onbekende aanwezigheid:

Luitenant-kolonel M.J.P. Wolfs,
hoofd sectie Beveiligingscoördinatie CLAS

Bij alle terechte aandacht voor bijvoorbeeld de militaire missie in Mali zoomt lkol Wolfs in dit artikel in op een
andere Nederlandse militaire aanwezigheid, die in Ramallah. Marcel was de Senior National Representative van
januari tot juli 2013. Nederland levert daar een bijdrage
aan het werk van de United States Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authority (USSC). USSC
ondersteunt en adviseert Israël en de Palestijnse AutoDona_Bozzi / Shutterstock.com

riteit (PA) met het vormen en professionaliseren van de
veiligheidssector, wat deel uitmaakt van de voorbereiding van de ‘twee staten oplossing’. Omdat de PA geen
ministerie van Defensie heeft gebeurt de afstemming in
Palestina met het civiel georiënteerde ministerie van
binnenlandse zaken (Ministry of Interior - MoI).
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Wie

maj/kap bij de Leadership Courses en

De staf van de USSC wordt gevormd door

een officier in de rang van lkol bij het

officieren van landmacht, luchtmacht en

Palestijnse Ministerie van Binnenlandse

marine uit de Verenigde Staten (16), Ca-

Zaken, verantwoordelijk voor de Leader-

nada (10), Verenigd Koninkrijk (4), Turkije

ship Courses (senior, intermediate en

(2) en Nederland (1). De commandant

junior)

USSC is de viceadmiraal Bushong. Naast

Security Forces.

voor

de

Palestinian

National

de staf bestaan USSC Ramallah, bevolkt
door het British Support team, samen

Wat doet Nederland

met een Griekse politieofficier en twee

De J6 treedt op als consultant bij de afde-

Nederlandse officieren, en USSC Pro-

ling IT van het al eerder genoemde MoI.

teus, waarvoor Canada de menskracht

Daarnaast biedt hij ondersteuning aan

levert. ‘Ramallah’ richt zich op trainen en

the Israelis and Palestinians on security

de diverse IT-specialisten bij de security

opleiden, terwijl Proteus zich helemaal

initiatives that build trust and confiden-

services, voornamelijk binnen de Natio-

op projecten die binnen de USSC door

ce in order to meet Roadmap obligati-

nal Security Forces (NSF), Palestine Civil

Canada betaald en gerealiseerd worden.

ons; and supports whole-of-government

Police (PCP), Civil Defence (CD / brand-

efforts that set the conditions for a nego-

weer), de Presidentiele Garde (PG) en

tiated two-state solution.

overige (kleine) veiligheidsdiensten zoals

Wat
1(NLD)Det USSC biedt maximale onder-

het DCO (District Coördination Office,

steuning aan de USSC. De doelstellingen

Wie namens Nederland

en de afstemming met Israelische vei-

van commandant USSC staan verwoord

De totale Nederlandse ondersteuning

ligheidsdiensten) en het General Military

in USSC Campaign plan 2012, USSC

aan het USSC varieert en bestond in mijn

Training Committee (GMTC), vergelijkbaar

Opord 01 2012 en de diverse supporting

periode uit een permanente CIS/J6 ad-

met een klein Opleidings- en Trainings-

plans. The USSC for Israel and the PA

visor to USSC en tevens Senior National

commando.

assists the PA to transform and profes-

Representative in de rang van lkol en een

Als stafofficier binnen het USSC neemt

sionalize its security sector; engages with

Nederlandse officier in de rang van lkol/

de J6 op het Amerikaanse Consulaat in
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Jeruzalem, gefaciliteerd door het US Department of State, inte-

goed werkende communicatie- en informatiesystemen, met een

graal deel aan het USSC stafproces en geeft hij input en advies

gezamenlijke operationele database, is daardoor ingewikkeld.

wanneer het gaat over communicatie en informatiesystemen.
Iedere Palestijnse veiligheidsdienst heeft een hoofdkwartier in

Werkwijze van deze J6, het begin...

Ramallah en diverse subeenheden (kazernes of hoofdkwartieren)

Na aankomst en overdracht, begin januari 2013, die onder an-

in de grotere steden op de Westbank. Veel diensten op CIS-

dere vanwege het weer (sneeuw) en slechte bereikbaarheid van

gebied gaan over van een stand alone omgeving naar een net-

de Palestijnse CIS functionarissen beperkt is uitgevoerd, heb ik

werkomgeving. Het is daarbij de bedoeling dat de verschillende

eerst kennisgemaakt met de leiding en diverse CIS verantwoor-

Local Area Networks via een Wide Area Network gekoppeld gaan

delijke personen bij het MoI en bij de verschillende Palestijnse

worden. Dit proces is in volle gang en is inmiddels deels uitge-

veiligheidsdiensten. De vorige J6 – lkol Frans van Sonsbeek –

voerd over een door Canada gesponsord straalzendersysteem en

had al een lijst gemaakt met tekortkomingen op CIS-gebied bij de

lokale providers, met de nodige uitdagingen vanwege het

PASF; deze is opnieuw gedetailleerd afgestemd en geupdated

bergachtig terrein. Verdere uitbreiding vindt plaats van gezamen-

met de Palestijnen en gedeeld binnen staf USSC.

lijk te gebruiken applicaties op het gebied van Human Resources of op het gebied van de ondersteuning van de commando-

De USSC streeft verbetering, meer samenwerking en heldere

voering. Op deze manier kan onder andere tijdens omvangrijke

aansturing van de veiligheidsdiensten na. De structuur of aan-

operaties een Common Operational Picture gemaakt worden.

sturing van veiligheidsdiensten is historisch gegroeid en dat
maakt coördinatie niet altijd eenvoudig. De security-diensten (bijv.

