerking met UNMOVIC

5.2 Non-proliferatie van massavernietigingswapens
5.2.1 Iran: Amerikaanse beschuldigingen over twee nucleaire installaties
Begin december kwamen er berichten in de internationale media als zouden er in Iran twee
geheime nucleaire installaties bestaan. Onthullingen daarover zijn overigens al in augustus
gedaan door een Iraans oppositielid (NRCI, National Resistance Council of Iran). De AIVD en
zijn zusterdiensten waren reeds langer bekend met de mogelijkheid dat er Iraanse nucleaire
installaties bestonden die niet bij het IAEA zijn aangemeld. Iran is daartoe ook niet in alle
gevallen verplicht, omdat het land het additioneel protocol van het IAEA nog niet heeft
ondertekend. Iran heeft na de berichten van begin december in de media verklaard dat het
IAEA de sites mag komen inspecteren.
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5.2.2 Iran: status van het MVW-programma

5.2.3 Libië:

ballistisch raketprogramma
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6.

Andere gewichtige belangen van de staat

6.1 De informatiepositie van de AIVD met betrekking tot de Nederlandse Antillen
Een tweetal gesprekken met het hoofd van de Veiligheidsdienst van de Nederlandse Antillen
(VNA) heeft de samenwerking inzake veiligheidsvraagstukken, die in Koninkrijksverband van
belang zijn, niet verbeterd.
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7.

Beveiligingsbevordering

7.1 Beveiligingsbevordering bijzondere informatie
Op 14 juli 1999 besloot de Ml Cl V het NBV (Nationaal Bureau Vervindingsbeveiliging) onder te
brengen bij de BVD. Een stuurgroep, bestaande uit de secretarissen-generaal van de
ministeries van BZ, BZK, Defensie en de coördinator I&V werd belast met het toezicht op de
uitvoering van de overgang naar de BVD. De fysieke verhuizing naar de BVD vond medio 2001
plaats.
De stuurgroep heeft bepaald dat HAIVD in het najaar van 2002 een evaluatie zou doen
uitvoeren naar de organisatorische aspecten. De meest belanghebbende ministeries zouden bij
de formulering en uitvoering van die evaluatie betrokken dienen te worden. Een werkgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van de AIVD, en de ministeries van Buitenlandse Zaken en
Defensie heeft die evaluatie inmiddels uitgevoerd conform het door de stuurgroep goedgekeurd
plan van aanpak. De belangrijkste conclusies luiden: de overkomst van het NBV naar de AIVD
is conform de tevoren vastgelegde doelstellingen verlopen, het NBV is goed ingedaald in de
organisatie van de AIVD en er zijn geen nadere knelpunten geconstateerd. De leden van de
stuurgroep hebben hun instemming betuigd met de inhoud van het aangeboden rapport. Ook
de OR van de AIVD heeft met instemming kennis genomen van het eindrapport.
7.2 Beveiligingsbevordering vitale sectoren
Geen vermeldenswaardige actuele zaken
7.3 Bevordering van de integriteit van het openbaar bestuur
Geen vermeldenswaardige actuele zaken
7.4 Beveiligingsbevordering van (internationale) personen en objecten
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7.5 Vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken
7.5.1 Uitvoering veiligheidsonderzoeken
In bijlage A zijn de cijfers over de verrichte veiligheidsonderzoeken en de werkvoorraad
opgenomen. Hierover wordt het volgende ter toelichting opgemerkt.
Het gemiddeld aantal onderzoeken dat in deze verslagperiode wekelijks werd aangeboden
vertoont ten opzichte van de twee voorgaande verslagperioden een doorgaande stijgende lijn
(van 194 resp. 281 naar 286 onderzoeken per week). In de maanden oktober en november
werd zelfs een recordaantal van 1350 resp. 1187 onderzoeken aangeboden. In deze maanden
voerde de Koninklijke Marechaussee (Kmar) een deel van de circa 12.000
veiligheidsonderzoeken uit naar het cockpit- en cabinepersoneel van de KLM. Het hoge
aanbod in de maanden oktober en november houdt verband met het aantal KLM-onderzoeken
dat door de Kmar voor nader onderzoek aan de AIVD werd overgedragen. In het vierde
kwartaal ging het hogere aanbod (burgerluchtvaart)onderzoeken gepaard met een iets lagere
productie dan in het voorgaande kwartaal werd gerealiseerd. Als gevolg hiervan werd het jaar
2002 afgesloten met een werkvoorraad van 2079 onderzoeken.
De gemiddelde doorlooptijden van de AP-, de B- en de C-onderzoeken vertonen in deze
verslagperiode een zeer afwijkend beeld. Enerzijds ligt de verklaring hiervoor in een eenmalige
statistische vertekening die door interne factoren is ontstaan (dit geldt met name voor de AP- en
B- onderzoeken). Anderzijds leidde de afhandeling van enkele achterstanden vooral bij de Conderzoeken (waarvan er relatief weinig werden aangeboden) tot een extreem hoge
gemiddelde behandeltermijn.
Het aantal in behandeling zijnde A- en AP-onderzoeken bedroeg op 31 december 2002 76 resp.
28. Daarnaast was er een voorraad van 25 nog te behandelen A-onderzoeken en 39 APonderzoeken. Genoemde cijfers zijn exclusief de onderzoeken naar het eigen personeel.
Daarvan waren er eind 2002 28 in behandeling en 1 op voorraad.
7.5.2 Beroepsprocedure veiligheidsonderzoeken
Op 9 oktober 2002 heeft de rechtbank Middelburg een beroep tegen een besluit op bezwaar
gegrond verklaard. De rechtbank is ondermeer van oordeel dat niet de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevoegd was om tot intrekking van een verklaring
van geen bezwaar over te gaan, maar de minister van Defensie. De rechter is van oordeel dat
betrokkene een vertrouwensfunctie vervult omdat hij toegang heeft tot militaire installaties, en
dat in dergelijke gevallen het veiligheidsonderzoek onder de verantwoordelijkheid van de
minister van Defensie dient te worden uitgevoerd. Met name op het verzoek van het ministerie
van Defensie is tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. In het hoger beroepschrift is gemotiveerd
aangegeven waarom de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in dit geval wel
bevoegd is. Hierbij is de Landsadvocaat ingeschakeld. Te zijner tijd zult u over de uitspraak van
de Raad van State worden geïnformeerd.
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8.

