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Hierbij bied ik u het concept-Jaarplan 2006 met bijlage van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(MIVD) aan ter behandeling in het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) van 18
november. Het 'Jaarplan 2006' biedt op hoofdlijnen zicht op de aandachtsgebieden van de MIVD^en de
belangrijkste capaciteitsoverwegingen .
De reacties van de leden van het CVIN op de behandeling van 21 oktober zijn verwerkt. De Minister van
Defensie heeft ingestemd met het voorliggende concept-Jaarplan 2006. Na goedkeuring van het CVIN
kan het Jaarplan in de Raad voor de Nationale Veiligheid van 29 november worden vastgesteld.
Zonder bijlage is deze nota ongerubriceerd.
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CONCEPT Jaarplan MIVD 2006 met bijlage

(zonder bijlagen)

Hierbij bied ik u het concept-Jaarplan 2006 van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
aan met daarbij in bijlage gevoegd de concept IVD 2006. Deze concepten behoeven nog accordering
door de minister van Defensie en worden u ter informatie en voor commentaar toegezonden. Dit
teneinde u in staat te stellen tot een beoordeling te komen omtrent de vorm en inhoud van het in te
dienen Jaarplan MIVD bij de Raad voor de Nationale Veiligheid (RNV). De MIVD zal nog een finale
redactieslag uitvoeren.
Het 'Jaarplan 2006' biedt op hoofdlijnen zicht op de aandachtsgebieden van de MIVD en de
belangrijkste capaciteitsoverwegingen. De bijlage 'Inlichtingen- en Veiligheidsbehoefte Defensie 2006'
geeft een beeld van de gewenste prioriteit ten aanzien van deelaspecten binnen regio's en thema's van
de diverse behoeftestellers.
^ -

De afgelopen weken heeft overleg plaatsgevonden in het kader van het Aanwijzingsbesluit 2006. De
resultaten van dit overleg zijn verwerkt in het voorliggende concept-Jaarplan.
De definitieve versies van de thans voorliggende documenten zullen uw comité medio november ter
voorbereiding op de zitting van de RNV die maand worden aangeboden. Gaarne ontvang ik uiterlijk 4
november uw commentaar. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
sidsdienst
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Hoofdstuk 1. Inleiding
Dit jaarplan geeft een overzicht op hoofdlijnen van de aandachtsgebieden van de MIVD voor 2006 en
de keuzes die met betrekking tot de inzet van capaciteit zijn gemaakt.
De keuzes zijn primair gebaseerd op door de MIVD opgestelde dreigingsanalyses, de zogenoemde
Termijnvisies 2006. Daarnaast zijn de behoeften zoals verwoord in het Aanwijzingsbesluit 2006 van de
Minister-President en die van de overige behoeftestellers, van zowel binnen als buiten Defensie,
bepalend voor de inhoud van het jaarplan. De totale behoeftestelling treft u schematisch weergegeven
aan in de Inlichtingen- en Veiligheidsbehoefte Defensie 2006 (IVD 2006, bijlage 1). De IVD 2006 geeft
een expliciete weergave van de behoeften. De beperkingen van de capaciteit van de MIVD zijn in de
IVD 2006 niet meegenomen.
Sedert de reorganisatie in 2000 is de MIVD, onverlet zijn Indicator & Waming taak, primair ingericht als
een vraaggestuurde organisatie. Alle activiteiten van de MIVD zijn er op gericht te komen tot de
exploitatie van de (door eigen onderzoek en/of analyses) door de dienst vervaardigde (contra-)
inlichtingen- en veiligheidsproducten en -diensten en zo te voldoen aan de wensen van de
behoeftestellers. De taak 'het verrichten van onderzoek' zoals vermeld in de Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten 2002 (Wiv2002) en het Aanwijzingsbesluit wordt door de MIVD primair opgevat als
'het leveren van inlichtingen- en veiligheidsproducten en -diensten'. Het voor productie gehanteerde
planningsproces maakt het de minister van Defensie mogelijk adequaat sturing te geven aan de MIVD,
daarbij zekerstellend dat de MIVD telkenmale tijdig en adequaat inspeelt op de wensen van de
behoeftestellers.
De opdracht om het jaarplan nadrukkelijker af te stemmen met de AIVD en ter goedkeuring voor te
leggen aan de Raad voor de Nationale Veiligheid (RNV) heeft enige aanpassingen in het tot op heden
gebruikelijke productieplanningsproces noodzakelijk gemaakt. Tot nu toe gaf de IVD een
gedetailleerde weergave van de door de MIVD te leveren producten en diensten. Het thans
voorliggende jaarplan voorziet hierin op hoofdlijnen. Na accordering van dit jaarplan zal de MiVD
voorzien in een zogenoemd 'Productieplan'. Het Productieplan geeft de behoeftestellers een
gedetailleerd inzicht wanneer welke producten (en diensten) zullen worden geleverd en dient voor de
analyseteams van de MIVD als het basisdocument voor hun 'Verzamelplannen'.
^ ,. *

In hoofdstuk 2 zal op hoofdlijnen de wijze van prioritering in onderzoek en productie, uitmondend in
een categorie-indeling, worden geschetst. Hoofdstuk 3 is de kem van het jaarplan: de
aandachtsgebieden van de MIVD in 2006. Per aandachtsgebied wordt het belang in het kader van de
taakstelling MIVD geschetst. Vervolgens wordt de mate van inspanning door middel van een categorieindeling aangegeven. De samenwerking met nationale partners (in het bijzonder die met de AIVD) is
voorzover van toepassing eveneens geduid. Verder wordt aangegeven welke behoeften niet of slechts
ten dele kunnen worden ingevuld vanwege de beperkte capaciteit. Het resultaat zal dan doorgaans
een lagere categorie-indeling zijn dan door de behoeftsteller(s) gewenst. In hoofdstuk 4 zullen op
hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de capaciteit (personeel, materieel,
organisatie en samenwerking) worden geschetst. In hoofdstuk 5 zal nader worden ingegaan op de
sturing van onderzoek en productie en de verantwoording daarvan.
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Hoofdstuk 2. Prioritering
De MIVD heeft, zoals vastgesteld in de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 (Wiv2002,
artikel 7, lid 2), in het belang van de nationale veiligheid tot taak:
a. Het verrichten van onderzoek:
- Omtrent het potentieel en de strijdkrachten van andere mogendheden, ten behoeve van een
juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de krijgsmacht;
- Naar factoren die van invloed zijn of kunnen zijn op de handhaving en bevordering van de
internationale rechtsorde voor zover de krijgsmacht daarbij is betrokken of naar verwachting
betrokken kan worden.
b. Het verrichten van veiligheidsonderzoeken als bedoeld in de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo).
c. Het verrichten van onderzoek dat nodig is voor het treffen van maatregelen:
- Ter voorkoming van activiteiten die ten doel hebben de veiligheid of paraatheid van de
krijgsmacht te schaden;
- Ter bevordering van een juist verloop van mobilisatie en concentratie der strijdkrachten;
- Ten behoeve van een ongestoorde voorbereiding en inzet van de krijgsmacht als bedoeld onder
a, tweede aandachtsstreepje
d. Het bevorderen van maatregelen ter bescherming van de onder c genoemde belangen, waaronder
begrepen maatregelen ter beveiliging van gegevens betreffende de krijgsmacht waarvan
geheimhouding is geboden.
e. Het verrichten van onderzoek betreffende andere landen, ten aanzien van onderwerpen met een
militaire relevantie die door Onze Minister-president, Minister van Algemene Zaken in
overeenstemming met Onze betrokken Ministers, zijn aangewezen.
Op hoofdlijnen wordt door de MIVD op basis van de wettelijke taken een onderscheid gemaakt in de
inlichtingentaak (a en c-taak), de buttenlandtaak (e-taak) en de contra-inlichtingen- en veiligheidstaak
(b, c en d-taak). Daarbij is het van belang dat wordt zeker gesteld dat (in het bijzonder ten aanzien van
inzet van de krijgsmacht) bij elk aandachtsgebied (regionaal of thematisch) de diverse taken (op zowel
tactisch, operationeel als ook strategisch niveau) in onderlinge samenhang worden beschouwd. Het
aspect Force Protection speelt daarbij een sleutelrol. Een en ander wordt bij de MIVD bewerkstelligd
door het zogenoemde teamwerken. Dit betreft het afdeling overstijgend samenwerken van alle
relevante expertises bij de samenstelling van producten (en diensten) in een projectmatig team. Door
dit teamwerken wordt zeker gesteld dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de gehele
inlichtingenketen (van verwerving via verwerking, analyse en productie tot exploitatie van producten).
Om capaciteitsredenen hanteert de MIVD een categorisering per aandachtsgebied (land/regio/thema),
Deze categorisering bepaalt de intensiteit en diepgang van informatieverzameling. Die intensiteit en
mate van diepgang worden bepaald op basis van de relevantie van dat aandachtsgebied voor het
Nederlandse defensie- en veiligheidsbeleid. In bijzondere gevallen kunnen bepaalde (deel-) aspecten
van een land/regio/thema onder een afwijkende (hogere) categorie vallen.
De MIVD onderkent drie categorieën1. In de zogenoemde categorie l en U aandachtsgebieden
(prioriteitsgebieden) wordt nagenoeg het volledige potentieel van de MIVD ontplooid. Voor categorie III
aandachtsgebieden (Indications & Waming) zet de MIVD een klein gedeelte van zijn capaciteit in.

