
Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemens Zaken

COMITé VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk: 04G466553
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Conclusies van de CVFN-vergadering, gehouden op vrijdag 28 mei 2004 van
15.00 tot 16,30 in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

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

Secretaris:

1. Mededelingen
De voorzitter vraagt aandacht voor de aanlevering van vergaderstukken. Late
verzending van toegezegde documenten maakt adequate voorbereiding en advisering
vrijwel onmogelijk. Zeker als het gaat om vergaderingen van onderraden is dat
feitelijk onverantwoord. De secretaris zal aan strakkere planning voor de aanlevering
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van stukken hanteren. De leden zullen hier de hand aan houden

2. Conclusies van de CyiN-vergaderingen van 23 april 2004
Vastgesteld.
Naar aanleiding van punt 4 spreken de leden van het CVIN hun waardering uit voor
de kwaliteit van de weekrapportages van de AIVD. Aan de hand van punt l in
v/eekrapportage nr. 5 is het CVIN van oordeel dat de gepresenteerde informatie
inzakefl ül minder gelukkig is. DGOOV benadrukt dat de in de
weekrapportage gebruikte tekst terzake niet gezien moet worden als een

Eveneens n.a.v. punt 4 deelt DGPZ mee dat inmiddels een gesprek heeft
plaatsgevonden tussen EU-anti- terrorasmecoördinatoi Gijs de Vries en een
Nederlandse hoogambtelijke delegatie. Het verslag daarvan zal met de conclusies van
deze vergadering worden meegezonden. De coördinator informeert of BZ een beeld
heeft van de aard, inhoud en diepte van de gesprekken van De Vries in andere
hoofdsteden voert. DGPZ zal dit nagaan.

3. Terrorisme gerelateerde onderwerpen
Omdat deze onderwerpen al in het GCT en in de RNV uitvoerig aan de orde komen
besluit het CVIN dit onderwerp van de vaste agenda van het CVIN af te voeren.

4. Herprioritering van de inlichtingentaak buitenland
De leden van het CVIN stellen de nodige vragen bij de in de ATVD-notitie
gepresenteerde keuzes t.a.v.mHHRHH • Gehoord de discussie stek
de coördinator voor om het stuk. gehoord de opmerkingen, terug te nemen, het
verder te bespreken bij het overleg inzake de buitenlandtaak me: de plv. Coördinator
en daarbij BZ te betrekken. Het CVIN stemt hiermee in.
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DGP2T geeft aan dat er zijdens BZ nog een aantal punten in de notitie zijn die nadere
beoordeling vergen. BZ heeft daartoe ook de nodige tekstvoorstellen. Gehoord de
opmerkingen concludeert het CVTN dat, alvorens kan worden besloten tot
toezending van deze notitie aan de Tweede Kamer, de notitie op enkele onderdelen
zorgvuldig getoetst dient te worden nl.
a. de passages betreffende de rol van een bevriend land
b de passages die betrekking hebben op het onderscheid tussen fundamentalisme,

extremisme en terrorisme.

6, Veiligheidssituatie van de Nederlandse troepen in inzetgebieden
De MTVD-notitie Dreiginginschatting NL-krijgsmacht (KAB2004005 d.d. 27 mei
2004) wordt ter vergadering uitgereikt.
Stand van zaken t.a.v.:

- Voorgenomen verlenging mandaat Irak (SFIR)
s Veiligheid troepen ter plaatse (MIVD)

Plv. D.MTVD geeft een mondelinge toelichting en gaat in op de veiligheidssituatie en
de politieke situatie in Irak. DGPZ wijst erop dat de veiligheidssituatie moet worden
beschreven in de brief aan de TK. De CDS moet daarin een beoordeling van die
veiligheidssituatie opnemen. In de MR van i l juni zou een briefing over de
veiligheidssituatie gegeven moeten worden door MinDef.
Gehoord de opmerkingen concludeert het CVIN dat:
De inlichtingenschets t.a.v. de veiligheid van de Nederlandse troepen in het
inzetgebied Irak een van de bases vormt voor de besluitvorming over de eventuele
verlenging van de Nederlandse militaire missie. De vraag is of inlichtingen redenen
geven tot een bijzondere afweging in die besluitvorming. Het CVIN acht
beantwoording van de volgende vragen door RNV/MR hierbij van belang:
a. Geven de verkregen inlichtingen over de veiligheidssituatie in Irak, naar het

oordeel van Defensie, aanleiding om een verlenging van de missie in Irak te
heroverwegen?

b. Is de veiligheidssituatie van de Nederlandse troepen nog zodanig dat deze een
verlenging niet in de weg staat?

