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Dreiginginschatting operaties Nederlandse krijgsmacht
AFGHANISTAN
(SG) De veiligheidssituatie in Afghanistan als geheel kenmerkt zich de laatste weken vooral door de
op meerdere plaatsen in het land uitgevoerde zelfmoordaanslagen, voornamelijk gericht tegen de in
het land aanwezige buitenlandse militairen. In vergelijking met vorig jaar is er nu al sprake van een
verdrievoudiging van het aantal zelfmoordaanslagen. Het totaal aantal gewelddadige incidenten blijft
ook onverminderd hoog, vooral in het zuiden en zuidoosten van het land waar ook nog steeds sprake
is van zware strijd tussen elementen behorende tot de Operation Enduring Freedom en opstandige
Anti Coalition Militia (ACM).
(SC) Op 12 november heeft de Joint Electoral Management Board (JEMB) de definitieve uitslag vastgesteld van Kandahar, de laatste van de 34 provincies waar de stembusresultaten van de verkiezingen voor het parlement en de provinciale raden nog niet waren gecertificeerd. De samenstelling van
het Lagerhuis van het Afghaanse parlement (Wolesi Jirga) en van de 35 provinciale raden staat daarmee definitief vast. De verkiezingen hebben echter geen eind gemaakt aan de groeiende teleurstelling
van de Afghaanse bevolking met het politieke proces en de huidige regering. Dit wordt mede veroozaakt door fraude op grote schaal en de onderschatting hiervan door het JEMB.
(SG) In Kabul blijft het aantal incidenten verhoudingsgewijs laag, hoewel ook Kabul en omgeving nog
steeds het toneel blijven van sporadische raketaanvallen en aanslagen op ISAF en Coalitiepersoneel
en op representanten van de Afghaanse regering. Bij twee zelfmoordaanslagen op 14 november jl.
vielen meerdere slachtoffers waaronder een Duitse militair.
(SC) In de provincie Baghlan heeft zich in de afgelopen maanden een groot aantal incidenten voorgedaan waarbij vooral Improvised Explosive Devices (lEDs) zijn aangetroffen of zelfs geëxplodeerd. Zo
ontplofte 8 november jl. een IED op de doorgaande weg, ongeveer drie kilometer ten noorden van
Pol-e Khumri. Het explosief ontplofte op korte afstand van een konvooi met twee Nederlandse ISAFvoertuigen. De voertuigen werden echter niet geraakt en konden terugkeren naar de PRT-locatie.
/'

(SC) Het grootste fysieke risico voor het Nederlandse PRT in Pul-e Khumri gaat uit van aanslagen met
lEDs. Ook dient rekening te worden gehouden met de inzet van raketten (107-122 mm) waarmee de
compound onder vuur zou kunnen worden genomen. De houding van de bevolking ten opzichte van
het PRT is nog steeds positief, al zijn de hooggespannen verwachtingen van de bevolking inmiddels
getemperd door het uitblijven van merkbare verbeteringen in hun leefsituatie sinds de komst van het
PRT. Eind oktober is ook door notabelen uit de provincie een brief geschreven aan de autoriteiten
waarin de zorg werd uitgesproken over de veiligheidssituatie in de provincie. In dit pamflet werd getwijfeld aan de integriteit en professionaliteit van de verschillende veiligheidsdiensten in de provincie.
Daarbij werd ook de gouverneur opgeroepen deze situatie te verbeteren.
(SG) Elders in het land, met nadruk op de zuidelijke en oostelijke grensgebieden, blijven de ACM aanvallen uitvoeren. Dit gebeurt zowel offensief als defensief vanuit hun eigen sanctuartes om het behoud
en de uitbreiding van hun positie, maar ook als reactie op de door OEF uitgevoerde operaties. Inschattingen die suggereren dat de oppositionele krachten volledig op hun retour zouden zijn worden
dezerzijds overigens als onjuist beoordeeld. Wel is te verwachten dat (een deel van) de ACM zich
naar Pakistan terug zullen trekken om aldaar te overwinteren.