1 De in het Aanwijzingsbesluit gehanteerde prioriteitsstelling (hoog, middel, laag) is niet één op één te vergelijken
met de categorie-indeling van de MIVD. Bij het toewijzen van een categorie is wel rekening gehouden met de
prioriteitsstelling.
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categorie I:
a. Gebieden waar de krijgsmacht in het kader van crisisbeheersingsoperaties en/of de algemene
verdedigingstaak wordt/ zal worden ingezet (daadwerkelijke inzet of voorbereiden inzet).
b. Organisaties en personen die zich bezig houden met spionage, subversie, terrorisme, en
extremisme en die van directe invloed zullen zijn voor de taakstelling van de krijgsmacht (inclusief
uitgezonden eenheden) en waarbij pro-actief onderzoek door de MIVD plaatsvindt.
categorie II:
a. Gebieden waar de krijgsmacht in het kader van crisisbeheersingsoperaties kan worden ingezet
(planning mogelijke inzet) en gebieden waar Nederlandse militairen in het kader van VN, EU of OVSEmissies individueel zijn ingezet dan wel gebieden die gezien hun geografische ligging indirect van
invloed (kunnen) zijn op crisisbeheersingsoperaties.
b. Gebieden die een risico kunnen opleveren voor de veiligheid van het Nederlandse (inclusief
Nederlandse Antillen en Aruba) en het bondgenootschappelijk grondgebied.
c. Organisaties en personen die zich bezig houden met spionage, subversie, terrorisme, en
extremisme en die van directe invloed kunnen zijn voor de taakstelling van de krijgsmacht (inclusief
uitgezonden eenheden) en waarbij pro-actief onderzoek door de MIVD plaatsvindt.
d. Gebieden en transnationale thema's (o.a. Terrorisme, Proliferatie en Militaire Techniek) die een
speciale belangstelling hebben binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid en waarbij pro-actief
onderzoek door de MIVD plaatsvindt.
categorie III:
a. Aandachtsgebieden die uitsluitend in het kader van Indications & Warning door de MIVD worden
bijgehouden en relevant zijn voor het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid.
b. Organisaties en personen die zich bezig houden met spionage, subversie, terrorisme, en
extremisme en die mogelijk van invloed kunnen zijn voor de taakstelling van de krijgsmacht (inclusief
uitgezonden eenheden) en waarbij trendanalyse en/of re-actief onderzoek door de MIVD plaats vindt.
c. Gebieden en transnationale thema's (o.a. Terrorisme, Proliferatie en Militaire Techniek) die een
speciale belangstelling hebben binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid en waarbij trendanalyse en/of
re-actief onderzoek door de MIVD plaats vindt.
Voor de categorie l en II aandachtsgebieden wordt zowel gevraagd als ongevraagd een diversiteit aan
producten geleverd gedurende het jaar. Soort product, frequentie en tijdstip van levering worden, in
overleg met de behoeftestellers, halfjaarlijks in het Productieplan vastgesteld. Voor categorie III
aandachtsgebieden worden in principe geen producten tevoren gepland, tenzij ontwikkelingen met
betrekking tot een bepaald gebied dit (op ad hoc basis) rechtvaardigen.
Bij de toewijzing van een categorie spelen naast de dreigingsanalyse, de behoefte en de capaciteit ook
de volgende overwegingen een rol.
Korte versus lange termijn. De realisatie van inlichtingen- en veiligheidsproducten is voor een deel
planbaar, vergt relatief veel capaciteit en dient veelal integraal en projectmatig benaderd te worden.
Gezien de omvang en werkwijze van de MIVD is het van belang om de behoeften en capaciteiten op
de korte en lange termijn met elkaar in balans te brengen. Het creëren van een goede
informatiepositie, teneinde een kwalitatief hoogwaardige beoordeling te kunnen maken, is een proces
van maanden en soms van jaren. Alle productie-afdelingen van de MIVD worden hiervoor ingezet,
zonodig worden 'externen' verzocht om bijdragen te leveren.
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Met name indien Nederland een eigen (van derden) onafhankelijke beoordeling wil maken van een
bepaalde regio c.q. een thematisch aandachtsgebied dient de inzet van bijzondere middelen
(capaciteiten van de Afdelingen Verbindingsinlichtingen, Human Intelligence en Contra-inlichtingen &
Veiligheid) en analysecapaciteit (van de Afdelingen Analyse & Rapportage en Contra-inlichtingen &
Veiligheid) maximaal op elkaar afgestemd te zijn. Aangezien het tijd kost een informatiepositie op te
bouwen, dient bij het jaarplan en de daarvan afgeleide (halfjaarlijkse) productieplannen en
verzamelplannen telkenmale rekening te worden gehouden met de regio's en thema's waar de MIVD
zich de komende jaren (met de beperkte capaciteit) op zal gaan of blijven richten.
Reguliere versus ad hoc behoeften. De reguliere behoefte voor de korte en langere termijn kan
redelijk worden gepland. Er dient rekening te worden gehouden met een snel veranderende wereld
waardoor een niet voorziene inlichtingenbehoefte zich kan voordoen. In overleg met de
behoeftestellers zal in voorkomend geval moeten worden bepaald met welke prioriteit en diepgang die
ad hoc behoefte dient te worden ingevuld. Hierbij valt onder andere te denken aan behoeften in het
kader van uit te voeren noodhulp, de inzet van het Urban Search and Rescue Team bij calamiteiten en
Non-combattant Evacuation Operations, maar ook de beantwoording van kamervragen en
inzageverzoeken. Bij het invullen van de ad hoc behoeften zal moeten worden vastgesteld welke
andere werkzaamheden tijdelijk in prioriteit kunnen dalen (eventueel al dan niet tijdelijk gestaakt
kunnen worden), gegeven de beperkte analysecapaciteit van de MIVD.

'
^ t'
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Hoofdstuk 3. Aandachtsgebieden
In dit hoofdstuk worden de zes regionale en zes thematische aandachtsgebieden van de MIVD op
hoofdlijnen toegelicht. Per aandachtsgebied wordt het belang in het kader van de taakstelling MIVD
geschetst en vervolgens wordt de mate van inspanning door middel van een categorie-indeling
aangegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een totaaloverzicht van de categorie-indeling.

3.1

Regio Balkan

Naar verwachting zal Nederland tenminste tot oktober 2006 een bijdrage aan de
crisisbeheersingsoperatie in Bosnië-Herzegovina blijven leveren. Naast deelname aan EUFOR, zullen
Nederlandse overheidsfunctionarissen (op individuele basis) werkzaam zijn bij de EUPM en de EUMM.
Een actieve betrokkenheid van de MIVD ten aanzien van de situatie blijft van vitaal belang met het oog
op de cruciale rol van inlichtingen bij het anticiperen op ongewenste tendensen in Bosnië-Herzegovina.
De MIVD-inspanningen vinden plaats in het kader van de Nederlandse politieke besluitvorming in deze
materie, alsook met het oog op de ondersteuning van Nederlandse eenheden.
Tegen de achtergrond van actieve bemoeienis van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse
Zaken bij het Kosovaarse vredes- en integratieproces, gekoppeld aan de aanwezigheid van
Nederlandse militairen en politiemensen in KFOR, EUMM en UNMIK en andere vertegenwoordigingen
in Kosovo, en de mogelijke (tijdelijke) inzet van Nederlandse eenheden in de provincie in 2006, blijft
het bewaken van de ontwikkelingen in Kosovo prioriteit houden voor de MIVD.
De aanwezigheid van (op individuele basis uitgezonden) Nederlandse militairen en
politiefunctionarissen in Macedonië (Proxima en EUMM), is één van de redenen waarom de MIVD
belangstelling blijft houden voor dit land.

Er is een verschil tussen islam en islamisme. De islam is een grote wereldreligie, islamisme is een politieke
ideologie, islamisme is een bepaalde, zeer radicale interpretatie van de islam. Alles dat vanuit het perspectief
van de radicalen afwijkt van de 'zuivere leer', moet middels een 'heilige oorlog' (jihad) bestreden worden. De 's'
in de term islamistisch geeft het essentiële verschil aan tussen de religie en de politieke ideologie. Islamisme (of
islamistisch) moet dus niet worden verward met de islam (of Islamitisch). Derhalve dient het gebruik van de
termen 'islamitisch terrorisme' of 'moslimterrorisme' vermeden worden. Het overgrote deel van de moslims ziet
terrorisme als on-islamitisch. Om vergelijkbare reden kan evenmin de term 'religieus geïnspireerd terrorisme'
worden gebruikt Dit voedt de gedachte dat een religie als zodanig de basis zou kunnen vormen voor
geweldpleging. Bron: NCTb.

