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Internationale bijdrage MID aan voorkomen van, beveiligen tegen en bestrijden
van terrorisme

TAKEN/ACTIVITEITEN MID BIJ TERRORISME BESTRIJDING

Beveiligingsbevorderende taak.

(f" De MID maakt 'dreigingsanalyses betreffende risico's van terroristische aanslagen op militaire
eenheden, objecten en complexen in Nederland, op de Nederlandse defensie industrie en op
(al of niet in Navo verband) uitgezonden eenheden van de Nederlandse krijgsmacht in
crisisgebieden. De MID benut hiervoor capaciteit op gebied van Contra Inlichtingen en
Veiligheid en Verbindingsinlichtingen. In Nederland werkt de MID nationaal nauw samen met de
BVD. De MID neemt hiertoe deel aan het TEC.

Inlichtingen taak.

De MID draagt (in samenwerking met buitenlandse diensten) bij aan inlichtingenverzameling
betreffende internationaal terrorisme met het oog op een militaire bijdrage aan de bestrijding
ervan. De MID bereidt ook risico analyses voor i.v.m. een mogelijke Nederlandse
defensiebijdrage aan internationale militaire operaties. De MID benut hiervoor capaciteit op het
gebied van Human intelligence, Verbindingsinlichtingen en Analyse.

Verbindingsinlichtingen.

De MID draagt thans met Verbindingsinlichtingen (interceptie van niet-kabelgebonden
telecommunicatie) bij aan het onderzoek van de BVD naar terrorisme (en uiteraard van de MID

f' \. Op dit gebied kan de MID ook een bijdrage leveren aan het werk van de
opsporingsdiensten. Daartoe is verdere intensivering van bestaande capaciteiten noodzakelijk
(deels al in gang gezet), alsmede een structuur voor interdepartementale behoeftestelling,
prioriteitstelling en coördinatie.

INTERNATIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN BIJ BESTRIJDING VAN
TERRORISME WAARIN DE MID DEELNEEMT

NAVO.

Versterking van de militaire bijdrage aan terrorismebestrijding in Navo-verband is onderwerp
van overleg in de Nato Intelligence Board (directeuren van militaire inlichtingendiensten) en in
de Military Committee Intelligence Working Group. Doel hiervan is de voorbereiding en
uitvoering van militaire operaties gericht tegen terroristische doelen met inlichtingen te
ondersteunen. Ook de bescherming van de aan deze operaties deelnemende militaire
eenheden is een belangrijk aandachtspunt Deze activiteiten worden technisch ondersteund
door de BICES organisatie die een datanetwerk in stand houdt voor uitwisseling van t/m/ Nato
Secret gerubriceerde inlichtingen. Verdergaande NAVO-betrokkenheid (implicaties art 5 Navo
verdrag) leidt tot intensivering van de betrokkenheid van de militaire inlichtingendiensten.
Verwachtbaar is dat op korte termijn liaisons van de MID worden uitgebracht naar relevante
hoofdkwartieren van coalitie eenheden.



De MID draagt bij aan beveiligingsbevorderende activiteiten van de Navo lidstaten via het
NATO Special Committee en NATO Security Committee (BVD leidend cf situatie in Nederland)
en via de militaire Contra Inlichtingen-organisatie van SHAPE.

Europese Unie.

Een militaire bijdrage aan terrorismebestrijding in EU-verband en de daarvoor noodzakelijke
activiteiten en uitwisseling van inlichtingen is onderwerp van overleg op de EU Intelligence
Directors Meeting. De technische faciliteiten hiervoor worden thans verbeterd. De EU
Intelligence Division staat onder Nederlandse leiding.

GEÏNTENSIVEERDE OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN SAMENWERKING

Aanpak Intern MID

Intern MID zijn drie teams geformeerd in het kader van geïntensiveerde bescherming tegen
terroristische aanslagen en terrorismebestrijding. In de eerste plaats een coördinerend team
o.l.v. de PDMID, dat zich richt op de integrale afstemming van de MID gerelateerde activiteiten.

