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1. Terrorisme

1.1 Islamistisch terrorisme: Algemeen dreigingsbeeld

De AIVD geeft al geruime tijd aan dat er een aanzienlijke dreiging binnen Nederland en tegen
Nederlandse belangen in het buitenland bestaat. Dit wordt onder andere in dreigingsproducten
ten behoeve van de NCBB aangegeven en is in overeenstemming met analyses en
inschattingen binnen de gemeenschap van West-Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Met de aanslagen in Madrid is gebleken dat een land dat dienst doet als faciliteringsgebied voor
terrorisme niet gevrijwaard hoeft te blijven van aanslagen. Voor Nederland betekent deze
constatering, mede gelet op de aanhoudend substantiële islamistisch-terroristische dreiging,
een risicoverhoging. In verband met deze ontwikkeling worden inmiddels concrete stappen
gezet om samen met politie en justitie de operationele controle te verstevigen op naar schatting
150 in Nederland verblijvende personen, die op enigerlei wijze in verband kunnen worden
gebracht met terrorisme.

Een opmerkelijke conclusie van het onderzoek naar de aanslagen in Madrid tot nu toe is dat de
autopsie op alle lichamen heeft uitgewezen dat het bestaan van een zelfmoordenaar onder de
slachtoffers nagenoeg kan worden uitgesloten. Vergeleken met andere grootschalige aanslagen
van islamistisch-terroristische netwerken is dit een belangrijke variatie van de modus operandi.
Hierdoor worden onderkenning en aanpak nog complexer. Overigens heeft een aantal daders
een week na de aanslagen zich alsnog via zelfmoord van het leven beroofd, teneinde aan
arrestatie te ontkomen.

Huidige stand van zaken

In aansluiting op de door het kabinet aan de Tweede Kamer aangekondigde versterkte controle
op de door de AIVD geïdentificeerde personen die op enigerlei wijze te relateren zijn aan (steun
aan) islamistisch terroristische activiteiten, worden ambtsberichten verstrekt aan het KLPD. Van
113 personen die in verband kunnen worden gebracht met het islamistisch terrorisme, is
inmiddels door de AIVD een dergelijk individueel ambtsbericht opgesteld.

Tussen de AIVD, KLPD en OM zijn werkafspraken
vastgelegd over voortdurende communicatie met betrekking tot actie als gevolg van de
uitgebrachte ambtsberichten.

Ten behoeve van de eigen AlVD-activiteiten in dit
verband heeft bij de dienst inmiddels een verdere herprioritering van capaciteitsinzet
plaatsgevonden.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben zich buiten de verslagperiode voorgedaan maar zijn in de
rapportage opgenomen gezien de importantie en actualiteit van het onderwerp.
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1.1.1 Nationale ontwikkelingen

1.1.2 Rekrutering in gevangenissen

Onlangs heeft u aan de Tweede Kamer de notitie 'Achtergronden van jihadrekruten in
Nederland' gezonden. Hierin is onder meer geconstateerd dat vaker gevangenissen als
rekruteringsplek worden gebruikt. Gedetineerde rekruteurs richten zich op jongeren die door
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hun detentie zeer ontvankelijk blijken te zijn voor een radicale geloofsbelijdenis die hen een
uitweg uit hun crimineel verleden voorspiegelt.

Teneinde deze ontwikkeling in operationele zin intensiever tegemoet te treden zijn door de
dienst concrete plannen ontwikkeld welke in een notitie aan de minister van BZK worden
uiteengezet. Deze notitie wordt op korte termijn verstuurd.

1.1.3 Mullah Krekar vastgezet en weer vrijgelaten in Noorwegen

Mullah Krekar is op 2 januari 2004 in Noorwegen aangehouden. De Noorse justitie meende
nieuwe bewijzen te hebben die deze leider van Ansar al Islam in verband brengen met het
beramen van aanslagen op politieke tegenstanders in Noord-lrak in 2002, en het verlenen van
(zijn kennelijk benodigde) goedkeuring aan het plegen van zelfmoordaanslagen in Noord-lrak
na de inval van de Coalitietroepen in maart 2003. In januari 2004 gaf Krekar bovendien in een
interview aan de Arabische nieuwszender Al-Jazeera toe dat 'zijn' groep achter de
zelfmoordaanslag in maart 2003 zat waarbij een Australische journalist omkwam in Noord-lrak.
Begin februari 2004 volgden nog aanklachten inzake de executie van Koerdische gevangenen
(in de periode voor de inval van de Coalitietroepen).

De Noorse rechter heeft, net als in 2003, ook half februari 2004 geoordeeld dat de
bewijsvoering ondeugdelijk was en dat de feiten niet vielen onder Noors recht. Krekar is op 17
februari 2004 in vrijheid gesteld. Hij beschikt echter niet over reisdocumenten; deze waren
reeds in januari 2003 door de Noorse autoriteiten ingenomen. De Noorse justitie verwacht
inmiddels niet meer dat Krekar ooit in Noorwegen veroordeeld zal kunnen worden, of dat Krekar
nog kan worden uitgezet naar Noord-lrak. Dit laatste hangt samen met de inschatting dat de
veiligheid van Krekar daar niet gewaarborgd kan worden.

1.2 Separatistisch terrorisme

1.2.1 Internationalisering van het conflict tussen Israël en de Palestijnen

Met de liquidatie van de geestelijke leider Yassin van de Palestijnse islamistisch-terroristische
organisatie Harnas door het Israëlische leger heeft het Israëlisch-Palestijnse conflict als één van
de belangrijke drijfveren van islamistische terroristen opnieuw aan gewicht gewonnen. Het is
inmiddels niet uit te sluiten dat een zekere internationalisering van de gewapende strijd ten
behoeve van de Palestijnse zaak het gevolg zal zijn. Eerste reacties vanuit de omgeving van
Harnas gaven aan ook de Verenigde Staten als direct doelwit van gewelddadige activiteiten te
beschouwen. Dit is overigens door een deel van het formele leiderschap van Harnas alweer
ontkracht.

Nog onbevestigde berichten maken melding van een bredere alliantie tussen islamistisch-
terroristische organisaties naar aanleiding van de liquidatie van de Hamasleider. Hierbij valt te
denken aan een steeds nauwere operationele samenwerking tussen Harnas en Hezbollah.
Deze samenwerking is vooralsnog tot het conflictgebied in het Midden-Oosten beperkt en kent
geen AI-Qa'ida component.
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1.2.2 Basken

Uitlevering ETA-verdachte Alexander Acarregui Casas
Op 8 juli 2003 werd de Spanjaard Alexander Acarregui Casas op Schiphol aangehouden met
valse reisdocumenten. Hij bleek door de Spaanse autoriteiten gezocht te worden wegens een
mislukte bomaanslag van de ETA in september 2002. Acarregui Casas is op 7 januari 2004
uitgeleverd aan Spanje. Betrokkene heeft geen vrij verblijf in Nederland gehad (hij was op
doorreis via Schiphol). De AIVD heeft in het verleden geen activiteiten van hem in Nederland
vastgesteld.

Baskische MLNV-vertegenwoordigers in Nederland
Separaat is eerder een notitie verzonden inzake het bezoek van leden van de Baskische
jongerenorganisatie SEGI aan Nederland, in februari 2004. SEGI is een jongerenorganisatie die
deel uitmaakt van de Baskische Nationalistische Bevrijdingsorganisatie MLNV. De ETA maakt
binnen de MLNV de dienst uit. SEGI is, naast uiteraard de ETA, door de Europese Unie
geplaatst op de Europese 'bevriezingslijst'.
Het bezoek van SEGI-leden aan Nederland was onder meer bedoeld om Nederlandse
sympathisanten van diverse linkse (actie)groepen 'warm' te maken voor deelname aan een
festival ("Topagunea") in Baskenland. Het gaat hier vooral om actievoerders uit antifascistische
en anti-globalistische hoek, soms aangevuld met Spaanse sympathisanten die in Nederland
verblijven.

Op dit moment lijken niet veel Nederlandse actievoerders van plan deel te nemen aan dit
festival. Tevens was er een bijeenkomst gepland met Leidse studenten. Deze bijeenkomst heeft
geen doorgang gevonden omdat vanuit het Universiteitsbestuur druk was uitgeoefend op de
organisatoren om de bijeenkomt te annuleren.

Naast de bijeenkomst met SEGI in februari vond op 20 maart 2004 te Utrecht een conferentie
plaats met als thema "Het politieke conflict in Baskenland", met een spreker van de inmiddels in
Spanje verboden partij Batasuna (gelieerd aan ETA). De door de organisatoren gehoopte
mediabelangstelling bleef echter uit. De AIVD heeft geen aanwijzingen dat tijdens deze
bijeenkomst op enigerlei wijze geld is ingezameld voor groepen die op de Europese
'bevriezingslijst' staan.

1.3 MKO

In december 2003 maakte de Iraakse Regeringsraad bekend dat de 3.860 MKO-strijders in Irak,
die daar onder toezicht staan van de Amerikanen, op zeer korte termijn het land uitgezet
zouden worden. Voornaamste reden hiervoor is dat de Mujahedin-e Khalq (MKO) aan de zijde
van Saddam Hussein in Irak gestreden heeft tegen de Iraakse Koerden en de Iraakse shi'ieten.