1
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De MiVD zal de minister van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten (CDS) regelmatig
voorzien van een actueel norm beeld van de Balkan.
3.2

Regio Midden Oosten

Personeel van de Nederlandse krijgsmacht is op diverse niveaus betrokken bij de situatie en de
ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Nederland heeft als lid van de NAVO bondgenootschappelijke
verplichtingen waarbij de verdediging van het NAVO-grondgebied voorop staat. Voortvloeiend hieruit
maakt de Koninklijke Marine deel uit van NAVO-eenheden die voornamelijk in de Middellandse Zee
(SNMG23), maar regelmatig ook rond het Arabisch Schiereiland opereren, in dit laatste gebied speelt
de maritieme deelname aan CTF4-150 (onderdeel van Operation Enduring Freedom [OEF]), waarbij
Nederland van eind november 2005 tot begin april 2006 CTF-150 aanvoert. Van wezenlijke betekenis
is de vrije scheepvaart die van strategisch belang is voor het Westen (vrije Sea Lines of
Communications - SLOCs, met name voor oliedoorvoer).
Daarnaast levert de Nederlandse krijgsmacht specifieke bijdrages aan meerdere militaire verbanden in
de regio. Vermeldenswaard zijn de bijdrage aan de NAVO-trainingsmissie in Irak (NTM-!) en de
waarnemers van het UNTSO-detachement in Israël, Syrië en Libanon. Tenslotte wordt aandacht
geschonken aan ontwikkelingen (in landen) die kunnen leiden tot (grotere) betrokkenheid van de
Nederlandse krijgsmacht, Hierbij valt te denken aan een Nederlandse militaire aanwezigheid in het
kader van het Midden-Oosten vredesproces.

f
s~~

De MIVD zal de minister van Defensie en de CDS regelmatig voorzien van een actueel normbeeld van
Irak en het operatiegebied van CTF-150.

3

SNMG2 = Standing Naval Maritime Group 2 (voormalig STANAVFORMED)
CTF = Combined Task Force
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Regio Afrika

Met uitzondering van de deelname aan CTF-150 door de Nederlandse krijgsmacht is vooralsnog geen
verdere majeure betrokkenheid van personeel van de Nederlandse krijgsmacht in Afrika voorzien. De
betrokkenheid van Nederland bij Afrika zorgt er evenwel voor dat vrijwel doorlopend met een inzet van
Nederlandse militairen op in beginsel humanitair gebied bij conflicten en natuurrampen (droogte,
watersnood) rekening moet worden gehouden. Hierbij kan worden gedacht aan hulp- en
verkenningsvluchten door de Koninklijke Luchtmacht. De instabiliteit op het Afrikaanse continent maakt
dat een verzoek tot welke inzet dan ook zich doorgaans op een moeilijk voorspelbare plaats en tijd zal
voordoen.

f

3.4

Regio Voormalige Sovjet Unie

Het belang van de Russische Federatie is voor de MIVD gelegen in het onderkennen van aanwijzingen
voor een politieke en/of militaire regressie die zich uit in een anti-westers georiënteerde, sterk
autoritaire staat, of die een grove aantasting van de interne stabiliteit van het land tot gevolg kan
hebben. De ontwikkelingen in de onrustige noordelijke Kaukasus, en vooral de regionale
destabiliserende uitstralingseffecten daarvan, worden met nadruk gevolgd. De kans dat de
Nederlandse defensie-organisatie direct of indirect bij militaire activiteiten op Russisch grondgebied
betrokken zal raken, anders dan 'Partnership forPeace' of vlootbezoeken en dergelijke, lijkt nihil.
Het belang van Moldavië voor Defensie in het algemeen, en voor de MIVD in het bijzonder, is gelegen
in de mogelijkheid van een OVSE/EU-missie (met eventuele Nederlandse deelname) in de regio. Met
de aanstelling van de Speciale Vertegenwoordiger (EUSR) Jacobovits de Szeged zal het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken zich ook in 2006 actief blijven bemoeien met het zoeken naar een
oplossing voor de kwestie Trans-Dnjestriê. In dit kader wordt door de MIVD de algemene
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veiligheidssituatie in Moldavië gevolgd, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar de ontwikkelingen
rond de Russische aanwezigheid in Trans-Dnjestrië.
De MIVD besteedt aandacht aan de Oekraïne vanwege de aanhoudend kwetsbare politiekeconomische situatie die een intern destabiliserende werking zou kunnen hebben met mogelijke
uitstralingseffecten op de regio. De sterk anti-democratische tendensen in Wit-Rusland en intensieve
militaire samenwerking met Rusland zijn de belangrijkste redenen voor de MIVD om aandacht te
besteden aan Wit-Rusland.
Het sluimerende conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach lijkt, alle
inspanningen van de OVSE ten spijt, niet op korte termijn te worden opgelost. Een hervatting van de
vijandelijkheden tussen Armenië en Azerbeidzjan is vooralsnog onwaarschijnlijk, maar kan niet worden
uitgesloten.
Wat Georgië betreft is het niet uitgesloten dat, indien Rusland akkoord gaat, de huidige Russische
troepen in de autonome regio's worden vervangen door troepen c.q. waarnemers uit West-Europa,
Gezien de actieve betrokkenheid van het Nederiands ministerie van Buitenlandse Zaken bij Georgië
moet er rekening mee worden gehouden dat Defensie wordt gevraagd om hieraan een bijdrage te
leveren.

'-

3.5

*~

.

Regio Zuidoost» en Centraal-Azië

Centraal in deze regio staan voor de MIVD de operaties ISAF (International Stabilisation and
Assistance Force) en OEF (Operation Enduring Freedom). De ontplooiing van het Nederlandse PRT in
de provincie Baghlan en de Nederlandse betrokkenheid bij de door ISAF/NATO geleide uitbreiding in
fase III, waarin Nederland in 2006 mogetijk een PRT in de provincie Uruzgan zal gaan leiden, zijn
voorbeelden van de sterke militaire betrokkenheid van Nederland in Afghanistan. De Nederlandse
militaire bijdrage aan ISAF en OEF noodzaakt de MIVD om in 2006 de intensieve
inlichtingeninspanning ten aanzien van Afghanistan voort te zetten.
Sinds de vat van de Taliban speelt Oezbekistan een belangrijke rol binnen de OEF. Vanaf Oezbeeks
grondgebied voeren OEF-eenheden operaties in Afghanistan uit. Het vliegveld Termez in het zuiden
van Oezbekistan wordt onder andere door Nederland gebruikt als logistieke basis In het kader van de
ondersteuning van ISAF in Afghanistan. Een bepalend aspect binnen deze regio is verder de opkomst
van het istamisme, met name in Oezbekistan, Tadzjikistan en Kirgizië. De fragiele politieke stabiliteit
van de regio en in de diverse landen afzonderlijk kan nadelige spillover effecten hebben naar
Afghanistan.
Pakistan zal naar verwachting ook op termijn een veilige haven blijven bieden aan religieus
extremistische en militant separatistische groeperingen uit de regio, waarbij de voortdurende (gedoog-)
steun aan actieve Afghaanse Taliban-restanten voor een voortdurende instabiliteit in Afghanistan blijft
zorgen. Zolang de MIVD in hoge mate aandacht voor Afghanistan blijft houden, zal de invloed van
Pakistan op de Afghaanse ontwikkelingen worden gevolgd. In het kader van de Nederlandse deelname
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aan CTF-150 zal de MIVD voor wat betreft de directe operationele ondersteuning aandacht schenken
aan de Pakistaanse zee- en luchtstrijdkrachten. Daarnaast is een overgang naar een anti-westers,
islamistisch regime, met daaraan gekoppeld het risico dat de controle over het militair-nucleair
potentieel in isiamistische handen komt, in Pakistan niet uitgesloten. Ontwikkelingen in die richting
zullen door de MIVD in samenwerking met de A!VD worden gevolgd.
Door de groeiende miiitaire en politiek-economische rol die China inneemt in de Aziatische regio en de
mondiaal merkbare effecten hiervan, za! de MIVD in 2006 de Chinees-regionale veiligheidssituatie
blijven volgen.
In Indonesië wordt sinds september 2005 een door de Europese Unie geleide Aceh Monitoring Mission
ingezet, die toeziet op de uitvoering van de bepalingen van de vredesregeling, waaronder de
ontwapening van de separatistische beweging voor vrij Atjeh (GAM) en terugtrekking van de niet
regionaal gebonden eenheden van de Indonesische strijdkrachten (TNI). Nederland neemt met een
tiental waarnemers actief aan deze missie deel. Daarnaast wordt de interne stabiliteit van Indonesië
negatief beïnvloed door demonstraties, criminaliteit, een hoge mate van corruptie en nepotisme.
Indonesië heeft de tijd van politieke instabiliteit direct na 1998 achter zich gelaten en ontwikkelt zich
geleidelijk aan tot een meer stabiele democratie, waarbij het risico tot stagnatie met name als gevolg
van de erbarmelijke sociaal-economische omstandigheden aanwezig is. Een te voortvarend beleid ten
aanzien van de TNI kan de belanghebbenden binnen de strijdkrachten echter affronteren en politiek
destabiliserend werken. De veiligheidssituatie is precair te noemen in de (separatistische)
conflictgebieden. Derhalve zullen Atjeh, Papoea en de Molukken binnen Indonesië belangrijke
aandachtsgebieden blijven voor de MIVD. Op basis van het Aanwijzingsbesluit heeft de MIVD de
trekkersrol rnet betrekking tot de TNI, prioriteit 'middel'.

