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COMITÉ VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk: 04G463191

Conclusies 16-01-04

Conclusies van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 16 januari 2004
van 14.00 - 15.30 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP

Aanwezig:

Wnd. secretaris:

de heren Kuijken (coördinator / vz), Van de Beek, Bot,
Dedden, Dessens, Schoof en Siblesz

1. Mededelingen

2. Conclusies van de CVIN-vergadering van 17 oktober 2003
• De voorzitter meldt n.a.v. punt 4 (Registratie informanten/ agenten:

afstemming MTVD-AIVD) dat er iets meer tijd nodig is voor het opstellen
van een gezamenlijke nieuwe regeling. Hiervan zal in het CVIN van maart
2004 mededeling worden gedaan;

® N.a.v. punt 6 (Opdrachtverlening onderzoek betreffende andere landen 2004)
meldt de voorzitter dat het besluit inmiddels is ondertekend.

3. Nabespreking van de RIV van 19 december 2003

4. juridische infrastructuur t. a.v. terrorismebestrijding in
Het onderzoek naar de juridische strafvorderlijke en strafrechtelijke
bevoegdheden van de ons omringende landen op het terrein van
terrorismebestrijding zal door het WODC ter hand worden genomen. DGPJ-I
en DGIAV zullen voorts invulling geven aan een nader onderzoek naar de
mogelijkheden die het Vreemdelingenrecht biedt bij de bestrijding van
terrorisme. Op basis van de beide analyses zal moeten worden bezien of er
gronden zijn om ten opzichte van. het huidige strafrecht afwijkende rechtsregels
te hanteren. Daarbij zal ook worden bezien welke mogelijkheden er nog resteren
op het terrein van inlichtingendiensten.

6. Islamistiscb temrism!: vtTsombsrd dreigingsbeeld in Nederland
De analyse van de AIVD zal door deze dienst verder worden uitgewerkt t.a.v. de
concrete wijze waarop het kabinet zal reageren op het geschetste versomberde
dreigingsbeeld. Daarbij dient ook de beantwoording van de kamervragen van
TK-lid Wilders over mogelijke terroristen met chemische wapens in Europa te
worden betrokken.
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4. Terr.orisrne._g «relateerde..onderwerpen

a. GCT - stand van yaken
Op i l februari vindt er in de TK een AO over terrorismebestrijding plaats. O.a.
zal worden gesproken over het rapport van de Rekenkamer inzake de
uitwisseling van opsporir.gs- en terrorisme -informatie. Tevens zal naar alle
waarschijnlijkheid worden gesproken over de mogelijkheden om tot sluiting over
te gaan van moskeeën die worden verdacht van banden met terroristische
organisaties. Het AO zal in het GCT van 5 februari worden voorbesproken.

In het GCT van 5 februari zal voorts worden gesproken over 1) de notitie van Fi
inzake verbetering van het financiële toezicht op stichtingen en 2) de
consequenties van het arrest van de Hoge Raad t.a.v. het gebruik van AIYD-
informatie t.b.v. de strafrechtelijke opsporing.

DGRH informeert de leden van het CVTN voorts over de stand van zaken rond
het COTB.

5. Stand van zaken t.a.v. de oprichting NSO
(brief van D.MTVD d.d. 19 december 2003, kenmerk DIS2003021899)

De leden van het CVTN nemen met instemming kennis van de notitie inzake de
stand van zaken vorming NSO.

6. Evaluatie nationale en internationale dreiging
MTVD: D.MTVD reikt ter vergadering een actualisering uit van

de dreigingsinschatting m.b.t. militaire operaties
waaraan de Nederlandse krijgsmacht deelneemt De
leden van het CVTN nemen hier kennis van.
Afghanistan (demilitarisering Kaboel),

BZ / DGPZ: Ontwikkelingen rond mogelijke fatwa t.a.v. al-Sistani

ontwikkelingen in de genoemde landen
volgende RJV worden geagendeerd.

se over de recente
zal voor de eerst
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7. Rondvraag

DGPZ zal i.o.m. DGRH een notitie voorbereiden
(factanding en grenscontrole) t.b.v. de RI\;
Motie Eurlings c.s. (Kamerstukken II, 29200 V, nr. 36); het kabinet zal de TK
toezeggen te bezien of Hezboliah in zijn totaliteit sis terroristische organisatie
kan worden aangemerkt;
Samenstelling RJV: ra bijzondere gevallen kunnen vice-mp Zalm en de Graaf
de vergaderingen van de RW bijwonen.

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

W.J. Kuijken
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