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\g operaties Nederlandse krijgsmacht

AFGHANISTAN

(SG) De veiligheidssituatie in Afghanistan blijft gekenmerkt door een hoog aantal zelfmoordaanslagen,
aanslagen met Improvised Explosive Devices (lEDs) en raketbeschietingen. De gevechten tussen
coalitie-eenheden en Anti-Coaliïion Miliïia (ACM) in het zuiden, zuidoosten en oosten van Afghanistan
gaan onverminderd door.

(SG) De ACM oefenen nog steeds veel invloed uit in het gebied ten westen van de Helmand-rivier en
in de districten Chora en Khas te Uruzgan. Op districtsniveau is sprake van zeer zwak bestuur. Politie-
en ander overheidspersoneel is op grote schaal betrokken bij de papaverteelt. De ACM schrikken er
niet voor terug om grote coalitie-eenheden aan te vallen. De coalitie-eenheden kunnen zich moeizaam
en veelal onder Inzet van luchtsteun, in veiligheid brengen. Kwetsbaar is momenteel de logistieke
hoofdaanvoerweg vanuit Kandahar naar Tarin Kowt. Door transporten langs de hoofdaanvoerweg aan
te vallen met kleinkaliberwapens (KKW) en Rocket Propelled Grenades (RPGs) en het voorbereiden
van aanslagen met lED's proberen de ACM de bevoorrading van al bestaande bases en de
ontplooiing van nieuwe coalitie- en ISAF-troepen in het gebied te frustreren. In de provincie Kandahar
houdt de onrust aan, vooral rond Kandahar-stad.

(SC) De situatie in en rond Kabul wordt gedurende de afgelopen weken gekenmerkt door een zekere
intensivering van het OMF-optreden. Het aantal incidenten, zoals !ED-aanslagen, zelfmoordaanslagen
en beschietingen met raketten, is gestegen. Daarbij valt op dat zich voorzichtig een tendens begint af
te tekenen, waarin Kabul weliswaar niet feitelijk door OMF wordt omsingeld maar op meerdere
plaatsen rond de stad met steeds kortere tussenpozen Incidenten plaatsvinden. Opmerkelijk in de
rapportageperiode waren de lED-aanslag ten zuiden van Kabul op het Italiaanse ISAF-voertuig,
waarbij twee Italianen de dood vonden en vier gewond raakten, én de zelfmoordaanslag ten noorden
van de stad langs de route BOTTLE, de verbindingsweg met Bagram. Het risico van ontvoeringen van
(westerse) burgerwerknemers van lO's en NGO's blijft aanwezig.

(SG) lEDs langs de hoofdwegen vormen ook in Baghlan de voornaamste dreiging, vooral in het
gebied tussen Pul-e Khumri en de noordelijke provinciegrens met Konduz. Op zondag 15 mei jl. was
een Nederlandse Patria nog doelwit van zo'n lED-aanslag, waarbij een aantal Afghaanse burgers
gewond raakte. Onder de Nederlanders raakte niemand gewond, op enige gehoorschade na. In het
Andarab-dal in het zuidoosten van de provincie, hebben zich een aantal gevechten voorgedaan
tussen de groeperingen van twee lokale krijgsheren. Dat conflict probeert men momenteel vla
bemiddeling op te lossen. Ook de ontevredenheid van delen van de bevolking met het optreden van
provinciegouverneur Rasekh levert de nodige onrust op. Van een dramatische verslechtering van de
veiligheidssituatie in de provincie is echter vooralsnog geen sprake.

(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 mogelijkheid van vijandelijke inzet van KKW. Ook de
aanwezigheid van luchtafweersystemen en Man Portable Air Defence Systems (MANPADS) blijft
reden voor waakzaamheid.

IRAK

(SG) Het totaal aantal aanslagen (zo'n 30 per dag) is de afgelopen maanden relatief stabiel gebleven.
De meest opmerkelijke ontwikkeling vond plaats op het gebied van de inzetmiddelen. Sinds februari
2006 zijn met name de Iraakse veiligheidstroepen doelwit van aanslagen van het Iraakse verzet. Doel
is de Iraakse veiligheidsdiensten in diskrediet te brengen. Zodoende bestendigt het verzet het gevoel
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van onveiligheid onder de bevolking (van Bagdad) en ondermijnt het tevens het vertrouwen in de
iraakse veiligheidsdiensten.

(SG) De aanslagen met Explosively Formed Projectile lEDs (EFP lEDs) in Bagdad en omgeving be-
ginnen 'normaal' te worden. Het gaat hier om lEDs met een projectielvormende lading, de zg. EFP
(Explosively Formed Projectile). Hierbij worden metalen cilinders gevuld met springstof en afgesloten
met een metalen schijf. Wanneer de springstof explodeert wordt de metalen schijf gelanceerd. Tegelij-
kertijd vervormt deze tot een projectiel die over voldoende kinetische energie beschikt om een pant-
serplaat van enkele cm dik te doorboren. De lading is effectief tot op een afstand van enkele tientallen
meters, Recentelijk zijn voor de derde achtereenvolgende week aanslagen gepleegd op Multinational
Forces In Iraq (MNFI)-patrouilles met deze EFP lEDs. Deze ontwikkeling is, vanwege de effectiviteit
die dergelijke wapens doorgaans tentoonspreiden, een punt van zorg. Zo werd op 8 mei jl. nabij Kamp
Rustamiya een EFP lED-aanslag gepleegd. Deze was overigens bijzonder, omdat het hier een EFP
IED betrof waaraan een VBIED was gekoppeld, hetgeen ongebruikelijk is.