/

De MIVD zal de minister van Defensie en de CDS regelmatig voorzien van een actueel normbéeld van
Afghanistan en het operatiegebied van CTF-150.
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Regio Caribisch gebied en Latijns-Amerika

Binnen het aandachtsgebied wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landen die vanwege hun
nabijheid tot het koninkrijksgebied (de Nederlandse Antillen en Aruba - NAA) en de aldaar gelegerde
krijgsmachtonderdelen om directe Nederlandse belangstelling vragen omdat zij op enigerlei wijze
hiervoor een dreiging (zouden kunnen) vormen, te weten Venezuela en Colombia. Anderzijds de
landen die de directe omgeving van de NAA vertegenwoordigen, samen het Caribisch gebied
vormend. Daarnaast wordt binnen het Caribisch gebied en Latijns-Amerika In brede zin aandacht
besteed aan transnationale verschijnselen die een potentiële dreiging vormen voor of anderszins
effecten kunnen hebben op het koninkrijksgebied en de aanwezige krijgsmachtonderdelen. Bijzondere
belangstelling bestaat voorts voor Suriname in verband met de uit historisch oogpunt speciale relatie
met Nederland, de drugsproblematiek en de training van Nederlandse militairen in Suriname. De MIVD
volgt in het algemeen de ontwikkelingen op hoofdlijnen om te bezien in hoeverre er ontwikkelingen
plaatsvinden die van belang kunnen zijn voor de NAA of de in de regio opererende marineschepen en
in het bijzonder voor Commandant Zeemacht Caribisch Gebied (CZMCARIB).
De MIVD richt zich vooral op die externe criminele en transnationale aspecten die potentieel een
bedreiging vormen voor of invloed kunnen hebben op de operaties van de op de eilanden aanwezige
Nederlandse militairen/eenheden

-

3.7

Proliferatie NRBC

De proliferatie van nucleaire, radiologische, biologische en chemische (NRBC) technologie, wapens en
de daarbij behorende overbrengingsmiddelen vormt een mondiaal probleem. Voor Nederland als lid
van de NAVO en als leverancier van troepen voor buitenlandse missies brengt dit de nodige zorg met
zich mee. De MIVD zat zijn aandacht (blijven) richten op de landen van zorg (statelijke actoren) en op
terroristische organisaties (niet-statelijke actoren) waar het gaat om de pogingen van deze actoren
NRBC- en of overbrengingsmiddelen te verwerven, te handhaven of te verbeteren. Tevens gaat de
aandacht uit naar landen en instanties die dit soort middelen aan betreffende actoren leveren.
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Verder is er aandacht voor zogenoemde proliferatienetwerken. Daarbij wordt onder andere in het kader
van het Proliferation Securlty Initiative (PS!) informatie verzameld ten behoeve van het voorkomen dan
wel onderscheppen van transporten van (onderdelen van) massavernietigingswapens en hun
overbrengingsmiddelen over zee, land of door de lucht.

Ten aanzien van het aandachtsgebied NRBC/proliferatie zal de MIVD ook rapporteren over NRBCdreigingen met het oog op een adequate opbouw van de Nederlandse krijgsmacht (bijvoorbeeld
beschermingsprogramma's en beschermingsmiddelen). Voorts zal een algemeen NRBC-risicobeeld
(normbeeld) worden opgesteld dat als uitgangspunt dient voor elders binnen de MIVD te realiseren
inlichtingenproductie en voor informatie-uitwisseling met onder andere het NAVO WMD5-centrum in
Brussel, de EU, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Joint Kenniscentrum NRBC en de NCTb.
Proliferatie van conventionele wapens wordt als zodanig niet gevolgd. Daarvoor is geen capaciteit.
Vanuit het perspectief van wijzigingen in het militair vermogen van risicolanden wordt de import van
conventionele wapens (legaal of illegaal) wel gevolgd.
De specifieke onderwerpen zoals verwoord in het Aanwijzingsbesluit worden meegenomen.
3.8

Militaire Techniek

De MIVD dient een doeltreffende inschatting te maken van zowel de huidige als de toekomstige
wapentechnische capaciteiten (slagkracht) van potentiële tegenstanders.!

-

5

WMD = Weapons of Mass Destrucöon
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De MIVD zal verder een veelheid aan ontwikkelingen op het gebied van fundamentele en toegepaste
fysica en technologie moeten volgen. De capaciteit (kwantitatief als ook kwalitatief) van de MIVD is
ontoereikend om in alle behoeften zoals die binnen Defensie bestaan te voorzien.

3.9

Contra-Terrorisme

De MIVD richt zich op die terroristische bedreigingen die van invloed (kunnen) zijn op de inzet en het
optreden van de Nederlandse krijgsmacht. Ook richt de MIVD zich op groeperingen die betrokken zijn
bij internationaal terrorisme en als zodanig van belang zijn voor het Nederlandse defensie- en
veiligheidsbeleid (waarschuwingsfunctie) en die vanuit inlichtingenoogpunt van belang zijn in de
context van de bijdragen van de NAVO en de EU in de strijd tegen terrorisme. Daartoe zullen
normbeelden (profielen) worden opgebouwd met betrekking tot individuele terroristische groeperingen
(hun doelstellingen, organisatie, 'modus operandi', bewapening, financiering). Tevens zal onderzoek
worden gedaan naar de mogelijkheden en inspanningen van terroristische groeperingen om de
beschikking te krijgen over massavernietigingswapens. De aandacht zal daarbij met name uitgaan
naar islamistisch geïnspireerde en anti-westers georiënteerde terroristische organisaties zoals alQa'ida.
De dreiging die uitgaat van internationale terroristische organisaties naar de Nederlandse krijgsmacht
en bedrijven in Nederland met defensie-orders (zogenoemde ABDO-bedrijven), zal in de komende
jaren mede de aandacht van de MIVD blijven bepalen.

^m

De specifieke onderwerpen zoals verwoord in het Aanwijzingsbesluit worden onverkort meegenomen
(zie ook paragraaf 3.1,32 en 3.5).
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Contra-Spionage

Zowel aan de zijde van de industrie als aan de zijde van de
krijgsmacht hebben diverse projecten de interesse van buitenlandse l&V-diensten. De MIVD zal
inspanningen verrichten om de contra-inlichtingen en veiligheidskant van deze projecten te bekijken en
in actieve zin deze dreiging tegen gaan. Naast inspectie en controle op veiligheidsgerelateerde
regelgeving en uitvoering, zal er voorlichting worden gegeven omtrent de wijze waarop
spionageactiviteiten van buitenlandse diensten zijn te herkennen. De komende jaren zal extra
aandacht worden besteed aan ontwikkelingen van het JSF-project (Joint Strike Fighter). Verder zal de
MIVD steun verlenen aan het inventariseren van kwetsbare en gevoelige onderdelen van dit project en
actief onderzoek doen naar onderkende inlichtingenactiviteiten.

Benaderingspogingen
van
Nederlands
defensiepersoneel
in
operatiegebieden
door
vertegenwoordigers van buitenlandse l&V-diensten is een moeilijk aan te tonen en te ondervangen
alsmede

op het bevorderen van het

veiligheidsbewustzijn bij het eigen defensiepersoneel.

In Bosnië-Herzegovina wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Bosnische
l&V-diensten. In het kader van CTF-150, waarbij embarkatie van Pakistaans marinepersonee!
gedurende de missie is voorzien omdat Pakistan het commando over CTF-150 zal overnemen van
Nederland (internationaal afgesproken), zal strikt rekening moeten worden gehouden met de
jelgeving die bepaald waartoe niet-NAVO landen toegang hebben en waartoe niet. l

,
^

Op het gebied van spionage-onderzoeken in Nederland zal intensief worden samengewerkt met de
AIVD.
3.11

Contra-Extremisme

Het toepassen van radicale poiitiek-ideologische of religieuze beginselen, die worden aangehangen
door personen of organisaties met als doel de paraatheid, veiligheid of de integriteit van de krijgsmacht
aan te tasten, is onderwerp van aandacht van de MIVD voor zover hiervan dreiging uitgaat naar
defensiebelangen. Dit geldt zowel in eigen land als voor de diverse gebieden waar Nederlandse
troepen actief zijn. Extremisme uit zich in relatie tot de krijgsmacht in drie vormen, te weten politiek
rechts-ideologisch, politiek links-ideologisch en religieus geïnspireerd extremisme. De MIVD stelt op
basis van commandantenmeldingen en vergelijkbare meldingen onderzoek in en concipieert
dreigingsappreciaties. Op basis van deze dreigingsappreciaties kan de krijgsmacht maatregelen
treffen om zich te beschermen tegen genoemde risico's.
Concreet richt het onderzoek naar politiek rechts-extremisme door de MIVD zich op het onderkennen
van personen of groepen van personen, werkzaam of anderszins aanwezig bij Defensie, die het
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rechts-extremistische gedachtegoed aanhangen en uitdragen. Primair gaat de aandacht uit naar
defensiepersoneel tewerkgesteld in Nederland, op de Nederlandse Antillen en Aruba of in
uitzendgebieden. Ook bij ABDO-bedrijven wordt na melding onderzoek gedaan. Daarbij zal uit het
onderzoek moeten blijken in hoeverre personen gelieerd of lid zijn, dan wel (actief) steunverlening

za! de MiVD zijn onderzoek verder richten op defensiepersoneel dat mogelijk tot de harde kern van de
zgn. 'Lonsdale-jongeren' kan worden gerekend. Bezien wordt of dit defensiepersoneel ook
daadwerkelijk rechts-extremistische denkbeelden aanhangt of lid is van rechts-extremistische partijen
en organisaties.