(SG) In Afghanistan moet in alle inzetgebieden voortdurend rekening worden gehouden met voortzetting van het geweld, zoals door aanslagen met lEDs en raketbeschietingen. Vliegtuigen en helikopters
dienen rekening te houden met de mogelijke vijandelijke Inzet van klein kaliber wapens (KKW). Ook
de aanwezigheid van luchtafweersystemen en Man Portable Air Defence Systems (MANPADS) blijft
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reden voor waakzaamheid. Zo werd op 14 november jl. een C-130/HERCULES drie kilometer ten
noorden van Kabul hoogstwaarschijnlijk met een luchtdoelraket beschoten
(SC) Tijdens het verblijf aan de grond op Kabul International Airport bestaat er een beperkt risico van
beschieting van het complex met raketten, voornamelijk uit noordoostelijke richting. Het normbeeld
betreffende het verantwoordelijkheidsgebied (AOR) van ISAF is ongewijzigd. Naast de mogelijke inzet
van KKW en draagbare antitankwapens (RPGs), dient onverminderd rekening te worden gehouden
met raketbeschietingen vanaf de rand van de AOR van Kabul Multinational Brigade, KMNB. Ook worden er nog altijd pogingen ondernomen om ISAF-voertuigen aan te vallen met behulp van lEDs, die
langs de weg worden ingegraven en van afstand tot ontploffing worden gebracht. Het risico op ontvoeringen en vooral op zelfmoordaanslagen blijft zeker aanwezig.
(SG) Voor wat betreft het inzetgebied van de Nederlandse deelname met Special Forces aan de Operaf/on Enduring Freedom (OEF) in de provincie Kandahar geldt ook hier dat het aantal incidenten
hoog blijft. Incidenten in en rond Kandahar-stad dragen vooral het kenmerk van de strijd tussen de
lokale stammen over het behoud of de herschikking van de macht en richten zich primair tegen Afghaanse autoriteiten, alhoewel ook Coalitietroepen inmiddels meerdere keren zijn aangevallen. In het
Nederlandse inzetgebied in zuid-Kandahar is nog geen sprake geweest van direct gevechtscontact of
van tegen de NL SF gerichte aanslagen.

IRAK
Politieke situatie
(SC) Op politiek gebied staan op dit moment de campagnes voor de parlementsverkiezingen van 15
december centraal. Eerder is duidelijkheid ontstaan over de verschillende samenwerkingsgverbanden.
Aangezien het merendeel van de Irakezen langs etnisch-religieuze lijnen zal stemmen, zijn de grootste kanshebbers voor electoraal succes de overeenkomstige lijstverbindingen, te weten de Verenigde
Iraakse Alliantie (shi'ietisch), de Koerdische Alliantie (Koerdisch) en het Iraaks Overeenstemmingsfront (sunnietisch). De Nationale Iraakse Lijst van Allawi (seculier) zal de grote oufs/derzijn.
Veiligheidssituatie
(SG) Het totaal aantal incidenten in geheel Irak nam in de maand oktober 2005 ten opzichte van de
voorgaande maand met vijftien procent toe. Het gemiddeld aantal aanslagen steeg naar 83 aanslagen
per dag. Hiermee was oktober 2005 na augustus en november 2004 de meest gewelddadige maand
in Irak. De eerste weken van die maand lag het geweldsniveau bijzonder hoog, maar de laatste dagen
begon het aantal aanslagen, zij het beperkt, af te nemen.
(SG) Ondanks het referendum op de 15e oktober bleef de toename van het aantal incidenten in oktober ten opzichte van september relatief beperkt. Mogelijk werd dit veroorzaakt door het feit dat het
geweldsniveau het afgelopen halfjaar al naar een zeer hoog absoluut niveau was gegroeid. Dit zou
dan aan kunnen geven dat het huidige geweldsniveau het maximale is wat door het huidige verzet
structureel aangehouden kan worden. Anderszins dient opgemerkt te worden dat sommige Iraaksnationalistische verzetsgroeperingen tevoren hadden aangegeven het proces rondom het referendum
niet te willen verstoren. Dit heeft eveneens invloed gehad op de relatief beperkte toename in vergelijking met eerdere periodes waarbinnen politieke ijkpunten (met name verkiezingen) vielen.
(SC) Het aantal aanslagen in Bagdad bleef na het referendum stabiel. Vanaf begin november lijkt zich
echter een lichte daling af te tekenen. Eind oktober en begin november hebben zich zes mortier- en
raketaanvallen voorgedaan op Baghdad International Airport (BIAP) en de International Zone (IZ).
Hoewel hierbij geen slachtoffers vielen, blijft, gezien de getoonde frequentie, de dreiging van deze
inzetmiddelen ten aanzien van de IZ en BIAP onverminderd hoog.