Nr. 2173732/01

1.3.1

1.3.2 Politieke lobby M KO

De laatste drie maanden probeert de terroristische organisatie MKO via politieke lobby
wereldwijd aandacht te vragen voor het lot van MKO-strijders in Irak die van de Iraakse
Regeringsraad het land moeten verlaten (zie boven). De MKO wil met de lobby ook bereiken
dat zij wordt geschrapt van de VS- en EU-lijst van terroristische organisaties en personen. Voor
de politieke lobby in Nederland schakelt de MKO met name de Vereniging Iraanse Academici in
Nederland (VIAN) in, die als mantelorganisatie van de MKO fungeert. De VIAN heeft in januari
2004 geprobeerd de Haagse gemeenteraad en de directeur van het Nederlandse Rode Kruis bij
een manifestatie in Den Haag te betrekken. Na tussenkomst van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft de gemeente Den Haag, mede op aangeven van de AIVD, afgezien
van deelname aan genoemde manifestatie. De VIAN heeft in maart 2004 ook gepleit voor de
MKO bij Nederlandse Europarlementariërs.

1.3.3 Bevriezen tegoeden / rekeningen

De AIVD heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een notitie doen toekomen waarin de
banden worden aangetoond die bestaan tussen de stichting Solidariteit met Iraanse Mensen
(SIM) en de MKO. De MKO staat zoals bekend op de EU-lijst van terroristische organisaties en
personen. Doel van de notitie is de fondsenwerving voor de MKO tegen te gaan.

1.4 Brandbom in Diyanet moskee in Dronten

Op 6 februari 2004 heeft de EOD een geïmproviseerde bom laten ontploffen, welke gevonden
was bij de Diyanet moskee in Dronten en dit bestond uit een hoeveelheid vuurwerk.
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1.5 Jewish Defense League

De extreem-rechtse Joodse Defensie Liga (JDL) heeft in 2003 in Nederland een afdeling
opgericht en door middel van onder andere manifestaties veel aandacht getrokken. De Kach-
partij geldt als politieke tak van de internationale JDL en staat samen met de Kahane Chai-parüj
op de Europese lijst van terroristische groeperingen en personen.

1.6 Sison

José Maria Sison, leider van de Communistische Partij van de Filippijnen (CPP) en diens
gewapende tak, de NPA, heeft samen met enkele eveneens in Nederland verblijvende
medestanders in januari en februari van dit jaar deelgenomen aan door Noorwegen
georganiseerde onderhandelingen met de Filippijnse overheid. Op 14 februari is er een
intentieverklaring door beide partijen ondertekend die de weg moet vrij maken naar formele
vredesbesprekingen Deze zouden in maart van start moeten gaan. Overigens heeft de NPA
sinds de ondertekening van de intentieverklaring weer verschillende aanslagen gepleegd
waarbij militairen en politieagenten om het leven zijn gekomen.

1.7 Middelen: NBCR

1.7.1 Conclusies uit de ministeriële workshop pokkenuitbraak

Op 14 januari vond een ministeriële workshop Pokkenuitbraak plaats, georganiseerd door het
ministerie van VWS. Precair punt hierbij was het onderwerp publieksvoorlichting bij een uitbraak
van infectieziekten. Des te gevoeliger ligt dit onderwerp wanneer er een terroristische aanslag
aan ten grondslag ligt. Het Nationaal Voorlichtingscentrum (dat in tijden van rampen en crises
als onderdeel van het NCC wordt ingericht) vervult bij de publieksvoorlichting een centrale rol.
De AIVD levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een voorlichtingsstrategie. Daarnaast zal
de AIVD ten tijde van een daadwerkelijke uitbraak, deel uitmaken van het Nationaal
Voorlichtingscentrum.

1.7.2 Poederbrieven

In de periode september 2001 tot heden zijn in Nederland ruim duizend poederbrieven
onderzocht. In geen van deze brieven zijn ooit schadelijke stoffen aangetroffen. Wel zijn,
volgens open bronnen, als gevolg hiervan over 2003 meer dan 140 bedrijven tijdelijk stilgelegd
en bedroeg de schade vele miljoenen euro's. De verzenders van de poederbrieven zijn tot op
heden nauwelijks opgespoord.
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1.8 Financiën

1.8.1 Non-profit organisaties en terrorismefinanciering

Op 21 januari 2004 heeft het Financieel Expertise Centrum (FEC) de openbare rapportage
'Quick scan non-profitorganisaties en terrorismefinanciering1 uitgebracht. Deze rapportage
bespreekt de resultaten van een quick scan van de kwetsbaarheden van non-profitorganisaties,
waardoor zij worden of kunnen worden misbruikt voor financiering van terrorisme. Uit de
resultaten van dit onderzoek blijkt dat het gebruik van stichtingen aantrekkelijk is voor misbruik,
vanwege lacunes in wet- en regelgeving en lacunes in taken van organisaties en instellingen.
Het televisieprogramma NOVA en het Financieel Dagblad hebben aandacht besteed aan het
rapport.
Naar aanleiding van deze rapportage is een werkgroep in het kader van het GCT gestart onder
voorzitterschap van het ministerie van Financiën met het doel om aanbevelingen te doen ter
voorkoming van misbruik van non-profitorganisaties. Aan deze werkgroep nemen naast de
AIVD ook de Belastingdienst, het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie deel.
Daarnaast heeft de AIVD bij het FEC een projectvoorstel ingediend om inzicht te verwerven in
het (bewust) misbruiken van stichtingen voor financiering van terrorisme en verspreiding van
extremistisch gedachtegoed.
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2 Radicaliseringstendensen

2.1 Radicalisering internet/ Reacties naar aanleiding van dood Yassin

De liquidatie door het Israëlisch leger van sjeik Yassin op 22 maart heeft geleid tot grote
verontwaardiging onder de Marokkaans-islamitische gemeenschap in Nederland. Enerzijds
hebben veel Marokkaanse jongeren de hoop laten varen op een positieve ontwikkeling in het
Midden-Oosten en vrezen daarnaast repercussies (een voorbeeld van polarisatie) voor de
islamitische gemeenschap in Europa. De actiebereidheid van de Marokkaanse jongeren naar
aanleiding van de dood van Yassin bleek in de praktijk laag, gezien de tegenvallende opkomst
bij de door de AEL georganiseerde demonstraties. Anderzijds is op het internet waarneembaar
dat zijn dood wordt aangegrepen als aanleiding om jongeren op te roepen tot de jihad.

Los van de reacties op de dood van de Hamas-leider stuit de AIVD steeds vaker op uitingen
van radicalisering op het internet. Sommige daarvan zijn ronduit verontrustend. Zo werd in een
nieuwsgroep (die inmiddels door de beheerder van de site is gehaald) opgeroepen tot jihad en
werd gesproken over het omverwerpen van de 'rotte democratische rechtsgang' en over 'het
parlement omdopen tot een Shari'ah rechtbank'.

2.1.1 Saoedi-Arabië: AI-Haramain

Begin januari werd bekend dat de Saoedische overheid ging ingrijpen in de missie-organisatie
dan wel welzijnsstichting al-Haramain. Deze NGO is na 11 september 2001 geregeld in verband
gebracht met terrorisme. Een aantal afdelingen van al-Haramain buiten Saoedi-Arabië was al
gesloten in verband met die relatie. In 2003 hebben Saoedische functionarissen daarop
aangekondigd alle buitenlandse vertegenwoordigingen van al-Haramain te zullen sluiten. Deze
beslissing zou zijn ingegeven door de zelfmoordaanslagen in Riyad van 12 mei 2003. Uit open
bron blijkt dat het in eerste instantie gaat om de afdelingen in Bosnië, Somalië, Pakistan,
Tanzania, Indonesië, Kenia en Ethiopië.

De Saoedische maatregelen van januari treffen het bestuur van al-Haramain. Zo heeft de
Saoedi-Arabische minister van Religieuze Zaken het hoofd van al-Haramain, sjeik Aqeel al-
Aqeel, ontslagen. De reden voor het ontslag is niet bekend gemaakt, maar gespeculeerd wordt
over diens betrokkenheid bij het doorstarten van de eerder verboden afdeling van al-Haramain
in Bosnië, Vazir.
Naast Aqeel al-Aqeel is nog een drietal bestuursleden afgetreden. De reden voor hun vertrek is
onbekend. Al-Haramain wordt nu geleid door het plaatsvervangend hoofd.

In Nederland stonden sjeik Aqeel al-Aqeel en een andere Saoedische functionaris bekend als
bestuurslid van de stichting al-Tawheed (behorend bij de al-Tawheed-moskee in Amsterdam)
en de stichting al-Haramain Humanitarian Aid te Amsterdam. Beide stichtingen staan
ingeschreven op hetzelfde adres en delen verschillende Nederlandse bestuursleden. Als gevolg
van de ontwikkelingen binnen al-Haramain in Saoedi-Arabië maakt het genoemde tweetal sinds
begin dit jaar geen deel meer uit van het bestuur van de stichting al-Tawheed, Het bestuur van
de stichting al-Haramain Humanitarian Aid te Amsterdam is daarentegen ongewijzigd gebleven.
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Inmiddels is vernomen dat de Amerikaanse autoriteiten al-Haramain als totale organisatie en
Aqeel al-Aqeel als persoon op de 'bevriezingslijst' van de Verenigde Naties zouden willen laten
plaatsen. Ook zou een aantal vestigingen van al-Haramain, waaronder die in Nederland, voor
deze lijst worden voorgedragen. Een verzoek hiertoe zou eind april worden ingediend. Op het
moment van het verschijnen van deze rapportage hadden de Verenigde Staten dit verzoek
echter nog niet ingediend. Wanneer dit in VN-verband wordt geaccordeerd zullen de financiën
van al-Haramain in Nederland moeten worden bevroren. De activiteiten van de AIVD in dat
kader zijn de minister van BZK separaat toegezonden.