-

De verwachting is dat ook in 2006 acties zullen plaatsvinden vanuit de politiek links-extremistische
hoek, welke kunnen c.q. zullen leiden tot materiële schade aan eigendommen van Defensie. De MiVD
verricht onderzoek naar enkele antimiiitaristische personen en groeperingen zoals Onkruit en
gelegenheidsgroeperingen zoals de Radicale Anti Militaristische Actie (RAMA6). Links-extremisme
komt binnen Defensie niet of nauwelijks voor.
Islamistische personen en groepen hebben a! langere tijd de aandacht van de MIVD. Dat geldt met
name groeperingen in operatiegebieden die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van
aldaar ingezet Nederlands defensiepersoneel. Daarnaast wordt er steeds meer aandacht besteed aan
islamistische bedreigingen die zich in en vanuit de krijgsmacht zélf kunnen voordoen. Concreet richt
het onderzoek naar islamisme door de MIVD zich op het onderkennen van personen of groepen van
personen, werkzaam of anderszins aanwezig bij Defensie, die een isiamistisch gedachtegoed
aanhangen en uitdragen op grond waarvan onvoldoende waarborgen aanwezig worden geacht dat
betrokkene(-n) onder alle omstandigheden de uit hun vertrouwensfunctie voortvloeiende plichten
getrouwelijk volbrengen.
De MIVD voert, op grond van de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo), veiligheidsonderzoeken uit om te
voorkomen dat personen met extremistische denkbeelden in dienst treden bij Defensie. Tevens voert
de MIVD, op grond van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv2002), contrainlichtingenonderzoeken naar personen waarvan vastgesteld is dat er sprake is van lidmaatschap of
steunverlening aan organisaties waarvan het gedachtegoed in strijd is met de democratische
rechtsorde. In dergelijke gevallen is de beleidsnota MIVD "Extremisme in relatie tot vertrouwensfuncties in de krijgsmacht' van toepassing.
Op het gebied van contra-extremisme in Nederland zal intensief worden samengewerkt met de AIVD.
3.12

Beveiligingsbevordering en veiligheidsonderzoeken

Stelsel Bewaken en Beveiligen. De bijdrage van de MIVD in 2006 aan het stelsel bewaken en
beveiligen zal bestaan uit het beschikbaar stellen van dreigingsanalyses en dreigingsinschattingen
over landen die personen uit het rijksdomein zullen gaan bezoeken, voorzover het landen betreft die in
het jaarplan 2006 zijn vermeid. Ook worden dreigingsanalyses en dreigingsinschattingen aangeleverd
in het kader van bezoeken van buitenlandse bewindslieden aan Nederland. Hetzelfde geldt voor
dreigingsanalyses en dreigingsinschattingen voor nog nader met de Coördinator Bewaking en
Beveiliging vast te stelten objecten in Nederland.

RAMA heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de bandenlekprikactie op de Majoor Mulderkazerne te Stroe
op 1 oktober 2006.
6
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Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Structureel zal de MIVD Terrorisme Weekly
worden aangeleverd, vier maal per jaar een update ten behoeve van het 'Dreigingsbeeld Terrorisme
Nederland' en vier maal per jaar een update ten behoeve van het 'Nationaal Alerteringssysteem'.
Daarnaast zullen ad hoc behoeften van de NCTb worden ingevuld. Deze ad hoc behoeften omvatten
doorgaans een bijdrage of deelname aan fora en werkgroepen, en analyses in geval van incidentele
vragen en meldingen vanuit de NCTb. In 2006 worden vanuit de NCTb projectgelden besteed aan CTmaatregelen. Zodra zicht is op de vulling van de, in het kader van de CT-maatregelen, aan de MIVD
toegekende 22 functies, kan daadwerkelijk invulling worden gegeven aan de nog nader vast te stellen
projecten.
Dreigingsinschatting nationaal grondgebied Defensie. Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland is
de basis voor de dreigingsinschatting op het gebied van 'host-nation', wanneer dit
defensieoverschrijdend is en dus een nationale aangelegenheid betreft. 'Host nation' betekent dat de
MIVD de verantwoordelijkheid heeft voor het opstellen van dreigingsanalyses ten behoeve van in
Nederland aanwezige buitenlandse militairen en militaire objecten. Daarnaast stelt de MIVD tweemaal
per jaar een normbeeld 'Dreigingsinschatting nationaal grondgebied Defensie' op. In dit normbeeld
wordt de dreiging op het gebied van terrorisme, spionage en extremisme richting Defensie
beschreven. Bij aanvragen om dreigingsanalyses wordt primair verwezen naar het normbeeld (tenzij er
aanwijzingen zijn voor afwijkingen). Voor de zogenoemde defensie-evenementen (ook host-nation) is
de procedure dat deze worden aangemeld en vervolgens door de MIVD worden bewaakt in een
'silence procedure'. Dat wil zeggen dat slechts in het geval van afwijkingen van het normbeeld, dan wel
aanwijzingen voor een concrete dreiging, de MIVD extra actie onderneemt en voorziet in aanvullende
informatie.

-

/ ......

Beveiliging internationale inzet/oefening eenheden Defensie. Voor inzet en oefeningen door
Nederlandse eenheden in niet-NAVO landen worden nationale contra-inlichtingen en veiligheidsassessments verzorgd. Voor inzet of oefeningen in NAVO-verband is het gastland hiervoor
verantwoordelijk. Desgevraagd levert de MIVD informatie aan de NAVO. Voor NAVO-landen geldt het
zogenoemde 'hpst-nation'-principe. De verantwoordelijkheid van onderkennen van een dreiging aldaar,
het neutraliseren ervan en het waarborgen van de veiligheid van een inzet of oefening ligt bij het
gastland. Na aankondiging van de inzet of oefening wordt op initiatief van het gastland een contrainlichtingen en veiligheids-assessment opgesteld. In voorkomend geval adviseert het gastland om de
inzet of oefening«» af te "
gelasten of anders in te richten.
Industrieveiligheid. Industrieveiligheid omvat de beveiliging van personeel, materieel en gegevens
(informatie) bij civiele bedrijven die zijn belast met de uitvoering van gerubriceerde of risicogevoelige
defensie-opdrachten. Het werkterrein strekt zich uit tot de gehele defensie-organisatie en tot de
bedrijven die voor Defensie gerubriceerde dan wel gevoelige opdrachten uitvoeren (zogenoemde
ABDO-bedrijven). Aan deze bedrijven worden adviezen verstrekt met betrekking tot de implementatie
van de opgelegde beveiligingseisen. Ook wordt controle uitgeoefend op de naleving van de
beveiligingsmaatregelen. Bedrijfsbezoeken worden afgelegd ten behoeve van advies en controle op de
beveiliging van gerubriceerde informatie en de naleving van het beleid, alsmede voor het verzorgen
van voorlichting om het veiligheidsbewustzijn van het personeel van defensie-orderbedrijven te
vergroten. Het aantal voor gerubriceerde defensie-opdrachten ingeschakelde bedrijven in 2006
bedraagt ongeveer 600. Op het gebied van industrieveiligheid wordt intensief samengewerkt met de
AlVD.
'

Personele veiligheid. Al het defensiepersoneel dat een vertrouwensfunctie bekleedt, dient te
beschikken over een geldige Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). Hetzelfde geldt voor personen die
kennis hebben of kunnen nemen van (Defensie gerelateerde) staatsgeheimen (ABDO-bedrijven,
inhuurkrachten e.d.). Alvorens wordt overgegaan tot afgifte van een VGB wordt een
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veiligheidsonderzoek uitgevoerd. De MIVD is geëquipeerd om jaarlijks maximaal 25.000 aanvragen
voor een VGB af te handelen. Voor 2006 moet gezien de wervingsdoelstellingen van Defensie
rekening worden gehouden met ongeveer 35.000 aanvragen. Tijdelijke uitbreiding van de capaciteit is
voorzien orn deze toename te kunnen verwerken. De MIVD verwacht desondanks dat de druk op de
gemiddelde doorlooptijden zal toenemen, hetgeen een negatieve uitwerking heeft op de snelheid
waarmee vacatures binnen de defensie-organisatie (inclusief de MIVD zelf) kunnen worden gevuld.

f
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Hoofdstuk 4. Organisatieontwikkeling
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op enkele speerpunten voor 2006 en een aantal middelen
gerelateerde aandachtsgebieden (personeel, materieel, organisatie en samenwerking). Deze middelen
gerelateerde aandachtsgebieden zijn van invloed op de taakuitvoering van de MIVD. Daarnaast zullen
ook indicaties worden gegeven van de benodigde ondersteuning vanuit de krijgsmacht bij de
taakuitvoering van de MIVD.

4.1

Speerpunten MIVD

Naast de prioriteitsstelling in dit jaarplan ter sturing van het primaire productieproces heeft de MIVD de
volgende speerpunten voor activiteiten in 2006 onderkend:
•

In 2006 moet een verdere concrete en aantoonbare invulling worden gegeven aan het Convenant
MIVD-AIVD. alsmede moeten voorstellen worden gedaan tot een verdere verdieping van de
samenwerking.

•

In 2006 moet de aanwezige basiscapaciteit voor het toenemend expeditionair optreden van de
MIVD worden versterkt en geborgd.

•

Voor eind 2006 moet de ondersteuning van de ongestoorde voortgang van het primaire proces van
de MIVD zijn geborgd, zowel in Nederland als in de uitzendgebieden.