In het Joint Telecom Committee (JTC) wordt onder leiding van

National Security Force en Presidentiele Garde) worden direct

chief IT Department beleid ontwikkeld zodat in de toekomst zo

aangestuurd door de president, terwijl de commandanten een

breed en veilig mogelijk communicatie, uitwisselen van data, VTC

autonome positie hebben. De safety-diensten als brandweer en

enz. mogelijk zijn of worden. Aan het hoofd van het IT Depart-

politie worden aangestuurd door het ministerie van binnenland-

ment staat lkol Mohammed Tamimi. Hij werkt vanuit de PSO

se zaken (MoI) . Afstemming over gezamenlijke belangen, zoals

(Preventive Security Organisation). Hij doet zijn werk onder direc-

beschikbaarheid van betrouwbare en veilige CIS-infrastructuur,

te veranwoordelijkheid van de minister.
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Tamimi wordt wekelijks door J6 USSC begeleid. Het invoeren
van nieuwe systemen of apparatuur op de Westbank wordt vertraagd of soms onmogelijk gemaakt door Israel. Voor elk artikel,
dat niet te verkrijgen is op de Westbank, moet toestemming gegeven worden en moet zeker gesteld worden dat het voor ander
(militair) gebruik niet ingezet kan worden, bijvoorbeeld: spectrum
analysers om defect materieel te repareren kunnen ook gebruikt
worden voor het opsporen van zendapparatuur.
Opmerkelijk is dat het kennisniveau bij de Palestijnse ICT-specialisten (in ieder geval bij het MoI en PCP) hoog is. Specialistisch
personeel is vaak goed en in het buitenland opgeleid.
De internationale wil om de PA te ondersteunen (met opleidingen
en/of financiering van nieuw op te zetten projecten) is groot. Dit is
niet alleen een voordeel: een en ander leidt bij de PA functionarissen tot een ‘donor mentaliteit’. Zo wordt er niet altijd (of altijd niet)
rekening gehouden met onderhoud, reparatie of instandhouding.
Als een apparaat of systeem kapot gaat wordt al snel opnieuw bij
donoren aangeklopt.

...en het vervolg
Nadat de tekortkomingen op CIS-gebied en een plan van aanpak
zijn gedeeld met de USSC leiding in de CIS Deep Dive (onder
andere C- USSC VADM Bushong, C- Proteus Brigadier General Pearson en C-BST Brigadier General Robson) zijn de diverse
tekortkomingen uitgewerkt in detailplannen of business cases.
Deze business cases zijn beoordeeld, begroot en ter realisatie
aangeboden. Vlak voor de aflossing door de opvolgend Nederlandse J6 lkol Gerard Gijsbertsen, zat een groot deel van de projecten in een aanbesteding- of realisatie fase.

De Nederlandse rol: linking pin
Waar in een vorige periode de J6 niet of nauwelijks door de
programmacoordinator (J10) werd betrokken is dat begin 2013
veranderd. De nieuwe US J10 ziet de J6 nu als een van zijn programmamanagers en maakt gebruik van het overzicht dat de J6
– die als linking pin overal bij betrokken is – verschaft. De J6
heeft naast de tweewekelijkse IPR (In Progress Review), waar de
hele staf bijeen komt, zitting en inspraak in de Strategic Working
group, de wekelijkse staff call, de J10 programma coördinatievergaderingen, de INL infrastructuur besprekingen (de financiële
donor en projectcoördinatie vanuit de US wordt door International Narcotics and Law uitgevoerd) en het OPT (Operationeel
Plannings Team).
De USSC leiding en program managers hebben na afloop van
de CIS Deep Dive geconcludeerd dat verbeteringen aanbrengen
aan de Westbank CIS-infrastructuur essentieel is om de diverse veiligheidsdiensten en coordinerende ministeries effectiever
te kunnen laten werken en optreden. Tekortkomingen zijn of
worden conform het behoeftestellingsproces (via het MoI) vast-
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“Deze stabiliteit is noodzakelijk voor het vredesproces.”
gesteld, verbeterplannen afgestemd en opgesteld (zowel met

de Westbank zal hierbij leiden tot meer effectief werkende vei-

ICT-functionarissen als met de commandanten) en in veel ge-

ligheidsdiensten. Het biedt daarnaast een mogelijkheid om de

vallen ter uitvoering aanbesteed/in gang gezet. Helaas (voor de

afstemming en de samenwerking tussen de veiligheidsdiensten

J6) is de periode van zes maanden te kort om daadwerkelijk de

te bevorderen. De projecten waar J6 USSC invulling aan gegeven

resultaten te zien van veel van de geplande projecten.

heeft in de eerste helft van 2013 staan uitgeschreven in tabel 1 (In
blauw projecten die zijn afgerond, in groen projecten die lopen en

Toekomstperspectief

in rood projecten die opgepakt moeten worden).

De concrete resultaten van de USSC en andere donoren zorgen
ervoor dat de PA basisgeschikt wordt gemaakt om haar eigen

Effectievere veiligheidsdiensten zullen meer stabiliteit in de regio

interne veiligheid zeker te stellen. De capaciteitsverbeteringen

afdwingen. Deze stabiliteit is noodzakelijk voor het vredesproces.

zijn eerst op lokaal niveau, dat wil zeggen binnen de veiligheids-

Dit geldt niet alleen voor de Palestijnse Autoriteit, ook Israël heeft

diensten, doorgevoerd. Het verbeteren van CIS-infrastructuur op

belang bij stabiliteit in de bezette gebieden.
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