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Ik vraag uw aandacht voor het volgende.
Eind 2004 zullen de ministers in de Raad voor de Nationale Veiligheid een nieuw
besluit dienen te nemen over de onderwerpen voor het verrichten van onderzoek
betreffende andere landen in het kader van de zogenaamde buitenlandtaak van de
diensten. Ter voorbereiding daarop ben ik voornemens om eind september 2004 het
overleg te starten over de conceptaanwijzingen voor het jaar 2005. Deze
aanwijzingen, die jaarlijks door de minister-president, in overeenstemming met de
ministers van BZK en Defensie en in overleg met de minister van Buitenlandse
Zaken, wordt vastgesteld, wordt geformuleerd aan de hand van vraagstelling van de
diverse departementen. Met het oog op het tijdig kunnen afronden van het gehele
proces verzoek ik u om binnen uw eigen organisaties de inlichtingenbehoefte te
inventariseren en zo nodig te herformuleren. Ik stel mij voor orn daarbij uit te gaan
van de inlichtingenopdrachten die voor 2004 werden %rerstrekt en te bezien in
hoeverre die aanpassing c.q._uilforeidjng_behoeven. De in de loop van 2004 verstrekte
aanwijzing l p kan in de aanwijzing voor 2005 geïntegreerd
worden.
Op vrijdag 24 september en vrijdag 29 oktober 2004 (beiden 13.30 uur) vinden
gesprekken plaats over de buitenland tak en met de plv. diensthoofden. Het overleg
van 29 oktober a.s. kan dan benut wordt voor het eindgesprek over de aanwijzing
2005. Ik nodig de overige belanghebbenden (DGPZ, DGRh, DGOOV) graag
hiervoor uit. f
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