•

In 2006 moet de personeelszorg binnen de MIVD verder worden geïntensiveerd, waarbij zeer
nadrukkelijk moet worden gestreefd naar 100% vulling op 31 december 2006 en waarbij ook
aandacht besteed blijft worden aan aspecten als opleidingen, interne communicatie, cultuur en
samenwerking.

De alhier geformuleerde speerpunten (beleid) vormen zowel in dit jaarplan 2006 als ten behoeve van
de Begroting MIVD 2006 de aanknopingspunten om relevante projecten (uitvoering) aan te koppelen
-.

4.2

Personeelstechnische aandachtspunten

Hoewel de MIVD moet kunnen beschikken over hoogwaardige technologie wordt de kem van de
toegevoegde waarde van de MIVD gevormd door de kennis en ervaring van zijn personeel. Het
personeel van de MIVD is samengesteld uit een evenredig deel burgers en militairen en omvat totaal
ca. 750 functieplaatsen. In 2005 is besloten de MIVD uit te breiden met 22 functies in het kader van
contra-terrorisme en vijf functies t.b.v. een zogenoemde Operationeel Team (voor uitvoering van
contra-inlichtingen-operaties). De formalisering en vulling van functies zal in 2006 haar beslag krijgen.
Ten aanzien van het militaire personeel geldt dat binnen de gehele krijgsmacht sprake is van een
tekort aan l&V-personeel. Dit tekort is van invloed op de MIVD en op de operationeel-tactische
inlichtingen ondersteuning van uitgezonden eenheden. Het tekort beïnvloed ook de benodigde
opleidingscapaciteit ten behoeve van het opbouwen en zekerstellen van de kwaliteit van het I&Vpersoneel.
Er is sprake van een hogere uitzenddruk voor het militaire l&V-personeel dan voor personeel in andere
specialismen. Dit geldt in het bijzonder voor personeel bij de MIVD dat regelmatig (circa negentig
functionarissen per jaar) wordt uitgezonden ter ondersteuning van crisisbeheersings-operaties. Ook in
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2006 zal het noodzakelijk blijken om in overleg met de krijgsmachtdelen te komen tot vulling van alle
l&V-functies in het kader van crisisbeheersingsoperaties. De MIVD zal in 2006 stappen ondernemen
om het inzicht in het krijgsmachtbrede bestand aan l&V-functies en beschikbaar personeel te
vergroten, om zodoende bij de bestaande tekorten tot een juiste prioriteitstelling te kunnen komen.
De MIVD zal in 2006 behoefte houden aan personele (en materiële) ondersteuning door het ISTARbataljon in het kader van (voorbereiding op) crisisbeheersingsoperaties. De ondersteuning is vereist
om zogenoemde spectruminventarisaties te kunnen uitvoeren en
verbindingsinlichtingendetachementen te kunnen inzetten in de operatiegebieden. Naar verwachting zal die behoefte eind
2006 afnemen (mede gezien de noodzaak tot inzet van ISTAR-elementen in Afghanistan). De MIVD
dient conform het Defensieplan eind 2006 zelfstandig tot inzet van twee verbindingsinlichtingendetachementen te kunnen komen.
Contact Handlers. Een bijzondere groep iniichtingenpersonee! betreft de zogenoemde Contact
Handlers. Dit betreft specifiek geselecteerd iniichtingenpersoneel dat bij operaties in zogenoemde
Field Humint Teams wordt ingezet voor het 'discrete' onderhouden van lokale contacten. De capaciteit
is bij de huidige 'intel-driven' crisisbeheersingoperaties van cruciaal belang voor het opbouwen van
'situational awareness' en levert een wezenlijke bijdrage aan de doelbereiking bij de missie en bovenal
de Force Protection. Hoewel Contact Handlers primair ter ondersteuning van de commandant ter
plaatse worden ingezet mag niet worden veronachtzaamd dat deze capaciteit een complementaire
samenhang heeft met de 'covert* human intelligence activiteiten van de MIVD.

Selectie,
opleiding en aanwijzing/beschikbaarstelling van Contact Handlers zal in 2006 moeten worden
geïntensiveerd.
Tolken. Voor de uitvoering van de l&V-taken is de beschikbaarheid van tolken onontbeerlijk. Hoewel
dit ook geldt voor de operationele taken van Defensie (de ondersteuning van de commandant en zijn
eenheden bij inzet in een crisisbeheersingsoperaties) moet worden gesteld dat de I&V-taken hogere
opleidings- en veiligheidseisen stellen aan tolken. Het werven van lokale tolken is daarbij veelal geen
(veilige) optie. De hoge eisen gelden zowel voor tolken ter ondersteuning van de activiteiten van de
MIVD in de uitzendgebieden, als voor de werkzaamheden ten behoeve van de MiVD in Nederland. Tot
op heden moet worden geconstateerd dat ondanks grote inspanningen, ook van het Tolkencentrum
Defensie, sprake is van een structureel tekort aan tolken. De MIVD spant zich in om in overleg met de
Defensiestaf en het Tolkencentrum Defensie tot structurele oplossingen te komen, om een adequate
tolkenondersteuning, in zowel de uitzendgebieden als in Nederland, te kunnen zekerstellen.

4.3

Materieeltechnische aandachtspunten

De MIVD maakt bij zijn taakuitvoering gebruik van hoogwaardige (fore-front) technologieën. In
hoofdzaak betreft het drie deelgebieden. Allereerst dient de MIVD op het gebied van
verbindingsinlichtingen (Signal Intelligence) in staat te zijn en te blijven om de (steeds snellere)
ontwikkelingen van niet-kabel gebonden verbindingen te intercepteren en te ontcijferen. Hierbij kan
veelal geen (direct) gebruik worden gemaakt van Commercial Off-the-Shelf apparatuur en is, in het
bijzonder ten aanzien van de inzetgebieden, sprake van een telkens veranderende behoefte. Ten
tweede moet de MIVD in staat zijn en blijven om zeer grote hoeveelheden informatie tot in detail te
managen. Naast Signal Intelligence brengen ook Open Source Intelligence en Imagery Intelligence en
informatie van partners en internationale organisaties (via verschillende netwerken) enorme
hoeveelheden informatie met zich mee. Deze informatie dient binnen een aanvaardbare tijd coherent
samengebracht te worden ten behoeve van analyse. Daarbij worden aan de integriteit en archivering
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hoge eisen gesteld. Tenslotte is de MIVD actief op het, vooralsnog kleine maar zich ontwikkelende,
gebied van het zogenoemde 'hacken'. Dit werk betreft het binnendringen in netwerken van derden voor
onderzoek of verstoring.
Het anticiperen op voornoemde technologieën en het aanwenden van nieuwe verwervingsmethoden
gaat gepaard met de nodige investeringen. Naar verwachting zal het investeringsbudget in de
komende jaren moeten toenemen om in de pas te blijven lopen met het gewenste ambitieniveau. In de
begroting van 2005 is WÊÊSSÊÊÉStSSSSÊtÊÊffÊ, aangewend voor investeringen. Welk
percentage voor de MIVD wenselijk is, zal in 2006 in samenspraak met de Bestuursstaf worden
vastgesteld.
Nationale SIGiNT Organisatie (NSO). Om goede invulling te kunnen geven aan de taakuitvoering van
de MIVD is de implementatie vereist van een aantal nieuwe systemen voor het verwerven, verwerken
en rapporteren van gegevens uit de ether over de regio's en thema's die de MIVD van belang acht in
het kader van de aan de dienst opgedragen taken. Aangezien de AIVD op dit gebied een eigen
behoefte onderkent, in combinatie met de hoge investeringskosten die hiermee zijn gemoeid, is mede
naar aanleiding van Actiepunt 18 van het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid door de
ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie een voorstel
ontwikkeld voor de oprichting van een gezamenlijke organisatie voor de interceptie van nietkabelgebonden telecommunicatie: de Nationale SIGINT Organisatie (NSO). Sinds 2003 wordt door de
AIVD en MIVD gezamenlijk gewerkt aan de oprichting van de NSO. De NSO wordt in fasen
opgebouwd, in september 2005 is de eerste fase voor de aansturing en exploitatie van satelliet
interceptiecapaciteit afgerond. Vervolgens zal dit organisatiedeel worden uitgebouwd naar een NSO
waarin ook de interceptie van hoogfrequent radioverkeer met bijbehorende direct gerelateerde
activiteiten zullen worden ondergebracht. De AIVD en MIVD streven ernaar deze fase medio 2006 te
hebben afgerond.
De bestaande satelliet interceptiecapaciteit van de MIVD zal worden uitgebreid met extra schotelantennes en apparatuur ten behoeve van de AIVD en MIVD. Defensie heeft in dit kader grond
aangekocht te B u rum. Het materieel zal vanaf eind 2005 instromen.

f

Ook op het gebied van de interceptie van hoogfrequent radioverkeer zijn de komende jaren
(vervangings-) investeringen voorzien. De investeringen moeten er voor zorgdragen dat efficiënter en
effectiever gegevens uit de ether worden verworven, bewerkt (o.a. ontcijferen) en verwerkt tot
rapportages over de regio's en thema's die de MIVD van belang acht in het kader van de aan de dienst
gestelde taken.

iCT-infrastructuur. In de afgelopen jaren is de aard van het gebruik en de gewenste functionaliteit van
het interne netwerk van de MIVD sterk veranderd. In overeenstemming met het defensiebeleid zijn de
fundamenten van de ICT-infrastructuur tot op heden niet gewijzigd. Dit heeft geleid tot knelpunten met
betrekking tot de stabiliteit en het beheer van de huidige ICT-infrastructuur. Hierdoor doen zich
verstoringen in het productieproces voor. Mede gezien de technische ontwikkelingen, de noodzaak tot
verbeterde uitwisseling van data en de gegroeide datastromen is in 2005 voorzien in een plan om te
komen tot een structurele herinrichting van de ICT-infrastructuur van de MIVD. Naar verwachting zal
ook in 2006 rekening moeten worden gehouden met uitval en te treffen noodoplossingen. Pas na
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implementatie van de nieuwe infrastructuur zullen de problemen zijn verholpen en kunnen ook andere
verbeteringen (bijv. zoek- en vertaalsystemen en het project Verbetering Informatievoorziening Analist)
in volle breedte worden geïmplementeerd.
Verbetering Informatievoorziening Analist. Het is voor de MIVD van essentieel belang dat de
informatiestromen op een efficiënte en effectieve wijze worden gekanaliseerd - zonodig voorbewerkt richting de analisten. Hierdoor vermindert de kwetsbaarheid van de informatievoorziening, wordt
voorzien in een uniforme toekomstgerichte en integrale werkwijze en wordt relevante informatie beter
ontsloten.