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BALKAN
(SG) In het verleden is Bosnië-Herzegovina, waar Nederlands militair personeel is gestationeerd bij
met name EUFOR, de International Police Task Force (IPTF) en de European Union Monitor Mission
(EUMM), een permissieve omgeving gebleken voor organisaties die sy
het al-Qa'ida netwerk. P~_
|Hoewel EUFOR een onwaarschijnlijk doelwit voor terroristische acties wordt geacht, is nog steeds sprake van observatie van internationale militaire locaties door
verdachte elementen.
(SG) In het geval van terroristische acties op de Balkan zal de Amerikaanse presentie waarschijnlijk
als primair doel worden gezien. Daarbij kan echter ook (gecoloceerd) Nederlands personeel slachtoffer worden. De terroristische dreiging In Bosnië-Herzegovina en Kosovo, waar Nederlandse militairen
werkzaam zijn op het hoofdkwartier van KFOR en bij de EUMM, wordt onveranderd als gemiddeld
ingeschat. Voor Macedonië, waar Nederlandse eenheden (KMar) en politiepersoneel actief zijn binnen
de EU-politiemissie Proxima, wordt deze nog steeds als laag ingeschaald. Hoewel met aanslagen
voortdurend rekening dient te worden gehouden, is er op basis van de huidige informatie geen sprake
van een verhoogde terroristische dreiging.
(SC) In Bosnië-Herzegovina is sprake van latente onvrede met het uitblijven van verbeteringen in de
leefomstandigheden. Hoewel eventuele protesten als gevolg daarvan zich primair tegen de nationale
politici zullen richten, kan gezien de prominente politieke rol van de Internationale Gemeenschap (IG)
bij het verloop van het politieke proces niet worden uitgesloten dat ook internationaal personeel als
een potentieel doel zal worden gezien. Verder is Bosnië-Herzegovina ten prooi aan een diepgaande
politieke impasse, vooral als gevolg van het gezamenlijke verzet van de mono-etnische partijen tegen
het op inter-etnische integratie gerichte beleid van de IG. De belangrijkste controverse betreft momenteel de integratie van de langs entiteitgrenzen opererende politie. Hoewel op dit gebied onlangs
een principeakkoord is gesloten dat onderhandelingen over een Stabilisatie- en Associatieovereenkomst met de EU mogelijk heeft gemaakt, zal de daadwerkelijke integratie van politiediensten
nog vele jaren vergen en afhankelijk blijven van (nu nog grotendeels ontbrekende) wil van lokale politici.
(SC) De politieke impasse compliceert de door de IG nagestreefde overdracht van bevoegdheden aan
de Bosnische politici en de verder integratie van Bosnië-Herzegovina in Euro-Atlantische structuren.
Het gebrek aan vooruitgang in het vredesproces dwingt de IG zelfs om steeds openlijker politieke
initiatieven te nemen. Er is geen uitzicht op ingrijpende verbetering in deze situatie, zeker niet voor de
volgende presidents- en parlementsverkiezingen (september 2006). Zeer waarschijnlijk zullen nieuwe
sancties van de kant van de IG noodzakelijk zijn om het vredesproces enigszins op koers te houden.
Ondanks de overdracht van enkele Bosnisch-Servische verdachten van oorlogsmisdaden aan het
Internationaal Joegoslavië Tribunaal (ICTY) blijft sprake van onvoldoende samenwerking met het
ICTY.
(SC) Gewelddadige acties versus internationaal personeel zijn tot op heden in Bosnië-Herzegovina
uitgebleven. Met dergelijke incidenten moet echter rekening worden gehouden wanneer de vitale belangen van bevolkingsgroepen en hun elites daadwerkelijk bedreigd worden. Dat kan betrekking hebben op hun politieke belangen, maar gezien de betrekkingen van prominente politici met georganiseerde misdaad kan ook een bedreiging van de bestaande economische verhoudingen de situatie
doen escaleren. Naar verwachting zullen zich in Bosnië-Herzegovina geen grootschalige (gewelddadige) protesten voordoen indien EUFOR erin zou slagen prominente van oorlogsmisdaden verdachte
personen te arresteren. Relatief kleinschalige (bom)incidenten komen regelmatig voor in met name
Sarajevo en omgeving, waarbij de IG echter tot dusver geen (direct) doelwit is geweest. Over het algemeen houden dergelijke gebeurtenissen verband met (interne conflicten binnen) de georganiseerde
misdaad.
