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M I N I S T E R I E V A N A L G E M E N E Z A K E N
Kabinet van de Minister-President

C

:

Datum: 26 september 2001
Kenmerk: 01G 415185
Rubr. ambt:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van de C VIN:
'Ju

hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Gen.Maj. J.A. van Reijn/Directeur MID

/BuZa
mr. drs. R.K. Visser/AZ
alsmede
drs. DJ. Barth/SGDef
drs. K.P.M, de Beer /PSG BZ
mr. H.CJ.L. Borghouts / SG Ju
drs. J.W. Holtslag/SGBZK

Besluitenlijst van de extra CVIN-vergadering van vrijdag 14 september 2001, gehouden van
15.30 uur - 16.30 uur in de Blauwe Zaal van het Kabinet MP.

Commodore F.H. Meulman vervangt DMID

De voorzitter deelt mee dat deze vergadering in het teken staat van de gevolgen van de
aanslag op de V.S. voor Nederland en in het bijzonder op het gebied van
terrorismebestrijding, beveiligingsvraagstukken en de rol van de I&V-diensten.

1. Terrorismebestrijding:
De minister van Justitie heeft het voortouw bij de bestrijding van terrorisme. Voorgesteld
wordt om, onder voorzitterschap van DGRh, een ambtelijke Stuurgroep in het leven te roepen
die voorstellen voorbereidt ten aanzien van de bescherming tegen terrorisme en de veiligheid
o.a. in de luchtvaart. Deelnemers aan deze Stuurgroep zijn, naast Justitie, BZ, BZK (DGOOV
en BVD), EZ, Def, Fin., VWS en AZ. Waar nodig vindt uitbreiding plaats met andere
departementen. De Stuurgroep bereidt ook het overleg voor in de JBZ-raad en de
Transportraad, doet voorstellen op het gebied van terrorismebestrijding en buigt zich over
eventuele initiatieven en voorstellen van de V.S op dit gebied. De Stuurgroep speelt op
nationaal gebied een coördinerende rol. De AZ-vertegenwoordiger is mede de 'linking pin'
naar het CVIN. De voorzitter zal aanbevelen ook een ministeriele ad hoe-stuurgroep in het
leven te roepen (inmiddels is opgericht de Ministeriele Stuurgroep Terrorismebestrijding en
Veiligheid).

Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhase - Binnenhof 20 - Tel. (070) 356 41 00 - Fax (070) 356 46 83



- 2 -

2. Dreiging en beveiliging:
De analyse van het dreigingsbeeld geschiedt in de lijn TEC en Grote Evaluatiedriehoek.
Draaischijf is het NCC. Zowel MID als BVD komen op basis van dreigingsanalyses en
consultatie van zusterdiensten tot de conclusie dat er op dit moment voor Nederland geen
acute dreiging is. De TEC en het NCC zullen een scenario uitwerken van de te nemen
maatregelen voor het geval de VS militair in actie komen.

3. Rol van I&V-diensten:

4. Taakgroep Defensie
SG-Def geeft een toelichting op de door Minister De Grave in het leven geroepen 'Taakgroep
Defensie en Terrorisme' die tot taak heeft "te onderzoeken wat de gevolgen van de
terroristische aanslagen in de VS zijn voor het Nederlandse Defensiebeleid, maatregelen voor
te stellen binnen Defensie, interdepartementaal, nationaal en internationaal en aanbevelingen
te doen voor beleidsintensiveringen en herschikkingen in het lopende en de komende
begrotingsjaren".

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

drs. W. J. Kuijken
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