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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 13 december
2002 van 14.00 - 15.45 uur in de Commissiekamer van het Kabinet van de
minister-president

Aanwezig: de heren Annink, Bot (Lp.v. Hfd. ATVD),
Dir. MIVD), (Lp.v. DGPZ) en Visser - Vz

Secretaris: (AZ)

1.
a.

b.

c.

Mededelingen
De Voorzitter stelt de met de agenda meegezonden vergaderplanning 2003 aan
de orde. Het CVTN stemt daarmee in.
De Voorzitter stelt voor om de ter vergadering uitgedeelde besluitenlijst van de
extra CVIN-vergadering van 9 december 2002 toe te voegen aan agendapunt 2.
Het CVTN stemt daarmee in.
Het onderwerp Gezamenlijke rapportage wordt als punt 6 b toegevoegd aan deze
agenda.

2. a.Besluitenlijst van de CVTN-vergadering van 15 november 2002
Aanvaard met de volgende opmerkingen:
- agendapunt 2, pt 5: Op verzoek van BZ wordt toegevoegd: BZ verzoekt, nogmaals,
in de notitie "Strafrechtelijk iastrumentarium" nadrukkelijk aandacht te schenken
aan de mogelijkheden om financiële maatregelen te treffen.
- agendapunt 6, pt a: 2002 wordt vervangen door 2003.

b. Besluitenlijst van de extra CVTN-vergadering van 9 december 2002
Aanvaard.
Naar aanleiding van agendapunt 3 wordt het volgende opgemerkt:
- de reactie van Blix op de rapportage van Irak vindt plaats in de week van 16
december;
- de PV-New York houdt rekening met de presentatie van van de Ie
tussenrapportage op 27 januari 2003
- het constateren/presenteren van een "material breach" door Irak is overigens op
ieder moment mogelijk en behoeft niet te wachten op tussen-/eindrapportages.
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3. Vaststelling opdracht buitenlandtaak AIVD
Ter vergadering blijkt dat de discussie tussen ATVD en MTVD over de formuleringen
van beider opdrachten nog niet is afgerond. De AIVD en de MfVD bespreken e.e.a.
z.s.rrt indien beide diensten tot overeenstemming komen zal, aansluitend daarop, na
overleg met AZ en BZ, de instemming van de betrokken ministers schriftelijk
gevraagd worden.

4. Notitie Strafrechtelijk instrumentarium terrorismebestrijding
Bedoelde notitie kon door Justitie nog niet afgerond worden. Ter vergadering wordt
uitgereikt de conceptnotitie van de Minju inzake "de aanpak van terroristische en
extremistische organisaties". Indien de MR daarmee instemt wordt deze notitie aan
de TK gezonden. In de notitie is neergelegd hoe het kabinet op dit moment aankijkt
tegen het beschikbare instrumentarium.

5. Visiedocument terrorismebestrijding
Het CVIN is van oordeel dat het visiedocument beschikbaar zou moeten zijn bij
aanvang van de kabinetsformatie, i.c. eind januari 2003. Het CVIN bespreekt dit
document in de vergadering van januari a.s.

6a. Rekrutering in Nederland voor de Jihad: van incident naar trend
Het CVIN is van oordeel dat in de toekomst niet slechts moet worden volstaan met
het signaleren van trends, maar dat eveneens een beleidsmatige reactie van de
regering verwacht mag worden. Daarbij moet geanticipeerd worden op de vragen die
opgeroepen worden.
Een en ander betekent dat een dergelijk rapport eerst in het daartoe geëigende circuit
i.c. CVTN/RTV besproken zou moeten worden.

6b. Gezamenlijke rapportage
Ter vergadering wordt een format voor tweewekelijkse rapportage i'nrakp Irak
uitgereikt. Het CVIN stemt in met de daarin aangegeven onderwerpen en procedure.
In de rapportage wordt aangegeven dat deze is opgesteld op verzoek van het CVIN.
De leden van het CVIN ontvangen afschrift van de rapportages. Het ministerie van
BZ zal e.e.a. coördineren. Bij eventuele verschillen van inzicht wordt de rapportage
eerst in het CVTN ingebracht.
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7. Evaluatie nationale en internationale
AIVD:

8. Overige onderwerpen/rondvraag

Het CVIN besluit om vaker bijeen te komen indien de situatie Irak dit vereist.

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

mr.drs. R.K. Visser
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