Voorts acht het CVIN het van belang dat de meest betrokken ministeries zich
beraden over het informeren van de Tweede Kamer, opdat Kamervragen mogelijk
kunnen worden voorkomen.
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c Dreiging t.o.v. Nederland (ATVD)
Piv. H. AIVD geeft aan dat verlenging van het mandaat geen aanleiding zal geven tot
een verhoging van de dreiging t.o.v. Nederland.

- Afghanistan
Plv. D. MIVD spreekt zijn zorg uit over de komende verkiezingenjj

Circa 40% van de kiezers is
bijvoorbeeld niet geregistreerd. Vorts geeft hij aan dat er nog geen sprake is van een
verbetering van de Veiligheidssituatie aldaar.

7. Buitenlandopdracht
- stand van zaken opdrachtverlening l
- stand van zaken opdrachtverieningj

De betrokken leden van het CVIN zullen hun bewindspersonen informeren en
adviseren over de afhandeling (instemming, paraferen en ondertekenen) van deze
opdrachten. De secretaris zal bevorderen dat deze opdrachten z.s.m. kunnen worden
afgerond. (Opm. secretaris: de J (-opdracht is op 3 juni 2004 ondertekend;
het onderzoeksthema^ I is op 4 juni 2004 akkoord bevonden).

De toelichting door AIVD/M[VD geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

10. Voorbereiding Raad voor de Nationale Veiligheid d.d. l juni 2004
De coördinator stelt voor dat, gehoord de conclusies van deze vergadering, de
relevante conclusies van het CVTN schriftelijk in de RNV-vergadering zullen
worden uitgereikt. Voorts geeft hij aan dat in de RNV-vergadering een A-4 wordt
uitgereikt waarin kort de samenstelling en de taken van de RNV worden
samengevat.
Het CVIN stemt hiermee in.

11. Afhandeling van meldingen van verdachte vondsten
De AJVD en de MTVD vragen zich af of het NCC het juiste loket is voor de
binnenkomst van meldingen en stellen dat de Centrale Dienst In- en Uitvoer
wellicht de meest competente organisatie hiervoor is. Voorts zien de beide
dieasten niet als de aangewezen instanties om met referentiemateriaal van
IAEA/UNMOVIC langs bedrijven te gaan.
DGOOV en DGRh merken op zich te kunnen vinden in het voorstel ora het NCC
het loket te laten zijn. Voorts vragen de leden van het CVTN zich af of het toch
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niet de voorkeur verdient direct een wettelijke meldingsplicht in een regeling op te
nemen.
Gehoord de diverse opmerkingen stelt de coördinator het volgende voor:
a. Onderzocht wordt of de Centrale Dienst In- en Uitvoer kan fungeren als

mogelijk loket in deze
b. In samenwerking met EZ en Financiën dient te worden onderzocht of een

wettelijke meldingsplicht in een regeling kan worden opgenomen
c. Vooralsnog wordt het NCC aangewezen als de organisatie die als eerste

meldingen van verdachte vondsten ontvangt en verder uitzet.
Het CVIN stemt hiermee in. De secretaris communiceert dit naar alle partijen.

12. Overige onderwerpen / rondvraag
Gevraagd naar de recente dreiging waarschuwingen in de VS geven plv. H.AIVD en
plv. D.MTVD aan dat de door de VS gepresenteerde casus geen relatie met
Nederland heeft. De genoemde namen zijn ook in Nederland bekend als verbonden
aan terroristische netwerken.

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

P a g i n a
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