Inlichtingen buitenland

De Directie Inlichtingen Buitenland heeft op dit moment te maken met een twee sporen beleid:
enerzijds dient de directie nog verder te worden opgebouwd, anderzijds is nu gestart met de
concrete uitvoering van haar wettelijke taak.
8.1 Opbouw
In het kader van de opbouw van de directie is de afgelopen maanden veel energie gestoken in
de werving van nieuwe medewerkers, met name analisten.

8.2 Uitvoering
Op basis van de aanwijzing van onderwerpen per 10 juli 2002 heeft de directie een aantal korte
inlichtingenrapporten geproduceerd.
8.2.1 Risico's voor het functioneren van voor Nederland relevante internationale
organisaties

8.2.2 Spanningen of geschillen in landen of regio's die kunnen leiden tot een bedreiging
voor de internationale stabiliteit of de internationale rechtsorde
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8.2.3 Ontwikkelingen in herkomstlanden van in Nederland verblijvende migranten
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9.

Samenwerking

9.1 Nationaal
9.1.1 Samenwerking met de veiligheidsdiensten op de Nederlandse Antillen
9.1.1.1 De reorganisatie van de Veiligheidsdienst van Aruba (VDA)
De VDA heeft enige maanden geleden een nieuwe wettelijke basis gekregen. Bij de
reorganisatie, die op grond daarvan in gang is gezet, verleent de AIVD ondersteuning in de
vorm van opleidingen en 'coaching'.

9.1.1.2 Samenwerking op het terrein van financieel onderzoek

9.1.2 Afstemming beleidsbeslissingen met VWS

9.1.3 Convenant met het Meldpunt voor Ongebruikelijke Transacties
Ten behoeve van de optimalisering van de financiële informatiepositie van de AIVD is in
november 2002 een convenant tussen de AIVD en het Meldpunt voor Ongebruikelijke
Transacties (MOT) in werking getreden.

