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Besluitenlijst 09-12-02
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Besluitenlijst van de extra CVIN-vergadering, gehouden op maandag 9
december 2002 van 14.45 -16.30 uur in de Commissiekamer van het Kabinet
van de minister-president

Aanwezig: de heren Annink, Van de Beek, Bot (i.p.v. Hfd. ATVD), Dedden,
(Lp.v. DGRh), en Visser - Vz

Secretaris: (AZ)

1. Mededelingen
De voorzitter verwelkomt Genmaj Dedden als nieuw CVTN-lid.

2. VN-resolutie Irak: Afloop Ie fase
- DGPZ geeft een toelichting op de te zetten stappen.
- Bij een volgende gelegenheid dient het CVIN te kunnen beschikken over de
tijdpaden die volgen uit VR-resolurie 1441.
- Verwacht wordt dat Unmovic nog voor de kerst een eerste oordeel geeft over de
opgaven van Irak
- De AIVD reikt ter vergadering twee notities uit, te weten

Gesprek met UNMovic d.d. 4 december 2002 (nr. 1927413/01)a.
b. Vestzaknotitie Reactie van de VS en het VK op Iraakse verklaring (nr.

1927351/01). '
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De MTVD reik uit de notitie Bijdrage MTVD/AAR/Team Irak voor CVTN van 9
december 2002.
Het CVIN neemt met waardering kennis van deze notitie en de daarin geschetste
rolverdeling/samenwerking tussen MTVD en ATVD. De volgende kanttekeningen
worden geplaatst:

De gekozen opzet is zeer ruim en veelomvattend. Het is noodzakelijk om met
het I&V-deel scherp in te zoomen en berichtgeving daarop te filteren,

b."

a.

Voor het overige gaat het CVIN akkoord met de in de notitie geschetste werkwijze
en verdeling. Voor -wat betreft de wijze van rapporteren wordt deels verwezen naar
agendapunt 5.

l

5. Gezamenlijke CVTN-rapportage:
Een voorstel van BZ dienaangaande wordt ter vergadering uitgereikt (kenmerk
DVB/VD-245/02)
De leden van het CVIN staan positief ten aanzien van het voorstel van DGPZ en
plaatsen daarbij de volgende kanttekeningen:
a. De combinatie van kennis die beschikbaar is bij BZ, ATVD en MTVD is bij

uitstek geschikt om gebundeld aan de betrokken ministers aan te bieden en is
behulpzaam bij besluitvorming van de ministers.

b. Bij een eventueel uiteenlopende appreciatie van de diensten/BZ dient er ruimte
te zijn voor expliciete vermelding van de verschillende appreciaties.

c. Indien er sprake is van concrete dreiginginformatie rapporteren de diensten
primair via de NCC-lijn.

d. Gelet op de aard van de informatie wordt de coördinator en het CVTN
nadrukkelijk bij de rapportage betrokken.

e. In het CVTN van 13 december a.s. zullen nadere afspraken worden gemaakt
over de procedure en vormgeving van de rapportages. Dit zal geschieden aan de
hand van een dan gereed zijnde eerste proeve van rapportage.

f. De gezamenlijke rapportage laat onverlet dat het informeren van de
afzonderlijke ministers via de gebruikelijke kanalen doorgang blijft vinden.
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6. Overige onderwerpen / rondvraag
a. DGPZ informeert naar het instellen van een mogelijke "bekvingsmonitor Irak"

(opm. secretaris: informatie bij DG-RGD wijst uit dat er vooralsnog geen
plannen zijn om expliciet te gaan peilen op internationale politieke/militaire
spanningen. Wel bestaat het voornemen om te starten met een brede monitor
over alle facetten van het regeringsbeleid).

b. DGPZ deelt mee dat de Irakese oppositie medio december in Londen
bijeenkomt. Dit onderwerp blijft op de agenda van het CVIN staan.

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

mr.drs. R.K. Visser
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