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Kabinet van ds Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

COMITÉ \ERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk 04G464164

Conclusies 20-02-04

Conclusies van de CVlJN-vergaderlrig. gehouden op vrijdag 20 februari 2004 var.
14,00 - 15.30 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP

Aanwezig:

Secretaris:

de heren Kuijken (coördinator / vz). Van de Beek. Bot.
Dedden, Dessens, en Si'olesz

1. Mededelingen
De FIV is verplaatst van 27 apnl naar 23 maart 2004.

2. Conclusies van de CVIN-yergadering van 16 januari 2004
Zonder opmerkingen aanvaard.

3. Beantwoording Kamervragen I'Carimi / onderzoek informatie MVW-Irak
DGPZ meldt dat het kamerdebat inzake Irak naar wens is verlopen. De TK zal
zich mogelijk weer buigen over de instelling van een onderzoek na het bekend
worden van de Amerikaanse en Engelse onderzoeken.

4. Terrorisme gerelateerde onderwerpen
a. GCT - stand van zaken: mondelinge toelichting door DGRh.
DGRh meldt dat het AO-terrorismebestrijding op 11 maart a.s. gehouden
wordt.
b. Eventuele overige ontwikkelingen: mondelinge toelichting door
HAIVD/DMTVD.
H.AIVD: de AIVD werkt ten behoeve van de NCBB aan een lijst met
kenmerkende ontwikkelingen die Nederland de komende periode tot een doel
van terroristische aanslagen zouden kunnen maken. Daarbij valt te denken aan:
benoeming SG-Navo, zaak bouw Israëlische muur bij VN-Court cf Justice, EU-
voorzitterschap e.d..
D.MTVDu

j E.e.a. is voor Def. vooralsnog
geen aanleiding tot bijstelling van het dreigingbeeld.
DGPZ voegt toe dat in de MR van 5 maart de '"kalender Irak" van de
Nederlandse regering zal worden besproken. Def. streeft naar een besluit ever
eventuele verlenging vaa het verblijf van Nederlandse militairen in Irak in apnl
van dit jaar. De intentie van BZ en Def is vooralsnog het Nederlandse mandaat
te verlengen. In de RTV van 23 maart kan de I&V-kant van de mogelijke
verlenging worden besproken.

5. Stand van zaken ten aanzien van de oprichting van de Nationale Sigint
Organisatie
DMTVD geeft aan dat de ontwikkelingen naar wens gaan. Besloten wordt om dit
onderwerp af te voren als vast agendapunt.

Pag.r .a

1/2



Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

6. Evaluatie nationale en internationale dreiging
MTVD: -l

- Afghanistan: aanvallen op coalitietroepen nemen toe. Hoge dreiging.

AIVD: BZ en de AIVD
stemmen eventueel in de richting van de f||| autoriteiten te
ondernemen acties en de inhoud van aan de TK te verstrekken
informatie met elkaar af.

7. De Commissie van loezicht
Het CVIN neemt kennis van de rapportage (mondeling) van het
kennismakingsgesprek dat de plv. Coördinator en de secretaris met de
Commissie van Toezicht voerden.

8. Overige onderwerpen / rondvraag
• De AIVD is voornemens om het CVIN in april 2004 nader te informeren

over de ontwikkelingen op I&V-gebied binnen de EU en de rol van de
AIVD daarbij.

• DGPZ meldt dat bij BZ overleg is gevoerd met AIVD, MTVD, AZ over de
C VIN-besluitvorming van 17 oktober jl. en nadere brief van de Vz over de
Sitreps: Dit zal leiden tot enkele aanpassingen.

« De AF/D en BZ zullen op werkniveau onderzoeken in hoeverre de door de
Nederlandse overheid toegepaste exportcontroleregels voor proliferatie-
goederen naar behoren hebben gefunctioneerd. EZ zal daarbij \vorden
betrokken. De resultaten zullen in het CVIN gerapporteerd worden.

• BZ heeft onlangs met de AIVD, MTVD en AZ overlegd over verbijzondering
van de buitenlandopdracht t.a.v.f

BZ zal nu, in overleg met AIVD en MTVD, de buitenland-

• BZ zal - op specifieke wens van de TK - op korte termijn gedetaüleerde
vraagstelling t.a.v. Hezbollah afronden.

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

W J. Kuijken

F a g i r . s
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