9.1.4 Samenwerking met diverse diensten op het terrein van migratie
De AIVD spant zich in om, tezamen met de IND, tijdig in de asiel- en visumprocedure personen
te identificeren die een gevaar kunnen vormen voor de nationale veiligheid. Drie projecten zijn
in dit kader in gang gezet.
9.1.4.1

informatiepositie op asielzoekerscentra

9.1.4.2 Signaleerfunctie op aanmeldcentra
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9.1.4.3 Visumaanvragen

9.1.5 Convenant met de IND
Om de informatie-uitwisseling met de IND te stroomlijnen wordt er op dit moment gewerkt aan
een convenant tussen AIVD en IND.
9.2 Internationaal
Het internationaal terrorisme, de dreigende oorlog in Irak, de brisante situatie in Venezuala en
als relatief nieuw item het nucleaire programma van Noord-Korea hebben hun gevolgen gehad
voor de presentie van de AIVD in de internationale gremia.

In het kader van de versterking van buitenlandpresentie van de AIVD is definitief besloten tot
het plaatsen van een nieuwe liaison in de Verenigde Arabische Emiraten. De realisatie zal in
2003 plaatsvinden.

9.2.1 Europese Unie

Het Situation Center is begin vorig jaar opgericht in het kader van het nieuwe Europees
veiligheids- en defensiebeleid (EDVB) en maakt, gevraagd en ongevraagd, (internationale)
veiligheidsrapportages
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Naar aanleiding van de aanslag op Bali gaat in de eerste helft van januari een speciale missie
naar Indonesië, om "on the ground" nader te bepalen welke hulp de EU aan Indonesië kan
bieden in het kader van terrorismebestrijding. Ook Nederland (AIVD) neemt aan deze missie
deel.

Het Deens voorzitterschap organiseerde in november 2003 een seminar over het financieel
sanctiebeleid van de EU. Conclusie was - kort geformuleerd - dat het treffen van financiële
sancties tegen terroristen kan bijdragen aan terrorismebestrijding.

Op basis van dossiers die door de AIVD zijn aangeleverd, zijn de Filippijnse terroristische
organisatie N.P.A. en de vertegenwoordiger van deze organisatie in Nederland Sison op de
open E U-lijst terroristische organisaties/personen (bevriezing tegoeden) gezet (zie ook
paragraaf 2.3).
9.2.2 CTG: Expertmeeting CTG plaatst rekruteringen op Europese agenda
Op initiatief van de AIVD vond in het kader van de Counter Terrorism Group, de vergadering
van hoofden contra-terrorisme van Europese veiligheidsdiensten, een expertmeeting plaats
over de fenomenen van radicalisering en rekrutering voor de gewelddadige jihad.
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De uitkomsten van de
conferentie zijn inmiddels voorgelegd aan de CTG en vormden de basis voor een korte notitie
over deze problematiek. Na goedkeuring van deze notitie door de lidstaten zal de tekst door
elke dienst afzonderlijk worden toegestuurd aan de respectieve ministers van Binnenlandse
Zaken, Justitie en Buitenlandse Zaken.
9.2.3

