
COMITé VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN

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

Kenmerk: 04G46S710

Conclusies 23-04-04

Conclusies van de CVIN-vergaderingj gehouden op vrijdag 23 april 2004 van
15.00 tot 16.39 in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

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

Secretaris:

1. Mededelingen
Geen.

2. Conclusies van de CVTN-vergaderingen van 20 februari en 19 rnaart 2004
a. 20 februari 2004:

Vastgesteld met de volgende wijziging in agendapunt 4:
"De AIVD is extra attent m.b.t. kenmerkende ontwikkelingen die
Nederland de komende periode tot een doel van terroristische aanslagen
zouden kunnen maken."

b. 19 maart 2004
Vastgesteld met de aantekening dat, waar in het verslag wordt gesproken
over DGPZ. hier gelezen moet worden: plv. DGPZ. Voorts dat de tekst in
agendapunt 7 als volgt wordt gewijzigd:
trPlv. DGPZ meldt dat er inzakeg | inhoudelijk voortgang is
geboekt. De meningen zijn echter nog verdeeld over een mogelijk
toekomstige doorverwijzing naar de Veiligheidsraad."

3. Uitkomsten debat Terrorisme en
4. Terrorisme gerelateerde onderwerpen

Ter vergadering wordt uitgedeeld een conceptbrief van de minister van Justitie
over een nieuw te vormen onderraad voor I&V en terrorismebestrijding,
alsmede een overzicht van beleidsacties die zijn aangekondigd in het op 14 april
jl. gehouden debat met de TK. Beide documenten zijn vandaag ook in de MR
uitgedeeld.
De coördinator spreekt de verwachting uit dat de werkzaamheden van het
CVIN vooralsnog niet zullen wijzigen. Hij gaat ervan uit dat er nog twee extra
RTVT-vergaderingen voor het zomerreces zullen plaatsvinden.
DGPZ merkt op dat waar in de brief van de minister van Justitie gesproken
wordt over besluiten m.b.t alerteringsniveau en maatregelen voor Nederlandse
ambassades in het buitenland e.d. het hier feitelijk dient te gaan om de
Nederlandse belangen in het buitenland.

P a g i n a
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Voorts kondigt hij een gesprek aan van DGPZ, DGRh en DGOOV rnet EU-
coördinator De Vries. DGPZ zal het resultaat daarvan aan het CVIN
temekop pelen.

meldt dat de dienst zich voorbereidt op de aan MP,
Mir.BZK en Minjus te zenden weekiappottage inzake terrorisme.

DGOOV geeft aan dat in de komende week overleg plaatsvindt met de
Landelijk OvJ terreurbestrijding over de aanpak van de "groep van 150:'.
DGRh kondigt aan dat de nieuwe coördinator Terrorismebestrijding voor het
eerst op donderdag 29 april a.s. aanwezig zal zijn op een vergadering van het
GCT.
Het CVIN discussieert vervolgens over het AO inzake de Al Thaweed moskee,
over de aanpak van de Süchting Al Haramein en de rol van de sanctiewetgeving.
De bij deze onderwerpen betrokkenen zullen ter voorbereiding van het AO, de
aanpak op 26 april a.s. verder bespreken.

j Het CVTN dringt er bij de AFVD op aan zicht te krijgen op de
werkwijze van de aanslagplegers en rnet name op de wijze waarop zij buiten de
aandacht van de I&V en opsporingsdiensten konden blijven. Dit kan ook van
belang zijn voor de aanpak in Nederland van da

Veiligheidssituatie van de Nederlandse troepen in inzetgebieden
Stand van zaken t.a.v.:
- Voorgenomen verlenging mandaat Ltak (SFIR)

e Veiligheid troepen ter plaatse (MTVD)
» Dreiging t.o.v. Nederland (AIVD)

N.B. De in de agenda vermelde punten onder Afgnanisten zijn met aan de orde.
Ter vergadering wordt de CVTN-bijdrage van de MTVD uitgedeeld m.b.t. de
dreiginginschatting van operaties waaraan de Nederlandse krijgsmacht
deelneemt
N.a.v. de daaropvolgende discussie blijkt het volg
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6. Buitenlandopdracht
- stand van zaken opdrachtverlening|

Deze opdracht kan naar verwachting op korte termijn definitief afgerond
worden.

- stand van zaken opdrachtverlening fl|
De voortgang t.a.v. deze opdrachtverlening is onvoldoende. Komende week
zal BZ met AIVD en MIVD nader overleggen. Doel is de opdracht dezelfde
week definitief af te ronden.

- gevolgen van herprioritering AIVD voor Directie Buitenland (D4)
Het CVTN concludeert dat. indien de herprioritering binnen de AIVD, leidt
tot het leggen van andere accenten op het terrein van de buitenlandtaak, dit
moet worden voorgelegd aan de RTV.

'

Tervergadering wordt de CVIN-bijdrage van de MIVD uitgedeeld m.b.t.|

[ zal DGPZ overleggen met de beide diensten om te bezien of
de bevindingen van de diensten en de politieke appreciatie met elkaar in
overeenstemming zijn.

B zal BZ met de diensten overleggen of tegemoet kan worden

DGPZ attendeert op een verzoek van de Cie Buitenland van de TK om
informatie over Urenco en de rol van dat bedrijf bij proliferatie.

8. Evaluatie nationale en internationale dreiging
AIVD: - MffÊffjjjjjfïtÊfftff^

B De AIVD zal AZ op de hoogte houden
van verdere ontwikkelingen.

CVIN van oordeel is dat de AIVD als loket voor dergelijke
meldingen zou moeten fungeren. De AIVD dient de betrokken
partijen hierover te informeren. AZ zal hierin nadere voorstellen
doen.
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9. Overige onderwerpen / rondvraag
^^^^ maakt melding van een extra bijeenkomst van|
| waar afspraken zijn gemaakt over de omgang met dhr. G. de Vries en de

Counter Terronsrn Group van de EU.H I zal meer bekendheid aan haar
activiteiten gev en.
DGOOV informeert naar de mogelijke effecten in Nederland van het liquideren
van Hamas-leiders. geeft aan dat er geen sprake is van effect
op de Palestijnse groeperingen in Nederland. Wel verwacht de ATVD dat deze
liquidaties een verder stimulerend effect heeft op reeds geradicaliseerde moslims.

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

W.J. Kuijken
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