(SG) Voorts hebben zich in maart en april 2006 kort na elkaar een aantal grond-lucht incidenten afge-
speeld. Ondanks het feit dat deze beschietingen elkaar snel opvolgden, wijken deze incidenten niet af
van het bestaande normbeeid. De maand april 2006 toont nagenoeg hetzelfde Surface to Air Firing
(SAFIRE) percentage als de maand maart 2006. Verreweg de meeste grond-lucht incidenten in Irak
worden uitgevoerd met KKW.

BALKAN

(SG) In het verleden is op de Balkan vooral Bosnië-Herzegovina een 'permissive' omgeving gebleken
voor organisaties die sympathiseren met onder meer het al-Qa'ida netwerk. Er zijn aanwijzingen dat
dit land, waar Nederlands militair personeel voornamelijk is gestationeerd bij EUFOR en de European
Union Police Mission (EUPM), nog steeds als een zogenaamde safe haven fungeert voor vermeende
terroristen. Aangenomen wordt dat zich in het land aan al-Qa'ida gelieerde sleeper cells bevinden.

(SG) In het geval van terroristische acties op de Balkan, worden burgers en locaties die geassocieerd
worden met Nederland en andere landen die deelnemen aan de strijd tegen het internationaal terro-
risme als mogelijk doelwit gezien. De terroristische dreiging in Bosnië-Herzegovina en Kosovo, waar
Nederlandse militairen werkzaam zijn op het hoofdkwartier van KFOR en bij de European Union Mo-
nitor Mission (EUMM), wordt tot dusverre echter als laag tot gemiddeld ingeschaald: op basis van de
huidige informatie is geen sprake van een concrete terroristische dreiging. Wel worden zowel in Bos-
nië-Herzegovina als in Kosovo internationale civiele en militaire locaties met enige regelmaat door

ƒ- verdachte elementen geobserveerd.
^ .

(SC) In Bosnië-Herzegovina wordt door de Internationale Gemeenschap (IG) veel nadruk gelegd op
de onvoorwaardelijke medewerking van de verschillende lokale autoriteiten bij de aanhouding van,
van oorlogsmisdaden verdachte personen (Persons Indicted For War Crimes - PIFWCs). Volgens
diverse bronnen zouden de nog resterende PIFWCs, onder wie de voormalige Bosnlsch-Servische
president Karadzic en diens legerleider Mladic, beschermd worden door (Bosnisch-) Servische net-
werken. Mocht het tot een aanhouding komen van Mladic en/of Karadzic, dan zat dit naar verwachting
niet leiden tot grootschalige ongeregeldheden.

(SC) Gewelddadige acties tegen internationaal personeel zijn tot op heden in Bosnië-Herzegovina
uitgebleven. Met dergelijk incidenten moet echter rekening worden gehouden wanneer de vitale poli-
tieke en economische belangen van bevolkingsgroepen en hun elites daadwerkelijk door de IG be-
dreigd worden. Relatief kleinschalige (bom)incidenten komen regelmatig voor in met name Sarajevo
en omgeving, waarbij de IG tot dusver geen (direct) doelwit Is geweest. Over het algemeen houden
dergelijke gebeurtenissen verband met (interne conflicten binnen) de georganiseerde misdaad.

(SC) In de onder internationaal bestuur gestelde Servische provincie Kosovo vormen politieke beroe-
ring en inter-etnische spanningen de grootste bedreigingen voor de stabiliteit. De status-
onderhandelingen over Kosovo hebben inmiddels hun aanvang genomen en onbevestigde berichten
wijzen erop dat onderhandelaars in Belgrado anticiperen op opdeling langs etnische grenzen. Ver-
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wacht wordt dat uitstel of stagnatie van het onderhandelingsproces inzake Kosovo's onafhankelijkheid
zal leiden tot een toename van (tegen de IG gerichte) incidenten vanuit etnisch-Albanese hoek.

(SC) De aanwezigheid in Kosovo van gewapende paramilitaire structuren, vaak gelieerd aan nationa-
listische politieke partijen, blijft een punt van zorg. (Bom)aanslagen en plotseling ingerichte illegale
controleposten door paramilitaire, naast de formele ordediensten opererende, verbanden vormen een
voortdurende bedreiging voor de veiligheidssituatie. Er moet met name worden gedacht aan etnisch-
Albanese groeperingen, doorgaans gelieerd aan oude structuren van het Kosovo Bevrijdingsleger
(UCK), die in staat zijn in korte tijd hun ondergrondse netwerken te mobiliseren. Gesignaleerde ver-
sterkingen van Servische (para)militaire verbanden hebben vooralsnog primair een defensief karakter.
De kans op nieuwe geweldsuitbarstingen in Kosovo blijft hoog.
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