9.2.4 NAVO
Op 13 november 2002 is het NATO Special Committee (NSC) in Brussel bijeengeweest. In het
NSC hebben de hoofden van de civiele veiligheidsdiensten van de NAVO-lidstaten zitting.
Geconstateerd werd, dat de NAVO zich in een proces van verandering bevindt. Het accent
binnen de NAVO verschuift van militair naar andersoortige organisaties. Er bestaat grote
behoefte aan het samenbrengen van intelligence verkregen uit militaire bronnen met die van de
civiele diensten. Voorgesteld wordt periodieke gezamenlijke vergaderingen van het NSC (civiel)
en de NATO Intelligence Board (militair) te organiseren. Dit voorstel is in beraad genomen en
zal tijdens de volgende vergadering aan de orde komen. De AIVD heeft nu voor de tweede keer
voor een periode van zes weken een medewerker bij de ad hoc Analytical Cell van de NAVO
gedetacheerd. Binnen deze cel wordt de intelligence uit de lidstaten geanalyseerd en verwerkt
in tweewekelijkse dreigingsanalyses.
De geagendeerde bijeenkomst van het NSC met de hoofden van diensten van de Mediterrane
Dialooglanden vond geen doorgang vanwege het feit dat dit midden in de Rammadan viel.
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10. Overig
10.1 Comverse tapkamer.
Naar aanleiding van persberichten over de mogelijke onveiligheid van Nederlandse tapkamers
die zijn geleverd door de Israëlische firma Comverse Infosys (thans Verint geheten), heeft de
Tweede Kamer mondelinge vragen gesteld, onder andere met betrekking tot een
evaluatierapport van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (het NBV, sindsjanuari 2001
onderdeel van de AIVD). Aan de Kamer is toegezegd het NBV rapport na de reactie van het hoofd
van de AIVD en het KLPD vertrouwelijk ter kennis te brengen aan de Commissie voor de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en deze commissie desgewenst van alle relevante feiten op
de hoogte te brengen.