Common Intelligence Picture (CIP). De vorm waarin de inlichtingenondersteuning van de MIVD aan
de CDS en via de National Intelligence Support Teams (NISTs) aan de uitgezonden eenheden
geschiedt, behoeft verbetering. Dit om te zijner tijd een koppeling van het CIP met een Common
Operational Picture te bewerkstelligen. F

Verbindingen en cryptosystemen. De noodzaak tot informatie-uitwisseling en de groeiende stroom
aan data stelt hoge eisen aan de capaciteit en beveiliging van verbindingen, j
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Organisatorische aandachtspunten

Defensiestaf. Ten aanzien van de relatie met de Defensiestaf geldt dat het voorzien in de operationele
inlichtingen en advisering ten aanzien van alle operationele inlichtingenaspecten van de CDS (de
zogenoemde J2-taak) met de reorganisatie MIVD 2005 qua functieplaatsen is voorbereid. Gedurende
2006 zal duidelijk moeten worden in hoeverre de CDS zich ontwikkelt als het primaire aanspreekpunt
voor de MIVD met betrekking tot de l&V-behoeften van de krijgsmachtdelen ten aanzien van de
gereedstelling van eenheden, of dat toch vormen van (direct) contact met de krijgsmachtonderdelen
gehandhaafd moeten worden. Afhankelijk van de omvang van de gestelde behoefte aan I&Vproducten en -ondersteuning, zal in de loop van 2006 moeten worden bezien of organisatorische
aanpassingen bij de MIVD en verdere versterking van de analysecapaciteit benodigd zijn.

'

Werkgroep Inlichtingen en Veiligheid Defensie (WIVD). In 2006 zal een onderzoek plaatsvinden
naar de rechtmatigheid, effectiviteit en doelmatigheid van de I&V- keten binnen Defensie in het
algemeen en de MIVD in het bijzonder. Bij dit onderzoek zal onder meer aandacht worden besteed
aan:
• de wijze waarop de procedures voor het gebruik van de bijzondere bevoegdheden uit de Wiv2002
zijn geïncorporeerd in de bedrijfsvoering en of de processen een voldoende borging zijn voor een
rechtmatige uitvoering van de bijzondere bevoegdheden van de MIVD in Nederland, in het
Koninkrijk en in het buitenland;
• de omvang, organisatie en werkwijze van de I&V verzamel-, analyse- en productiecapaciteit binnen
Defensie en de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve omvang van deze capaciteit de komende
tien jaar gelet op de in de praktijk gesignaleerde tekortkomingen en de ontwikkelingen op het
gebied van de defensietaken en I&V (nationaal, in NAVO- en EU- verband);
• de bijzondere betekenis, gelet op de gewijzigde veiligheidssituatie en een aantal incidenten van
contra-inlichtingen en veiligheid;
• de structurele wijze waarop zorg gedragen wordt voor voldoende ontwikkeling van de kwaliteit van
het I&V- personeel en de instrumenten die voor verzamel-, analyse- en productietaken worden
ingezet (bijvoorbeeld opleidingen, loopbaan, uitwisselingen);
• de organisaties buiten het ministerie van Defensie waarmee de MIVD samenwerkt en de wijze
waarop deze samenwerking gestalte krijgt, zoals de samenwerking met de AIVD in het kader van
de oprichting van de Nationale Sigint Organisatie (NSO) en in het kader van het convenant AIVDMIVD en de samenwerking met de NCTb;
• het beheer van de archieven bij de MIVD.
NIST. De ervaringen in de operatiegebieden heeft de MIVD doen besluiten de organisatie en werkwijze
van de verschillende inlichtingenentiteiten bij deelname aan crisisbeheersingsoperaties te verbeteren.
In dit kader is in 2005 door de MIVD het National Intelligence Support Team (NIST) genomen als
uitgangspunt bij de opzet van nationale inlichtingenondersteuning bij crisisbeheersingsoperaties. Het
NIST-concept voorziet in een gesynchroniseerde nationale inlichtingenondersteuning aan een
commandant van een uitgezonden eenheid, onder gelijktijdige zekerstelling van de
informatievoorziening voor de samenstelling van het normbeeld voor de CDS. Het NIST-concept
beoogt een koppeling tot stand te brengen tussen de operationeei-tactische en de nationaal
strategische inlichtingenprocessen en verzekert een dynamische stroom van inlichtingenproducten van
en naar de eenheden in een missiegebied. De kracht van een NiST is het ontsluiten van nationale
inlichtingen voor de operationele commandant, onder gelijktijdige verwerving van relevante informatie
en inlichtingen voor de MIVD. In tegenstelling tot vroeger wordt een NIST daadwerkelijk ter
beschikking aan een commandant van een uitgezonden eenheid gesteld en zijn de kernvragen van
een commandant uitgangspunt bij de werkzaamheden van een NIST. Het NIST-concept kan
gehanteerd worden naast het ISTAR-concept en is niet alleen van toepassing op i andoperaties, maar
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ook op maritieme, lucht- en gecombineerde operaties. De uitwerking van het NIST-concept heeft na
overleg met de krijgsmachtdelen geresulteerd in een aanwijzing COS 'National Intelligence Support
Team', welke naar verwachting eind 2005 zal zijn geaccordeerd. Eind 2006 zal na afloop van de eerste
inzet stage III Afghanistan, een evaluatie worden geïnitieerd om te bezien of dit concept inderdaad
heeft geleid tot een gewenste verbeterde inlichtingenondersteuning van eenheden, onder gelijktijdig
zekerstelling van de opbouw van het normbeeld voor de CDS.

4.5

Samenwerking met partners

AIVD. De samenwerking met de AIVD, de afstemming daaromtrent en de intensievere betrokkenheid
van ook de Coördinator I&V daarbij, hebben in 2006 een hoge prioriteit. De in 2006 voorgestane
samenwerking is weergegeven in het Convenant MIVD-AIVD. Concrete invulling geven aan dit
convenant is één van de speerpunten van de MIVD in 2006.
Nationale instanties. De samenwerking met nationale instanties (zoals KLPD en IND) in de zich
ontwikkelende nationale overleg- en beslu toevoegde fora (zoals GCT, CViN, RN V en CT-infobox) zal
gedurende 2006 verder gestalte krijgen. De vulling van de functies verkregen in het kader van de CTuitbreiding is cruciaal om inhoud te kunnen geven aan de ondersteuning van deze fora.
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Samenwerking binnen de krijgsmacht

Er zijn binnen de krijgsmacht onderdelen welke producten en diensten leveren aan de MIVD. De
belangrijkste zijn:
Kenniscentra. De MIVD beseft dat de dienst niet het enige kenniscentrum binnen Defensie is dat
beschikt over unieke expertise op het gebied van onderwerpen met militaire relevantie. Zo zijn
bijvoorbeeld de diverse operationele opleidings- en trainingscentra bij Defensie, mede met behulp van
hun internationale contacten en recente terugkoppelingen uit het veld, veelal uitstekend op de hoogte
van de laatste militaire concepten, werkwijzen en technieken. De MIVD zal in 2006 stappen
ondernemen om de aanwezige expertise, met name op l&V-gebied, binnen Defensie nog beter te
benutten.
ISTAR-bataljon. Het ISTAR-bataljon levert, veelal in het kader van de voorbereiding op
crisisbeheersingsoperaties, zogenoemde Klimaat en Terreinstudies (KTS). Naar verwachting zal in
2006 tenminste éénmaal een dergelijke behoefte door de MIVD worden gesteld. In overleg zal worden
bezien of het mogelijk is een behoefte te stellen voor beperktere KTS-en ter voorbereiding op
mogelijke operaties in de toekomst.
DiVI. Het Defensie l&V-Instituut (DIVI) gaat in 2006 voorzien in alle l&V-opleidingen binnen Defensie
en is voor de MIVD essentieel. Met het DIVI wordt een nauwe werkrelatie voorgestaan met functionele
aansturing door de MIVD t.a.v. de inhoud van opleidingen. De in 2005 ingeslagen weg voor het
samenstellen van een analistenopleiding zal begin 2006 resulteren in de eerste opleiding op het DIVI,
waaraan ook medewerkers van de AIVD en van partnerdiensten zullen deelnemen.

