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Afkomstig uit:
- De nota Terrorisme en de bescherming van de samenleving dd. 24 juni 2003, TK 27925, nr. 94;
- De brief naar aanleiding van het ACVZ- advies dd. 3 november 2003, TK 27925, nr. 103;
- De Kabinetsbrief naar aanleiding van Madrid, dd. 30 maart 2004, TK 27925, nr.123 + de daarin opgenomen elementen uit de Europese Raadsverklaring dd.
25 maart;
- Het debat inzake ”Madrid” dd. 14 april 2004;
- Overzicht wetgeving (Justitie) + wetgevende maatregelen uit Verklaring Europese Raad 25 maart 2004;
- Brief Terrorisme dd. 10 september 2004, TK 29754, nr. 1;
- Brief moord op Van Gogh dd. 10 november 2004, TK 29854, nr. 3;
- Het debat inzake Van Gogh dd. 11 november 2004;
- Brief Terrorismebestrijding dd. 24 januari 2005, TK 29754, nr. 5;
- Het debat inzake brief Terrorismebestrijding dd. 9 februari 2005;
- Nota weerbaarheid tegen radicalisering van moslimjongeren dd. 25 maart 2005.
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Bestuur en politiek / NCTb
Het ontwikkelen van een uniform,
samenhangend beleid met betrekking tot de
communicatie over dreigingsanalyse,
voorvallen, genomen maatregelen en het
beleid dat door de overheid wordt ontwikkeld.

Zie brief waarvan dit de bijlage is.

Een systeem is in ontwikkeling aan de hand
waarvan overheden, bedrijfsleven en het
publiek wordt geïnformeerd over actuele
dreigingen en risico’s.

Zie brief waarvan dit de bijlage is.

Het ontwikkelen van één gemeenschappelijk
strategisch conceptueel beleidskader,
internationaal afgestemd en bepalend voor
prioriteiten in beleid en acties.

Dit is belegd binnen de NCTb.

Voor de middellange en langere termijn is
een gedegen verkenning nodig naar
mogelijke alternatieven voor een effectieve
en efficiëntere organisatie- en
verantwoordelijkheidsverdeling binnen het
terrein van de (nationale) veiligheid.

Tweede helft 2005 gereed (Minister BVK).

Uitbreiding capaciteit bewaken en beveiligen
mede ter facilitering van het decentrale
domein.

Besloten is om binnen nu en 2006 over te gaan tot een uitbreiding
van 7 fte's. Welke zullen worden belast met de optimalisering van
het stelsel B&B. In 2005 zullen 4 fte's worden ingevuld.

Bescherming van scherp geprofileerde
opinieleiders betrekken bij besluitvorming
over intensiveringen bewaken en beveiligen.

In de terrorismebrief van 24 januari jl. wordt verwezen naar de
discussie in de kamer omtrent de opname van opiniemakers in het
Rijksdomein i.v.m. de bescherming van de vrijheid van
meningsuiting.
Op 20 december jl. heeft minister Remkes gesproken met een
aantal opiniemakers. Tevens is er een contactpersoon bij de CBB
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aangewezen. Eveneens is toegezegd dat er door de AIVD een
brede analyse m.b.t. de risico's c.q. dreigingen rond opinieleiders
zal worden opgesteld. Deze is gereed en door de EBB ontvangen.
Er zal een brief aan de opiniemakers worden gestuurd, waarin zij
worden geïnformeerd over de uitkomst van deze analyse. Deze
brief is nog niet gereed.
Aan de RNV van 31 mei wordt een overzicht geleverd van de
voorgenomen intensiveringen inzake terrorismebestrijding.

TK apart inlichten – ook in het kader van de
commissie Havermans - over de uitbreiding
van de capaciteit van AIVD, DKDB en KLPD,
waarbij ook de consequenties voor andere
diensten worden bekeken. In deze brief
komen ook de prioriteitstellingen aan bod.
Opvolging aanbevelingen advies ACVZ
(Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken).

10-06-2005

27925, nr. 103

11. Voer de werkwijze in zoals
door de Canadese immigratieautoriteiten in samenwerking met
de Canadese veiligheidsdiensten
thans in praktijk
wordt gebracht ten aanzien van het
werken met risicoprofielen en het
uitvoeren van veiligheidschecks bij
toelatingsaanvragen
(visum/regulier/asiel).

De aanbeveling om naar het voorbeeld van Canada een werkwijze
te implementeren waarbij gewerkt wordt met risicoprofielen en het
uitvoeren van veiligheidschecks biedt waardevolle perspectieven.
Naar aanleiding van de toegenomen influx van informatie (uit eigen
bronnen, externe databases en informatie van collegadiensten) is
de AIVD begonnen met het op een meer systematische wijze
verzamelen van informatie over personen die kunnen worden
gerelateerd aan terrorisme. Tegelijkertijd wordt getracht om op
basis van deze gestructureerde informatie meer op externe
afnemers, zoals de partners in de vreemdelingenketen,
toegesneden risico-indicatoren op te stellen. Daarvoor is echter nog
veel onderzoek en de nodige afstemming met de diverse afnemers
noodzakelijk.
Een interdepartementale projectgroep buigt zich over de
haalbaarheid van een nationale veiligheidstoets.
Daarbij is inmiddels duidelijk geworden dat het ontwikkelen van
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betrouwbare en valide risico-indicatoren zeer moeilijk is. Met de VS
wordt op dit punt samengewerkt.
De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd

15. Overweeg een koppeling van
alle relevante
gegevensverzamelingen van de
overheidsorganen die deel
uitmaken van de
vreemdelingenketen, zodat er een
zogenaamde kruispuntdatabank tot
stand komt, die (uitsluitend)
beschikbaar komt voor de AIVD.
Creëer een wettelijke basis voor
deze kruispuntdatabank en zorg
voor borging van de bescherming
van de privacy.

