
Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken
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Aan de leden van het CVIN:
/Ju

hr. S.J. van Hulst/Hoofd AIVD
Gen. Maj. J.A. van Reijn/Directeur MIVD

/BuZa
mr.drs. R.K. Visser/coördinator AZ
mr. G.P. van de Beek/plv.coördinator AZ

Agendapunten l t/m 3
EZ
'V&W

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 21 juni 2002, gehouden van
14.00 uur - 16.30 uur in Commissiekamer van het Kabinet MP.

vervangt HATVD, vervangt DMTVD;
vervangt DGPZ

1. Mededelingen
Het conceptbesluit tot opdrachtverlening aan de AIVD is door de MP gezonden naar de ministers
van BZ, BZK en Def en wacht nu op het akkoord van deze ministers.

2. Besluiten van de C VIN-vergadering van 29 maart 2002
Aanvaard

3. Evaluatie BIB-beraad (notitie AIVD)

Het CVIN besluit dat:
a. m.b.t. punt 5.3.:
Zeker gesteld moet worden dat, als in de Werkgroep Bijzondere Informatie onderwerpen aan de
orde zijn die de belangen van AZ raken, dit ministerie ofwel rechtstreeks ofwel via het CVIN,
betrokken wordt bij besluitvorming
b. m.b.t. punt 5.4.:

de tekst minder vrijblijvend geformuleerd wordt;
aangegeven wordt dat de lijn CVIN - MICIV als standaardroute wordt opgenomen met
daarbij opgenomen de mogelijkheid dat, indien het onderwerp daartoe aanleiding geeft, voor
een andere onderraad gekozen kan worden;
de "onderraad voor de bedrijfsvoering van de Rijksdienst" geschrapt wordt;
de rol van de PSG van BZK helder in het stuk wordt opgenomen.



Het aldus aangepaste document wordt in de eerstkomende CVIN-vergadering opnieuw
besproken.

4. De toereikendheid van het strafrechtelijk instrumentarium voor een effectieve bestrijding van
terrorisme C notitie Justitie)



f

r

Het CVIN besluit dat het van groot belang is om de MICIV in nieuwe samenstelling spoedig te
informeren over de internationale en nationale ontwikkelingen inzake terrorisme. Dit ware te
doen middels een presentatie van een 'wereldkaart van het terrorisme' die een bredere focus heeft

verbanden die gelegd kunnen worden, zoals de voedingsbodems voor terrorisme, de
radicaliseringstendenzen, de relaties met tussen terrorisme en criminele activiteiten, de rol van
(delen van) de Nederlandse economie daarin (Schiphol, havens e.d.), financierinesstror

Evaluatie nationale en internationale drei

MIVD:

8. Overige onderwerpen / rondvraag
a. De MTVD vraagt aandacht voor de noodzaak om nog dit jaar ca 8,8 min Euro te besteden in

het kader van het actieplan Terrorisme en Veiligheid
b. Inlichtingencel Solana (BZ stemt de te nemen acties af met de ATVD)

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

mr.drs. R.K. Visser


