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‘Als klap op de 
vuurpijl belde 

Navalny de FSB-
officier die hem 
had vergiftigd, 
ontfutselde een 

bekentenis en schold 
betrokkene en 

passant uit omdat hij 
had gefaald in zijn 

opdracht’
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H
et zijn niet alleen inlichtingenanalisten die de Russische militaire bewegingen 
in en rond Oekraïne in kaart brengen. Met satellietbeelden, beeldmateriaal op 
sociale media en geolocatie-software kan iedereen dit zelf doen. De afgelopen 
tien jaar heeft Open Source Intelligence (OSINT) een vlucht genomen. Een 

van de pioniers was Bellingcat, die via open bronnen het neerschieten van MH17 
onderzocht. Eerst werd het exacte BUK-lanceerplatform geïdentificeerd, toen werd de 
route van het voertuig vanuit zijn Russische kazerne naar Oekraïne uitgestippeld en 
vervolgens werd de gehele staf van de luchtverdedigingseenheid – zo’n 200 man - met 
naam en toenaam in kaart gebracht. Jaren later werd het GRU-team dat Skripal moest 
ombrengen eveneens via OSINT-technieken ontmaskerd, met als bijvangst de namen 
van ruim 300 inlichtingenofficieren die hun auto hadden geregistreerd op het adres van 
het GRU-hoofdkwartier in Moskou. De Novichok moordpoging tegen Navalny werd via 
gelekte databases met telefoonmetadata, paspoortgegevens en vluchtdata eveneens 
ontrafeld. Als klap op de vuurpijl belde Navalny (die zich voordeed als een hoge 
veiligheidsfunctionaris) de FSB-officier die hem had vergiftigd, ontfutselde een bekentenis 
en schold betrokkene en passant uit omdat hij had gefaald in zijn opdracht.

Nu hebben inlichtingendiensten afgelopen jaren ook niet stil gezeten. Toch valt er vooral 
op het gebied van internationale samenwerking nog veel te winnen. Het summum is het 
Five Eyes (FVEY) inlichtingengenootschap van de VS, het VK, Australië, Canada en Nieuw 
Zeeland. Niet alleen besteden de Angelsaksische landen verhoudingsgewijs veel meer 
geld aan inlichtingen dan Europese landen, hun samenwerking vormt een nog grotere 
‘force multiplier’. Ze communiceren en werken met gemeenschappelijke systemen, wis-
selen personeel uit en hebben afspraken wie welke dreiging onderzoekt. Het verbond is 
gebaseerd op een gezamenlijke taal en cultuur en decennia aan succesvolle samenwer-
king. Alles draait om vertrouwen. Europese inlichtingendiensten, daarentegen, zijn lang 
niet zover. Ze wisselen zeker bilateraal en multilateraal informatie uit - binnen de NAVO 
en toenemende mate EU - maar de samenwerking is onvergelijkbaar met de FVEY-groep, 
zowel in omvang, diepte als kwaliteit van inlichtingen. Toch is het van groot belang voor 
de landen zelf -en voor Europa- dat inlichtingensamenwerking op het continent naar een 
hoger plan wordt getild. OSINT biedt hiertoe een geschikte opstap – juist omdat men 
geen geheime bronnen (technisch of menselijk) hoeft te delen.

Nederland is in een unieke positie om hier het voortouw te nemen. Verschillende Neder-
landers hebben aan de voorhoede gestaan van het ontwikkelen van OSINT-technieken. 
Open bronnen melden dat de MIVD, als enige inlichtingendienst in de EU, deel heeft 
uitgemaakt van de FVEY-groep. Dit gold weliswaar alleen voor het onderwerp Afghani-
stan en gedurende de tijd dat Nederland lead nation was in Uruzgan. OSINT is al langere 
tijd door analisten in een ‘ondersteunende’ rol gebruikt, en wordt nu ook op een meer 
‘offensieve’ manier ingezet. Waarom geen multinationale OSINT teams maken, samen 
met bijvoorbeeld de diensten uit Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Zweden? Met deze 
partners wordt al veelvuldig inlichtingen uitgewisseld. De OSINT-teams kunnen zich elk 
richten op een afgebakende onderzoeksvraag binnen wettelijke kaders. De inlichtingen-
dienst die optreedt als gastheer kan het team ondersteunen met informatie uit de eigen 
geheime bronnen. Door te werken met gezamenlijke OSINT-teams hoeven de diensten 
niet hun tafelzilver uit te stallen en houden ze hun kroonjuwelen in de kluis. Zo kan het 
vertrouwen in een operationele setting en op een praktische wijze rustig worden opge-
bouwd. Dan is OSINT niet zozeer een concurrent voor de diensten, maar juist de aanja-
ger voor verdere Europese inlichtingensamenwerking. 


