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Kabinet van de Minister-President NEDERLAND (CVIN) <-> "
Ministerie van Algemene Zaken

Kenmerk: 04G466992

Conclusies 18-06-04

Conclusies van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 18 juni 2004 van
14.00 tot 15.15 in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

Aanwezig: De heren Van de Beek (plv. Vz), Bot, Dedden, Dessens,
Schaper en Schoof

Secretaris:

1. Mededelingen
Geen

2. Conclusies van de CVIN-vergaderingen van 28 mei 2004
Aanvaard met de volgende tekstwijzigingen:
Pt 6: Dreiging t.a.v. Nederland wordt gewijzigd in: 'Tlv. H.AIVD geeft aan dat de
huidige discussie over verlenging van het mandaat geen verhoging van de dreiging
t.o.v. Nederland te zien geeft".
Pt. 12 wordt gewijzigd in: "Gevraagd naar de recente dreigingwaarschuwingen in de
VS geven plv. H.AIVD en plv. D.MTVD aan dat de door de VS gepresenteerde casus
geen consequenties heeft voor het dreigingsbeeld in Nederland".

N.a.v. pt 2 gaat dhr. Plv. DGPZ in op het door Gijs de Vries in EU gepresenteerde
plan van aanpak.

3. Verklarende notitie herpriontering inlichtingentaak buitenland
Plv. H.AIVD trekt de in de C VEN-verga dering van 28 mei 2004 ingebrachte notitie
inzake de herprioritering van de inlichtingentaak buitenland in. Er is geen sprake van
herpriontering, maar van accentverlegging die binnen de kaders van de aan de dienst
verstrekte opdracht valt.

4. RNV-vergadering van l juni 2004
- agendapunt 6: Analyse m.b.t. recente ontwikkelingen in ( B stand van
zaken: Plv. DGPZ deelt mee dat door BZ, ATVD, MTVD en EZ wordt gewerkt aan
een situaaerapport, dat zal worden ingebracht ter bespreking in de RNV-vergadering
van 6 juli a.s. Met het oog daarop zal BZ de notitie uiterlijk 25 juni onder de CVTN-
leden verspreiden, ter verkrijging van ambtelijke instemming en tijdige verspreiding
naar de KNV-leden

5. Voorbereiding RNV-vergadering van 6 juli 2004
Zie ook agendapunt 4. DGRh en DGOOV geven aan dat de ministers van BZK en
Justitie hechten aan het doorgaan van deze vergadering. Er zuilen enkele
agendapunten vanuit de GCT worden ingebracht.
De voorzitter geeft een mondelinge toelichting op de verwachte - gewijzigde -
voorstellen voor de ambtelijke vertegenwoordiging in de RNV. Een voorstel daartoe
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wordt in deze vergadering door de NIP ingebracht. Voorts zullen MTVD en AIYD
ingaan op de veiligheidssituatie in Irak en de eventuele daaruit voortvloeiende
gevolgen voor de veiligheidssituatie in Nederland.

6. Evaluatie nationale en internationale dreiging
D.MIVD:
a. Deelt ter vergadering de notitie "dreiginginschatting NL krijgsmacht" uit

(kenmerk KAB2004006) en geeft daarop een mondelinge toelichring. M.b.t. Irak
wordt een toename van het aantal aanslagen verwacht i.v.m. de
bestuursoverdracht Het CVTN concludeert dat het geschetste beeld niet
wezenlijk afwijkt van hetgeen bekend is.

b. Zegt voorts toe een MTVD-special overjj d2311 ̂ e CVTN-leden te zulten
zenden.

c. Meldt dat de minister van Defensie in de TK een presentatie over de situatie in
Irak zal geven.

BZ: - Soedan: plv. DGPZ vestigt er de aandacht op dat er een VN
waarnemingsmissie naar Soedan gaat. Het is niet uit te sluiten dat e.e.a. dit jaar in
een VN-vredesmissie uitmondt f

c. Verstrekt informatie over een bijzondere zaak. Het CVIN spreekt af dat in
dergelijke voorkomende gevallen de AIVD de direct betrokken CVTN-leden
bijeen zal roepen opdat de verantwoordelijke ministers zo nodig onverwijld -
mondeling - geïnformeerd kunnen worden.

7. Overige onderwerpen / rondvraag
Geen.
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