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an: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre

Datum aanbieding: 17 mei 2005

~ummer:

Hamerstuk: Nee

Voorgaande behandeling: Behandeld door Rl\'V op 29 maart 2005

2359516/01

Korte titeJ:
Overzicht A1VD intensiveringen terrorismebestrijding tot 2009
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Inhoud en doelstelling van het voorstel:
In de RNV vergadering van 29 maan j l. is de AIVD verzocht een overzicht te leveren van de intensiveringen op het gebied van
de terrorismebestrijding over de periode tot 2009. Met bijgevoegde notitie wordt gevolg gegeven aan dit verzoek.

Voorgesteld besluit:
Kennis nemen van bijgaand overLicht

"I
Interdepartementale afstemming
Gevolgen voor de Rijksbegroting: Nee
Gevolgen voor administratieve lasten: Nee
Overeenstemming met Justitie (wetgevingsto ts en effecten analyse): 1'\.v.t
Aan EV-Mtijicatieverplichting voltkJan: N.v.t.

Samenhang met int. Verplichtingen verdragen en I of Europese regelgeving: N.v .t.

Ambtelijk voorbereid in: N.v.t.

Overeenstemming bereikt op ambtelijk niveau: N.v.t

Omschrijving geschilpunten:

Afttemming met AZ / DG RVD: Nee
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
17 maf 2005
Onskenmark

2:35951&01
Blad
1 VéS1 2

Aan

: Voorzitter en leden van de RNV

Van

: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aantal biJlagen

Betreft : Overzicht Intensiveringen AIVD terrorismebestrijding

,_

In de RNV-vergadering van 29 maart jl. is mij verzocht conform een eerder
ingediend voorstel een overzicht te leveren van de AIVD-intensiveringen inzake
terrorismebestrijding, tot 2009. Dit overzicht treft u onderstaand.
Blijkens de gezamenlijke brief d.d. 24 januari 2005 inzake terrorismebestrijding van
de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Tweede
Kamer 2004-2005, 29754, nr. 5, bedraagt de AIVD intensivering voor
terrorismebestrijding € 10.3 miljoen . Dit bedrag zal primair worden ingezet ten
behoeve van de rol van de AIVD in het stelsel van Bewaken en Beveiligen en voor
een verdere verruiming van de capaciteit voor operationele controle op het terrein
van contraterrorisme. Daarnaast zal de inzet op terrorismebestrijding op een nog
nader te conc~eren wijze verder worden versterkt vanuit de middelen die ter
beschikking iljn gesteld naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie
Bestuurlijke Evaluatie AIVD .
Operationele controle
De aanwending van de middelen betreft naast de uitbreiding van de personele
capaciteit een verdere uitbreiding van de inzet van menselijke bronnen, volg- en
observatiecapaciteit, als ook de inzet van technische middelen en een verdere
investering in de ontwikkeling van innovatieve en creatieve methodieken van onder
andere datamining, (internet-) analyse en risico-indicatoren .
Hierbij behoren de onderstaande middelen :

€ x miljoen
Waarvan fte

2005
1.4

11

2006

2007 e.v.

3.3
27

4.7

40

Bewaken en beveiligen
Oe middelen bedoeld voor uitbreiding van de capaciteit ten behoeve het stelsel van
Bewaken en Beveiliging, die in de huidige dreigingssituatie kunnen worden
aangemerkt als middelen ten behoeve van de intensivering van
terrorismebestrijding, zullen worden ingezet voor het opvangen van de
toegenomen vraag naar dreigingsinschattingen, een verdere inbedding van het
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stelsel binnen de operationele processen van de AIVD, versterking van de hierbij
behorende analysecapaciteit en intensivering van de expertiseontwikkeling.
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Hierbij behoren de onderstaande middelen:

€ x miljoen
Waarvan fte

2005

2006

1.1
12

24

2.2

2007
3.3
36

2008
4.4
48

2009 e.v.
5.6
60

Commissie Bestuurli}ke Evaluatie AIVD
In mijn brief aan de Tweede Kamer d .d. 24 januari 2005 inzake evaluatie AlVO,
Tweede Kamer 2004-2005, 29876, nr. 3, wordt aangeven dat het kabinet € 36,2
miljoen ter beschikking stelt voor de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van
de AIVD . Hierbij zijn onderstaande voorlopige kaders aangeven.

Deze middelen zullen deels worden ingezet om de negatieve effecten van de
Madrid herprioritering te herstellen
intensiveringen op het terrein van de terrorismebestrijding. De concrete
aanwending van deze middelen zal afhankelijk zijn van de prioritering binnen de
AIVD zoals deze, conform de door het kabinet' overgenomen aanbeveling van de
commissie Havermans, wordt vastgesteld na overleg met belangendragers. De
uitkomsten van deze prioritering zullen in de vorm van een jaarplan in de RNV aan
de orde worden gesteld.
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