2.1.2 HUT

Naar aanleiding van de commotie rond het voornemen van de radicaal-islamitische organisatie
HUT om op 6 maart 2004 in Rotterdam een bijeenkomst te houden, is het onderzoek naar deze
organisatie geïntensiveerd. Nederlandse HUT-aanhangers hadden een organisatorische rol met
betrekking tot een demonstratie tegen het mogelijke verbod op hoofddoekjes, welke op 18
januari 2004 in Brussel werd georganiseerd, en waaraan ook een duidelijk als HUT herkenbare
delegatie uit Nederland deelnam. Vooralsnog is niet gebleken dat de kleine kern van HUT-
sympathisanten in Nederland radicale activiteiten ontplooit of ondemocratische middelen
gebruikt om haar doeleinden te verwezenlijken.

2.2 Ontwikkelingen binnen allochtone gemeenschappen

2.2.1 Marokkanen

Bij het onderzoek naar radicaliseringtendensen binnen de Marokkaanse gemeenschap in
Amsterdam wordt in het bijzonder gekeken naar mogelijke centra van radicalisering, waaronder
moskeeën. De Tawheed moskee is recentelijk zowel in de media als in de politiek meermaals
genoemd als een centrum van radicalisering. De AIVD tracht te achterhalen welke rol de
Tawheed moskee speelt bij het radicaliseringsproces in de Marokkaanse gemeenschap in
Amsterdam.
De tussenbalans van het onderzoek naar de Tawheed leverde een bevestiging van een
tendens die al eerder door de AIVD was gesignaleerd, namelijk dat 'echte' radicalisering niet
meer binnen de moskeeën plaats lijkt te vinden maar daarbuiten. Één van de redenen hiervoor
is de toegenomen aandacht van het openbaar bestuur en de media voor 'radicale' moskeeën.

De resultaten van het onderzoek zullen uiteraard worden gedeeld met de burgemeester van
Amsterdam.

2.2.2 Afghanen

Een aparte categorie Afghanen vormt de groep die op grond van Artikel 1F van het
Vluchtelingenverdrag niet wordt toegelaten tot de asielprocedure in Nederland. Een grote groep
van deze categorie heeft zich verenigd en poogt thans via een juridische procedure alsnog
toegang te krijgen tot de asielprocedure. In eerste instantie is hun verzoek door de rechtbank
afgewezen. Deze groep bestaat merendeels uit aanhangers en (vaak hooggeplaatste)
functionarissen van het voormalige communistische bewind in Afghanistan die bij terugkeer
naar Afghanistan voor hun leven vrezen. De 1F-tegenwerping levert bij sommigen in deze
groep sterke emoties op.
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2.2.3 Pakistanen

2.3 Organisaties in Nederland

2.3.1 AEL

De AEL lijkt op dit moment geen grote aantallen Marokkaanse jongeren op de been te kunnen
brengen. Verschillende demonstraties en manifestaties werden op touw gezet. Deze trokken
echter steeds een - gezien de omvang van de doelgroep - bescheiden opkomst en verliepen

zonder ordeverstoringen.
Op 15 februari werd Nabil Marmouch gekozen tot voorzitter van de AEL in Nederland. Tegen
hem liep een strafzaak op verdenking van heling. De rechtbank sprak hem daarvan echter vrij

en veroordeelde hem tot twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van €500
wegens verzet bij zijn arrestatie en het niet opvolgen van bevelen van de politie.

2.3.2 KADEK

In KONGRA-GEL (de opvolger van PKK / KADEK) is in het voorjaar van 2004 een breuk

ontstaan naar aanleiding van meningsverschillen over de positie van de KONGRA-GEL-
guerrilla-strijdkrachten in Noord-I rak en de wenselijkheid van sociale hervormingen binnen de
organisatie. Achter de schermen woedt een machtsstrijd tussen Osman öcalan, de broer van

de gevangen leider Abdullah Öcalan, en Cemil Bayik, die binnen eigen gelederen een reputatie
als guerrilla-commandant heeft opgebouwd. De conflicten aan de top over de militaire status-
quo in de regio duiden op ongeduld over het uitblijven van een internationaal antwoord op

veranderingen in de organisatie. Indien de democratische en geweldloze koers niet beloond
wordt, zou een deel van de organisatie de militaire strijd weer op kunnen oppakken. Dit zou

echter een verdere versplintering van de organisatie betekenen, alsmede het verlies van krediet

en speelruimte in Europa. Daarom is de verwachting dat op de korte termijn de militaire status-
quo wel gehandhaafd wordt en dat sociale hervormingen langzaam gestalte krijgen binnen
KONGRA-GEL. Abdullah öcalan probeert op zijn beurt de gelederen binnen KONGRA-GEL bij

elkaar te houden, omdat hij dan zijn spilpositie het meest heeft gewaarborgd.
De breuk heeft de al aanwezige verwarring onder het kader en de aanhangers van KONGRA-
GEL in Nederland versterkt. Beide stromingen trachten ook hier aanhangers voor zich te

winnen. De AIVD beschikt niet over aanwijzingen dat een deel van de KONGRA-GEL-
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aanhangers in Nederland als gevolg van deze breuk de confrontatie zal zoeken met hetzij
andere Koerden, hetzij de Nederlandse overheid.

Begin april is KONGRA-GEL op de EU lijst voor terroristische
organisaties en personen komen te staan.

2.3.2.1 Uitspraak in uitleveringszaak PKK / KADEK kaderiid Nuriye Kesbir uitgesteld

Op 27 februari jongstleden heeft de vreemdelingenrechter in Amsterdam in hoger beroep het
asielverzoek van Kesbir verworpen omdat Kesbir zich in haar hoedanigheid als PKK-kaderlid in
de jaren tachtig schuldig zou hebben gemaakt aan het faciliteren van misdaden tegen de
menselijkheid.

Op 5 maart 2004 heeft de Hoge Raad het beroep van de IND inzake het Turkse
uitleveringsverzoek met betrekking tot haar persoon behandeld. De Turkse autoriteiten vragen
om Kesbir's uitlevering omdat het lidmaatschap van de PKK in Turkije verboden is. Kesbir was
bij deze rechtszaak aanwezig en werd aangehouden. Met Kesbir's aanwezigheid wilde
KONGRA-GEL tonen dat de organisatie zich houdt aan de Nederlandse rechtsorde en
vertrouwen heeft in de Nederlandse rechtsgang. Zij verblijft momenteel in hechtenis. De
uitspraak is uitgesteld tot 7 mei 2004. In deze zaak concentreert de aandacht van de AIVD zich
momenteel op de reacties binnen de Koerdische gemeenschap.
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3 Politiek (gewelddadig) activisme

3.1 Links politiek (gewelddadig) activisme

De eerste drie maanden van 2004 lieten een sterke groei zien van het verzet tegen het beleid
van minister Verdonk. Er is niet langer alleen sprake van protesten van "beroepsactievoerders".

3.2 Dierenrechtenactivisme

Ook in het eerste kwartaal van 2004 was sprake van materiële schade door toedoen van
dierenrechtenactivisten. Dit varieerde van het veelvuldig dichtkitten van pinautomaten van ABN
Amro, de huisbankier van het Rijswijkse BPRC, via vernielingen van eigendom van personen
die in de proefdierbranche werkzaam zijn, tot aan een brandstichting bij een
pelsdierenhandelaar in Houten. Hier was sprake van een relatief gevaarlijke actie, waarbij de
brandaanslag op een auto leidde tot brand in de woning.

Ook deze maanden waren de activiteiten gericht op het onder druk zetten van ondernemingen
die gelieerd zijn aan enerzijds het primatencentrum in Rijswijk, anderzijds aan het Britse
proefdierenlaboratorium Huntingdon Life Sciences. Ook veel in Nederland gevestigde Japanse
klanten van dit laboratorium kregen weer te maken met vernielingen en bedreigingen. Februari
2004 was wederom een door het Britse Stop Huntingdon Animal Cruelty uitgeroepen
actiemaand. De AIVD heeft via de Regionale Inlichtingendiensten relevante ondernemingen
gealerteerd.

Ook in de komende maanden zal het dierenrechtenactivisme zich laten gelden, temeer daar
eind april het "nertsenseizoen" weer begint. Acties als bevrijdingen en (grootschalige)
vernielingen liggen dan voor de hand. De AIVD zal ook nu de Regionale Inlichtingendienst
hierop attent maken.