.Ten tweede een team dat zich bezig houdt met het verzamelen van inlichtingen (team
Afghanistan) en ten derde een team dat zich bezig houdt met de contra-inlichtingen en
veiligheidsaspecten (team Sabotage, Subversie, Spionage en Terrorisme/SSST). Alle
productieafdelingen zijn hierbij betrokken. De hoofdactiviteiten richten zich op het produceren
van risico-analyses/dreigingsanalyses in het kader van de militaire veiligheid, het verbeteren
van de eigen informatiepositie ter ondersteuning van Nederlandse en Bondgenoot-schappelijke
militaire operaties en de relevante besluitvormingsprocessen en het verrichten van operationele
activiteiten op verzoek van met name de vertegenwoordiging van de Amerikaanse
inlichtingendiensten in Den Haag.

Operationele activiteiten

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de intensiveringen in de kernactiviteiten van de
respectievelijke MID-afdelingen.

De Afdeling Analyse en rapportage (AAR).

Naast de normale aandacht voor de ontwikkelingen in BiH en FYROM is capaciteit vrijgemaakt
teneinde steun en bijdragen te leveren aan het SSST team en het team Afghanistan. Hoofdtaak
was in eerste instantie het in kaart brengen van de onmiddellijke reacties binnen de Islamitische
wereld in het algemeen en die in de onmiddellijke omgeving van Afghanistan en die inzake het
Palestijns-Israëlische probleem in het bijzonder. Daarnaast is een begin gemaakt met het
analyseren van mogelijke geopolitieke en militaire gevolgen van Amerikaans ingrijpen in
Afghanistan. Daarnaast is een overzicht gemaakt van de mogelijkheden en beperkingen van
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mogelijke inzet van "weapons of mass destruction" door terroristen. Tenslotte wordt
geanticipeerd op mogelijke militaire bijdragen van Nederland aan militaire operaties in coalitie
verband. Dit resulteert in de dagelijkse inlichtingenbriefing in het Defensie Crisisbeheersings
Centrum en in dagelijkse, wekelijkse en speciale rapportages met een ruime distributie.

De Afdeling Contra-Inlichtingen en Veiligheid (ACIV).

In de achterliggende periode zijn door ACIV diverse dreigingsanalyses, een Intrep en een
CINTSUM inzake de bescherming van tegen terroristische aanslagen geproduceerd. Hiermee
wordt de besluitvorming omtrent bij Defensie te nemen veiligheidsmaatregelen ondersteund.
Tevens zijn meldingen van bijzondere voorvallen van de krijgsmachtdelen verwerkt en zonodig
uitgezet bij interne en externe verwervers (o.a. de BVD). In de week van 18 september is
gestart met een dagelijkse liaison met het terrorisme team van de BVD. Tevens wordt hier nauw
contact onderhouden met vertegenwoordigers van de diensten van de VS in Nederland.
In SFOR verband zijn de activiteiten van ACIV op het gebied van Contra inlichtingen en
veiligheid in Bosnië Herzegovina opgevoerd i.v.m. de toegenomen dreiging van terroristische
aanslagen op Navo eenheden aldaar (waaronder Nederlandse).

De Afdeling Verbindingsinlichtingen (AVI).

Teneinde in de toegenomen vraag van de MID (Analyse, Humint, ACIV) naar relevante
gegevens over terrorisme en mogelijke doellanden te voorzien, is de VI inspanning vergroot
door uitbreiding van interceptie van aanvullende relevante verbindingen van desbetreffende
landen en organisaties. Al geruime tijd verzorgt AVI ook voor de BVD op verzoek een
automatische selectie van materiaal over terroristische organisaties. Ook hier is de productie
uitgebreid, •••••••••••zijn voorts specifieke zoekcriteria ontvangen (namen,
nummers en belangstellingsprofielen) die van belang zijn bij de bestrijding van terrorisme.
Relevante productie wordt ter beschikking gesteld van de|
Deze aanvullende zoekcriteria leveren ook voor de MID (en de BVD) relevante
onderzoeksgegevens op.