(SC) Op 8 maart jl. werd een aanklacht van het Internationaal Joegoslavië Tribunaal (ICTY) tegen de
Kosovaarse premier Haradinaj geopenbaard, waarna deze direct zijn functie heeft neergelegd. Na het
daaropvolgende, vrijwillige vertrek van Haradinaj naar Den Haag is de situatie in Kosovo relatief rustig
gebleven. Ook zijn terugkeer op borgtocht heeft de gemoederen ten aanzien van deze kwestie doen
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bedaren en tot op heden een positieve invloed gehad op de houding van de etnisch-Albanese bevolking. Dat geldt ook voor de toestemming die het ICTY op 12 oktober jl. heeft verleend aan Haradinaj
om weer politiek actief te worden. Overigens is de hoofdaanklager van het ICTY del Ponte tegen deze
uitspraak in beroep gegaan, waardoor implementatie van het oordeel nog op zich laat wachten.
(SC) De vraag op welke termijn de IG duidelijkheid zal verschaffen over de definitieve internationaalrechtelijke status van Kosovo heeft in het verleden tot veel frustratie geleid onder de etnisch-Albanese
bevolking. Hoewel naar veiwachting de onderhandelingen over deze kwestie op korte termijn zullen
beginnen, blijft sprake van grote onzekerheid. Dit ongeacht het op 5 oktober jl. gepresenteerde rapport
van de Noorse VN-afgezant Eide. dje - ondanks de vele reserves met betrekking tot de vooruitgang in
Kosovo - een begin van de statusonderhandelingen heeft aanbevolen. Aangenomen wordt dat de
aanhoudende spanningen, die voortkomen uit frustraties bij de etnisch-Albanese gemeenschap, de
belangrijkste grond zijn geweest voor de conclusies van Eide. Op het rapport is door etnische Albanezen gematigd positief gereageerd, terwijl Serviërs de aanbeveling om te beginnen met de onderhandelingen hebben afgekeurd. Niettemin zijn de aanbevelingen door de VN Veiligheidsraad overgenomen, waardoor onderhandelingen kunnen beginnen. Door het inmiddels geformeerde Kosovaarse
onderhandelingsteam zal het eenduidige pleidooi voor onafhankelijkheid van de etnische Albanezen
worden verwoord, terwijl de Fin Martti Ahtisaari als speciaal VN-afgezant de onderhandelingen zal
coördineren.
(SC) In het verleden hebben (grootschalige) protestacties geleid tot onlusten. Gebleken is dat ondergrondse etnisch-Albanese structuren nog steeds in korte tijd hun netwerken kunnen mobiliseren, onder meer om de opstelling van de IG in de door de etnisch-Albanese elite gewenste zin te beïnvloeden. Deze netwerken komen in belangrijke mate overeen met de ten tijde van de strijd tegen de Serviërs gevestigde UCK-structuren. De kans op nieuwe geweldsuitbarstingen in Kosovo blijft onverminderd hoog. Als de onderhandelingen toch nog op de lange baan worden geschoven of niet het door de
etnische Albanezen gewenste verloop hebben, kan zich van die zijde nieuw geweld manifesteren dat
met name tegen vertegenwoordigers van de IG zal zijn gericht. Het kan niet worden uitgesloten dat dit
alles dan zal leiden tot een exodus van etnische Serviërs uit de door hen gedomineerde enclaves.
(SC) Ook de reeks (bom)aanslagen dit najaar en plotseling ingerichte illegale controleposten vormen
een bedreiging voor de fragiele veiligheidssituatie in Kosovo. Aangenomen wordt dat aan politieke
partijen gelieerde gewapende groepen verantwoordelijk zijn voor de aanslagen tegen de internationale
presentie. Interetnische aanslagen zullen naar verwachting leiden tot onrust onder de bevolking

VENEZUELA!
*-v

Venezuela
(SC) In Venezuela zijn de verkiezingscampagnes voor de parlementsverkiezingen van 4 december
2005 begonnen. In de Venezolaanse pers wordt hier vooralsnog betrekkelijk weinig aandacht aan
besteed. Van heftige campagnes is dan ook zeker nog geen sprake noch van grote verkiezingsmanifestaties. In de campagnes van het regeringskamp neemt Chavez een belangrijke plaats in.
