
BVD deelname in internationale greraia in het kader van terrorismebestrijding
beknopte samenvatting

Onderstaand treffe u aan een overzicht van internationale gremia waaraan de BVD
deelneemt en die zich specifiek bezighouden met informatie-uitwisseling ten behoeve
van terrorisme-bestrijding (CT).

1. Verenigde Naties (VN)

De BVD neemt deel aan de onderhandelingen in de Ad hoc Groep (Terrorisme) van de
Zesde Commissie van de VN over verdragen ter bestrijding van terrorisme. Het gaat
hier op dit moment om het alomvattende CT-verdrag (Comprehensive Counterterrorist
Treaty).

2. Europese Unie (EU)

De BVD is leider van de Nederlandse delegatie bij de Werkgroep Terrorisme in de
derde pijler van de Europese Unie. Deze werkgroep produceert ieder halfjaar een
analyse van de tegen de Europese Unie en haar lidstaten gerichte terroristische dreiging.

Bij geagendeerde CT-onderwerpen deelname aan de hogere EU-gremia in de derde
pijler EU, te weten het Comité Artikel 36 en de Raad van Ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad).

De BVD is lid van de Nederlandse delegatie bij het Comité Terrorisme (COTER) van
de Eurpese Unie, een forum dat werkt in het kader van het gemeenschappelijk
Buitenlands en Veiligheidsbeleid (tweede pijler EU). Hier worden de halfjaarlijkse
troika-dialogen over terrorisme met de Verenigde Staten (VS), Rusland, de
geassocieerde landen en India behandeld. Na 11 september 2001 is de frequentie van de
besprekingen met de VS verhoogd. De hulp aan de Palestijnse Autoriteit in het kader
van met Midden-Oosten Vredesproces wordt in het COTER gecoördineerd.
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waaronder de BVD, voeren dit programma uit.

In het kader van het zgn. Barcelona-proces (samenwerking russen de EU en de
Middellandse Zee-landen) neemt de dienst deel aan het jaarlijks overleg met de
Middellandse Zee-landen over terrorismebestrijding.

3. Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

De BVD is leider van de Nederlandse delegatie bij het NATO Special Committee
(AC/46), alsmede de daaraan gelieerde fora, zoals de NATO-Russia Permanent Joint
Council in Special Committee session (PJC), NATO-Ukraine Commission in Special
Committee session (NUC), Euro-Atlantic Partnership Council in Special Committee
session (EAPC). Het Special Committee is het overleg van hoofden van de civiele
veiligheidsdiensten van de NAVO-lidstaten. De vergaderingen worden voorbereid door
een Working Group. De belangrijkste producten zijn gemeenschappelijke
dreigingsanalyses ten behoeve van de Noord-Atlantische Raad. De vergadering
faciliteert samenwerking tussen de diensten van de NAVO-landen, onder andere door
middel van 'trace-requests'.

4. Inlichtingen- en Veiligheidsdienst-overleg

a. Club de Beme

De Club de Berne is het informele beleidsoverleg van hoofden van inmiddels 19



"~

veiligheidsdiensten. Al deze diensten hebben een taak op het terrein van CT. Onder
deze vergadering hangt een groot aantal werkgroepen; bovendien faciliteert de
vergadering van diensthoofden andere vormen van operationele, multilaterale en
bilaterale samenwerking. In het kader van CT zijn relevante werkgroepen:

* Egmont (overleg over Islamitisch terrorisme);
* Chambord (overleg over Koerdisch terrorisme);
* Interceptie werkgroep;
* Rechtsextremisme (geweld tegen mos.lims);
* Fluctuat (overleg van juridisch adviseurs);
* ICT-overleg.

In reactie op de aanslagen in de VS, ter uitwerking van de conclusies van de JBZ-Raad
van 20 september 2001 heeft de Ciub besloten een nieuw regulier overleg van hoofden
CT van de veiligheidsdiensten van alle landen van de Europese Unie (plus Zwitserland-
en Noorwegen) in het leven te roepen. De eerste bijeenkomst van dit overleg vindt
plaats in Nederland op 19 november aanstaande.

b. Midden-Europa Conferentie (MEC)

De BVD heeft beginjaren negentig een^jverleg geïnitieerd tussen hoofden van een
aantal inlichtingen- en veiligheidsdiensten van een aantal Midden- en Westeuropese
diensten onder de naam Midden-Europa Conferentie. Momenteel nemen 16 diensten
deel. De beslissing tot uitbreiding naar 19 leden is genomen. Onder MEC ressorteren
diverse werkgroepen, zoals de Interceptiewerkgroep en de Werkgroep Illegale
Immigratie. In het licht van de aanslagen op de VS heeft de MEC besloten om op 26 en
27 november aanstaande een aparte bijeenkomst te houden over terrorisme.

c. Forum

Forum is een informeel overleg tussen hoofden van buitenlandse inlichtingendiensten
van de landen van de Europese Unie, dat tot doel heeft uitwisseling van ideeën en
ervaringen in het licht van de ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Buitenlands en
Veiligheidsbeleid van de" Europese Unie.

6 Overig

De dienst volgt, dan wel is betrokken bij tal van overige overleggen waar CT
behandeld wordt, zoals de Raad van Europa, de G8 Expertgroep Terrorisme, etc.
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