In de afgelopen drie maanden heeft de AIVD voorts een uitvoerige analyse vervaardigd van het
gewelddadig dierenrechtenactivisme als fenomeen en de wijze waarop uitwassen bestreden
kunnen worden. De inhoud van de analyse is besproken met een groot aantal deskundigen in
de sfeer van de wetenschap, de branches, het actiewezen en de rijksoverheid. Binnenkort
wordt de Kamer hierover door middel van een nota geïnformeerd.

3.3 Anti-globalisme

Dit verzet tegen de economische herinrichting van de wereld lijdt in Nederland reeds enige tijd
aan afkalving van de gelederen. Nederlandse antiglobalisten nemen bijna niet meer deel aan
daadwerkelijk protest bij conferenties in den vreemde. Zo was er op 6 en 7 februari 2004
nauwelijks sprake van Nederlandse deelname aan de NAVO-bijeenkomst in München.

De conferentie
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van het World Economie Forum in Davos, enkele weken daarvoor, bleven helemaal verstoken
van activiteiten van de kant van Nederlanders. Ook een landelijke oproep, mede door
antiglobalisten, om op 20 maart te ageren tegen de nasleep van de oorlog in Irak bracht niet
veel meer dan duizend mensen op de been.

3.3.1 Protest tegen EU

Wat de protesten tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in de tweede helft van dit jaar
betreft worden allerlei voorbereidingen getroffen. Er wordt breed opgeroepen door het
"basisdemocratisch netwerk" om bij de diverse subtoppen te protesteren tegen allerlei
gepercipieerd onrecht. Daarbij worden zaken genoemd als migratie, transport, economische
planning, landbouw en onderwijs. Er zijn geen indicaties voor gewelddadige acties op dit
moment.
De AIVD gaat voorlopig uit van een vreedzaam verloop van dit soort activiteiten. Een onzekere
factor echter blijft de actiebereidheid van hooliganachtige anarcho-autonomen die geweld als
doel zien, niet als middel.

3.4 Anti-asielbeleid

Zoals gesteld heeft het asielbeleid van het huidige kabinet geleid tot een breed uitgedragen
verzet, dat nog werd ondersteund door een nieuwe publicatie van het Amsterdamse Autonoom
Centrum, Over de grens. Vanuit Groningen werd naar Den Haag gelopen door Long Walk to
Freedom en het platform Van Harte Pardon heeft in de voorbije weken in het gehele land
(Arnhem, Amsterdam, Alkmaar, Boskoop, Wageningen, Doetinchem, Den Haag) protestacties
georganiseerd. Het verzet tegen de plannen van minister Verdonk heeft tot op heden bij enkele
gelegenheden geleid tot verstoringen van de openbare orde of pogingen daartoe.

Op 29 maart jongstleden vond wel een bezetting
van het uitzetcentrum Schiphol plaats.

Een dreigende verstoring van de openbare orde rond een massale betoging tegen het beleid
van minister Verdonk inzake vluchtelingen, op 10 april jongstleden op de Dam in Amsterdam,
bleef op het laatste moment uit. De ongeregeldheden werden verwacht uit de hoek van
antifascisten, die niet gezamenlijk wilden optrekken met 'politieke partijen en Scouting
Nederland'. Uit angst voor arrestaties zagen zij echter op het laatste moment hiervan af. De
AIVD had de autoriteiten tevoren gewaarschuwd voor mogelijke onlusten.
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4 Ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden

4.1 Saoedi-Arabië

De Saoedische ambassadeur heeft toegezegd dat hij ten aanzien van de financiering van
imams, moskeeën en islamitische organisaties volledige transparantie wil betonen. In dat kader
heeft de ambassadeur op 25 maart jl. de namen verstrekt van vijf imams die van de ambassade
een toelage ontvangen. Het gaat om: Imam uit Rotterdam, imam van de an-
Nasrmoskee, de Keniaanse imam uit Eindhoven (bij de
AIVD bekend als imam ), imam , de Indonesische imam

uit Amsterdam, de Marokkaanse imam , imam zonder moskee en
, een Palestijnse student in Delft.

Vast staat dat de ambassade een bemiddelende rol vervult bij de
financiering van moskeeën en islamitische organisaties in Nederland.
De AlVD-liaison voor de Golfregio heeft inmiddels een eerste bezoek gebracht aan Riyad, waar
hij bij diverse collega-diensten de mogelijkheden heeft verkend om te komen tot samenwerking
met de Saoedische inlichtingendienst.

4.2 Iran:

4.3 Volksrepubliek China:
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4.4 Rusland: uitwijzingen Russische inlichtingenofficieren

Het afgelopen kwartaal zijn Russische inlichtingenofficieren uitgewezen uit Noorwegen,
Litouwen en Estland. Zij waren onder andere geïnteresseerd in gerubriceerde informatie over
de uitbreiding van de EU en de NAVO. Zoals gebruikelijk heeft Rusland op de Noorse, Litouwse
en Estse uitwijzingen gereageerd op basis van reciprociteit door eenzelfde aantal diplomaten
van de drie landen persona non grata te verklaren. De AIVD heeft vastgesteld dat ook
Russische inlichtingenofficieren in ons land reeds geruime tijd belangstelling hebben voor de
uitbreiding van de EU en de NAVO.
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5. Bedreiging internationale rechtsorde

5.1 Proliferatie: ontwikkelingen in verdachte staten

5.1.1 Libië

Libië: opgeven van WMD
Op 18 december 2003 heeft Libië aangegeven, na onderhandelingen met de Verenigde Staten
(VS) en het Verenigd Koninkrijk (VK), de ontwikkeling van massavernietigingswapens te willen
beëindigen. Als één van de uitvloeisels hiervan heeft het land op 6 januari 2004 het chemisch
wapenverdrag (CWC) geratificeerd. Libië werd hiermee op 5 februari 2004 de 159e lidstaat van
de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). De opgave door Libië met
betrekking tot chemische wapens bij de OPCW zal door OPCW worden gecontroleerd.

Libië: opgave van chemische wapens
In de Libische opgave bij de OPCW is sprake van twee opslagplaatsen voor chemische wapens
met een voorraad van 23 ton mosterdgas, en één inactieve productiefaciliteit. Met de
gedeclareerde inactieve productiefaciliteit wordt de "Pharma 150" faciliteit in Rabta bedoeld, die
tot 1992 in gebruik was. Verder zijn ongeveer 3300 ongevulde raketkoppen opgegeven,
speciaal ontworpen voor het overbrengen van chemische strijdmiddelen. Deze zijn inmiddels
onder toezicht van de OPCW vernietigd. Tot slot heeft Libië aangegeven ongeveer 1300 ton
chemische voorlopers van mosterd- en zenuwgassen in opslag te hebben. Volgens een
zegsman van de OPCW zal vernietiging van de voorraden mosterdgas en voorlopers in 2005
afgerond kunnen zijn.

5.2 Internationale samenwerking: PSI

Het Proliferation Security Initiative richt zich op het voorkomen van transporten van (onderdelen
van) massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen over zee, land en/of door de
lucht. Eind maart is door Duitsland de eerste oefening in de context van PSI gehouden die zich
op de onderschepping van proliferatierelevante luchtcargo richtte. Eerdere PSI-oefeningen
richtten zich op scenario's waarbij zeevracht onderschept werd, waarbij vooral marine
betrokken was. De focus in de Duitse oefening lag echter op een civiel scenario op de
luchthaven Frankfurt Main waarbij opsporingsdiensten als politie, grensbewaking, brandweer,
en douane een primaire rol vervulden. Nederland was met een delegatie van BZ, EZ, Douane,
ECD en AIVD als waarnemer aanwezig, waarbij de delegatie vooral voor ogen probeerde te
houden wat de Nederlandse uitvoeringspraktijk in een dergelijke oefening zouden zijn. Met
name op het terrein van wetgeving en bevoegdheden, zo kwam naar voren, blijken in
Nederland nog leemtes te bestaan. Deze leemtes zullen in interdepartementaal verband verder
worden besproken.

5.2.1 Justitiële vervolging AlVD-target

Nadat door de FIOD-ECD in december 2002 een inval is gedaan bij de Nederlandse zakenman
, zijn voldoende aanknopingspunten gevonden voor justitiële vervolging

Hij wordt vervolgd op basis van drie wetsovertredingen.
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6. Andere gewichtige belangen van de staat

6.1 Migratie: Overleg met de minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie (V&l)

6.2 Koninkrijksrelaties: Nederlandse Antillen

6.2.1



19

Nr. 2173732/01

6.2.2 Uitkomst Tripartiet

Ondanks de tot stand gekomen Gemeenschappelijke verklaring van 30 november 2001 over
terrorismebestrijding in Koninkrijksverband, is van een daadkrachtig gezamenlijk optreden van
de AIVD, de VDA en de VNA geen sprake. Tijdens het Tripartiet van de veiligheidsdiensten van
het Koninkrijk op 25-26 maart jl. is de samenwerking op het terrein van terrorismebestrijding en
andere veiligheidsrelevante vraagstukken door de AIVD opnieuw op de agenda geplaatst.
Afgesproken is daadwerkelijk een plan van aanpak hieromtrent op te stellen, onder meer met
het oog op de voortgangsrapportage terrorismebestrijding in Koninkrijksverband waarin de
samenwerking tussen de diensten aan de orde komt.

