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1. Inleiding

Medio 2001 bracht de S G/coördinator een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk
Het bezoek was met name bedoeld orn inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de
coördinatie van de inlichtingentaak van de Britse diensten gestalte heeft gekregen, de
werkwijze van de Engelse I&V-diensten en hun onderlinge relaties. Zoals
afgesproken in het CVIN treft u onderstaand zijn de hoofdpunten van de diverse
gesprekken ter kennisneming aan.

2- De Coördinatoren het Joint Intelligence Comittee (}IQ

De coördinator en het JIQ waarvan de coördinator voorzitter is, maken deel uit van
het Cabinet Office. De coördinator heeft rechtstreeks contact met de Prime Mnister,
die geïnteresseerd is in intelligence en daar ook specifiek om vraagt. Op buitenlandse
reizen vergezelt hij de P.M. Het reguliere, dagelijkse contact heeft hij met de
belangrijkste politiek adviseur van de PM. De coördinator beperkt zich tot het
aandragen van de intelligence. Hij verbind daaraan geen politieke adviezen.
De belangrijkste taken van de coördinator zijn het bijeenbrengen van de
requirements, het toekennen van prioriteiten daaraan en het adviseren over het
toedelen van de uitvoering daarvan. Een actief en dynamisch proces zonder welk de
diensten niet goed kunnen functioneren. De vastgestelde requirements zijn geheim.
Kenmerk daarvan is dat ze redelijk zijn, dat de informatie verkrijgbaar is en dat het
gaat om informatie die geheim is en die dus niet op andere wijze verkregen kan
worden. Door het JIC worden gesprekken gevoerd met de behoeftestellers om te
bezien of de vraagstelling aan deze criteria voldoet. In het JIC worden dus de
behoeftestellers en de uitvoerende diensten bijeen gebracht. De diensten produceren
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geen rapporten die niet passen in de requirements en zij onthouden zich van het
weergeven van informatie afkomstig uit open bronnen.
Per regio wordt door de coördinator aangegeven wie het leidend departement is in de
intelligencevergaring en aan wie de rapportage gezonden wordt. Alle rapportage gaat
naar het JIQ waar men het overzicht bewaart. Het JIC zelf produceert geëvalueerde
intelligencerapporten gebaseerd op de input van de diensten en afgestemd met
vertegenwoordigers van de behoeftestellers. De coördinator en het JIC onthouden
zich van het trekken van beleidsconclusies. Dit wordt overgelaten aan de afnemers
van de producten, de behoeftestellers, die op hun eigen terrein over de
deskundigheid beschikken om de rapportages te kunnen beoordelen en daarop in te
spelen. Wel zorgt het JIC voor deskundig intelligence-commentaar, zogenaamde
assessments waardoor aan de rapportages een meerwaarde wordt gegeven.
Rapporten die naar ministers gaan worden eerst gezamenlijk besproken in het JIC
De rapportages die vanuit het JIC naar de behoeftestellers worden gezonden spreken
elkaar niet tegen.
Gesprekspartner roemt de onderlinge verstandhouding en samenwerking en stelt dat
binnen de Britse regering en de departementen over het algemeen grote waardering
bestaat voor de geleverde I&V-producten. Nut en noodzaak van I&V-diensten staan
in het VK niet ter discussie. Intelligence is voor de regering een onmisbaar element
bij beleidsvorming.
De Britse ministers zijn zich er altijd zeer van bewust dat zij voor een deel van hun
informatie afhankelijk zijn van intelligence. Het bespreken van intelligence zit in
vrijwel alle ontmoetingen en briefings van ministers.
Het JIC is eveneens verantwoordelijk voor het beoordelen van de door de diensten
bereikte resultaten.
De coördinator adviseert de Secretaris van het Cabinet Office inzake de voor de
diensten noodzakelijke fondsen.
Overigens houdt de coördinator zich uitsluitend bezig met 'foreign intelligence1 en
niet met security-aangelegenheden. Hij bemoeit zich niet met het operationele werk
van de diensten.
Het JIC wordt ondersteund door een staf, die afkomstig is van zowel de diensten als
de behoeftestellende ministeries.
Het JIC heeft momenteel een leidende rol in het creëren van een nieuwe beveiligde
communicatieomgeving voor de diensten en de behoeftestellende departementen.
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