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Aan de leden van de Ministerraad.

Overzicht van beleidsacties, op 14 april 2004 aangekondigd in de Tweede Kamer,
tijdens het debat naar aanleiding van de aanslagen in Madrid op 11 maart 2004, zoals
reeds aangeduid in de Ministerraad van 16 april 2004,

G alertering van burgers en bedrijven. Het in de aan het debat voorafgaande brief
aangekondigde alerteringssysteem zal betekenen dat niet langer alleen de bestuurders, maar
ook de burgers zelf direct zullen worden gewaarschuwd wanneer er sprake is van een
verhoogd risico voor een aanslag.

D zichtbare bewaking van aangewezen doelen [hard en soft targets], met bijstand van
militairen. In die situaties zullen de aangewezen doelen zichtbaar bewaakt en beveiligd
worden, v/aarbij militairen bijstand zullen verlenen aan de politie, in de uitvoering van diens
taak.

D samenwerking inlichtingendiensten en politie op targets. Om risico's scherper te
kunnen inschatten zullen diegenen, waarvan vermoed wordt dat zij betrokken zijn of kunnen
zijn bij terreuractiviteiten, op welke wijze dan ook, door AIVD en politie in beeld gehouden
worden. Ingeval van illegaliteit zullen zij bij voorrang uit Nederland verwijderd worden. Hun
ontmoetingsplaatsen zullen in het kader van de nieuwe wet terroristische misdrijven worden
gesloten.

D wetgeving: De situatie vraagt om wetgeving die een bestaande ruimte invult. Ruimte, die er
nu is tussen het reguliere recht en het noodrecht, dat alleen in buitengewone situaties
toepasbaar is maar wel de regering meer armslag biedt om op te treden.

G bundeling bevoegdheden: Bevoegdheden op het terrein van terreurbestrijding zullen
bijeengebracht moeten worden, zodat overzichtelijk blijkt wat kan worden gedaan, wie
verantwoordelijk is en welke bevoegdheden daarbij aan de orde zijn. Gezegd moet kunnen
worden dat sprake is van een pakket antiterrorismerwetgeving.

D EU: Overleg zal worden gevoerd met de Europese coördinator met betrekking tot het plan
van aanpak dat hij thans samenstelt. Intensivering van samenwerking op het terrein van
terrorismebestrijding en coördinatie van uitvoering ervan verdient een plaats op de agenda van
de Voorzitter.

G moslimgroeperingen: Overleg zal plaatsvinden met die groeperingen in ons land, die zich
verbonden weten met de islam, maar iedere daad van terreur ten stelligste afkeuren. Met hen
zal overleg gevoerd v/orden

G uitbreiding taken RIV: Toegezegd is dat een nieuw te vormen onderraad gericht op de
nationale veiligheid frequent spreken over de realisatie hiervan. Het takenpakket van de RIV
zal daartoe worden uitgebreid met het onderwerp terrorisme; beleid, uitvoering en concrete
situaties, zo dit nodig is, zullen daar worden behandeld. De RIV kent twee voorportalen, nl het
CVIN, onder voorzitterschap van de Coördinator I&V en het GCT, onder voorzitterschap van de
coördinator terrorismebestrijding;

G Ook over de risico's en dreigingen van terrorisme en over de onderwerpen, die hiermee
sterk verband houden, zal worden gesproken. Een van die onderwerpen betreft de militaire
missies, die Nederland zich oplegt of andere taken die voortvloeien uit een gezamenlijke
aanpak van het terrorisme. Inlichtingendiensten, ook die van de Nederlandse politie
rapporteren aan deze Raad.

G coördinatie terrorismebestrijding: De minister van Justitie, in zijn positie als coördinator
terrorismebestrijding te versterken met daarbij behorende bevoegdheid, zal aan deze Raad
over de voortgang van de uitwerking van de maatregelen rapporteren. Dit betreft ook
terroristische bedreigingen en andere risico's die er op dit terrein zijn voor de Nederlandse
samenleving.