6.2.3 Roep om ingreep Nederland op de Antillen

C

Daarnaast is in de afgelopen maanden veelal in de vorm van open brieven in de diverse lokale
kranten gereageerd op de inmiddels zo bekende FOL-propaganda waarbij opvalt dat de
schrijvers (veelal geboren Curacaoënaars die zelf de nadelen van de slechte
leefomstandigheden ervaren) onder eigen naam hun grieven kenbaar maken. In de meeste
gevallen is sprake van een anti-FOL en pro-Nederland redenering. Dit is een voorzichtige
(mentaliteits-)verandering in vergelijking met voorgaande periode. De AIVD acht het van groot
belang het risico van het mogelijk uitbreken van sociale onrust op de Nederlandse Antillen, met
alle veiligheidsrisico's van dien, tijdig te onderkennen.
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7. Beveiligingsbevordering

7.1 Beveiliging bijzondere informatie: voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst -
bijzondere informatie

Op 1 maart jl. is het Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie (Vir-bi) in
werking getreden. Het voorschrift vervangt de uit 1989 daterende regeling voor de beveiliging
van staatsgeheimen (het zgn. AAR-9).
Het Vir-bi geeft in aanvulling op het bestaande Vir (Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst)
specifieke regels voor de beveiliging van 'bijzondere informatie', dat wil zeggen voor
staatsgeheimen en overige kwetsbare informatie die door de ministeries als
'departementsvertrouwelijk' is aangemerkt.

7.1.1 Transfer Philips Crypto

7.2 Personen, objecten en diensten

Het project dat de AIVD is gestart om te voorzien in de structurele inbedding van het stelsel
Bewaken en Beveiligen in de AlVD-organisatie zal naar verwachting conform planning voor 1
juni 2004 worden afgerond. Dan kan een aanvang worden gemaakt met het leveren van de
dreigings- en risicoanalyses (voorzover dat past binnen de bestaande wetgeving en de
beschikbare bezetting). De werving van het extra personeel ten behoeve van de uitvoering van
de nieuwe taak bewaken en beveiligen verloopt conform het overeengekomen groeitraject. Om
geheel conform het stelsel te kunnen gaan werken is ook een wijziging van de wet nodig; de
procedure daartoe is gestart. De verwachting is echter dat de benodigde wijziging niet eerder
dan maart 2005 kan worden gerealiseerd.
In het eerste kwartaal van 2004 heeft de AIVD meer dan 100 dreigingsmeldingen en -
inschattingen aan de NCBB geleverd. Deze hadden bijvoorbeeld betrekking op bezoeken en
transits van leden van vorstenhuizen, ministers-presidenten, bewindslieden en andere
hoogwaardigheidsbekleders. Daarnaast zijn ook dreigingsinschattingen of -meldingen gemaakt
naar aanleiding van onder andere demonstraties, dreigbrieven en e-mails aan bewindslieden

Tevens zijn vooruitlopend op het EU
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voorzitterschap en de Olympische Spelen dreigingsinschattingen aan de NCBB geleverd en is
gestart met het genereren van informatie aangaande het EK voetbal 2004 in Portugal.

7.3 Vertrouwensfuncties / veiligheidsonderzoeken

7.3.1 Ontwikkelingen met betrekking tot vertrouwensfuncties

Op 31 maart jl. heeft de Minister van Algemene Zaken het aanwijzingsbesluit
vertrouwensfuncties bij de Dienst Koninklijk Huis (DKH) ondertekend. De Minister heeft zijn
instemming verleend aan het Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken voor het Korps Landelijke
Politiediensten (KLPD) ten behoeve van het doen van veiligheidsonderzoeken bij de DKH en
het ondertekenen van de verklaring van geen bezwaar. De voorbereidende werkzaamheden
van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) en de voorlichting aan het
personeel van de DKH zijn afgerond. De aanmelding voor de veiligheidsonderzoeken is gestart
op 2 april.

7.3.2 Afspraken AIVD-CIVD

In het verlengde van reeds bestaande afspraken tussen AIVD en de Surinaamse Centrale
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD) is besloten om -bij wijze van proef en vooruitlopend op
definitieve besluitvorming hieromtrent- met prioriteit te gaan samenwerken op het terrein van
veiligheidsonderzoeken.
In dit kader zal begin april 2004 een aantal verzoeken om nadere informatie over personen aan
de liaison van de CIVD in Nederland worden overhandigd.

7.4 Bezwaar en beroep

Op 17 maart jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak in
hoger beroep gedaan inzake een weigering van de verklaring van geen bezwaar. De verklaring
is gebaseerd op de "Beleidsregel vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken op de
burgerluchthavens". In deze beleidsregel is een aantal strafbare feiten genoemd waarop bij de
afgifte van een verklaring van geen bezwaar in het bijzonder moet worden gelet. De rechtbank
heeft in augustus 2003 het beroep ongegrond verklaard, omdat betrokkene in de te
onderzoeken periode veroordeeld was voor een strafbaar feit dat expliciet is vermeld in de
beleidsregel. De beleidsregel werd door de rechtbank als niet onredelijk aangemerkt. De Raad
van State heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd. Hoewel de beleidsregel reeds in 1997
tot stand is gekomen, is de beleidsregel en de toepassing hiervan nu voor het eerst getoetst
door de Raad van State.
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Het aantal nieuwe bezwaar- en beroepszaken daalde in dezelfde periode van 12 in 2003 naar 3
in 2004. De afhandeling van de verzoeken vindt binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen
plaats.

7.4.1 Uitvoering veiligheidsonderzoeken in het eerste kwartaal van 2004

Om de te lange doorlooptijden tot aanvaardbare proporties terug te brengen is de AIVD
genoodzaakt tot ingrijpende maatregelen. Op korte termijn zal de minister hierover een notitie
ontvangen.
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8. Inlichtingen buitenland

8.1 Voortgang algemene aanwijzing

De totstandkoming van de door de Minister-president voor 2004 vastgestelde aanwijzing van
onderwerpen voor de inlichtingen buitenlandtaak week op twee punten af van die van
voorgaande jaren. Oe vaststelling geschiedde nadat instemming was verkregen van niet alleen
de Ministers van BZK en Defensie, maar ook van die van BZ. Voorts kent de aanwijzing geen
aparte onderwerpen voor AIVD en MIVD, maar is uitdrukkelijk van toepassing op de beide
diensten.

Inhoudelijk zijn er geen grote verschillen met voorgaande aanwijzingen. Opnieuw zijn de
onderwerpen: internationaal terrorisme, proliferatie, conflictgebieden, risico's voor internationale
organisaties, oorspronglanden migranten, en destabiliserende factoren, waarbij vooral aandacht
gevraagd wordt voor de islamitische wereld, een voor de hand liggende reeks bij proliferatie
betrokken landen, en met name voor Irak en buurlanden,

De aanwijzing van onderwerpen voor de twee diensten maakt het noodzakelijk dat per
genoemd (e) land/regio wordt vastgesteld welke dienst ten aanzien van welke
onderzoeksvragen de trekkersrol heeft, dan wel waar sprake is van een gelijke (maar
vanzelfsprekend goed gecoördineerde) inspanning van beide diensten. Die uitwerking heeft
voor dit jaar plaatsgevonden op de terreinen Irak en Indonesië, en zal nog geschieden op het
onderwerp proliferatie.

8.1.1 Voortgang specifieke aanwijzingen

In lijn met het bovenstaande werd binnen de AIVD voor het inlichtingen buitenlandwerk bij de
start van 2004 gekozen voor de zogeheten varifocus-aanpak, waarbij diepgaande vormen van
onderzoek worden geconcentreerd op een relatief gering aantal daarvoor in aanmerking
komende landen/regio's, terwijl op andere terreinen de materie minder diepgaand, maar wel
gericht op vroegtijdige signalering van relevante ontwikkelingen, wordt gevolgd.

8.2 Irak

Vanaf januari 2004 zijn voor wat betreft Irak veel inspanningen gedaan om inlichtingen te
vergaren over de onderwerpen waarvoor de AIVD een trekkersrol heeft,
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Een in het oog lopende gebeurtenis die zich in de verslagperiode voordeed was de aanslag op
de Nederlandse ambassade in Bagdad op vrijdag 30 januari, waarbij gelukkig geen slachtoffers
zijn gevallen.

8.3 Indonesië

Ten aanzien van de politieke situatie op de Molukken constateert de AIVD een groeiende
onvrede onder de bevolking over de gebrekkige steun van de centrale Indonesische regering
aan de wederopbouw van de Molukken. Met name onder de grote aantallen vluchtelingen is
deze onvrede duidelijk zichtbaar. Hierdoor wordt de roep om onafhankelijkheid op de Molukken
sterker. Deze ontwikkeling heeft mogelijk een stimulerende werking op de bereidwilligheid van
Molukse activisten in Nederland om zich in te zetten voor onafhankelijkheid van de Molukken.

In de aanloop naar de Indonesische parlementsverkiezingen zijn inschattingen gemaakt van de
positie van politieke partijen en hun presidentskandidaten. Deze rapportages zijn opgesteld ten
behoeve van de Nederlandse inbreng in verschillende EU-gremia. In de rapportages is tevens
ingegaan op de huidige stand van zaken met betrekking tot het in Indonesië aanwezige
islamistisch terrorisme.

