
COMITé VERENIGDE

Kabinet van de Minister-President INLICHTINGENDIENSTEN
Ministerie van Algemene Zaken NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk 04G464924

Conclusies 19-03-04

Conclusies van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 19 maart 2004 van 14.00
tot 15.30 in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

Aanwezig: De heren Kuijken (coördinator/vz) Van de Beek, Hermsen, Schoof,
Holtslag, Dessens en Schaper.

Secretaris: (\vnd)

1. Mededelingen
Geen.

2. Conclusies van de C VIN-vergadering van 20 februari 2004
De conclusies worden in het volgende CVIN opnieuw behandeld.
Punt 4, De lijst met kenmerkende ontwikkelingen ten behoeve van de NCBB_
vereist nader overleg van de secretaris met dhr Bot.
Punt 8, Exportcontroleregels: De ATVD en BZ zijn met dit onderzoek gestart.
EZ wordt betrokken, maar heeft aangegeven uitvoeringsproblemen te hebben.
SG-BZK acht het noodzakelijk dat eerst de grenzen rondom non-proliferatie
worden bepaald, hierbij heeft de export prioriteit.
Buitenlandopdracht: DGPZ meldt dat BZ dit samen rnet de diensten uitwerkt.

3. Brief aan de Tweede Kamer en voorbereiding debat
- AO 17 maart en brief aan de Tweede Kamer.
De conceptbrief, versie 13.30 19-3, wordt besproken. Plv-DGPZ geeft de
vergadering mee dat bij het vergelijken van Nederland met Spanje in de brief, de
aanslagen bijvoorbeeld in Bali niet over het hoofd moeten worden gezien. Hier
speelde Irak geen directe rol. BZK geeft aan dat catastrofaal terrorisme al langer
bestaat, en het beter is om de tekst aan te passen in die zin dat het steeds
duidelijker is geworden dat er sprake is van een verschuiving naar catastrofaal
terrorisme. ATVD meldt dat de personele groei conform het afgesproken tijdpad
loopt.
DGRh kondigt overleg aan op maandag 22 maart waarbij gekeken wordt naar de
uitvoering van het in de brief aangekondigde beleid.
Het debat van woensdag wordt van 9.15-10.00 voorbereid door de
bewindslieden van AZ, BZ, ]u, Def en BZK. (Is in verband met het
overlijden van HKH Prinses Juliana uitgesteld)
- Samenwerking Europese veiligheidsdiensten aan de hand van de notitie van de
AIVD.
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De AIVD -vraagt aandacht voor het belang van bronbescherming door de
onderscheiden diensten van de lidstaten versus het gemeenschappelijke belang
van goede informatie-uitwisseling. Dit is een delicate balans. Voorts dat binnen
het Raadssecretariaat nu al het Situation Center (SitCen) functioneert. Dit moet
even krachtig blijven.
Het CVTN ondersteunt de opmerkingen van de AIVD en geeft aan voorzichtig
metQHBEBBEBBorn te willen gaan. Na aanstelling van de
Veiligheidscoördinator moet de samenwerking tussen CTG, BBS9SBS hei
SitCen en de nieuwe veiligheidscoördinator worden bezien. Het CVTN adviseert
dat de ART) spoedig zal aangeven op welke wijze dit het beste 2al kunnen
plaatsvinden.

Terrorisme gerelateerde onderwerpen
a. GCT - stand van zaken: mondelinge toelichting door DGRh.
b. Eventuele overige ontwikkelingen: mondelinge toelichting door HAFVD
- Uitkomst AO 2e termijn terrorismebestrijding d.d. 11 maart 2004 4- brief
MinBZK inzake rekrutering (bijgevoegd).
De AIVD benadrukt dat het noodzakelijk is dat door de politie en de RID-en
meer op lokaal niveau moeten moet worden gedaan om rekruteringprocessen,
rekruteurs en rekruten in de gaten te krijgen en houden.
SG-BZK geeft aan in dit verband de aanbevelingen van de commissie
Bestuurlijke Evaluatie AIVD met spanning af te wachten.
- Achtergronden aanhouding verdachte aanslagen Casablanca.
- Achtergronden aanslag in Madrid

DGRh geeft de vergadering mee dat zelfs als mensen verdacht zijn, er
onvoldoende capaciteit is om hen te volgen.
De vergadering concludeert dat de Spaanse Inlichtingendienst niet geheel
politiek onafhankelijk is. Weging van informatie van hun zijde is dan ook
noodzakelijk.

5. A. Veiligheidssituatie van de I^Jederlandse troepen in inzetgebieden
Mondelinge toelichting door MTVD en ter vergadering door MTVD uitgereikt
stuk.
- Voorgenomen verlenging mandaat Irak (SFER)
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De toenemende waarschijnlijkheid dat buitenlandse strijders in de Nederlandse
AOR verblijven en activiteiten ontplooien is zorgwekkend. De waarschijnlijke
in- en uitstroom van buitenlandse strijders gaat veel inzet vergen van de troepen.
De mandaatverlenging wacht op twee zaken: 1. officieel verzoek van de interim-
regering in Irak; 2. VN-resolutie. In de RTV moet een afweging gemaakt worden
waarbij de gevolgen voor de veiligheidssituatie in Nederland mee wordt
genomen. Het CVTN is van oordeel dat een extra RTV nodig is zodra een besluit
over de mandaatyerlenging voor ligt.
- Afghanistan: a. eventuele uitzending PRT

b. eventuele uitzending Special Forces
Er is een toename van aanvallen. De dreiging blijft hoog, hoewel de laatste
zelfmoordaanslag in januari plaatsvond.

6.

B. Dreigingsanalyse voor Nederland naar aanleiding van troepen in de
inzetgebieden in verband met 'het komende Europese. Voorzitterschap.
Het CVTN heeft dit onderwerp onder punt 3 behandeld.

Inventarisatie wijzigingen Wiv 2002
(Brief van secretaris Adviesgroep 7C d.d. 10 maart 2004)
Het CVTN onderschrijft de gedane voorstellen met dien verstande dat
capaciteitsproblemen op wetgevingsterrein bij AJVD/BZK kunnen leiden tot
een vertraging van ongeveer een half jaar van het onder punt a genoemde traject.
Dit traject moet wellicht worden gekoppeld met het onder punt d genoemde
traject. Het CVTN is voorts van mening dat het onder punt b genoemde traject
prioriteit verdient.
Het CVTN adviseert om in een aan de Tweede Kamer te verzenden brief helder
uiteen te zetten waarom wordt gekozen voor meerdere gescheiden trajecten en
welke trajecten aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Evaluatie nationale en internationale dreiging
- Overzicht ontwikkelingen door resp. H.ATvD en D.MTVD.
Ei zijn geen nieuwe ontwikkelingen, behoudens de reeds aan de orde gestelde.
- Overzicht van de voor het CVTN relevante politieke ontwikkelingen door
DGPZ/BZ.

DGPZ meldt dat er inzakeU|inhoudelijk voortgang wordt geboekt,
procedureel echter nog niet. Er moet een besluit worden genomen door de
Veiligheidsraad.

S. Overige onderwerpen / rondvraag
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De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

W.J. Kuijken
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