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Conclusies 20-08-04

Conclusies van de CVTN-vergadering, gehouden op vrijdag 20 augustus 2004 van
14.00 tot 15.00 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

Aanwezig: De heren Bot, Dedden, Dessens, Kuiiken (¥2) en Sibiesz
Secretaris:

l. Mededelingen
Geen

2, Conclusies van de CVIN-vergaderingen van 18 juni 2004
Aanvaard met de volgende aanpassing van punt 6c (AIVD): Verstrekking van
informatie over een bijzondere zaak. Het CVTN spreekt af dat in dergelijke
voorkomende gevallen de AFVD zonodig de direct betrokken CVIN-leden
bijeen zal roepen opdat de verantwoordelijke ministers zonodig onverwijld -
mondeling - geïnformeerd bonnen worden.

3. Onderzoeksrapporten 11-9 (VS) en Buder (VK): Observaties vanuit Nederlands
I&V-persDectief
De analyse geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:
a. Bij de laatste bullit (ontbreken van coördinatie en regie) wordt opgemerkt dat,

als het gaat om terrorismebestrijding, de instelling van een op de Britse JTAC
gelijkende organisatie meer voor de hand ligt dan refereren aan het ]IC.

b. Mogelijk zullen de uitkomsten van deze onderzoeksrapporten voor de PvdA
(Koenders) aanleiding zijn voor het vragen om heropening van het debat
over de rol die de Nederlandse I&V-diensten speelden bij de beoordeling van
de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak en het instellen van
een parlementair onderzoek naar het Nederlandse besluit het VS-ingrijpen te
ondersteunen.

Het CVTN stelt voor om, met inachtneming van vorenstaande de bevindingen
van deze analyse te betrekken bij de uitwerking van voorstellen voor een nieuwe
aanpak van terrorismebestrijding.

4. Voorbereiding RNV-vergadering van 25 augustus 2004
a. I&V-aangelegenheden
le.Inlichtingenschets t.a.v. de veiligheid van Ned. troepen in de inzetgebieden

Irak en Afghanistan (D.MTVD), alsmede t.a.v. de veiligheidssituatie in
Nederland (H.AIVD)
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DMTVD schetst t.a.v. Irak een verslechterende veiligheidssituatie en gaar in
op de daaraan ten grondslag liggende oorzaken en de problemen die dit
veroorzaak voor de veiligheid van de Nederlandse troepen.
Er zijn geen wijzigingen t.a.v. de veiligheidssituatie in Nederland.
Het CVTN neemt hier kennis van.

2e.Nederlandse I&V-observaties m.b.t. de onderzoeksrapporten 11-9 (VS) en
Butler (VK)
Zie opmerkingen onder punt 3

n.a.v. de bevindingen van dhr. Joustra)
b. Terrorisme

Ie. Aanpak terrorismebestrijding
2eJ
3e
4e. Het alerteringssysteem (conceptbrief aan TK)
5e. Actuele dreigingen (BZK-DGOOV)
Het CVTN neemt kennis van deze onderwerpen.

Ten aanzien van de conceptbrief m.b.t. het alerteringssysteem adviseert het
CVTN om, mede gelet op het Nederlandse EU-voorzitterschap, te streven naar
afstemming met de daarvoor in aanmerking komende EU-landen en wellicht op
termijn te streven naar harmonisatie en daartoe het Nederlandse
alerteringssysteem te bespreken met dhr. Gijs de Vries.
Ten aanzien van het agendapunt Actuele dreigingen stelt het CVTN voor om dit
document zo nodig zonder aanbiedingsformulier ter kennis van de RNV te
brengen.

Evaluatie nationale en internationale d
Ie.

4e.DMTVD deelt een notitie uit inzake de dreiginginschatting t.a.v. operaties van
de Nederlandse krijgsmacht.
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6. Overige onderwerpen / rondvraag
l e.Op verzoek van DGPZ zal de AIVD BZ informeren over ds mogelijke

aanwezigheid van p Bin N ederland. |

2e.BZ en Def voeren extra overleg aan de hand van een MIVD-rapport inzake

3e.Op verzoek van DGPZ gaat DGPJi via de IND op welke v.ijze de
visurnverstrekking aan vreemdelingen in Nederland en binnen de EU is
geregeld ea zal de uitkomst zonodig intemadonfial aankaarten.

4e.De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op 10 september a.s.; de
eersurolgende RNV op dinsdag 14 september E.s.

De secretaris.
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