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Conclusies 14-014)5

Conci^ï'es vii dt CVIN-vertraderirig. gehouden OD vrt'd*J 14 'inuari 2ülb van
f^j O »_ i .* i-- '

14.00 tot 15 30 uur in de Poortzaa! van het Kabinet MP.

De heren Van dr Bsck (\vnd. Vz.}. bot. Deddea De-
Schoof

i . Mededelingen
.. Dhr. Vsn de Beek neemt het voorzitterschap waar.
j De coördinator I&V brengt van 19-2 tot 22-2 en bezoek aan de VS. waar hij o.rn.

een ontmoeting zal hebben met de Direccor ot Central Intelligence (Porter Goss)
r. De voortgangsrapportage terrorismebestrijding aan de TK wordt a,s. dinsdag 18

januari eerst in de RNV besproken en vervolgens in de MR van 21 januari a.s.
d Tegelijkertijd met de voorteanerapportage terrorismebestrijding wordt ook de

kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AF/D
naar de TK gezonden. De AIVD stelt een overzicht op van de ettecten en
aanpassingen die uit het rapport voortvloeien. Dit overzicht wordt geagendeerd
voor de CVIN-vergadering van februari a.s.. Dhr Bot verwacht dat de dienst eind
maart een verder ontwikkelingsprogramma zal hebben afgerond.

t. De AIVD werkt aan een brief over de CT-infobox t.b.v. de TK. De werkzijze
van de CT-infobox wordt ter toetsing voorgelegd aan de Cie van Toezicht. Doel
is te komen tot afronding van een convenant tussen alle samenwerkende partijen
in de CT-infobox. De AIVD verspreidt de brief ook naar de CVIN-leden"

f. Dhr. Schaper deelt me dat een eerder aangekondigd gesprek tussen minBZ en
hst genootschap van hoofdredacteuren over de situatie in Irak en de risico's
voor journalisten niet heeft plaatsgehad. Wel heeft BZ een gesprek gehad rnet en
journalist van Nieuwe Revue die binnenkort naar Irak vertrekt.

p. behandeld ir. de RELA-IA. Gelet op de inhoud wordt deze ook
besproken in hst C VIN.

2. Conclusies van de CVTN-vergaderingen van.29 oktober 2004
Aanvaard.

3. Overzicht wijzigingen WTV
N.a.v. de bespreking stelt de voorzitter het volgende voor:
a. Het overzicht wordt, gehoord de opmerkingen (die door de secretaris aan de

opsteller zijn doorgegeven", aangepast. De AIVD zal een nieuwe planning van
het wetgevingstraject opstellen-

b M.b.t. de CT-lnfobox zal de AFVD onderzoeken in hoeverre het rapport van de
Commissie Havermans noodzaakt tot een spoedige opstelling van een regeling.
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Het benodigde wetgevingstraject zal ook worden opgenomen in de brief aan de
TK(zie punt Ie),

c. De ART) zal minBZK adviseren om vertragingen ir. het wetgevingstraject to.v.
de brief van 15 juli 2004 in een eerstvolgend AO aan deTK te melden. De
vertraging t.a.v. de wetswijziging NSO wordt door minDef schriftelijk aan de
TK gemeld.

Het CVIN stemt hiermee in.

4. Instellingsregeling W3I
De voorzitter stek voor om in te stemmen met de voorliggende regeling en deze ter
verdere behandeling te agenderen voor een eerstkomende vergadering van de
RvdVR.
Het CYIN stemt hiermee in.

5. Voorbereiding RNV-vergadenng van 18 januari 2005
De voorzitter stelt het volgende voor:
a. Gelet op de inhoud van de tkn BZ-notitie( (formeel te agenderen

voor de RNV. Het is van belang dat de ministers deze notitie inhoudelijke
bespreken. Kr is overigens geen reden om van de ingezette beleidslijn af te
wijken. De MP wordt geadviseerd te vragen of minBZ en minDef deze
aangelegenheid met aandacht willen volgen

b. D.MTVD te verzoeken om in zijn toelichting ook stil te staan bij de |
jen H-AIVD te verzoeken in te gaan op de situatie t.a.v.

c. BZ te verzoeken kort in te gaan op ce veiligheidssituatie van de Nederlandse
ambassade en het personeel in Bagdad.

d. De AIVD te verzoeken om in te gaan op de publiciteit rondom de beveiliging
van m\v. Hirsi AU.

e. Het KB-doorzettingsmacht, gelet op de inhoud, wel te behandeling in een
eerstkomende RNV en niet in de RvdVR. BZK en Ju zullen studeren op de. juiste
uitwerking van de regeling bij afwezigheid van beide ministers.

f. De voorzitter zal aankondigen dat. bij afronding van een notitie van de NCTb
over de aanpak van mogelijke terroristen, deze zal worden besproken in een extra
te organiseren RNV-vergadering. te houden bij de AIVD. Deze vergadering
wordt gekoppeld aan en bezoek aan en uitleg over de CT-infobox.

Het CVIN stemt hiermee in.

b. evaluatie nationale en internationale dreiging
Dhr. Schaper vestigt de aandacht op een mogelijk gevolg van de zeebevir.g van 25
december jl. Er bestaat vrees dat verloren gegane documenten in omloop worden
gebracht of door terroristische organisaties misbruikt worden. Verder is er vrees voor
misbruik van hulpgoederen- en gelden door terroristen.
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De voorzitter stelt voor dat JöZ dit ook onder de aandacht brengt aan de relevante
diensten, zoals de IND, de Km ar. Fi e.d,
Het CVIN stemt hiermee in.

7. Overige onderwerpen / rondvraag
a. Dhr Dessens vraagt aandacht voor beantwoording van Kamervragen over Khan.

De AIVD zal bij de beantwoording worden ingeschakeld.
b. D. MIVD merkt op dat de bouwvergunningen voor uitbreiding van Burum.

Eventuele bezwaren moeten worden afgewacht. D.MIVD verwacht dat de
oprichting van de NSO zeker in 2005 plaats vindt. Verder venvacht hij dat ook
nog in 2005 de NSO in Burum operationeel zal zijn.

c. BZ zal enkele recente rapportages over B BHbespreken met EZ.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 15.30 uur.

De secretariïj
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