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Buitenlandse inlichtingendiensten zijn
op alle mogelijke manieren actief in Ne-
derland. De overheid vormt een geliefd
doelwit van geheim agenten en andere
spionnen. ‘Er is alle aanleiding om de
alertheid te verhogen’, stelt AIVD-man
Wil van Gemert.

Spionage? Spionage! Bestuurders en ambte-
naren die toegang hebben tot staatsgehei-
me en andere gevoelige informatie zijn zich
er volgens de AIVD vaak onvoldoende van
bewust dat buitenlandse mogendheden
hierin bovenmatig geïnteresseerd kunnen
zijn. Deze onwetendheid beperkt zich niet
tot het individu: overheidsorganisaties heb-
benzelf ookniet altijdgenoegaandacht voor
de potentiële risico’s. ‘Het mag wel wat
scherper’, zegt Wil van Gemert, directeur
Binnenlandse Veiligheid van de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
VanGemert vindt het hoog tijd om eenmis-
verstand uit de weg te ruimen: ‘Veel men-
sen en organisaties hebben het beeld dat
spionage vooral iets is uit vervlogen tijden.
De Koude Oorlog. Maar het is wel degelijk
een actueel probleem, en daar zou men zich
bewust van moeten zijn. Dan heb ik het niet
alleen over digitale spionage. Ook de oude,
klassieke patronenworden tot op de dag van
vandaag toegepast. Daarom is er alle aanlei-
ding om de alertheid te verhogen.’
De spionagepraktijken kunnen zich volgens
Van Gemert voordoen op alle niveaus. ‘De
inspanningen zijn niet altijd gericht op de
hoogste ambtenaar. Inlichtingendiensten
nemen vaak de tijd. Daardoor zie je gebeu-
ren dat ze nu al investeren in iemanddie over
5 of 10 jaar misschien over bepaalde infor-
matie kan beschikken. Of ze richten zich op
een persoon die de gewenste informatie kan
leveren.Denkaaneensecretaresse’, zegtVan
Gemert (49), eerder directeur Recherche bij
de KLPD en nu als directeur Binnenlandse
Veiligheid bij de AIVD onder meer belast
met terrorismebestrijding.

GEÏNFECTEERD
Buitenlandse inlichtingendiensten kunnen
volgens de AIVD geïnteresseerd zijn in in-
formatie op politiek,militair, economisch en
technisch-wetenschappelijk terrein. China
wist de afgelopen jaren via geïnfecteerde
Word- en pdf-bestanden wereldwijd hon-
derden computers te hacken van ambassa-
des, ministeries en internationale instellin-
gen. Via Nederland werd binnengedrongen

bij het in België gevestigde Supreme Head-
quarters Allied Powers Europe (SHAPE), het
centrale commandocentrum van de militai-
reNAVO-troepen.Ookwerden zeven com-
puters van de Nederlandse stichting Inter-
national Campaign for Tibet geïnfecteerd
via het zogeheten Ghost-Net.
Een land als Rusland heeft volgens de AIVD
grote belangstelling voor inlichtingen over
de NAVO, de technisch-wetenschappelijke
sector, de defensie-industrie en de energie-
sector. Het is informatie die op departe-
menten, maar soms ook in gemeentehuizen
voorhanden is.DeRussische geheime dienst
is blijkens het AIVD-jaarverslag over 2008
‘structureel aanwezig en actief in Europa,
met inbegrip van Nederland’. Inlichtingen-
officieren zouden onder meer deel uitma-
ken van ‘officiële Russische wetenschappe-
lijke delegaties’, signaleert de AIVD.
China en Rusland zijn niet de enige mo-
gendheden die Nederland als werkterrein
hebben voor hun veiligheidsdiensten. In
2008 slaagde Marokko erin om via een Ma-
rokkaans-Nederlandse politieagent van het
korps Rotterdam-Rijnmond toegang te krij-
gentotgeheimedatabestanden.Bijhetkorps
Haaglanden bleek een Marokkaans-Neder-
landse politievrijwilliger te zijn gerekru-
teerd.
De ministers Ter Horst van Binnenlandse
Zaken enVerhagen van Buitenlandse Zaken
maakten in een brief aan de Tweede Kamer
gewag van ‘intimiderende’ praktijken van de
Marokkaanse veiligheidsdienst. Marokko
probeert volgens de AIVD zicht te houden
op migrantengroepen omdat zich daarbin-
nen mogelijk oppositiegroeperingen bewe-
gen die in het thuisland verboden zijn. Dit
motief speelt ook voor andere mogendhe-
den, zoals China, een rol.
Waar China, Rusland en Marokko expliciet
worden genoemd, zijn volgens Van Gemert
ook inlichtingendiensten uit andere landen
inNederland actief. De AIVD-manwil hier-
over echter geen verdere details geven, ‘om
te voorkomen dat deze professionele tegen-
standers te veel inzicht krijgen in kennis en
kunde van de AIVD op het gebied van con-
traspionage’.
DewaarschuwingenvandeNederlandse vei-
ligheidsdienst staan niet op zichzelf. De Eu-
ropese Commissie sloeg vorig voorjaar
alarm: vertrouwelijke documenten dreigden
steeds vaker in handen te vallen van derden,
onder wie in Brussel actieve spionnen. ‘De
dreiging van spionage neemt dagelijks toe.