Een interdepartementale projectgroep buigt zich over de
haalbaarheid van het gebruik van een kruispuntendatabank.
Na de aanslagen in Madrid en na de moord op de heer Van Gogh is
er op het punt va informatie-uitwisseling veel veranderd. Op dit punt
zij gewezen op de instelling van de CT-infobox. De ervaringen rond
de opstart van de CT-infobox worden gebruikt bij de beantwoording
van de vraag of een kruispuntendatabank een bruikbare en
effectieve optie is.
De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

Contraterrorisme
Verbreding van de observatie van personen
die op enigerlei wijze zijn te relateren aan het
terrorisme, radicaliseringsprocessen of
ondersteuning daarvan.

Zie de aanbiedingsbrief behorende bij het AIVD jaarverslag 2004,
kamerstuk 29876 en de brief van 18 maart jl. betreffende de CT
Infobox, kamerstuk 29754 nr. 21.

Intensivering van het zoeken naar nog
onbekende geradicaliseerde of
extremistische personen die niet te relateren
zijn aan bij Justitie en veiligheidsdiensten
bekende netwerken en/of personen.

Het betreft hier de kernactiviteiten van de AIVD. In dit kader is
binnen de AIVD een integrale visie op kwaliteit en groei ontwikkeld
in de vorm van het meerjarig ontwikkelprogramma Prospect 2007.
Hierover is de Kamer separaat geïnformeerd middels de
aanbiedingsbrief behorende bij het AIVD jaarverslag 2004,
kamerstuk 29876 nr. 4.
Op het vlak van de ontwikkeling van nieuwe methodieken
betreffende informatie inwinning is door de AIVD geïnvesteerd in
kennisontwikkeling en een capacitaire uitbreiding waarvan kan
worden verwacht dat deze vruchten zal afwerpen in de vorm van

Investering in ontwikkeling van innovatieve
en creatieve methodieken van onder andere
datamining.
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meer geavanceerde analysetechnieken. Daarnaast heeft research
en development inmiddels verschillende datamining-toepassingen
opgeleverd die nu reeds operationeel worden ingezet.
Op basis van artikel 17 van de WIV vindt met betrekking tot de
toegang tot van belang zijnde databestanden overleg plaats met
partners in de veiligheidsketen, met ambtelijke partijen en met
verschillende commerciële instellingen. Afspraken binnen dit kader
met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties hebben reeds geresulteerd in de toegang tot
relevante databestanden.
In lijn met de brief van 24 januari jl. en de Kabinetsreactie op het
rapport Havermans heeft een versterking plaatsgevonden van de
operationele teams die zich met de inlichtingentaak buitenland
bezighouden en is verdere capacitaire uitbreiding voorzien.
Daarnaast is er sprake van een continue prioriteitsstelling waarbij
met betrekking tot de buitenlandse inlichtingenvergaring in overleg
met de departementen van AZ en BZ, en afgestemd met de MIVD,
prioritaire gebieden en prioritaire onderzoeksonderwerpen worden
aangewezen. Inzake deze gebieden en onderwerpen zijn en
worden het analytische kennisniveau en de informatiepositie
uitgebouwd.

AIVD moet real-time en online toegang
krijgen tot relevante databestanden.

AIVD-capaciteit op het gebied van de
buitenlandse inlichtingenvergaring wordt
uitgebreid.

Opsporen, ingrijpen, vervolgen
Ontwikkelen instrumentarium/aanpak om
sites waarop radicale/extremistische inhoud
staat te verwijderen.

-

-

-

Online meldpunt voor ICTcriminaliteit waar onder meer
radicale en/of terroristische
uitingen op het Internet kunnen
worden gemeld.
Procedure van Notice & Take
Down om te komen tot
verwijdering c.q. blokkering
van informatie(voorziening) op
het Internet.
Bevordering
gemeenschappelijke aanpak in
internationaal verband.

Onder regie van de NCTb hebben de betrokken spelers (AIVD,
OM, Klpd, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van
Justitie, NCTb) een integrale aanpak ontwikkeld ter bestrijding
van het gebruik van Internet voor radicale en terroristische
doeleinden. Aan deze aanpak wordt reeds gevolg gegeven; het
National High Tech Crime Center (Klpd) heeft onlangs de
opdracht gekregen tot het bouwen en inrichten van het
meldpunt en de ontwikkeling van een procedure van Notice &
Take Down. Dit meldpunt wordt tevens voorzien van een backoffice, waarin de betrokken partijen in gezamenlijkheid afwegen
welke vervolgacties benodigd zijn. In de brief waarvan dit de
bijlage is, wordt deze aanpak uiteengezet.
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Grotere ambitie vervolgingsbeleid racisme,
discriminatie, aanzetten tot haat, agressie en
geweld aankaarten bij OM en deze ambitie
inzichtelijk maken per bijvoorbeeld brief aan
de TK.

Ten aanzien van de herziening van het
stelsel van speciale eenheden zal de TK in
het voorjaar van 2005 apart worden
geïnformeerd.
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-

Er vindt structurele samenwerking plaats tussen de genoemde
betrokken spelers. Permanent wordt bezien welke activiteiten
dienen te worden uitgevoerd naar aanleiding van lopende
ontwikkelingen.

-

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de NCTb brengen de
internationale context in kaart met als doel de nationale en de
internationale acties op elkaar te laten aansluiten en elkaar te
laten versterken. Tevens wordt actief getracht de bestrijding
van Internetgebruik voor radicale en/of terroristische doeleinden
hoog op de Europese agenda te krijgen.

Zie verder brief waarvan dit de bijlage is.
Het OM heeft een werkgroep geformeerd die de grotere ambitie in
het vervolgingsbeleid rond racisme, discriminatie, aanzetten tot
haat, agressie en geweld zal vormgeven. Een nota van de
werkgroep wordt in de tweede helft van mei besproken in het
College van PG’s. Daarna wordt het aangeboden aan de minister.

