D'?:> fYîy ~~L{ 09
5- {, -

?21

A

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kon inkrijksrelaties
Datum
2ji.JfU 2003
Ons kenmerk

2008701/01
Onderd d

Aan de leden van de RIV
lnllchtlngen

T (070) 320 44 00
F (070) 320 07 33
Uw kenman

Onderw rp

Regeling aanwijzing risicolanden

Blad
1 van 1
Aantal bijlagen
2
Postadres
Pc&tbus 2001 0

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Defensie, toekomen de Regeling
aanwijzing risicolanden, gebaseerd op artikel1 0, eerste Itd. onder b, van de Wet
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. Op grond van dat artikel is het
ambtenaren van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten verboden, anders dan in de
uitoefening van hun functie, te relzen naar dan wel te verblijven in bepaalde, door
de Minister-President, minister van Algemene Zaken en de ministers van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie bij ministeriële regeling
aangewezen landen waarin het verblijf door die ambtenaar een bijzonder risico kan
opleveren voor de nationale veiligheid . Deze reisbeperkingen gelden ook voor de
coördinator en zijn medewerkers, de RIO-ambtenaren en de leden en
secretariaalsmedewerkers van de corrrnissie van toezicht. In de Regefing
aanwijzing risicolanden staan de betreffende landen opgesomd (artikel1).
Bovendien wordt de mogelijkheid geopend landen aan te wijzen die uitsluitend
voor bepaalde ambtenaren een risico opleveren (artikel 2). Deze mogelijkheid is
opgenomen om te voorkomen dat reisbeperkingen voor bepaalde landen gelden
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De inister Pres dent, Minis er an Algemene Zaken de Min ster an Binnenlandse Zaken en
Konrnknj<srelatres en de Minister van Defe sie;
Gele· op artikel 10, eerste lid, onder b, van de Wet op de inl:c :ingen- en veiligheidsdiensten 2002;
Beslui en:
Artikel 1

f

Als landen, bedoeld in artikel 10, eers e lid, onder b, van de Wet op de in lichtingen- en
ve rligherdsd1e sten 2002 worden aangewezen: Afghanis an , Irak, Iran Noord-Korea, Pakrstan,
Turkmen stan en W it-Rusland .
Artike l 2
Als landen, oedoeld in anikei 10, eers e lid, onder b, van de vet op de 'nlichtingen- en
erligheidsdiensten 2002 worden voorts aange ezen landen waarin het verblijf door een ambtenaar
van een dienst uit noofde va diens specrfieke taak een bijzoneer nsico voor de nationale veiligheid.
kan opleveren Deze landen zijn opgen nen in een bijlage die Stg. Geheim is gerubriceerd.
Artikel 3
Deze regeling reedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag ekening van de
Staa scourant waarin zij wordt geplaatst
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald a;s: Regeling aanwijzing risicolanden.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaa sl

De Mir.ister-President, Minis er van Algemene Zaken ,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister va Defensie,