Verschillende landen, informatiezoekers,
lobbyisten, journalisten, onderzoeksbu-
reaus en andere partijen zoeken naar gevoe-
lige en geheime informatie’, stond in een
vertrouwelijke brief, die via de Frankfurter
Allgemeine is uitgelekt.
Volgens de brief vormen spionnen van in-
lichtingendiensten in Brussel het grootste
veiligheidsrisico.Europahadopdatmoment
al concrete ervaring met spionagepraktijken
tot op het allerhoogste niveau. Begin 2003
was ontdekt dat in het gebouw van de Eu-
ropese Raad afluisterapparatuur was aange-
bracht. Een vergaderzaal en delegatieruim-
tenvanhetVerenigdKoninkrijk,Oostenrijk,
Frankrijk, Duitsland en Spanje bleken te zijn
getapt. Het afluistersysteem was voorzien
van uitgebreide bekabeling, en daarom ver-
moedelijk al tijdens de bouw van het pand,
in 1995, geïnstalleerd.

INFILTRANTEN
In Brussel zijn veiligheidsheidsbeambten
zich er terdege van bewust dat inlichtin-
gendiensten zo nodig ook infiltranten in-
zetten. Tegenover de nieuwssite EU Obser-
ver liet een woordvoerder van de Europese
Commissie vorig jaar weten dat niet alleen
journalisten dikwijls op zoek gaan naar ge-
heime stukken: ‘Het kan ook die knappe sta-
giaire met het blonde haar en de lange be-
nen zijn.’
Van Gemert herkent het beeld: inlichtin-
gendiensten laten geen mogelijkheid onbe-
nut om de door hen gewenste informatie te
vergaren. Daarbij komt dat Nederland vol-
gens hem een aantrekkelijk doelwit is, om-
dat er veel internationale organisaties zijn
gevestigd, en ook omdat Nederland lid is
van de Europese Unie en de NAVO.
De hoogontwikkelde kenniseconomie
speelt eveneens een rol. Buitenlandse in-
lichtingendiensten zijn er volgens Van
Gemert niet alleen op uit om informatie te
vergaren. ‘Het kan ook gaan om beïnvloe-
ding die op gespannen voet staat met de
Nederlandse soevereiniteit. Ambassades
kunnen bijvoorbeeld de instructie krijgen
om op specifieke terreinen bestuurders te
beïnvloeden. Dan krijg je discussie over de
vraag wat het verschil is tussen lobbywerk en
ongewenste beïnvloeding. Bij twijfel moet
je je afvragen of de dingen in verhouding
staan tot elkaar. Als een diplomaat aan een
plaatselijke bestuurder vraagt om een de-
monstratie te verbieden,ga je eengrensover.
En we kennen voorbeelden waarbij druk is
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uitgeoefend om een film niet te vertonen of
een expositie niet te laten doorgaan.’

ALERT
Om de alertheid bij potentiële slachtoffers
van spionage te vergroten, heeft de AIVD
onlangs drie nieuwe informatiebrochures
uitgebracht: één over digitale spionage, één
over de risico’s van buitenlandse reizen en
één over spionage in het algemeen. Over-
heidsfunctionarissen behoren nadrukkelijk
tot de doelgroep.
Van Gemert: ‘We hebben die brochures ge-
maakt in de hoop dat mensen zich meer be-
wust worden van de risico’s die ze lopen.We
willen het moment dat ze hierover naden-
ken, zo ver mogelijk naar voren halen. Wij
vinden het echt nodig om de awareness te
verhogen. Vraag je bijvoorbeeld af hoe be-
paalde contacten ontstaan op buitenlandse
dienstreizen. En wees erop bedacht dat een
usb-stick die je meekrijgt na een bezoek aan
een congres, een trojan horse kan bevatten.’
Metgespecialiseerde apparatuur kunnenon-
gewenste bestanden of programma’s op ge-
gevensdragers worden gedetecteerd. Van
Gemert zegt niet te weten of departemen-
ten en andere overheidsinstellingen over
dergelijke apparatuur beschikken. ‘Wij gaan
natuurlijk niet over de uitvoering van het
veiligheidsbeleid, maar de aandacht zou
zonder meer scherper kunnen’, zegt hij in
dit verband.
Ontwikkelingen en trends op het gebied van
spionage en andere veiligheidsrisico’s, wor-
den periodiek besproken met beveiligings-

ambtenaren van de ministeries. ‘Daarnaast
brengen we gerichte adviezen uit, bijvoor-
beeld over de vraag of Blackberry’s geschikt
zijn voor het overdragen van staatsgeheime
informatie. Ook rapporteren we over patro-
nen die we zien naar aanleiding van onder-
zoek dat we hebben gedaan.’

