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conceptverslag bewindsliedenoverleg, 18 maart 2004. inzake effecten Madrid en voorbereiding
debat TK

1. de JBZ-raad van komende vrijdag.

Ingstemd wordt met de concept conclusies van de coco. De positie en taak van de
veiligheidscoördinator komt te staan onder dhr Solana. Het belangrijkste argument waarom een
Europese inlichtingendienst moet worden afgewezen is dat een efficiënte samenwerking zal worden
tegengegaan met de oprichting van een nieuwe organisatie. Ook de Tweede Kamer betoonde zich op
dit moment geen voorstander.

De Coördinatie Commissie concludeerde dat Nederland de voorstellen van het Iers
Voorzitterschap in algemene termen kan ondersteunen. Nederland wijst de gedachte om,
vooruitlopend op een nieuw verdrag, alvast in te stemmen met het aannemen van een
solidariteitsclausule door de komende ER niet op voorhand af, maar wenst meer duidelijkheid over
de implicaties hiervan. Het herziene EU-Actieplan voor de bestrijding van terrorisme kan door de
ER worden aangenomen, waarbij de nadere uitwerking en versnelde implementatie van bestaande en
nieuwe maatregelen aan de RAZEB en de JBZ Raad moet worden opgedragen. Nederland kan
instemmen met de benoeming van een Europese Veiligheidscoördinator. Nederland stemt eveneens
in met de voorstellen voor betere samenwerking tussen Europese inlichtingen- en
veiligheidsdiensten., die in de eerste plaats vorm dient te krijgen binnen bestaande structuren.

2. de brief aan de TK ten aanzien van Madrid.

• Ministers BZK en Ju, zullen mede namens AZ, def en BZ brief opstellen en tekenen.
• BZ levert tekst bijdrage mbt reis MP en M naar de VS.
• Brief zal concreet moeten zijn, alertheid uitstralen en weergeven de urgency van de noodzaak

tot bestrijding van terrorisme; hetgeen reden geeft tot verdere bijstelling van de strategie in de
aanpak.

• Concept zal besproken worden in MR[ 14.00 uur] en vervolgens kunnen worden aangepast;
verzending maandag as.

• De navolgende onderwerpen vragen daarin om bespreking:
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1. informatie over de achtergronden van de aanslag en de daders, alsmede
2. informatie met betrekking tot de gevolgen hiervan voor de Nederlandse en Europese aanpak

van terrorisme en de samenwerking van de inlichtingendiensten daarbij in het bijzonder,
alsmede

3. de resultaten van de besprekingen in Washington van MP terzake en die van Ju/BZK in de
JBZ-raad

3. stand van zaken op het terrein van inlichtingen.

HATVD geeft een korte weergave van de laatste stand van zaken. Vastgesteld wordt dat een aantal
vragen in de eerstkomende RIV besproken zullen moeten worden:

1. wat levert de analyse op van de aanslagen van 11.09 en 11.03 op met betrekking tot de aanpak
van terroristen;

2. wat doet de ATVD aan radicale islamitische cellen; op welke wijze worden deze gevolgd en in
beeld gehouden [mede in het licht van 1];

3. hoe lopen de informatiestromen tussen AJVD-MIVD-politie en buitenlandse diensten en welke
verbeteringen kunnen hier nog worden aangebracht;

4. welke extra inzet heeft AIVD gepleegd nav 11.03;
5. wat zou AIVD meer willen doen en hoe kan dit worden geregeld door middel van

prioriteitstelling, inschakeling mivd, politie, rid -en en extra middelen/ nieuwe bevoegdheden
4. stand van zaken met betrekking tot bewaken en beveiligen.

Op dit moment zijn geen opmerkingen te maken, naast een algemene alertering, die ook in de brief
aan de TK zal worden opgenomen. De NCCB zal in overleg met ATVD het profiel van terrorisme
nader in kaart brengen en mede aangeven of en zo ja op welke wijze fysieke doelen/soft targets
kunnen worden beschermd

5. communicatie.

MP voert woord tijdens persconferentie; Ju en BZK plegen woordvoering tijdens verzenden brief
aanTK.
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