-

OMG. De Directie Medische Gezondheidszorg (DMG) heeft een nauwe taakverwantschap met de
MIVD in het kader van Medical Intelligence. Deze expertise ontbreekt bij de MIVD. In 2006 zullen
verdere stappen worden gezet om de uitwisseling van analyses te realiseren. Daarnaast zal de MIVD
voor de DMG optreden als intermediair naar Medical Intelligence Services van buitenlandse partners.
CODAM. Het Centrum voor Operationele Data Analyse Marine (CODAM) vormt een belangrijke bron
van informatie voor de MiVD. Niet alleen voor akoestische inlichtingen (ACINT) maar ook voor
elektronische inlichtingen (ELINT). Deze laatste inlichtingen betreffen informatie van marinesystemen
en die betreffende militaire luchtvaart en raketten. De MIVD wil in 2006 in overleg met de
krijgsmachtdelen onderzoeken in hoeverre het CODAM een meer defensiebrede (Single Service
Management) rol ten aanzien van operationele data analyse zou kunnen vervullen.
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Operationele assets. De krijgsmacht beschikt over unieke middelen voor verwerving van inlichtingen.
Zo leveren tijdens crisisbeheersingsoperaties patrouilles, de zogenoemde Military Observation and
Liaison Teams, de eerder besproken Field Humint Teams en ISTAR-eenheden unieke primair voor de
lokale commandant bestemde informatie. Deze informatie is ook van belang voor de analyses van de
MIVD. Deze 'tactische' informatie wordt reeds grotendeels beschikbaar gesteld aan de MIVD. In 2006
zal worden bezien of verdere verbetering van deze informatievoorziening richting MiVD mogelijk is. Tot
slot kan sprake zijn van Inzet van middelen van de krijgsmacht rnet het expliciete doel in informatie
voor de MIVD te voorzien. Daarbij valt te denken aan de inzet (ook tijdens reguliere
oefenprogramma's) van een onderzeeboot voor het heimelijk verkrijgen van inlichtingen. De MIVD wil
in overleg met de Defensiestaf en de krijgsmachtdelen verder bezien in hoeverre degelijke opdrachten
uitvoerbaar zijn en welke processen daarbij benodigd zijn.
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Hoofdstuk 5. Sturing en verantwoording
De minister van Defensie is verantwoordelijk voor de taakuitvoering van de MIVD en daarmee voor de
aansturing en de prioriteitsstelling van de dienst. Zowel periodiek als in actuele situaties is er -zo nodig
diepgaand- overleg van de minister met de dienstleiding. Daartoe ontvangt de minister rapportages en
worden hem verzoeken om toestemming tot de inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen voorgelegd.
Door de minister van Defensie kunnen aanpassingen in het Jaarplan MIVD 2006 worden voorgesteld
indien zich essentiële wijzigingen voordoen. De vaststelling van een wijziging wordt schriftelijk
vastgelegd.
Er zijn diverse externe instanties die de MIVD controleren, zoals de Commissie van Toezicht, de
Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) van de Tweede Kamer en de
Algemene Rekenkamer. De rapporten van de Commissie van Toezicht inzake rechtmatigheidsonderzoeken worden - voorzien van het oordeel van de minister - door de minister ter kennis van het
parlement gebracht.
Openbare verantwoording vindt plaats door middel van het MiVD-jaarverslag dat in de regel wordt
behandeld door de Vaste Commissie van Defensie van de Tweede Kamer. De geheime versie van het
jaarverslag wordt aan de CIVD voorgelegd.

s^

Voorliggend jaarplan beschrijft de prioriteiten van de MIVD voor 2006 op hoofdlijnen. Intern zullen deze
worden doorvertaald naar het Productieplan MIVD en het Verzamelplan MIVD. Het Productieplan
MiVD wordt halfjaarlijks door de MIVD samengesteld en geeft een gedetailleerd overzicht van de te
leveren producten en diensten voor het volgende halfjaar. Hoewel primair bedoeld voor interne sturing
van de productie, zullen elk kwartaal ook de klanten op de hoogte worden gesteld van dit plan om (in
het bijzonder bij ad hoe-behoeften) zonodig tijdig de productie optimaal te kunnen afstemmen op de
behoeften. Het Verzamelplan MIVD wordt jaarlijks door de MIVD samengesteld en geeft, op basis van
deelverzamelplannen van alle analyseteams, een gedetailleerd beeld van de benodigde te verwerven
informatie ter realisatie van inlichtingen- en veiligheidsproducten en -diensten. Hoewel in hoofdzaak
gericht op het nader richten van de inspanning van allereerst de verwervende afdelingen van de MIVD
(Afdeling Human Intelligence en Afdeling Verbindingsinlichtingen) zullen derden binnen (Bestuursstaf,
relevante krijgsmachtonderdelen en Defensieattachés) en buiten Defensie (buitenlandse partners en
internationale organisaties) zonodig door middel van kernvragen, voortkomend uit dit Verzamelplan,
worden verzocht bij te dragen aan het productieproces van de MIVD.

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
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Hoofdstuk 1. Inleiding
De voorliggende Inlichtingen- en Veiligheidsbehoefte Defensie (IVD 2006) geeft een weergave van de bestaande defensiebehoeften en de behoeften in het kader van de e-taak [of zogenoemde buitenland-taak] die
jaarlijks worden vastgelegd in het zogenoemde Aanwijzingsbesluit, Niet alle behoeftestellingen zoals opgebracht door de diverse Defensieonderdelen zijn onverkort in deze IVD verwoord. Alleen die behoeftestellingen die behoren bij de wettelijke taakstelling van de MiVD zijn opgenomen. Overwegingen (prioritering) in het
kader van de beschikbare capaciteit zijn niet in deze IVD verwerkt. Het (nieuwe) Jaarplan MIVD voorziet wel
in alle genoemde niet in de IVD verwerkte aspecten.
In hoofdstuk 2 en 3 zijn voor de diverse aandachtsgebieden (regionaal en thematisch) de behoeften weergegeven. Wellicht ten overvloede wordt vermeld dat de uiteindelijke invulling van deze behoefte in 2006 staat
vermeld in het Jaarplan. De behoefte zoals vermeld in deze IVD is niet automatisch één op één overgenomen in het Jaarplan.
Bij de behoeftestellingen van de diverse Defensieonderdelen is (enigszins oneigenlijk) ook de door de MIVD
gehanteerde categorie-indeling gebruikt. Deze categorisering bepaalt de intensiteit en diepgang van informatieverzameling door de MIVD. In deze IVD moet de categorie-indeling in de eerste plaats worden gezien als
een indicatie van het belang dat Defensie hecht aan het betreffende aandachtsgebied of aspect daarbinnen.
Voor de leesbaarheid van de IVD volgt hier verkort de omschrijving van de 3 categorieën.
categorie I:
a. Gebieden waar de krijgsmacht in het kader van crisisbeheersingsoperaties en/of de algemene verdedigingstaak wordt / zal worden ingezet (daadwerkelijke inzet of voorbereiden inzet).
b. Organisaties en personen die zich bezig houden met spionage, subversie, terrorisme, en extremisme en
die van directe invloed zullen zijn voor de taakstelling van de krijgsmacht (inclusief uitgezonden eenheden)
en waarbij pro-actief onderzoek door de MIVD plaatsvindt.
categorie II:
a. Gebieden waar de krijgsmacht in het kader van Crisisbeheersingsoperaties kan worden ingezet (planning
mogelijke inzet) en gebieden waar Nederlandse militairen in het kader van VN, EU of OVSE-missies individueel zijn ingezet dan wel die gebieden die gezien hun geografische ligging indirect van invloed (kunnen) zijn
op Crisisbeheersingsoperaties.
b. Gebieden die een risico kunnen opleveren voor de veiligheid van het Nederlandse (inclusief Nederlandse
Antillen en Aruba) en het bondgenootschappelijk grondgebied.
c. Organisaties en personen die zich bezig houden met spionage, subversie, terrorisme, en extremisme en
die van directe invloed kunnen ajn voor de taakstelling van de krijgsmacht (inclusief uitgezonden eenheden)
en waarbij pro-actief onderzoek door de MIVD plaatsvindt.
d. Gebieden en transnationale thema's (o.a. Terrorisme, Proliferatie en Militaire Techniek) die een speciale
belangstelling hebben binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid en waarbij pro-actief onderzoek door de
MIVD plaatsvindt.
categorie III:
a. Aandachtsgebieden die uitsluitend in het kader van Indications & Warning door de MIVD worden bijgehouden en relevant zijn voor het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid.
b. Organisaties en personen die zich bezig houden met spionage, subversie, terrorisme, en extremisme en
die mogelijk van invloed kunnen zijn voor de taakstelling van de krijgsmacht (inclusief uitgezonden eenheden) en waarbij trendanalyse en/of re-actief onderzoek door de MIVD plaats vindt.
c. Gebieden en transnationale thema's (o.a. Terrorisme, Proliferatie en Militaire Techniek) die een speciale
belangstelling hebben binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid en waarbij trendanalyse en/of re-actief onderzoek door de MIVD plaats vindt.
Stg GEHEIM
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De GCC (Gulf Co-operation Council) omvat Saudi-Arabië, Qatar, Bahrein, VAE en Oman
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