8.4 Westelijke Balkan

Naar aanleiding van het Macedonische verzoek tot toetreding tot de EU is een analyse
opgesteld van de ontwikkelingen in dat land.

Aandacht is voorts besteed aan het inschatten van de effecten van de uitkomst van de
Servische parlementsverkiezingen op de regio. Veel hangt af van de mate waarin de regering
die nu gevormd wordt een sterk nationalistisch karakter krijgt.
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8.5 Overige aandachtsgebieden

In het kader van het onderzoek naar de ontwikkelingen in Tsjetsjenië zijn op verzoek van NCBB
bijdragen geleverd aan een inschatting van de eventuele dreiging van Tsjetsjeense zijde tijdens
de a.s. Europese kampioenschappen voetbal en de Olympische Spelen.
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9. Samenwerking

9.1 Nationaal

9.1.1 Financieel Expertise Centrum (FEC)

Op 3 maart 2004 heeft HAIVD het convenant Herstructurering Financieel Expertise Centrum
ondertekend. Het FEC is een samenwerkingsverband van AIVD, Autoriteit Financiële Markten,
Belastingdienst, DNB, FIOD-ECD, de politie (vertegenwoordigd door het Regiokorps
Amsterdam-Amstelland en het Korps Landelijke Politiediensten) en het Openbaar Ministerie.
Met de deelname aan dit samenwerkingsverband draagt de AIVD bij aan de integriteitstaken
van de andere deelnemers. Daarnaast biedt de deelname de mogelijkheid om de relaties en
kennis van de AIVD te onderhouden en uit te breiden.

9.1.2 NSO

In september 2003 is tussen de AIVD en MIVD een convenant gesloten inzake de uitbreiding
van satelliet-interceptie-capaciteit, onder te brengen in een Nationale Sigint Organisatie (NSO).
Voortvloeiend uit het convenant is een projectplan getekend waarin een drietal opdrachten zijn
opgenomen: een locatie vinden, een schaalbare organisatie voor de NSO bouwen en de
uitbreiding satelliet-interceptie-capaciteit realiseren.
Op dit moment worden nog steeds drie locaties in beschouwing genomen, te weten de huidige
locatie van het satellietgrondstation in Zoutkamp, de militaire locatie Oldebroek en de civiele
locatie Burum. Voor de locatie Zoutkamp is beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan.
De procedure bij de Raad van State loopt en het kan nog geruime tijd duren voordat hier
duidelijkheid over ontstaat. Voor de locatie Oldebroek is een Natuurwaarde onderzoek gestart.
Overige voorbereidende werkzaamheden voor deze locatie zijn recent opgestart. Het
onderzoek naar de mogelijk geschikte civiele locatie Burum heeft aanzienlijke vertraging
opgelopen. Aangezien er voor alle drie de locaties nog een heel traject moet worden afgelegd
om duidelijkheid over de geschiktheid van de locaties te krijgen (m.n. of bouwvergunningen
worden verleend), kan pas op zijn vroegst eind januari 2005 een definitieve locatiekeuze
worden gemaakt. Dit is een vertraging ten opzichte van de planning die eerder is afgegeven,
waarin werd verondersteld dat deze beslissing uiterlijk november dit jaar zou worden genomen.
Ten aanzien van de bouw van een schaalbare organisatie heeft de projectleider NSO een
eerste verkenning gedaan voor de gefaseerde opbouw van een satelliet-interceptie-organisatie,
die nu verder wordt uitgewerkt.
De afgelopen maanden is door de AIVD en MIVD gezamenlijk veel effort gestoken in de
uitbreiding van de satellietinterceptie-capaciteit. Er is gestart met de verwervingsprocedures
voor de aanschaf van extra satellietontvangst- en signaalverwerkingscapaciteit. Een deel
hiervan zal nog dit jaar worden gerealiseerd waardoor de uitbreiding zichtbaar wordt. Het
merendeel zal in 2005 worden gerealiseerd. Aangezien een deel van de bestellingen voor de
uitbreiding van de satellietinterceptiecapaciteit vermoedelijk niet eerder gedaan kan worden dan
dat er een definitieve locatie is - dit geldt in ieder geval voor de locatie-afhankelijke bestellingen
zoals de koop van satellietschotels - zal ook dit deel van het NSO-project vertraging oplopen.
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9.1.3

9.2 Europese samenwerking

9.2.1 CdB

De AIVD heeft, samen met nog voor de aanslagen in Madrid het
initiatief genomen tot een bijzondere extra vergadering van de Club de Berne, het
samenwerkingsverband van veiligheidsdiensten van de EU. Deze extra vergadering zal op 20
en 21 april 2004 in Zürich plaatsvinden.
Het optimaliseren van de organisatie en het werk van de Counter Terrorist Group (CTG) is het
belangrijkste agendapunt. Daarnaast zal de vergadering ongetwijfeld aandacht schenken aan
de relatie van de veiligheidsdiensten met de instituties van de EU in het Europa na de
aanslagen in Madrid, waarin inmiddels veiligheidscoördinator zijn werk begonnen is.
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9.2.2 WGT/CTG

In de onderhavige periode kwamen zowel de werkgroep terrorisme1 als de counter-terrorist
group2 tweemaal bijeen. Vermeldenswaard zijn de laatste vergaderingen van beide groepen

omdat deze in het teken stonden van de aanslagen van 11 maart jl. in Madrid en de
maatregelen die de EU sindsdien heeft afgekondigd.

De CTG vergadering leverde in dit opzicht de meeste

concrete resultaten op. Naast een herziene dreigingsanalyse naar aanleiding van 'Madrid' heeft
de groep een aantal aanbevelingen gedaan aan de hoofden van dienst ter verbetering van de
slagkracht van de groep (zie hierover 9.2.1 CdB).

9.2.3

9.2.4 Dataretentie

De Europese Raad heeft de JBZ Raad in haar verklaring van 25 maart 2004 gevraagd om, met
het oog op de verdere uitbreiding van het wetgevingskader inzake de bestrijding van terrorisme,

voorstellen te bestuderen voor het opstellen van voorschriften voor het bewaren van
verkeersgegevens door telecommunicatieaanbieders. De voorstellen moeten voor juni 2005

kunnen worden aangenomen.

1 De werkgroep terrorisme vormt het overleg van politie en veiligheidsdiensten in de 3e pijler (JBZ pijler).

De WGT kwam op 8 januari en 31 maart bijeen.
2 De counter-terrorist group vormt het overleg van de hoofden contra-terrorisme van de Europese

veiligheidsdiensten. De CTG kwam op 5 maart en 22 maart bijeen.
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9.2.5 Voorzitterschap EU

Over de gevolgen van de aanslagen in Madrid voor het Nederlands voorzitterschap van de EU
wordt de minister van BZK separaat geïnformeerd wanneer duidelijk is hoe nu onder Iers
voorzitterschap de vertaalslag van de verklaring van de Europese Raad naar actie heeft
plaatsgevonden.

9.3 Internationaal

9.3.1 Liaison netwerk

De eerste stappen zijn genomen in de richting van het plaatsen van een tijdelijke AlVD-liaison in
Athene in de periode rond de Olympische Spelen. Met de Griekse collega-dienst en met de
Nederlandse ambassade in Athene zijn afspraken gemaakt over deze plaatsing.
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10. Verantwoording en publiciteit

Dreiging chemische wapens?
In januari maakte het WD-kamerlid Wilders bekend dat sprake is van een verhoogde dreiging
in West-Europa omdat terroristen in de Benelux en elders zouden beschikken over chemische
wapens. Wilders baseerde zijn stelling op een recent bezoek aan de Mossad in Israël Dit leidde
tot vragen van de pers naar de dreigingsinschatting van de AIVD, waarop is medegedeeld dat
er geen aanwijzingen zijn voor een reële dreiging met chemische wapens.

Commissie Bestuurlijke Evaluatie
Nog voordat de uiteindelijke samenstelling bekend was, kwam het NOS-journaal op 25 februari
met een bericht over de samenstelling en opdracht van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie.
Om de berichtgeving alsnog in goede banen te leiden bracht BZK nog dezelfde dag een
persbericht uit over de taak en samenstelling van de commissie naar de stand op dat moment.
Na de installatie van de commissie op 18 maart, verscheen een vervolgpersbericht met de
volledige samenstelling en de centrale onderzoeksvragen.
Naar aanleiding van de instelling van de nieuwe commissie publiceerde Elsevier op 13 maart
een artikel over de AIVD, met als kern dat de dienst o.a. door beperkte menskracht, maar ook
door een al te terughoudende taakopvatting, onvoldoende is toegerust voor zijn taak.
Afgesproken is dat de commissie als geheel of de leden afzonderlijk, niet naar buiten zullen
treden tijdens hun onderzoek.