Toel ichtin g
In artikel 10, eerste lid, o!l der a en b, an de We op de inlicn:in gen- en veiligheidsd iens en 2002 zijn
ce reisbeperlmge geregeld oor am bte'1a er van de Algemene lnlich ingen- en Vethghetasd1enst e1
oe ilita1re lnlich i gen- en Veil gheid sdte st
In artik el 10, eerste lid, ond er a, is çeregeld dët het :ie ambtenaar van een oi ens t niet is toegesraen,
anders dan 1n de uttvoering van ztjn functie, e reizen naar dan wel te verblijven in een land waar
feitelijk een gewapend conflict bestaat Ond er "gewaper:d conflict" ordt daarbij verstaa n een con liet
waarin groeperi!lg en van substantiële omvang zich op gewapende en I of gewelddadige wijze teweer
stellen, al dan nie in delen van het land, tege n de v1gerend e staatsm ach t, dan wel een gewapend
co iet ussen sta ten onderling .
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Ingevolge a 'kei 10, eerste lid, onder b ·s geregeld dat he de in dat artikel genoemde ambtenaar
verbod en is, anders dan in de uitoefening van zijn functie, te reizen naar dan wel te verblijven in
bepaa.de, bij min tsteriële regeling aang ewezen landen waarin het verbliJf door die ambtenaar een
bijzonder risico l(an opleveren oor de nationale veiligheid .
Deze regeling, waarin betre:fende risicolanden zijn opgenomen. voorziet daarin en komt in plaats van
het kontnk.ijk beslult van 22 apnl 1993, houdende aanwijzing van de landen als bedoeld 1n artikel 21 ,
eerste lid, on der b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Staatsblad 1993, 249). Dit
beslult is indenijd opgesteld omd at er voor ambtenaren van de inlichtinge n- en veiligheidsdiensten (en
de daaraan gelieerde am b'enaren) risico's bestaan dat zij bij verblijf in bepaalde landen in een ,
d angsituatie kun nen word en gemanipuleerd. u genoemde ambtenaren toegang hebben ot (zeer)
geheime gegevens waarvan bij kennisneming door niet-gerechtigden (zeer) ernstige schade aa de
veiligheid of andere gewich ige belang en van de staa kan worden oegebracht, is het reizen aar of
e verblijf in deze regeling genoem de landen voor genoemde ambtenaren beperkt (Vgl.
Kamerstu kken 11, 1981/82 , 17 363, nr 3, blz. 12-13).
In deze nieuwe regeling wordt een onderscheid gemaak tussen landen waarin het verblij f voor alle
ambtena ren va n de diensten een bijzonder risico voor de nationale veiligheid kan op1everen (artikel 1)
en landen waarin het verblijf uitslui'end voor bepaalde ambtenaren in verband met hun specifieke taak
ee dergelijk risico met zich meebrengt (artikel 2) . Door dit onderscheid te maken kon de lijst van
landen waarin het verblijf voor alle ambtenaren van de diensten een bijzonder risico kan opleveren
beperkt blijven . W ij achten het niet proportioneel als reisbeperkingen voor bepaalde landen gelden
voor alle a'llbte naren van de diensten erwijl zij slechts voor en e\e amb enaren met een specifieke
taak nodig zijn
Oe landenlijst in artikel 1 is aangepast aan de huidige situatie in de betrokken landen . Bij het ops ellen
an deze lijst zijn twee criteria gehanteerd. Ten eerste kennen bepaalde inlichtingendtens:en een
oge prioriteit toe aan he co trole en van westerse overheidsfunctionarissen , tene inde deze uit, al
dan niet antiwesterse, politieke motieven te dwingen tot activitei ten die een bijzonder risico voor de
nationa le veiligheid kunnen opleveren. Daamaast is , als Neede crite ri um , in bepaalde s aten een
daadwerkelijk risico aanwezig voor gijzelings- en intimidatieacties door extreemfundamen alistische
organisaties, die in voorkomende ge allen nauwe banden onderhouden met het (plaa selijk) reg ime.
In he nieuwe artikel 2, dat be rekking heeft op landen waarin het verblijf voor slechts enkele
ambtenaren een btjzoncer risico kan opleveren, zijn deze landen niet opgesomd omdat dat zicht zou
ge en op het actueel kennisniveau van de diensten . Deze landen zijn opgenomen in een bijlage bij
deze regeling die i1gevolge de Aanwijzingen voor de be eiliging van staatsgeheime bij de rijksdienst
S g. Ge eim is ge briceerd . Deze bijlage is ui eraard kenbaar voor de ambtenaren dte het aangaa .
In deze bijlage is per land opgenomen oor we lke specifieke uncties de re isbepe ki ng gel t

De Minister-Pres dent, Minister van Algeme1e Zaken,
De ~ in:ster

an Binnen andse Zake'l en K:min nj srelaties .
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BiJl age. :::Jehore d bij ar!ikel 2 van de Regelinç var. (datum Regeli.1g) tot je aanw:jzi:~g an
risico!ande'l als bedoeld m a , e 10, eers e lid , onder b van de Ve1 op e nlich ingen- er
edigheidsdiensten 2002.
Artikel1:
De ambtenaren van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, verkzaam binren de
Directie Staatsveiligheid, deel u lma ende van het zogeheten team Roes (Contra-inlichtingen),
zijn onderworpen aan de reisbeper ingen als genoemd in artikel '0, eerste lid, onder b, van de
Wet op de inlichtingen- en eiligheidsdiensten 2002, ten aanzien van de volgende landen:
A menie Azerbadjan, Georgie, Kazakhstan, Kirgizistan, Russische Federatie, Tazikistan ,
Ukra ine en Uzbekistan
Artikel2 .
(
~

De ambte'1aren van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, werkzaam binnen de
Directie Staats ei ligheid, deel uitmakende van het zogeheten team Panda (Contra-inlichtingen),
zijn onderNorpen aan de reisbeper<:ingen als genoemd in artikel 0, eerste lid, onder b, van de
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. ten aanzien van het volgende land:
elksrepubli ek China.

