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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 15 november
2002 van 14.00 - 16.00 uur in de Commissiekamer van het Kabinet van de
minis ter-pres idenL

Aanwezig: de heren Van de Beek (Plv. coördinator I&V), Van Hulst (Hfd.
ATVD), Van Reijn (Dir. MVD), (DGPZ) en Visser
(Coördinator I&V- voorzitter)

alsmede: BrigGen B. Dedden (Dir MVD mi.v. 6 december 2002)

Secretaris: (AZ)

t

1. Mededelingen
De Vz deelt mee dat de heren ; en Annink niet aanwezig kunnen zijn Lv.m.
een ingelaste bijeenkomst van de Grote Evaluatiedriehoek Voorts heet de Vz de
heer Dedden van harte welkom die per 6 december 2002 het directeurschap van de
MTVD overneemt. Met ingang van diezelfde datum wordt hij bevorderd tot
Generaal-majoor.
Tenslotte meldt de Vz dat hij na afloop van deze vergadering een finale bespreking
hoopt te hebben met D.MTVD en H ATVD over het onderwerp Sigint

2. Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 20 septer
Aanvaard.

Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt het volgende opgemerkt

pt.5: H. ATVD deelt mee dat de diverse casus inmiddels uitgewerkt zijn. Inmiddels
is door de minister van justitie gereageerd op de motie Verhagen, waarin een
deel van de in de notitie omschreven problematiek is besproken.
Het CVIN gaat akkoord met het voorstel om de notitie ten behoeve van het
volgende CVIN aan te passen en te concretiseren. BZ zal daartoe nog bezien
in hoeverre de casus-Sison verdere aandacht behoeft.

3. De RTV van 15 oktober 2002
a. De AIVD en de MTVD zullen enige concrete voorstellen doen ter aanpassing

van het additionele verslag bij de RIV-conclusies.

P a g i n a
1/3



Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

C

b. Diverse ministers hebben aangegeven de presentaties van beide diensthoofden
als uitermate nuttig te hebben ervaren.

c. De RIV vereist een vervolg op het onderwerp Buitenlandtaak (zie punt 6) en op
de vraag in hoeverre de in de KTV geschetste ontwikkelingen uitgangspunt
moeten zijn voor voorstellen inzake beleidsintensiveringen op diverse terreinen.

"̂ •••̂ •1Hier kunnen wellicht
onderwerpen uitkomen die tot bespreking in de RTV aanleiding geven.

d. Visie terrorismebestrijding: Aan de TK. is toegezegd om bij gelegenheid van de
6e voortgangsrapportage inzake terrorismebestrijding en veiligheid een notitie
over dit onderwerp te sturen. Het ligt in de rede om in deze notitie inzicht te
geven in de ontwikkelingen tot dan toe. In een nieuwe notitie wordt een
toekomstvisie op terrorismebestrijding neergelegd, te presenteren aan het nieuwe
kabinet. Voor zover hier onderwerpen aan de orde komen die de MTVD en
AIVD aangaan zal deze notitie worden behandeld in de lijn CVTN-RIV.

i

De leden van het CVTN nemen met interesse kennis van deze notitie. Mede gelet op
het in 2003 door Nederland te vervullen voorzitterschap van de OVSE is
aanvullende informatie over de situatie op de Kaukasus en de Centraal Aziatische
republieken en over de achtergronden van de pragmatische opstelling van president
Poetin van belang.

6. Buitenlandtaak AIVD/MiVD

a.

b.

Vaststelling opdrachten: Besloten wordt om de opdrachtverlening Lh.k van de
nieuwe buitenlandtaak van de diensten vast te stellen voor een periode van 6
maanden vanaf l januari 2002. BZ en AZ zullen indien nog commentaar leveren
op de nu gereed zijnde opdrachten. Vervolgens kunnen de opdrachten in een
schriftelijke ronde door de betrokken ministers worden vastgesteld.
Brainstorm buitenlandtaak De voorzitter stelt voor om begin januari 2003 een
vervolgafspraak te maken (AZ, BZ, AIVD en MTVD).
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7. Evaluatie nationale en internationale dreiging

ATVD:

AIVD/

8. Overige onderwerpen / rondvraag

De coördinator bedankt scheidend D.MTVD Van Reijn voor de prettige
samenwerking en zijn bijdragen in het CVIN.

C

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

mr.drs. R.K. Visser

N.B.
De eerstvolgende reguliere CVIN-vergadering ïs op 13 december 2002 om 14.00 uur.
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