Ook de materiele uitrusting zal bij
Zoals aangekondigd in de brief van 24 januari jl. wordt op dit
deze herziening worden betrokken. moment ten aanzien van de herziening van het stelsel van speciale
eenheden een voorstel van een kabinetsstandpunt ontwikkeld. Het
kabinetsstandpunt zal voor het zomerreces naar de Kamer toegaan.
Daarna zal onder regie van de NCTb de implementatie daarvan ter
hand worden genomen. De Kamer zal in een van de volgende
Voortgangsrapportages Terrorismebestrijding over de voortgang
van het implementatietraject worden geïnformeerd.

Conflict-, crisisbeheersing, bewaking en
beveiliging
Structureel maken maatregelen inzake
NBCR.

Een deel van de acties bevindt zich in de afrondingsfase. De
volledige implementatiefase strekt zich uit tot in 2005. In het
voorjaar 2005 is de interdepartementale CBRNvoortgangsrapportage 2004 naar de Tweede Kamer gestuurd,
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waarin gedetailleerd een stand van zaken is opgenomen.
Belangrijkste acties ten behoeve van een structurele inbedding van
CBRN-maatregelen, zoals ook vermeld in de CBRNvoortgangsrapportage:

Chemische agentia
Er is een netwerk van experts op het gebied van gevaarlijke
stoffen samengebracht in het Beleids Ondersteunend Te am
– milieu-incidenten (BOT-mi) onder voorzitterschap van het
ministerie van VROM.
Er zijn speciale monsternameteams geformeerd met
experts van kennisinstituten als TNO-PML en het RIVM.
Er zijn zes NBC-steunpuntregio’s aangewezen, die extra
middelen en opleidingen tot hun beschikking hebben en
nog krijgen om de operationele slagkracht van de
hulpdiensten te vergroten.
Biologische agentia
Vanuit het ministerie van VWS worden de bestaande
structuren voor infectieziektenbestrijding versterkt.
Er komt een nationaal Centrum Infectieziektebestrijding (bij
het RIVM)
Er zijn infectieziektedraaiboeken ontwikkeld
Er zijn verschillende oefeningen gehouden
De Kamer is over de vorderingen en voornemens op het gebied van
infectieziektebestrijding in een eerder stadium al separaat
geïnformeerd (TK 2004-2005, 25 295, nr. 13). De belangrijkste
vorderingen en voornemens zijn ook in de CBRNvoortgangsrapportage opgenomen.
Radiologische en Nucleaire agentia
Voor ongevallen met nucleaire en radiologische middelen is
er het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding
(NPK). Dit plan is de afgelopen twee jaar herzien in het
project Revitalisering Nationaal Plan
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-

-

Kernongevallenbestrijding (RNPK).
Op 25 mei is een grote Nationale Stafoefening nucleair
georganiseerd, waarin het gerevitaliseerde Nationaal Plan
Kernongevallenbestrijding wordt beoefend
De belangrijkste producten van het RNPK zullen in 2005
separaat aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Financiering terrorisme
Mechanismen die zorgen voor transparantie
van en effectief toezicht op non-profit
organisaties (waaronder gebedshuizen voor
zover zij onder de definitie vallen) zullen
intensiever en beter gecoördineerd worden
ingezet en – waar nodig – aangescherpt.

Voor het zomerreces zal de Kamer een brief toegaan met een
nadere uitwerking van de in de brief van 14 juli 2004
aangekondigde maatregelen om transparantie en verantwoording
van stichtingen en verenigingen te vergroten, inclusief tijdspad.
In deze brief zal ook ingegaan worden op het vergroten van de
betrouwbaarheid van het register van de Kamer van Koophandel,
de informatie-uitwisseling binnen de overheid, en de intensivering
van de rol van het OM bij het uitoefenen van haar civiele
bevoegdheden t.a.v. stichtingen.

Derde EU-richtlijn witwassen m.h.o.o.
terrorismebestrijding.

Onder het Nederlands voorzitterschap is in december 2004
unanieme overeenstemming bereikt binnen de Ecofin- Raad ten
aanzien van het voorstel voor een derde richtlijn witwassen, welke
ook toe zal zien op de bestrijding van financiering van terrorisme.
Eind mei 2005 is de plenaire stemming in het EP, de verwachting is
dat het Europees Parlement en de Europese Raad in een
gezamenlijke eerste lezing tot overeenstemming zullen komen en
de richtlijn medio 2005 zal worden aangenomen.
Het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet MOT wat momenteel
in de Tweede Kamer aanhangig is brengt reeds tot uitdrukking dat
het meldsysteem ook is gericht op het voorkomen van het
misbruiken van het financiële stelsel voor de financiering van
terrorisme en de bestrijding van de financiering van terrorisme zelf.

Teneinde de informatiepositie van het
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)
te optimaliseren moet bewerkstelligd worden
dat op een efficiënte wijze gegevens over
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1. Wijziging wet Melding
ongebruikelijke transacties

Inwerkingtreding eind 2005

10-06-2005

aan terrorisme gerelateerde subjecten
(ongeacht soort transactie) op basis van door
het OM aangereikte gegevens door
financiële instellingen aan het MOT worden
gemeld. Om het proces van meldingen door
financiële instellingen aan het MOT te
versnellen en optimaliseren, zal binnen de
grenzen van de privacyregels onderzocht
worden hoe de bestaande geautomatiseerde
detectiesystemen bij financiële instellingen
efficiënt kunnen worden ingezet.
Tevens zal de reikwijdte van de Wet MOT
worden uitgebreid met de bestrijding van
financiering van terrorisme en zal het toezicht
op de uitvoering versterkt worden o.a. door
de invoering van bestuurlijke boetes.
(gedeelde verantwoordelijkheid met
Ministerie van Justitie).