In het straatbeeld van de hoofdstad Caracas en mogelijk ook van andere Venezolaanse steden zijn in
dat kader inmiddels grote wandschilderingen verschenen die president Chévez en zijn sociale politiek
ophemelen.
(SC) Hoewel de belangrijkste oppositiepartijen uiteindelijk met gezamenlijke kandidatenlijsten zijn
gekomen, is eenheid aan oppositiezijde ver te zoeken. Ook doet de Venezolaanse oppositie in dit
stadium van de campagnes in het algemeen nog weinig van zich horen. Enkele oppositiekandidaten
hebben zich inmiddels teruggetrokken. Terwijl enkele kleinere oppositiepartijen pleiten voort een verkiezingsboycot roepen de meeste oppositiepartijen juist op om te gaan stemmen om daarmee duidelijk
te maken dat de oppositie nog wel degelijk aanhang heeft. Hoewel er de laatste weken geen peilingen
meer zijn gepubliceerd geven de laatste bekende cijfers de politieke oppositie weinig hoop op een
overwinning. In feite gaan de verkiezingen vooraf om de grootte van de Chavistische meerderheid in
de Nationale Assemblee.
(SC) Naar verwachting zullen de Chavistas meer dan tweederde van de Assembleezetels verwerven.
Daarmee zal de positie van Chévez c.s. de komende jaren vrijwel onaantastbaar worden en zullen de
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Chavistas zonder veel tegenstand de grondwet en andere wetten naar eigen inzicht kunnen veranderen of nieuwe wetten invoeren. Hierdoor zal het autoritaire karakter van het Chavistische bewind naar
verwachting verder worden versterkt.
(SC) Op het buitenlandse politieke vlak is het tijdens de Summit of the Americas (SOA) in Argentinië
opnieuw tot een confrontatie met de VS gekomen, zij het dat Chavez, die heen en weer pendelde
tussen de officiële topconferentie en een alternatieve top, zich in de officiële top ten opzichte van de
VS relatief gematigd uitliet. Door de politieke tegenstellingen tussen de VS en Venezuela, waarbij
Venezuela wat betreft de economische onderwerpen kon steunen op de MERCOSUR-landen (Brazilië, Argentinië. Uruguay en Paraguay) is de SOA in feite op een mislukking uitgelopen, hoewel sommige landen hier anders over zeggen te denken.
(SC) Inmiddels heeft de SOA wel geleid tot een politieke rel tussen Venezuela en Mexico. Beide landen hebben hun wederzijdse ambassadeurs teruggetrokken. De Mexicaanse steun aan het standpunt
van de VS tijdens de SOA vormt de kern van het dispuut, waarbij Venezuela de VS als hoofdschuldige
beschouwt. Van Mexicaanse zijde worden beschuldigingen geuit over inmenging in de binnenlandse
politiek en Venezolaanse wapenleveranties aan opstandelingen in Mexico, overigens zonder dat hiervoor bewijs werd aangedragen. De diplomatieke rel kan als een voorbode worden gezien voor vergelijkbare incidenten met andere landen in de regio. Het optreden van Venezuela vormt in die zin dan
ook een politieke splijtzwam en een bedreiging voor de landen in de regio.

ISRAËL / UNTSO / LIBANON

/
^ .

(SG) De situatie op de Golan Hoogte is relatief stabiel. Met UNDOF/UNTSO in de rol van supervisor
zetten alle betrokken partijen zich in om zoveel mogelijk de rust te bewaren rond de Golan. Als reactie
op het aanbod van de Syrische president Assad (december 2004) dat deze, zonder eisen vooraf, bereid is tot vredesoverleg met Israël, heeft premier Sharon daartoe als belangrijkste voorwaarde gesteld, dat Syrië de steun aan radicale groepen (Libanese Hezbollah, Palestijnen) staakt. Deze eis
wordt door de VS onderstreept. De weinige activiteiten van Syrië op dit punt zijn niet los te zien van de
druk van Iran op Damascus en de vrij zelfstandige positie van Hezbollah. De huidige houding van
Syrië in dezen vormt voor Sharon (alsook voor de VS) geen aanleiding voor een toenadering tot de
regering Assad. Met de verbeterde verstandhouding tussen de PA en Israël is de druk op Syrië wel
toegenomen. Vermeldenswaard is de recente uitspraak van de Israëlische minister van Defensie dat
de Gofan Hoogte "altijd onder Israëlische controle zal blijven."