Pakistan levert nucleaire kennis aan andere risicolanden
Verschillende media besteedden aandacht aan de kwestie Khan, waarbij opnieuw naar voren
kwam dat Khan in de jaren zeventig nucleaire kennis, afkomstig van Urenco, naar Pakistan
smokkelde en sinds die tijd zijn studiegenoot als toeleverancier gebruikte.
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Hizb-ut-Tahrir
Op 21 april berichtte de Telegraaf dat een radicaal-islamitische groepering de Hizb-ut-Tahir
(HUT) een congres zou houden in de Kuip. Kort daarop maakte het stadion bekend dat zij deze
organisatie geen onderdak wil verlenen. In een poging het imago op te poetsen, heeft de HUT
een persconferentie gegeven. Van AlVD-zijde werd informatie verstrekt aan de media mede om
de 'dreiging' van de HUT niet groter te maken dan hij is.

Contra-inlichtingen
In maart verscheen de brochure 'Spionage en veiligheidsrisico's', de eerste gezamenlijke
voorlichtingsbrochure van AIVD en MIVD. De brochure is primair bedoeld om instellingen en
bedrijven te wijzen op de risico's van spionage. De publicatie is niet voorzien van een
persbericht maar wel met een aanbiedingsbrief naar diverse media gezonden. Verschillende
media besteedden aandacht aan de brochure.

Columnistendebat
De notitie 'Achtergronden van jihadrekruten in Nederland' van 10 maart jl., die op haar verzoek
aan de Tweede Kamer is gezonden, leidde tot een heftig publiek debat over de vrijheid die
politici en columnisten hebben. Aanleiding vormde de constatering in de notitie dat een
groeiend aantal moslims zich onheus bejegend voelt door opinieleiders en opiniemakers, welke
perceptie door rekruteurs wordt uitgebuit. De AIVD werd van verschillende kanten verweten het
vrijuit spreken te willen belemmeren. Zowel minister Remkes (bijvoorbeeld in een interview in
HP/De Tijd) als hoofd AIVD (in een ingezonden brief in NRC Handelsblad) legden uit dat dit
volstrekt niet aan de orde is. Tegelijkertijd krijgt de AIVD ook veel steun voor zijn constatering
dat stigmatisering van de moslimgemeenschap een effectieve bestrijding van het terrorisme in
de weg staat. Een goed voorbeeld hiervan is het artikel Terreur van eigen kweek' in Vrij
Nederland van 3 april, waarin de bestrijding van het terrorisme in Nederland in een breder
perspectief wordt geplaatst.

Madrid
De aanslagen in Madrid op 11 maart hebben geleid tot het besef dat de islamistische terreur
dichterbij komt. De meest betrokken ministers troffen opnieuw maatregelen om de Nederlandse
samenleving tegen een mogelijke aanslag te beschermen. De minister van BZK maakt in de
media opnieuw duidelijk dat absolute beveiliging tegen aanslagen in een land als Nederland
niet mogelijk is, maar dat tegelijk al het mogelijke wordt gedaan om aanslagen te voorkomen.
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Bijlage A Kwantitatieve gegevens inzake veiligheidsonderzoeken

In het eerste kwartaal van 2004 werden 2006 administratieve (B en C) onderzoeken
aangeboden en 510 A- en (A)P-onderzoeken. Doordat het aanbod van veiligheidsonderzoeken
in de verslagperiode hoger was dan de output is de werkvoorraad toegenomen met ruim 100
onderzoeken.
De gemiddelde doorlooptijd van de A-onderzoeken is in vergelijking met het vorige kwartaal
gestegen met 5 weken. De gemiddelde doorlooptijd van de AP-onderzoeken is daarentegen
met twee weken gedaald.
Het aantal in behandeling zijnde A- en AP-onderzoeken bedroeg aan het eind van het eerste
kwartaal van 2004 132 respectievelijk 88 (totaal 220). Dit betekent dat 220 A- en AP-
onderzoeken zich aan het eind van het eerste kwartaal in de fase veldonderzoek bevonden.
Daarnaast was er een voorraad van 64 A-onderzoeken en 182 (A)P-onderzoeken. Op deze 246
onderzoeken zal de tijdelijke maatregel waarmee wordt beoogd de werkvoorraden versneld weg
te werken worden toegepast.
Genoemde cijfers zijn exclusief de onderzoeken naar het eigen personeel. Daarvan waren er op
31 maart 19 in behandeling en 12 op voorraad.

Werkvoorraad (exclusief eigen personeel)
Werkvoorraad op 1 oktober 2003

1594

Werkvoorraad op 31 december
2003

1769

Werkvoorraad op 31 maart 2004

1871

Werkvoorraad op 31 december 2003
Nieuw aanbod 1 januari t/m 31 maart 2004

Output 1 januari t/m 31 maart 2004
Werkvoorraad op 31 maart 2004

1769
2516 (2300 in 4e kwartaal 2003)
4285
2414 (2125 in 4e kwartaal 2003)
1871

Gemiddelde doorlooptijden A-onderzoeken (exclusief eigen personeel)
A-onderzoeken 24 weken (19 weken 4 kwartaal 2003)
A-onderzoeken politie 16 weken (18 weken 4e kwartaal 2003)

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

C-onderzoeken

222

264
24

1795(incl. 820 burgerluchtvaart)
211
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Bijlage B Kamerstukken

27925 Bestrijding internationaal terrorisme

nr. 110 Lijst van vraag en antwoord over de brief inzake de nationale sigint
(signal intelligence) organisatie.

Nr. 111 Antwoorden van de ministers van Buitenlandse Zaken en van BZK op
vragen over de mogelijke Saoedische financiering van imams.

Nr. 112 Motie van Wilders, Eurlings, Bakker, Karimi en Van der Vlies over Saoedische
financiering van imams.

Nr. 113 Motie van Karimi, Koenders, Wilders en Eurlings over Saoedische financiering
van imams.

Nr. 114 Motie van Eerdmans over Saoedische financiering van imams.

Nr. 115 Antwoord van de ministervan Justitie op de vraag van Wilders over de
mogelijkheden over te gaan tot verbodenverklaring en ontbinding van
kerkgenootschappen en moskeeën.

Nr. 116 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken over zijn gesprek met de
Saoedische ambassadeur d.d. 11 februari 2004.

Nr. 118 Lijst van vragen en antwoorden over de brief van de minister van
Vreemdelingenzaken inzake het advies "Vreemdelingenbeleid en
terrorismebestrijding".

Nr. 120 Brief van de ministervan BZK in reactie opvragen kamerlid Kalsbeek tijdens
het AO Bestrijding internationaal terrorisme d.d. 30 september 2003.

Nr. 121 Verslag van een AO d.d. 11 maart 2004 over het advies "Vreemdelingenbeleid
en terrorismebestrijding" van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

28374 Aanslag op de heer W.S.P.Fortuijn

nr. 25 Brief van de CTIVD aan de voorzitter van de Tweede Kamer met het rapport,
dat door de CTIVD is opgesteld ter uitvoering van de motie Cornielje en
Eerdmans.

28845

nr. 5

Uitwisseling van opsporings-en terrorisme-informatie

Verslag van een Algemeen Overleg d.d. 5 februari 2004 over rapporten van de
Algemene Rekenkamer.
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29200 VII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van BZK (VII) voor
het jaar 2004

nr. 46 Brief van de minister van BZK aan de voorzitter van de Tweede Kamer over de
instelling van de onafhankelijke commissie bestuurlijke evaluatie AIVD.

29432 Interpellatie inzake onderzoek naar het werk van Nederlandse
inlichtingendiensten i.v.m. het besluit van de regering om steun te geven
aan de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak

nr. 1 Motie van het lid Karimi c.s.

Aanhangsel van de Handelingen

Aanhangsel Handelingen II nr. 630
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Wilders over het ontwerp van de ultracentrifuges
in Iran.

Aanhangsel Handelingen II nr. 678
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Wilders, Euriings en Eerdmans over de
financiering van de es-Salaam-moskee in Rotterdam.

Aanhangsel Handelingen II nr. 680
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Wilders over mogelijke Saoedische financiering
van islamitisch radicalisme in het Westen.

Aanhangsel Handelingen II nr. 698
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Wilders over de Turks-islamitische terreurgroep
IBDA-C.

Aanhangsel Handelingen II nr. 699
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Wilders over inlichtingendiensten inzake de strijd
tegen AI-Qaida.

Aanhangsel Handelingen II nr. 702
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Van der Ham over mogelijk criminele
dierenactivisten uit Engeland.

Aanhangsel Handelingen II nr. 779
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Van Fessem over het mogelijk doorlaten van
cokekoffers bij de bagagebehandeling op Schiphol.

Aanhangsel Handelingen II nr. 784
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Wilders en Örgü over de mogelijke arrestatie
van een Iraakse moslimextremist op Schiphol.
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Aanhangsel Handelingen II nr. 838
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Dittrich en Lambrechts over het mogelijk
vergaren van inlichtingen bij asielzoekers t.b.v. de AIVD.

Aanhangsel Handelingen II nr. 843
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Karimi over mogelijke spionagepraktijken van VN-
medewerkers voor Israël,

Aanhangsel Handelingen II nr. 892
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Wilders en Eurlings over VN-evaluaties inzake
de ontwikkeling van AI-Qaida.

Aanhangsel Handelingen II nr. 908
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Karimi over hoeveelheden chemische of
biologische wapens in Irak.

Aanhangsel Handelingen II nr. 909
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Wilders over mogelijke verontrusting van IAEA
inzake de proliferatie van kernwapens.