2. Versterking van de resultaten
van de meldingen

3. Versterking samenwerking MOT
en BLOM.

De Kamer heeft op 5 april 2005 het verslag vastgesteld. Op dit
moment wordt gewerkt aan de nota naar aanleiding van het verslag
dat begin juni 2005 aan de Kamer wordt gestuurd.
Op grond van het Plan van aanpak MOT/BLOM van februari 2002
is een aantal resultaatsverplichtingen verwezenlijkt op het gebied
van de bestrijding van terorismefinanciering. Het betreft o.a. een
intensivering van de samenwerking tussen het MOT en de AIVD,
neergelegd in een convenant.
Een tweede traject staat los van de voorliggende actiepunten, want
komt voort uit de beleidsreactie op het rapport Uit onverdachte
bron(TK 17050, nr. 263). Dit traject loopt en ziet o.a. op
samenvoeging van MOT en BLOM, opstellen van modellen voor de
opsporing en een OM Aanwijzing witwassen.
Gerealiseerd per 01-10-2002.
Er vindt structurele samenwerking plaats tussen MOT en BLOM bij
analyse en prioritering van meldingen, in de zogenoemde
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MOT/BLOM Analyse-unit (op grond van Plan van aanpak
MOT/BLOM)
Voor zomerreces publicatie van regeling
Concept indicatoren is besproken in Begeleidings Commissie
Met de voorgenomen nadere herziening van de indicatoren zal een
groter accent komen te liggen op risk-based melden. Omdat
‘layering’ (versluieren van de criminele herkomst van het geld) en
integratie (het opnemen van het criminele geld in het legale
betalingsverkeer) moeilijk in objectieve indicatoren zijn te vatten, zal
van deze accentverschuiviing een positieve invloed uitgaan op de
aandacht voor deze fasen in het witwasproces. Voorts zal ook in
de guidelines bij de indicatoren meer nadruk op deze fasen komen
te liggen. Na uitgebreide consulatie van de melders, hetgeen
inmiddels heeft plaatsgevonden, zal de Ministeriële Regeling
waarmee voorzien wordt in deze nadere herziening van de
indicatoren in 2005 in werking treden.
Gerealiseerd

7. Verbetering van de bevragingen
van het OM.

Gerealiseerd

I.
Meer aandacht zal worden besteed
aan het belang van inburgering en
integratie als onderdeel van een
brede benadering gericht op het
voorkomen van radicalisering en
extremisme in onze samenleving.

I.
Integratie: in het integratiebeleid voor etnische minderheden wordt
een specifiek integraal thema ontwikkeld tbv aanpak radicalisering
en extremisme, met een daarbijbehorende communicatiestrategie.
In het preventie-en emancipatiebeleid wordt specifiek aandacht
besteed aan het betrekken van jongeren en vrouwen bij de
samenleving.

Voedingsbodems
Aanpak radicalisering en voedingsbodems
voor terrorisme.
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II.
Moslimgroeperingen: overleg zal
plaatsvinden met die groeperingen
in ons land, die zich verbonden
voelen met de islam, maar iedere
daad van terreur ten stelligste
afkeuren. Met hen zal overleg
gevoerd worden.

II.
De minister voor VenI onderhoudt contacten met het Landelijk
Overleg Minderheden en religieuze contactorganen. In het kader
van de specifieke aanpak radicalisering, worden i.s.m. FORUM
specifieke programma's ontwikkeld om radicalisering onder met
name moslimjongeren tegen te gaan. Activiteiten behelzen
kennisvergroting, competentieversterking van o.m. professionals en
versteviging van de sociale cohesie.
In het debat naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh is
aangekondigd dat er een plan van aanpak wordt voorbereid gericht
op maatschappelijke binding. Daartoe worden
integratiemaatregelen voorgesteld en wordt ingezet op het
weerbaar maken van jongeren tegen radicalisering . Dit plan van
aanpak is in voorbereiding en wordt half februari 2005 aan de TK
gezonden. De onderstaande subdoelen worden in dit plan van
aanpak meegenomen. Via die lijn zal ook over de betreffende
maatregelen aan de Tweede Kamer door de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie worden gecommuniceerd.
Een ander onderdeel van dat plan van aanpak is verruiming van de
taakopdracht van de samenwerkingsverbanden van het Landelijk
Overlegorgaan Minderheden (LOM). In de zin dat het LOM ook met
hun eigen achterbannen de dialoog aangaan over het gevaar van
radicalisering, het belang van binding met deze samenleving en het
belang van dialoog met autochtonen. De LOM- partners dienen in
mei hun plannen in bij de minister voor VenI.

In nota “radicalisering in perspectief” ingaan
op de commissie vergelijkbaar met CGB, en
de vraag of uitspraken ook door de
commissie zelf kunnen worden aangevoerd
en onderzocht.
Verstoren van uitzendingen van andere
overheden betrekken bij nota radicalisering

De nota zal maar verwachting voor zomer 2005 gereed zijn.
-

In de nota radicalisering (motie Van As, 29854, nr. 10) is een
passage opgenomen over de aanpak die wordt uitgewerkt ter
bestrijding van “haatzaaiende” buitenlandse televisie- en
radiozenders die in Nederland zijn te ontvangen en de motie
Van As c.s. in dit verband.
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-

Onder regie van NCTb is er structurele samenwerking gestart
tussen de relevante partijen (Commissariaat voor de Media,
Buitenlandse Zaken, Justitie, OM, OCW). Permanent wordt
bezien welke activiteiten dienen te worden uitgevoerd naar
aanleiding van lopende ontwikkelingen.

-

Er is een integrale aanpak opgesteld om de bestrijding van het
gebruik van satellietzenders voor radicale en terroristische
doeleinden te versterken. In de brief waarvan dit de bijlage is
wordt deze aanpak uiteengezet.