10.2 AIVD in de pers
Sinds 11 september 2001 staat de AIVD permanent in de belangstelling van de media. In het
laatste kwartaal van 2002 waren het vooral de rechtszaken in Nederland tegen van terrorisme
verdachte personen, de nota 'Rekrutering in Nederland voor de jihad' en het rapport van de
commissie Van den Haak over de veiligheid en de beveiliging van Pim Fortuyn die de aandacht
vestigden op de dienst. Op deze berichtgeving wordt hieronder nader ingegaan. Daarnaast
waren het talrijke uiteenlopende onderwerpen waarmee de AIVD in het nieuws kwam, vaak ook
naar aanleiding van Kamervragen. Voorbeelden zijn: het onderzoek van de AIVD naar Al Aqsa,
gemeentesubsidies en Grijze Wolven, het boek 'De Snuffelstaat' van bureau Jansen en
Janssen, de dreiging tegen Britse veerboten, de aanhouding van Mullah Krekar, de
asielzoekers Osama Rushdi en Nuriye Kesbir, de Indonesische Jemaah Islamiyah, de
aanhouding in Parijs van een uit de gevangenis te Breda ontsnapte moslimextremist en de
vermeende lekken in Nederlandse tapkamers. Waar nodig wordt elders in deze rapportage op
deze onderwerpen ingegaan.
10.2.1 Rechtszaken tegen moslimextremisten
De verschillende rechtszaken tegen personen die op grond van informatie van de AIVD werden
aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme, gaven voedsel aan tal van
publicaties in binnen- en buitenland. Daarbij bleek nogal eens informatie te zijn gebruikt uit
ambtsberichten van de AIVD, die door de advocaten van verdachten aan de pers ter inzage
waren gegeven. Zo publiceerde de Telegraaf op 30 oktober op basis van een dergelijk
ambtsbericht een uitgebreid verhaal over de 'Algerijnse terreurcel' die in augustus op aangeven
van de AIVD werd 'ontmanteld.' In het verhaal waren ook passages opgenomen uit een
testament van een van de gearresteerde moslims, die op het punt stond af te reizen voor de
jihad.
Ook de vrijspraak die de rechter te Rotterdam op 18 december verleende aan de vier in
september 2001 op basis van AlVD-informatie gearresteerde mannen baarde opzien in de pers.
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Volgens de rechtbank was de informatie van de AIVD onvoldoende reden om de mannen als
verdachte aan te merken. In een andere uitspraak oordeelde dezelfde rechter dat de informatie
van de AIVD wel voldoende reden vormde. De uitspraken leidden tot een discussie in de media
over de effectiviteit van de Nederlandse wetgeving in de strijd tegen het terrorisme (zie ook
paragraaf 2.2).
10.2.2 Rekruteringsnota
Op 2 december bood de minister de nota 'Rekrutering in Nederland voor de jihad, van incident
naar trend' aan de Tweede Kamer aan. De nota ging vergezeld van een aanbiedingsbrief van
de minister. Met het oog op een evenwichtige berichtgeving in de media gaf hoofd AIVD op de
dag van aanbieding een drukbezochte persconferentie over de nota in Nieuwspoort. Zoals
verwacht, kregen de rekruteringsnota en het standpunt van de minister volop aandacht van de
media. De Tweede Kamer combineerde op 11 december de bespreking van het AIVDjaarverslag 2001 met die van de nota (zie ook paragraaf 2.2).
10.2.3 Beveiliging Pim Fortuyn
In de aanloop naar publicatie van het rapport van de commissie Van den Haak over de
veiligheid en de beveiliging van Pim Fortuyn, kwam de AIVD diverse malen in het nieuws. Op
18 oktober meldde De Telegraaf dat de BVD Pim Fortuyn thuis had afgeluisterd. Dit hadden
verschillende kennissen van de overledene aan de krant (en ook aan de commissie Van den
Haak) gemeld. Hoewel het verhaal zowel door de minister als door oud-minister De Vries met
kracht werd tegengesproken, bleef de afluisterkwestie nog enige tijd doorzingen in de pers.
Ook Trouw participeerde in de beeldvorming dat de AIVD onbeperkt mag afluisteren. Na
inwilliging van het WOB-verzoek om inzage in de procedure-afspraken tussen AIVD en
commissie Van den Haak, publiceerde de krant hierover op 24 oktober een artikel met de
suggestieve kop 'AIVD mag afluisteren ontkennen, ook al is het waar.'
In het rapport van de commissie Van den Haak zelf werd de oorzaak van het gebrek aan
beveiliging van Fortuyn voor een deel bij de voormalige BVD gelegd. Hoewel de
verantwoordelijke ministers nadrukkelijk een genuanceerd oordeel gaven, bleef in de media het
beeld bestaan van een dienst die fouten had gemaakt. Daarbij speelde uiteraard het standpunt
van de Tweede Kamer in deze kwestie een belangrijke rol. Wel schetste de Volkskrant op 21
december een portret van de dienst, waarin staat dat volgens deskundigen dit 'prutswerk' niet
illustratief is voor de werkwijze van de AIVD.
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10.3 Schriftelijke Kamervragen
De AIVD ontving in de verslagperiode ter behandeling schriftelijke vragen over de volgende
onderwerpen.
Datum antwoord
Vragen gesteld door
Onderwerp
1 oktober
Halsema (Groen Links)
Beveiliging van mevrouw Hirsi Ali.
8 oktober
Geweld van dierenbevrijders.
Mosterd, Rietkerk en
Schreijer-Pierik
8 oktober
De Wit
Banktegoeden van Filippijnse oppositionele
organisaties.
14 oktober
Wilders en Cornielje
Stichting AI-Aqsa.
14 oktober
Teeven (LN)
Activiteiten van de Stichting AI-Aqsa in
Nederland.
16 oktober
Lazrak
Bedreigingen aan wetenschapster Ayaan Hrisi
Ali.
30 oktober
Teeven
Rapportage van de Commissie Haak c.s.
15 november
Teeven (LN)
Demonstratie en geldelijke steun aan AI-Aqsa.
1 8 november
Rouvoet en Van der Staaij
AI-Aqsa, Gretta Duissenberg en de
voorkoming van acties van terroristische
organisaties.
1 7 december
Euriings
Een islamitisch liefdadigheidsfonds,
Benevolence International Nederland, dat
mogelijk een band heeft met AI-Qa'ida.
18 december
Wilders
Financieringen vanuit Saoedi-Arabië.
1 8 december
Wilders
Financieringen vanuit Saoedi-Arabië.
1 8 december
Wilders en Cornielje
Het islamitische liefdadigheidsfonds
'Benevolence International'.
1 8 december
Financiering van terrorisme.
Wilders en Cornielje
20 december
Rehwinkel
Verstrekte subsidies aan organisaties die
nauwe banden hebben met de Turkse politieke
partij MHP.
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10.4 Moties en Toezeggingen
Omschrijving van de
toezegging
Overleg vaste commissies
BiZaenOcenWd.d. 6
november 1996. Minister:
De AIVD zal pas
daadwerkelijk gegevens
vernietigen nadat er op
basis van de vast te stellen
selectielijst gedurende een
jaar een proefbewerking
heeft plaatsgevonden. Over
de proefbewerking adviseert
de Raad voor Cultuur. Met
de Kamer zal overleg
plaatsvinden over de
uitkomsten.