CRYPTOSLEUTELS
De AIVD beoordeelt verder of apparatuur
waarmee geheime overheidsinformatie
wordt verstuurd, bestand is tegen hacken.
Voor elektronische verbindingen tussen bij-
voorbeeld Nederlandse ambassades en het
thuisland levert de dienst speciale codes.De-
ze zogeheten cryptosleutels moeten onge-
wenst meekijken voorkomen. Van Gemert
geeft toe dat computersystemen en -verbin-
dingen nooit volledig kunnen worden be-
veiligd. ‘Het is niet altijd te voorkomen dat
iemand een e-mail ontvangt die vertrouwd
lijkt, dat de virusscanner niet voldoende up-
to-date is, en dat de ontvanger de bijlage
openklikt. We leven nu eenmaal in een di-
gitale wereld, waarin de contacten veel di-
verser zijn dan vroeger. De menselijke fac-
tor blijft daarom van groot belang.’
Hoewel digitale spionage sterk in opmars is,
zal de klassieke wijze van informatie verga-
ren volgens Van Gemert nooit verdwijnen.
‘Je kan wel gaan stofzuigen in een compu-
ter, maar dan moet je altijd nog maar zien
wat het oplevert.Het is daaromde vraag hoe
effectief dat is. Mensen zijn vaak een veel
waardevollere bron, omdat je hun gerichte
vragen kunt stellen. Bovendien kunnen

mensen informatie in hun hoofd hebben die
voor een inlichtingendienst misschien wel
belangrijker is dan de inhoud van menig ge-
heim document.’

‘SCHERPE KEUZES’
“De Algemene Inlichtingen- en Veilig-
heidsdienst (AIVD) kan uitsluitend bezui-
nigen op ‘operationele activiteiten’. Andere
mogelijkhedentotkostenbesparingenzijner
binnendedienst niet”, zegtWil vanGemert.
De directeur Binnenlandse Veiligheid volgt
de actueleontwikkelingenendiscussies rond
overheidsbezuinigingen op de voet. Als de
AIVD 20 procent van zijn budget zoumoe-
ten inleveren, dan moeten er volgens hem
scherpe keuzes worden gemaakt.

‘We kunnen dan bijvoorbeeld minder vei-
ligheidsonderzoeken voor vertrouwens-
functionarissen uitvoeren. Of we gaan min-
der aandacht besteden aan de activiteiten
van buitenlandse inlichtingendiensten in
Nederland.’ Volgens Van Gemert bestaat
70 à 75 procent van de AIVD-begroting uit
directe personeelskosten. Na de terroristi-
sche aanslagen in New York op 11 septem-
ber 2001 en inMadrid in maart 2004maak-
tedeNederlandseveiligheidsdienst een forse
groei door. De formatie verdubbelde bijna,
van 750 naar 1400 fte. De dienst mag door-
groeien tot1500 fte.DeAIVDheeft in2009
een reorganisatie afgerond die was bedoeld
om de efficiency te verbeteren. De geheime
dienst werkt met een jaarbegroting van om
en nabij de 175 miljoen euro.

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST

REGIMENTSDINER REGIMENT VERBINDINGSTROEPEN 2010

Afgelopen jaar is voor het eerst in de
geschiedenis van het regiment Verbin-
dingstroepen een gezamenlijk Regi-
mentsdiner voor officieren en onder-
officieren georganiseerd. De reacties
van de aanwezigen op deze avond wa-
ren unaniem positief. Daarom is beslo-
ten ook dit jaar een gezamenlijk diner
te organiseren.

Het Regimentsdiner zal plaatsvinden op
donderdag 18 november 2010 vanaf
18.30 uur in het stijlvolle officierscasino te
Soesterberg.Naast het ophalen van vele her-
inneringen met collega’s, die u wellicht al
enige tijd niet heeft gesproken, zal er vol-
doende aandacht zijn voor de inwendige
mens met een smakelijk drie gangen buffet,
dat wordt ondersteund met een wijnbuffet.
Om 23.00 uur zal het buffet sluiten waarna

de sfeervolle bar van het casino beschikbaar
is voor koffie en cognac. Taptoe is rond
01.00 uur.
Net als afgelopen jaar zal er worden gezorgd
voor een bustransport Ede – Soesterberg vv.
Tevens is er voor de geïnteresseerden een

beperkt aantal slaapplaatsen beschikbaar in
de directe omgeving van het casino.
Voor zover de adressen bekend zijn bij de
werkgroep wordt een persoonlijke uitnodi-
ging in september verstuurd. De uitnodi-
ging wordt ook geplaatst op
www.verbindingsdienst.nl zodat,wanneer u
onverhoopt geen uitnodiging heeft ontvan-
gen, deze is terug te vinden op de website.

De werkgroep Regimentsdiner wil het suc-
ces van vorig jaar graag voortzetten. Wij ho-
pen dat u dit ondersteunt door aanwezig te
zijn en ook collega’s stimuleert om met u
mee te komen. Zet daarom de datum van
18 november 2010 nu al in uw agenda en
informeer uw collega’s.

Lkol Pieter Lammerts van Bueren
Voorzitter werkgroep Regimentsdiner
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