-

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de NCTb brengen de
internationale context in kaart met als doel de nationale en de
internationale acties op elkaar te laten aansluiten en elkaar te
laten versterken. Tevens wordt actief getracht bestrijding van
Internetgebruik voor radicale en terroristische doeleinden hoog
op de Europese agenda te krijgen.

Zie verder de brief waarvan dit de bijlage is.
Vreemdelingenbeleid
Verscherping grenscontroles en
vreemdelingentoezicht.

Hiertoe zijn maatregelen opgenomen in de Terugkeernota en
Illegalennota. Zie ook de punten hieronder.
2. Aanvullende opleiding
falsificaten eerstelijnscontrole

5. Versterking Nationaal Bureau
Documenten (Kmar) met 8 fte

Ingezet. De aanvullende opleidingen voor het personeel van de
KMar zijn begin 2004 begonnen. Wegens infrastructurele- en
logistieke knelpunten heeft niet al het personeel de opleiding in
2004 kunnen volgen. Naar verwachting zal medio 2005 al het
zittende personeel zijn opgeleid.
Er zal, zoals aangekondigd in de brief van 24 januari 2005 en nader
uitgewerkt in de brief waar dit overzicht een bijlage bij is, opnieuw
een uitbreiding plaatsvinden van het aantal fte werkzaam bij het
Bureau Documenten. De KMar breidt in het kader van de `Van
Gogh-gelden´ medio 2005 uit met 15 FTE. De KMar richt in
samenwerking met het KLPD een expertisecentrum Nationaal
Bureau Documenten op.
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6. Versterken informatiepositie
grensbewaking en MTV

De informatiepositie in het MTV wordt versterkt door flexibel en
onverwacht optreden. In het najaar van 2004 is begonnen met het
uitrollen van het VBS (Vreemdelingen Basis Systeem) en het
opstarten van een centrale database. Het VBS is gekoppeld aan het
BVV(Basis Voorziening Vreemdelingen) Het VBS was aan het eind
e
van het 1 kwartaal van 2005 op alle locaties beschikbaar.
Gefaseerd wordt het systeem in productie genomen en naar alle
verwachting zal VBS medio 2005 op alle brigades in productie zijn
genomen.
Daarnaast is in het kader van informatiegestuurd optreden eind
2004 gestart met de pilot voor het @migo-project. Het @migoproject is het selecteren op basis van risicoprofielen en het
registreren van grensverkeer middels camerasystemen. Deze
informatie wordt gekoppeld aan andere datasystemen. In deze pilot
is de verzameling van gegevens over uitreizend verkeer
meegenomen. De operationele uitvoering van @migo is in maart
2005 gestart. Medio 2005 zullen de eerste resultaten van de pilot
beschikbaar zijn.
Voorts zullen de in de brief van 24 januari 2005 aangekondigde
intensiveringen, welke nader worden uitgewerkt in de brief waar dit
overzicht een bijlage bij is, bijdragen aan het versterken van de
informatiepositie.

12. Versterking van de
Gerealiseerd. Er heeft in het verleden een versterking
analysefunctie luchthaven Schiphol plaatsgevonden, doch er zal, zoals aangekondigd in de brief van 24
januari 2005 en nader uitgewerkt in de brief waar dit overzicht een
bijlage bij is, een verdere versterking plaatsvinden. De KMar richt in
samenwerking met het KLPD een expertisecentrum Luchthavens
op.
15. Uitvoering bevoegdheid tot in
Ingezet. Per 1-1-2004 heeft de KMar de bevoegdheid tot in
bewaringstelling
bewaringstelling gekregen. In het taakveld handhaving
vreemdelingenwetgeving wordt binnen de Grensbewaking en het
MTV uitvoering gegeven aan deze bevoegdheid.
Opvolging aanbevelingen advies ACVZ

27925, nr. 103
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5. Om een meer afgestemde en
geïntegreerde aanpak van de
relatie vreemdelingenbeleid en
terrorismebestrijding in Europa te
bewerkstelligen, dient door het
Nederlands EU voorzitterschap in
de tweede helft van 2004 dat
onderwerp op de agenda voor de
betreffende periode te worden
geplaatst. Daarbij is bijzondere
aandacht nodig voor een
verbetering van de verslaglegging
van de ondernomen activiteiten,
waarbij de concrete resultaten
worden vermeld.

Ook in de ER verklaring inzake terrorisme van 25 maart jongstleden
die in reactie op de aanslagen in Madrid is uitgegaan, worden
verbetering van de integrale aanpak terrorisme en coördinatie als
speerpunt benoemd. De heer De Vries (EU coördinator terrorisme)
heeft een actieplan opgesteld met een tijdpad per actiepunt. M.b.t.
vreemdelingenbeleid en terrorisme worden verder uitgewerkt:
synergie databanken SIS II, VIS, Eurodac, integreren van SIS en
interpol databanken met betrekking tot gestolen paspoorten,
uitwisseling persoonsgegevens DNA, fingerprints en visa data en
verbetering van de samenwerking tussen V&I diensten met
operationele diensten (politie, douane, immigratiediensten).

6. De ACVZ beveelt aan dat
Nederland (alsnog) voorstelt om in
de voorgestelde definitierichtlijn
een uitzonderingsartikel gebaseerd
op artikel 33 lid 2
Vluchtelingenverdrag op te laten
nemen, dat van toepassing is op
alle beschermingsvormen (asiel en
subsidiair), zodat in het
voorkomende geval bescherming
kan worden geweigerd indien

In de definitierichtlijn (Richtlijn van de Raad betreffende
minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen
van derde landen en staatlozen als vluchtelingen of als personen
die anderszins internationale bescherming behoeven) is een
uitzonderingsbepaling opgenomen. Deze richtlijn is inmiddels
aangenomen en in werking getreden.

(Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken)

Het Nederlands Voorzitterschap is de gesprekken met Interpol
gestart over de integratie van de databanken.
Mbt. tot de verbetering van de samenwerking tussen V&I diensten
en operationele diensten zijn binnen de EU peer-evaluations
uitgevoerd. De interim rapportage over de 15 oude Lidstaten waarin
aanbevelingen en conclusies zijn opgenomen ter verbetering van
de samenwerking is gereed en is begin december aan de JBZ-raad
aangeboden.
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sprake is van ernstige redenen dat
de vreemdeling een gevaar is (of
gaat opleveren) voor de nationale
veiligheid.
20. Bevorder in Europees verband
(alsnog) een verplichte opname
van een biometrisch gegeven (met
name de vingerafdruk) op
verblijfsdocumenten.

Er is in Europees verband inmiddels een Verordening aangenomen
waarin de opname van biometrische gegevens in
verblijfsdocumenten is vastgelegd. Die opname zal vóór eind 2005
zijn geïmplementeerd.

Integraal systeem gestolen / verloren
paspoorten
+ optimale toegang tot het systeem
+ Koppeling aan SIS en Interpol.

Over het voorstel is een politiek akkoord bereikt op 2/3 december in
de JBZ-raad. Implementatie start voor december 2005.

Versnelling gebruik biometrische kenmerken.

De Europese Commissie heeft in het najaar van 2004 een voorstel
gepresenteerd inzake mogelijkheden en onmogelijkheden voor het
koppelen c.q. uitwisselen van (biometrische) informatie tussen het
EU VIS en SIS II. Dit voorstel wordt momenteel met de Lidstaten
besproken. Beide systemen zullen op zijn vroegst eind 2007
operationeel zijn.
Tijdens het EU Voorzitterschapsseminar over biometrie in
documenten, dat op 1 en 2 juli 2004 heeft plaatsgevonden, werd
ruime aandacht aan dit onderwerp besteed.

Ontwikkelen informatiestructuur waarmee de
mogelijkheid ontstaat om de identiteit tevens
on-line te verifiëren

Over een centrale registratie van
biometrische gegevens, die ten
grondslag ligt aan een informatieinfrastructuur, zal de minister voor
BVK de TK op een later tijdstip
informeren.

Zoals aangegeven in de brief 24 januari, zal in het kader van
terrorismebestrijding, in aanvulling op het toepassen van biometrie
in het visumproces en het aanbrengen van biometrische kenmerken
in reis- en identiteitsbewijzen voor EU-burgers en verblijfstitels voor
derdelanders, een informatie-infrastructuur worden ontwikkeld,
waarmee de mogelijkheid ontstaat om de identiteit tevens on-line te
verifiëren. Over de realisatie hiervan voor de Nederlandse
reisdocumenten heeft de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties u in zijn brief van 18 april 2005 geïnformeerd.

In 2005 wordt het havengerelateerde

De ZHP krijgt in de tweede helft

In het tweede kwartaal van 2005 is een start gemaakt met de uitrol
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vreemdelingentoezicht geïntensiveerd

van 2005 de beschikking over
biometrische apparatuur voor de
identificatie van vreemdelingen of
ongedocumenteerden.

van de zogenoemde FIT-stations (Fingerprint Image Transmission)
bij de diverse uitvoerende organisaties. De verwachting is dat de
uitrol na de zomer van 2005 binnen de betrokken organisaties
gereed zal zijn. Thans wordt bezien op welk moment de ZHP in dit
traject kan aansluiten.
Op 29 april 2004 heeft de JBZ-Raad de Richtlijn betreffende de
verplichting voor vervoerders om, onder dwang van boetes, de
gegevens van vervoerde personen door te geven, aangenomen. De
implementatie van deze richtlijn is in 2004 ter hand genomen en zal
in 2005 worden voortgezet. De implementatie dient uiterlijk 5
september 2006 te zijn afgerond. Een concept wetsvoorstel en een
concept besluit zijn gereed en zullen in procedure worden
gebracht.

Versnelling uitwisseling passagiersgegevens.

Aanscherping openbare orde- beleid
Vreemdelingenwet 2000.

Het voorstel tot aanscherping van het openbare orde beleid is voor
advies naar de ACVZ gestuurd. De ACVZ verwacht in de eerste
helft van 2005 haar advies uit te kunnen brengen.

Bezien om imams uitsluitend op tijdelijke
basis toe te laten.

Is meegenomen bij de beantwoording van kamervragen van de
leden Dijsselbloem en Visser aan de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie over tijdelijke
verblijfsvergunningen voor geestelijke voorgangers, ingezonden 2
december 2004.

Wetgeving
Nederland heeft in november 2001 het Raad
van Europa verdrag Crime in Cyberspace
ondertekend en voert dit nu bij voorrang uit.
1. Goedkeurings- en
uitvoeringswetgeving inzake het
Verdrag Crime in Cyberspace

Uitvoering van het verdrag heeft deels plaatsgevonden in het kader
van de wet tot partiële wijziging van de zedelijkheidswetgeving
(strafbaarstelling virtuele kinderporno), en vindt deels plaats in de
wetgeving die voorbereid is ter uitvoering van het kabinetsstandpunt
inzake strafvorderlijke gegevensvergaring in de
informatiemaatschappij (Kamerstukken II 2003–2004, nr. 29 441)
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en deels door middel van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel
computercriminaliteit II (26 671). Deze nota van wijziging en het
voorstel voor de goedkeuringswet liggen bij de Raad van State voor
advies.

Opvolging aanbevelingen advies ACVZ
(Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken)

27925, nr. 103

2. De ACVZ acht het wenselijk dat
Nederland zo spoedig mogelijk het
Palermo Verdrag en de drie
Protocollen over
grensoverschrijdende misdrijven
ratificeert.

