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Steller.

Ten behoeve van de vergadering van het CVIN op 20 september 2002 treft u hierbij aan de leidraad
voor de presentatie van DMIVD aan de RCIV inzake terrorisme. De leidraad is gecoördineerd met de

AIVD.

Dirkcifor Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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Generaal-majoor der mariniers

Bij beantwoording da'L'm, ons kenmerk en onöenverp vermelden.
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Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
DIS/2002

20 september 2002

Leidraad
Presentatie Terrorisme voor RCIV

15 oktober 2002

CONCEPT

Inleiding
Deze leidraad voor de presentatie voor het RCIV is in overleg met de AIVD tot stand
gekomen, waarbij de volgende afspraken zijn gehanteerd:
De AIVD beschrijft de definitie, opkomst en verschijningsvormen. Vervolgens "wordt-zowel
door de AIVD als de MIVD ingegaan op de navolgende operationele aspecten. V.w.b. de'
AIVD wordt verwezen naar de AIVD bijlage. De MIVD bijlage is puntsgewijs hieronder
weergegeven. Deze "puntenlijst" wordt, na goedkeuring, vooraf doorgegeven aan de AIVD
conform de gemaakte afspraken.

Terrorisme aan het begin van de 21e eeuw: rol van de MIVD
De MIVD werkt, vanuit haar wettelijke taakstelling, samen met de AIVD aan het onderkennen '
van activiteiten die tot terroristische daden kunnen leiden, dan wel het terrorisme
ondersteunen. De aandacht gaat bij de MIVD primair uit naar het buitenland. De
binnenlandse taken van de MIVD liggen voornamelijk op ander vlak dan de directe
bestrijding van het terrorisme.

• In hét buitenland. Terrorisme is vaak verbonden met actuele en potentiële conflicten in
en/of tussen staten.

• De MIVD kijkt naar ontwikkelingen met betrekking tot gebieden, groeperingen en
thema's in de wereld, die op termijn aanleiding tot een internationaal ingrijpen
kunnen zijn.
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r •\ Acties van de krijgsmacht, dan wel van coalitiepartners, tijdens inzet in het

buitenland kunnen (gewelddadige) reacties oproepen van terroristen of hun
sympathisanten zowel in Nederland als elders in de wereld waar Nederland
belangen heeft, zoals b.v. Indonesië en Centraal Azië. De MIVD is betrokken bij
de informatievoorziening, ook b.v. voor de planning van evacuatie operaties.
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• De risico's kunnen bestaan, uit, inlichtingenactiviteiten en/of gewelddadige of
terroristische.acties tegen Nederlandse troepen, of tegen andere Nederlandse
belangen of doelen, die mogelijk- een bedreiging kunnen vormen voor de
uitvoering van CVH operaties! Op reguliere basis vindt hierover informatie-
uitwisseling plaats met de AiVD.

In Nederland en stationeringslanden krijgsmacht.

• De .krijgsmacht is een geweldsinstrument, dat door extremisten, fundamentalisten
en radicalisten van seculiere of .religieuze achtergrond kan worden gebruikt,voor
eigen doeleinden, zoais inliohtingerivergaring of.het verwerven van kennis en
middelen voor geweldsuitoefening... •. ' • * . . - •
• De MIVD onderzoekt nieuw in te nemen personeel op banden met of

deelname aan extremistische of fundamentalistische groeperingen en
activiteiten. Dit gebeurt in .het kader van de Wet Veiligheidsonderzoeken.

Intensiveringen na 11/9

Algemeen
• De anajysecapaciteit en de onderzoekscapaciteit in relatie tot terrorisme,voor de

ondersteuning van vredesmissies wordt uitgebreid.
• De samenwerking met zusterdiensten, zoals steun of deelname aan eikaars operaties

tegen het terrorisme, is geïntensiveerd
• De analysecapaciteit voor het verkrijgen van inzicht in transnationale fenomenen als

georganiseerde criminaliteit en proliferatie, die in relatie kunnen staan tot terrorisme
wordt uitgebreid.

• Het besluit over de geplande intensivering van de capaciteit op het gebied van
verbindingsinlichtingen is in een finaal stadium.

• Het onderwerp terrorisme is met nadruk opgenomen in de Inlichtingen- en
Veiligheidsbehoefte Defensie (IVD).



Huidige situatie

• Internationaal islamistisch lérrórïsftè;
• Kort overzicht.

.* Afghanistan / Kirgizlë '.["
• Kort overzicht . . . . . .

• • Middenoosten/Golf
• Kort overzicht . . '.

• Bosnië / Macedonië ...- ,-... ...
. • Kort overzicht

Resultaten

-"-

Voortgang



« Onderzoek naar Islamitisch extremisme in de krijgsmacht als voorzorgsmaatregel.
* Ondersteuning vredesmissies.
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