's-Gravenhage, 22 april 2004

Aan de leden van de ministerraad.

Mede namens de minister-president informeer ik u over het volgende. In het debat over
terrorisme, dat op 14 april jl. werd gehouden zijn aan de Tweede Kamer een aantal
toezeggingen gedaan de ik u hierbij toelicht.

r
Allereerst is de Kamer toegezegd dat er een Coördinator Terrorismebestrijding zal worden
benoemd. Diens opdracht zal als volgt luiden:
Het ten behoeve van de Ministers van Justitie (coördinerend Minister voor de
terrorismebestrijding) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineren en
bewaken van de samenwerking op het terrein van de terrorismebestrijding tussen de
betrokken departementen en diensten en het in dat kader doen van voorstellen met betrekking
tot stroomlijning en rationalisatie van werkprocessen, het aanpassen van regelgeving en het
waar nodig verbeteren van de internationale samenwerking.
De positionering van de coördinator terrorismebestrijding is de volgende:
De coördinator wordt door de Minister van Justitie aangesteld als Voorzitter van het
Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding. Hij rapporteert in die hoedanigheid aan de
Ministers van Justitie en van BZK Het GCT zal, naast het CVIN, fungeren als ambtelijk
voorportaal voor de in te stellen Raad voor de Inlichtingen - en Veiligheidsdiensten en
Terrorismebestrijding.
Vorenstaande impliceert dat de taak van de bestaande Raad voor de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (RTV) wordt uitgebreid met de onderwerpen die betrekking hebben op
terrorismebestrijding en die tot op heden in de Raad voor de Veiligheid en Rechtsorde
(RvdVR) behandeld werden. Hiermee wordt bereikt dat er in deze Onderraad van de
ministerraad een samenhangend pakket van onderwerpen wordt behandeld.
De RIVT kent dan de volgende ambtelijke voorportalen:
* Het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN)
* Het GCT.
Naast de reeds bestaande RW -taken worden aan de RTVT de volgende onderwerpen
toegevoegd:

terrorismeb estrij ding
dreigingsanalyses en risicoprofielen;
gevolgen uitzending militaire missies
besluiten mbt alerteringsniveau en maatregelen voor Nederlandse ambassades in het
buitenland e.d.;
uitvoering plan van aanpak terrorismebestrijding incl nieuwe maarregelen
waaronder aanpassing wet- en regelgeving op het terrein van terrorisme

De aan te stellen coördinator terrorismebestrijding zal een van de vaste ambtelijke deelnemers
in het overleg van de RIVT zijn.
De coördinator zal volgende week zijn werkzaamheden aanvangen met een eerste
inventarisatie van hetgeen, mede naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer op 14
april j 1., te doen staat. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik
zullen de Raad daarover z.s.m. berichten.
Mede namens de minister-president en de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties verzoek ik uw instemming met vorenstaande,

De minister van Justitie