Veiligheidsonderzoeken
m.b.t. leden van de
rechterlijke macht. De
minister van Justitie zal
mede namens de minister
van BZK worden gevraagd
de Tweede Kamer omtrent
zijn visie terzake te
informeren.
De minister van BZK zal de
Kamer in het voorjaar
schriftelijk informeren over
de mogelijkheden en de
wenselijkheid van
veiligheidsonderzoeken naar
de zittende magistratuur.
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
archiefbescheiden). De
Kamer wordt geïnformeerd
over de uitkomst.

Vindplaats

Stand van zaken

TK 1996-1997, 22 036, nr. 13

De BVD selectielijst is
vastgesteld (Staatscourant
TK 1999-2000, 22 036, nr. 15.
1997, nr. 217). De
proefbewerking heeft
plaatsgevonden. De Raad van
Cultuur heeft zijn advies
uitgebracht. Alvorens nadere
besluitvorming plaatsvindt, zal
eerst nog een zogenaamd
institutioneel onderzoek worden
uitgevoerd door de AIVDhistoricus D. Engelen.
Dit onderzoek is afgerond. De
resultaten worden in februari
2003 gepubliceerd. Op grond
van de resultaten zal worden
bezien of minieme dan wel
fundamentele wijziging van de
selectielijst gewenst is.
TK 2000-2001, 27 186, nr. 2, blz. Met het ministerie van Justitie is
10.
in 2002 overleg gevoerd over
de uitvoering van deze
toezegging. Ambtelijk heeft
Justitie te kennen gegeven de
minister terzake te informeren.
Vervolgens zal overleg
plaatsvinden met de AIVD over
AO Jaarverslagen BVD en AIVD de voorbereiding van een brief
2001 en rekrutering in Nederland aan de Tweede Kamer.
voorde jihad d.d. 1 december
2002, blz. 12-13.

Plenair debat nieuwe Wiv op
28 juni 2001, Handelingen
TK 93-5839.

Wordt t.z.t. in behandeling
genomen.

Plenair debat nieuwe Wiv op
28 juni 2001, Handelingen
TK 93-5855.

In behandeling.
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De minister BZK zal aan de
cie IVD wat meer specifieke
informatie verstrekken over
de prioriteitstelling van de
AIVD.
De minister BZK zal de
vaste cie BZK vergelijkende
gegevens verstrekken over
de omvang van
buitenlandse veilig heidsDiensten, in het licht van
een algemene
gedachtewisseling over de
positie van de AIVD in de
Nederlandse samenleving.
De minister BZK zal de cie
IVD de resultaten van het
overleg van de groep
directeuren terrorismeBestrijding van de veiligheidsdiensten van de EUlanden toezenden.
De minister BZK heeft de
vaste cie BZK uitgenodigd
voor werkbezoek aan de
AIVD.
De minister BZK zal de
Kamer binnenkort een brief
sturen over het gebruik door
de AIVD van de tapkamers
van Comverse.

AO Jaarverslagen BVD en
AIVD 2001 en rekrutering in
Nederland voor de jihad d.d.
1 december 2002, blz. 11.

In behandeling.

AO Jaarverslagen BVD en
AIVD 2001 en rekrutering in
Nederland voor de jihad d.d.
1 december 2002, blz. 11-12.

In behandeling.

AO Jaarverslagen BVD en
AIVD 2001 en rekrutering in
Nederland voor de jihad d.d.
1 december 2002, blz. 13.

In behandeling.

AO Jaarverslagen BVD en
AIVD 2001 en rekrutering in
Nederland voor de jihad d.d.
1 december 2002, blz. 15.
AO Jaarverslagen BVD en
AIVD 2001 en rekrutering in
Nederland voor de jihad d.d.
1 december 2002, blz. 15.

