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Voorbereiding aanwijzing 2005

Namens de plv. coördinator I&V nodig ik u op vrijdag 29 oktober 2005 van 13.30 -
14.30 uur uit voor overleg over de Aanwijzing voor het jaar 2005 inzake de zg.
buitenlandtaken van de AIVD en de MIVD. Dit overleg vindt plaats op kamer 1.04
van het ministerie van Algemene Zaken, Kabinet MP.

Agenda (geannoteerd)

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling van onderwerpen en daarbij behorende bijlagen
Op 30 september 2004 werd van BZ een voorstel (bijgevoegd, kenmerk DVB-
VD/398/20Q4) ontvangen voor de invulling van de inlichtingenbehoefte van het
ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2005. In regulier driemaandelijks
overleg tussen de plv. coördinator I&V en de beide plv. diensthoofden is ten aanzien
van de Aanwijzing voor 2005 de wens geuit om deze beter te laten aansluiten op de
operationele capaciteit van beide diensten en daarmee de verwachtingen van
opdrachtgevers bij te stellen tot werkelijk realiseerbare doelen. Bij de Aanwijzing
voor 2004 is nl. gebleken dat er grote ruimte is tussen de gevraagde en de geleverde
informatie. Besloten is om aan deze wens zoveel mogelijk tegemoet te komen. In
overleg met beide diensten is vervolgens, vanuit het perspectief van ART) en
MTVD, een keuze gemaakt, welke is neergelegd in een aangepaste concept-
Aanwijzing 2005 (eveneens bijgevoegd) en vervolgens voor bespreking is voorgelegd
aan BZ. De door BZ te maken keuzes in de Aanwijzing 2005 worden voor
besluitvorming voorgelegd aan DGPZ.
Beslispunten zijn:
a. vaststelling van de onderwerpen van onderzoek (Besluit, artikel 1)
b. vaststelling van de uitwerking van de lijst van onderwerpen bij het besluit•

c. Instemmen met de uitwerking van de onderzoeksthema's



Procedure afstemming en vaststelling door betrokken ministers
De in de vergadering genomen besluiten worden uitgewerkt voor parafering door de
vier betrokken ministers (MP, BZ. BZK en Dei). Deze parafering (na finale
ambtelijke afstemming) kan plaatsvinden in de RNV van 7 december 2004.
Beslispunten:
a. De minister van Justitie toevoegen aan de betrokken ministers i.v.m. diens

verantwoordelijkheid t.a.v. terrorismebestrijding
b. De wijze van informeren van de overige RNV-leden.

4. Rondvraag en sluiting

?ag: n a
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