Het Verdrag tegen transnationale georganiseerde criminaliteit is
door Nederland geratificeerd en eind juni in werking getreden. De
bijbehorende protocollen zullen voorjaar 2005 worden geratificeerd.
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Introductie van een verbod van aan
terrorisme gerelateerde organisaties die op
de EU- lijsten staan vermeld alsmede
mogelijkheid verbodenverklaring van in strijd
met openbare orde handelende buitenlandse
organisaties.

De nota van wijziging is ingediend bij de Tweede Kamer. Naar
aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer wordt een reactie
opgesteld waarna de mondelinge behandeling plaatsvindt.

AIVD- informatie moet de grondslag voor een
verdenking kunnen vormen en onder
omstandigheden bruikbaar kunnen zijn als
bewijs in een strafzaak.

Wetsvoorstel is op 8 september 2004 bij de Tweede Kamer
ingediend (29743). De mondelinge behandeling in de Tweede
Kamer werd afgerond op 18 mei 2005. Op 24 mei is het
wetsvoorstel door de Tweede Kamer aanvaard. Het is thans
aanhangig bij de Eerste Kamer.
Deels meegenomen bij concept- wetsvoorstel ter verruiming van de
mogelijkheden tot opsporing van terroristische misdrijven, dat om
advies aanhangig is bij de Raad van State. Naar verwachting zal dit
wetsvoorstel nog voor het zomerreces bij de Tweede Kamer
worden ingediend. Overigens betrokken bij het wetsvoorstel en de
AmvB politiegegevens en – op termijn – de implementatie van het
ontwerp-kaderbesluit inzake bewaren van verkeersgegevens. Het
wetsvoorstel politiegegevens is om advies aanhangig bij de Raad
van State. Naar verwachting zal dit wetsvoorstel in het najaar 2005
bij de Tweede Kamer worden ingediend

De wenselijkheid en noodzaak van
verlenging van termijnen - zowel in het kader
van inverzekeringstelling, als bij het
registreren en bewaren van gegevens, zoals
die van telecommunicatie - worden bezien.

Wetgeving die een bestaande ruimte invult
en de regering meer armslag biedt om op te
treden.

In de brief van 10 september 2004 ; vormgeving doorzettingsmacht
wordt thans onderzocht. Wetgeving is in voorbereiding.

Goedkeuring en uitvoering van het protocol
bij het Verdrag van de Raad van Europa
inzake terrorismebestrijding (politieke
delicten).

Het goedkeurings- en uitvoeringswetsvoorstel is op 22 april 2005 bij
de Tweede Kamer ingediend

Wetsvoorstel herijking strafmaxima
(verhoging strafbedreiging valse
bommeldingen).

Het wetsvoorstel is op 10 februari 2005 door de Tweede Kamer
aangenomen. Het voorlopig verslag van de Eerste Kamer is op 17
mei 2005 verschenen

Alomvattend VN- verdrag inzake terrorisme.

De onderhandelingen zijn gaande.
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VN-verdrag inzake nucleair terrorisme

Herziening witwasverdrag Raad van Europa.

lopende actiepunten
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Is aangenomen bij AVVN resolutie 59/290 (15 april 2005); de
regering probeert te bewerkstelligen dat dit verdrag dit najaar
ondertekend kan worden.
De onderhandelingen zijn afgerond.

Wetsvoorstel bevoegdheid bewerken
gegevens.

Deels in wetsvoorstel dat in voorbereiding is, deels in concept wetsvoorstel ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing van
terroristische misdrijven, dat voor advies bij de Raad van State ligt.
Naar verwachting zal dit wetsvoorstel nog vóór het zomerreces
2005 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Wetsvoorstel politiegegevens.

Wetsvoorstel is om advies aanhangig bij de Raad van State. Het zal
naar verwachting in het najaar 2005 bij de Tweede Kamer worden
ingediend.
Het ontwerpbesluit is in voorbereiding.

Amvb bij Wet politiegegevens.
Wijziging Besluit technische hulpmiddelen
bijzondere opsporingsbevoegdheden in
verband met satellietinterceptie.

Het ontwerp-besluit is in voorbereiding .
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Wetsvoorstel tot uitvoering van het EUkaderbesluit inzake de tenuitvoerlegging in
de EU van beslissingen tot bevriezing van
voorwerpen of bewijsstukken.

lopende actiepunten

10-06-2005

Drie protocollen bij Europol overeenkomst.

Het wetsvoorstel tot uitvoering van het kaderbesluit is op 25-102004 bij de Tweede Kamer ingediend (29 845). De Tweede Kamer
heeft het wetsvoorstel op 10 februari 2005 aangenomen (29 045).
Het wetsvoorstel is gereed voor mondelinge behandeling door de
Eerste Kamer.
Wetgeving ter goedkeuring in voorbereiding.

Ontwerp-kaderbesluit confiscatie
opbrengsten van misdrijven (materieel recht).

Het Kaderbesluit is op 25 februari 2005 vastgesteld. Er is geen
uitvoeringswetgeving nodig.

Ontwerp-kaderbesluit wederzijdse erkenning
confiscatiebeslissingen.
Ontwerp-kaderbesluit computercriminaliteit.

Tussen de EU- lidstaten is een politiek akkoord bereikt over de
inhoud van het ontwerp-kaderbesluit.
Tussen de EU- lidstaten is een politiek akkoord bereikt over de
inhoud van het ontwerp-kaderbesluit.
De uitvoeringswetgeving is opgenomen in het bij de Tweede Kamer
aanhangige wetsvoorstel Computercriminaliteit II ( 26 671). Op 28
april 2005 is de nota n.a.v. verslag aan de Tweede Kamer
gezonden.

Ontwerp-kaderbesluit
bewijsverkrijgingsbevel.

De onderhandelingen zijn gaande.

Ontwerp-kaderbesluit inzake bewaren van
verkeersgegevens.
Ontwerp-besluit inzake uitwisseling van
gegevens uit strafregisters
Ontwerp-kaderbesluit informatie-uitwisseling
inzake de ontzetting van rechten

De onderhandelingen zijn gaande.