In behandeling.

De minister BZK zal bezien
hoe de financieringsstromen
binnen het islamitisch
onderwijs in beeld gebracht
kunnen worden.
De minister BZK 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, blz. 15.
AO Jaarverslagen BVD en
AIVD 2001 en rekrutering in
Nederland voor de jihad d.d.
1 december 2002, blz. 15

De Kamer is d.d.
6 december 2002 per brief
geïnformeerd met Kamerstukken II 2002 - 2003,
28 600 VII, nr. 41.; een brief
aan de cie IVD volgt nog.
In behandeling.

In behandeling.

10.5 Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
De commissie ontving in de verslagperiode schriftelijk de volgende informatie.
Datum
Onderwerp
19 december
Terrorisme Dreigingsdocument van de Europese
Unie.
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10.6 Klachten via Nationale Ombudsman
Op dit moment zijn er geen klachten in behandeling.
Onderwerp
Datum
16 oktober

10.7 Ambtsberichten

C

c.

3 oktober

Bericht aan het ministerie van Economische Zaken over

3 oktober

Bericht aan het ministerie van Economische Zaken over

16 oktober
1 8 oktober

Bericht aan de LOvJ inzake
Bericht aan het ministerie van Financiën betreffende

18 oktober
22 oktober

Bericht aan directeur MIVD inzake
Bericht aan het ministerie van Economische Zaken over

23 oktober

Bericht aan de LOvJ inzake

25 oktober

Bericht aan het ministerie van Financiën betreffende

28 oktober
5 november

Bericht aan de LOvJ inzake
Bericht aan het ministerie van Financiën betreffende

12 november
1 5 november
20 november
25 november

Bericht aan de LOvJ inzake
Bericht aan de LOvJ inzake
Bericht aan de LOvJ inzake
Bericht aan de LOvJ inzake

29 november

Bericht aan het ministerie van Financiën betreffende
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C

c;

12 december
1 3 december

Bericht aan de LOvJ inzake
Bericht aan het ministerie van Economische Zaken over

13 december

Bericht aan het ministerie van Economische Zaken over

13 december

Bericht aan het ministerie van Economische Zaken over

13 december

Bericht aan het ministerie van Economische Zaken over

13 december

Bericht aan het ministerie van Economische Zaken over
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Bijlage A

Verrichte veiligheidsonderzoeken en werkvoorraad

Werkvoorraad
Werkvoorraad 30 juni 2002
2109

Werkvoorraad 30 september 2002 Werkvoorraad 1 januari 2003
1858
2079

Werkvoorraad per 30 september 2002
Nieuw aanbod 1 oktober tot 20 december 2002
Output 1 oktober tot 31 december 2002
Werkvoorraad op 1 januari 2003

1858
3434 +
5292
1
3213
2079

Aangeboden onderzoeken (exclusief eigen personeel)
Juli 2002
1108
Augustus 2002
879
September 2002
1141
Oktober 2002
1350
November 2002
1187
December 2002
897
Gemiddelde behandeltermijnen
Type veiligheidsonderzoek

A
A-Politie
B
C
Kmar

30 september 2002
1 3 weken
14 weken
4 weken
3 weken
8 weken

31 december 2002
13 weken
18 weken
16 weken
16 weken
8 weken2

3379 in verslagperiode juli-september
2 Onderzoeken die door de Kmar (na gemiddeld drie weken) zijn doorgestuurd aan de AIVD; de
gemiddelde behandeltermijn bedraagt ca. 11 weken.
1

36

Nr. 1960167/01
Bijlage B

Inzage verzoeken en verzoeken om kennisneming

Eind oktober 2002 is tijdens een hoger beroepszaak voor de Raad van State het bijgestelde
inzagebeleid ten aanzien van anti-militaristische gegevens die de dienst in het kader van haar
taakuitvoering heeft verzameld in een negental zaken getoetst. De uitspraak wordt nog voor
het einde van januari 2003 verwacht.