(SG) Met de terugtrekking van Israël uit Gaza, medio september jl., is het wachten op de hervatting
van de dialoog tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. Deze zou moeten resulteren in een permanente wapenstilstand gevolgd door hernieuwd road map-overleg. Momenteel heeft het orde op zaken
stellen in de PA en de relatie met Harnas (en andere radicale groepen) voor PA-president Abbas
echter prioriteit.
(SG) De internationale politieke druk op Syrië heeft nog meer aan kracht gewonnen door de aanvaarding van VN-Veiligheidsraad 1636 die stipuleert, dat Syrië volledig moet meewerken aan het (vervolg)onderzoek van de VN-commissie o.l.v. de Duitser Mehlis naar de moord op de Libanese expremier Hariri in februari 2005. De nieuwe resolutie geeft Mehlis de mogelijkheid verdachten aan te
wijzen die vervolgens persoonlijke sancties opgelegd zullen krijgen (bevriezen van tegoeden, reisbeperkingen). De VN-resolutie werd unaniem aanvaard nadat de opstellers (VS, Frankrijk en GrootBrittannlë) enkele passages uit het ontwerp hadden verwijderd op instigatie van Rusland en China die
zich verzetten tegen het dreigen met sancties in deze fase.
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(SC) Het is evident dat het vervolgonderzoek van Mehlis van aanzienlijk belang is voor de verdere
ontwikkelingen. Mehlis heeft tot 15 december as. de tijd voor zijn nieuwe rapport en is inmiddels terug
in Libanon. Gezien de complexiteit van het onderzoek staat het allerminst vast, dat het onderzoek dan
geheel afgerond zal zijn. Zoals Mehlis in zijn eigen rapport al had aangegeven, vergt een dergelijk
onderzoek normaal gesproken maanden, zo niet jaren. Relevant voor de VN(-resolutie) evenwel is de
vraag of Syrië voldoende zal meewerken. Deze vraag is gerelateerd aan de positie van de Syrische
president en zijn mogelijkheden om deze zwaarwegende kwestie te regelen. Op basis van één getuigenis wordt een verbinding gelegd tussen de aanslag en twee naaste medewerkers van Assad, te
weten zijn broer Maher al-Assad (brigadecommandant in de Republikeinse Garde) en zijn zwager Asif
Shawqat (hoofd van de militaire inlichtingendienst).
(SC) Het aanwijzen van Maher al-Assad en Shawqat als verdachten zou de Syrische president voor
een groot dilemma plaatsen. Indien hij zich hiertegen zou verzetten, riskeert hij economische sancties
en verdere isolering van zijn bewind. De VS zouden zelfs kunnen overwegen om militaire druk uit te
oefenen door vanuit Irak posities net over de grens met Syrië te beschieten in geval van 'hot pursuit'
van strijders van het Iraakse verzet die hun toevlucht in Syrië trachten te zoeken. Indien hij echter zou
toegeven, zet hij mogelijk zijn eigen machtspositie op het spel. Zijn broer en zijn zwager zouden een
greep naar de macht kunnen doen om hun lot in eigen handen te nemen. Cruciaal in dit verband is de
houding van de Syrische strijdkrachten die vanouds de ruggengraat van het bewind vormen. Tot nu
toe zijn de (door Assad aangestelde) bevelhebbers loyaal tegenover hem geweest. In het uiterste
geval kan een confrontatie tussen verschillende legereenheden en/of veiligheidsdiensten, loyaal aan
de president of aan Maher al-Assad en Shawqat, niet worden uitgesloten.
(SG) Deze internationale verwikkelingen hebben vooralsnog geen gevolgen gehad voor de situatie in
het Libanees-lsraëlische grensgebied. Hezbollah voert hier (vooral in de enclave 'Shebaa-boerderijen'
die door Israël wordt bezet) incidenteel acties tegen Israeli Defence Forces t!DF)-eenheden uit, zoals
laatstelijk in juli. Zoals gebruikelijk leidde dit tot Israëlische vergeldingsacties tegen Hezbollah-doeien
in Libanon. Tot dusver echter wensen alle betrokken partijen verdere escalatie in dit gebied te voorkomen. Er zijn geen indicaties voor een expliciet tegen Nederlandse belangen / Nederlandse UNTSOwaarnemers gerichte dreiging.
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