Databank voor forensisch materiaal.

De EU wil dit onderwerp bestuderen.

Ontwerp-kaderbesluit inzake uitwisseling

Op 3 december 2004 werd een politiek akkoord bereikt. De
uitvoeringsregelgeving is in voorbereiding
In december 2004 verschijnt witboek inzake de wederzijdse
erkenning van beslissingen inzake de ontzetting van rechten;
daarmee is het kaderbesluit feitelijk van de baan; gezien de zeer
verschillende praktijk in de lidstaten, zal worden gekozen voor een
stapsgewijze, sectorale benadering (rijbevoegdheid, minderjarigen,
enz.).

a. Zweeds initiatief; uitwisselen van Tussen de EU- lidstaten is een politiek akkoord bereikt over de
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informatie en inlichtingen tussen
wethandhavingsautoriteiten

lopende actiepunten

informatie tussen politiediensten
b. Commissievoorstel: uitwisseling
van informatie en samenwerking
m.b.t. terroristische misdrijven.

10-06-2005

inhoud van het ontwerp-kaderbesluit.
De nadere onderhandelingen zijn gaande.

Programma getuigenbescherming terrorisme

De Europese Commissie is verzocht om een voorstel.

Wetsvoorstel doorzettingsmacht.

Wetgeving is in voorbereiding

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek
van Strafvordering en het Wetboek van
Strafrecht en enige andere wetten ter
verruiming van de mogelijkheden tot
opsporing en vervolging van terroristische
misdrijven

- Verruiming van bevoegdheden in
het verkennend onderzoek;
- verruiming van de bevoegdheid
tot het preventief fouilleren van
personen;
- op semi-permanente basis
veiligheidsrisicogebieden
aanwijzen;
- op Schiphol, en alle andere
internationale luchthavens in
Nederland, zal een structurele
fouilleringsbevoegdheid gelden;
- verruiming van de bijzondere
opsporingsbevoegdheden;
- verruiming van de mogelijkheden
om bewaring te bevelen;
- het scheppen van een
mogelijkheid om processtukken
langer geheim te houden.

Het wetsvoorstel is om advies aanhangig bij de Raad van State.
Naar verwachting zal het wetsvoorstel nog vóór het zomerreces
2005 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Koninklijk Besluit doorzettingsmacht.

Het ontwerp-KB is in voorbereiding.

Koninklijk Besluit vervangingsregeling.

Het ontwerp-KB is in voorbereiding.

Wetsvoorstel beperken dubbele nationaliteit.

Door RMR aanvaard op 26 november 2004 en naar Raad van
State.
Wetgeving is in voorbereiding

Wetsvoorstel ontnemen dubbele nationaliteit
wanneer personen essentiële belangen van
de nationale staat schaden.
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Onderzoek naar de noodzaak en
wenselijkheid van aanpassing van de
strafwetgeving met betrekking tot de
bruikbaarheid van het strafrechtelijk
instrumentarium bij het beschermen van
democratische waarden en normen, met het
oog op het huidige verschijnsel van
radicalisme.
Voornemens op het gebied van de
wetgeving, zoals aangekondigd in de brief
van het kabinet van 10 november 2004 naar
aanleiding van de moord op de heer Van
Gogh.

10-06-2005

Onderzoek loopt en wordt uitgevoerd door WODC
(Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum; Ministerie
van Justitie) in samenwerking met directie wetgeving van Justitie.
Wetgeving legt zich toe op de juridische aspecten. WODC zorgt
voor de sociaal-wetenschappelijke invulling.

- De mogelijkheden voor
verruiming van de strafbaarstelling
voor belediging en godslastering,
worden onderzocht.
- Overwogen wordt om analoog
aan de Franse wetgeving ook
apologie expliciet strafbaar te
stellen: het verheerlijken of
goedpraten van ernstige
misdrijven. Dit wetsvoorstel strekt
ertoe de strafrechtelijke
bescherming tegen radicalisering
te versterken.
- Overwogen wordt de
mogelijkheden tot ontzetting uit het
beroep bij delicten die aanzetten
tot haat of geweld tegen personen
te verruimen.
- Overwogen wordt om de
mogelijkheden tot het treffen van
maatregelen ten aanzien van
personen die aanzetten tot haat of
geweld te verruimen.
- Bezien wordt of naast het
strafrecht ook andere
mogelijkheden bestaan om
uitspraken op hun mogelijk
beledigende karakter te toetsen.

Het WODC – onderzoek loopt.
Een wetsvoorstel is in voorbereiding m.b.t. de strafbaarstelling van
verheerlijking van terroristische misdrijven. In hetzelfde wetsvoorstel
is een verruiming van de mogelijkheden tot ontzetting uit een
beroep opgenomen. Het wetsvoorstel zal in mei 2005 in consultatie
worden gezonden naar de betrokken adviesorganen. Naar
verwachting wordt het in het najaar bij de Tweede Kamer ingediend.
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Bestuursrechtelijke maatregelen (Wet
bestuurlijke maatregelen nationale
veiligheid).

Verbreden materiële toetsingsgronden wet
BIBOB.

lopende actiepunten

- verplichting voor betrokkene(n)
zich (periodiek) te melden op het
politiebureau;
- verbod voor betrokkene(n) zich in
de nabijheid van bepaalde
personen of objecten te bevinden.
De materiële toetsingsgronden
worden verbreed zodat het
desbetreffende instrumentarium
ook met het oog op
terrorismebestrijding kan worden
ingezet.

10-06-2005

Het wetsvoorstel is in voorbereiding. Er wordt naar gestreefd het
voorstel vlak voor het zomerreces richting Raad van State te
zenden.

De wijziging van de Wet Bibob wordt opgenomen in het
wetsvoorstel Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid. Zie
voor de stand van zaken wetsvoorstel bestuursrechtelijke
maatregelen.
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