Aanhangsel Handelingen II nr. 927
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Karimi over mogelijk onderzoek naar
veiligheidsdiensten in de VS.

Aanhangsel Handelingen II nr. 962
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Wilders over de mogelijk grote terreurdreiging in
de EU.

Aanhangsel Handelingen II nr. 967
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Wilders over een mogelijk op de vlucht geslagen
moslimextremist.

Aanhangsel Handelingen II nr. 968
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Wilders over mogelijke terroristen met chemische
wapens in Europa.

Aanhangsel Handelingen II nr. 969
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Wilders over de mogelijke financiering van de Al-
Tawheed moskee in Amsterdam.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1007
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Karimi over mogelijke verdenking door de
Pakistaanse regering van het leveren van nucleaire technologie aan Iran, Libië en Noord-Korea.

Aanhangsel Handelingen II nr.1008
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Karimi over het (nucleaire) smokkelnetwerk van
Khan en Nederlandse connecties.



36

Nr. 2173732/01

Aanhangsel Handelingen II nr. 1013
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Karimi over de Nederlandse en Israëlische
inlichtingendiensten.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1077
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Wildere over misbruik van stichtingen en het
tekortschietende toezicht op de non-profit sector.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1098
Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Eerdmans, Wilders en Van Fessem over
mogelijke radicaal-islamitische bijeenkomst.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1149
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Kalsbeek over wettelijke bevoegdheden van de
AIVD inzake onderzoek naar politici.

Aanhangsel Handelingen II nr. 1151
Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Eerdmans over het bezoek van de Baskische
jongerenterreurorganisatie SEGI aan de Universiteit van Leiden.

Kamervragen

Vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Saoedische financiering van
imams.

Vragen van het lid Van Velzen over onderzoek naar eventuele vervolging van een Nederlandse
zakenman i.v.m. wapenhandel naar Irak.

Interpellatievragen Karimi inzake onderzoek naar het werk van Nederlandse
inlichtingendiensten in verband met het besluit van de regering om steun te geven aan de
Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak.

Vragen van het Wilders over nucleaire ambities van Saoedi-Arabië.

Vragen van de leden Wilders en Balemans over vermeende terroristische activiteiten van de
voorzitter van de Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam.

Vragen van het lid Wilders over een in Noord-Limburg aangehouden (mogelijke) terrorist.

Vragen van het lid Karimi over exportvergunning aan Henk S.

Vragen van het lid Wilders over een mogelijke "Hollandse link" met de aanslagen in Madrid.

Vragen van de leden Van Bommel en De Wit over mogelijke internetsite met oproep tot
gewelddadig optreden in het kader van de jihad.
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Vragen van het lid Van Haersma Buma over mogelijke reactie van Duitse justitie inzake de
vermeende passiviteit van de Nederlandse opsporingsdiensten.

Vragen van het lid Lazrak over valse reisdocumenten.

Vragen van het lid Eerdmans over het recht op vrije meningsuiting en het mogelijke besluit van
columnist en opinieleider

Vragen van de leden Wilders en Visser over aanvragen voor verblijfsvergunning in gemeente
Roermond.
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Bijlage C Ambtsberichten

t ^ M

Ui
13-01-04

16-02-04
31-03-04

8-jan-04

16-jan-04

20-jan-04
20-jan-04

22-jan-04

22-jan-04
22-jan-04

9-jan-04
26-jan-04

20-jan-04
20-jan-04

16-jan-04

27-jan-04
20-jan-04

5-feb-04
21-jan-04

18-feb-04
24-feb-04

26-feb-04
16-mrt-04

16-mrt-04
16-jan-04

16-mrt-04

Ambtsbericht inzake

Ambtsbericht inzake
Ambtsbericht

Ambtsbericht inzake

Ambtsbericht betreffende

Ambtsbericht betreffende
Ambtsbericht betreffende
Ambtsbericht betreffende

Ambtsbericht betreffende

Ambtsbericht betreffende

Ambtsbericht betreffende

Ambtsbericht betreffende

Ambtsbericht betreffende
Ambtsbericht betreffende

Ambtsbericht betreffende

Ambtsbericht over

Ambtsbericht betreffende

Ambtsbericht betreffende
Ambtsbericht inzake

LOVJ
Directeur MIVD

Minister BZK

Burgemeester DH

Min van Fin.

Min. Van Fin

Min van Fin.
Min. Van Fin

Min. Van Fin

Min. Van Fin

Min. Van EZ
Min. Van Fin

Min van Fin.

Min. Van Fin
Min van Fin.

Min. Van Fin
Min. Van EZ

LovJ
Min. Van EZ

Min van Fin.

Min van Fin.

Min. Van BuiZa
Min. Van EZ

Min. Van EZ
Min. Van EZ

Min. Van EZ
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Bijlage D Moties en Toezeggingen

Omschrijving van de
motie

Vindplaats Stand van zaken

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.

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

Half mei zal een nota naar
de TK worden gezonden.

Omschrijving van de
toezegging

Vindplaats Stand van zaken

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

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

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

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.

Driejaar na inwerkingtreding
nieuwe WIV wordt de commissie
van toezicht geëvalueerd.

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

Wordt in 2005 in
behandeling genomen.

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.

Plenair debat nieuwe
WIV op 28 juni 2001,
Handelingen II
2000/01,25877, nr.
93, blz. 5855.

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

De minister zal de vaste cie BZK AO Jaarverslagen Dit punt zal worden
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Omschrijving van de
toezegging

Vindplaats Stand van zaken

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.

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.

meegenomen in de aan de
Kamer voor het zomerreces
toegezegde bestuurlijke
evaluatie van de AIVD.

De minister zal bezien hoe de
financieringsstromen binnen het
islamitisch onderwijs in beeld
gebracht kunnen worden.

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: Sinds de
afronding van het rapport
van februari 2002 over dit
onderwerp wordt door
ministerie OCW, de
Onderwijsinspectie en de
betrokken besturen intensief
gewerkt aan vergroting van
de transparantie en
terugdringing van
ongewenste invloeden.
Daarmee is er voor de
dienst geen reden meer om
het onderzoek voort te
zetten.

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
11 2002/03, 28 600 VI l,
nr.43, blz. 11.

De toezegging is ten dele
afgehandeld middels het
FEC rapport "Non-
profitorganisatie en
terrorismebestrijding'' en zal
ook meegenomen worden in
de nota half mei mbt
Saoedische financiering.

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.
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Omschrijving van de
toezegging

Vindplaats Stand van zaken

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 het jaarverslag 2003 zal
worden ingegaan op de stand
van zaken aangaande de nieuwe
inlichtingentaak buitenland en de
taken die voortvloeien uit het
nieuwe stelsel Bewaken en
Beveiligen.

AO Jaarverslag AIVD
2002, Kamerstukken
112003/04,29037, nr.
2, blz. 5.

Afgehandeld: zie het
Jaarverslag 2003.

De minister zal nagaan of meer
kwantitatieve informatie m.b.t,
trends en resultaten kan worden
verstrekt in het jaarverslag.

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

Afgehandeld: zie het
Jaarverslag 2003. Er is een
voorzichtig begin gemaakt
met vermelding van dit soort
informatie, dat in de
komende jaren verder
uitgebouwd zal worden.

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
112003/04,29037, nr.
2, blz. 6.

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

De minister zegt toe de Kamer
schriftelijk te informeren over de
vraag wat nu precies het profiel
is en wat de achtergronden zijn
van potentiële dan wel
daadwerkelijk terroristen.

AO Bestrijding
internationaal
terrorisme,
Kamerstukken II
2003/04, 27 925, nr.
101, blz. 15.

Afgehandeld: De Kamer is
bij brief d.d. 9 maart 2004
geïnformeerd (Kamer-
stukken II 2003/04, 27 925,
nr. 120)
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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.

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

Is deels ingehaald door de
motie Wilders (27 925, nr.
112).

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

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 worden
betrokken.

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.

In maart is de commissie
Bestuurlijke Evaluatie AIVD
geïnstalleerd.

De minister is bereid om in
beleidsmatige zin en in termen
van maatregelen meer specifiek

AO Bestrijding
internationaal
terrorisme,

Afgehandeld: Waarschijnlijk
doelde de minister op
terrorisme bestrijding in het
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daarbij stil te staan. Eerder is
een uitvoerige rapportage aan de
Kamer aan de orde geweest.

Kamerstukken II
2003/04, 27 925, nr.
122, blz. 7

algemeen, gezien de
verwijzing naar
(vermoedelijk) de zesde
voortgangsrapportage
Terrorismebestrijding en
veiligheid. Dan is deze
toezegging afgehandeld in
de vorm van de brief van 31
maart.

De Kamer zal vóór 25 maart een
brief ontvangen waarin wordt
gereageerd op de vragen naar
aanleiding van het rapport van de
Rekenkamer. In deze brief wordt
tevens ingegaan op de
informatie-uitwisseling tussen de
AIVD en de politie.

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

Afgehandeld: Eind februari
heeft de AIVD de vragen
mbt de informatie-
uitwisseling tussen de AIVD
en de politie reeds aan
DGOOV verstrekt.

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.

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

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

De minister heeft aangegeven
dat de noodzaak van aanpassing
van de WÏV, 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.

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

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

In behandeling.




