
•OS G z o 1 5

Verslag van het Bezoek van de Coördinator Inlichtingen en Veiligheid aan de CIA, dd 20 januari jl.

Aanleiding:

De uitnodiging tot dit bezoek kwam van de zijde van de Amerikaanse regering. De reden hiervoor was gelegen
in het feit dat in de USA na de aanslag van 11 september 2001 vele veranderingen hebber, plaatsgevonden
binnen de Amerikaanse Administratie op het terrein van veiligheid en inlichtingen. Op het niveau van de
coördinator wilde men daarover van gedachte wisselen. Het onderwerp was eea bespreking van enkele
belangrijke wijzigingen die effecten kunnen hebben voor de samenwerking met Nederland. Daarnaast had
ambassadeur Sobel de coördinator en SG van AZ uitgenodigd de inauguratie van de president bij te wonen.

Gesprekspartners:

Belangrijkste gesprekken vonden plaats met de directeur CIA. dhr Porter Goss, tevens coördinator voor de
intelligence community en dhr Rolf Mowatt-Larsson, hoofd EU-divisie.
Daarnaast zijn door de dienst enkele briefings gegeven op de volgende onderwerpen:

• Rol van de toezichthoudende commissies vanuit het Congres;
® De effecten van de nieuwe Wet op de Inlichtingendiensten van december 2004, w.o.
» De taak en rol van de nieuwe Directer National Intelligence;
e De wijze van werken en samenwerken met andere VS-diensten op het terrein van de

terrori smebestrij ding;
• De opbouw, taak en rol van het National Counterterrorism Center.

Kernpunt:



Overige aandachtspunten:

l . Bijna de gehele CIAtop is in de laatste maanden gewisseld. In de gesprekken bleek dat met ds nieuwe
bemensing de nieuwe [ hierboven geschetste ] aanpak gerealiseerd moet worden.

2 De nieuwe wet op de inlichtingendiensten: The Intelligente Reform and Terrorsim Act of 2004 kent de
volgende aandachtspunten voorzover thans van belang [ een samenvatting van ambassade USA is
hierbij gevoegd]:

• DCIA -thans tevens hoofd van de 'USA Intelligente community" en adviseur President - zal
uiterlijk 2008 beide nevenfuncties hebben overgedragen aan de Director of National
Intelligence, die als coördinator, adviseur van President, National Security Councel en
Homeland Seurity Councel, leiding zal geven aan het daartoe op te richten bureau;

• Daartoe zal DNI bevoegdheden krijgen op het terrein van budget en aanstelling van hoofden
van betrokken diensten;

• De definitieve inrichting van de "intelligence community" zal in de komende twee jaar zijn
beslag krijgen. De President heeft de CIA en militaire inlichtingendiensten [80%
inlichtingenbudget] gevraagd een plan van aanpak tot samenwerking op te stellen;

» Een National Counterterrorism Center (samenwerking van de analisten van alle relevante
diensten), verzamelt en analyseert op het terrein van terrorismebestrijding. Een kort overzicht
omtrent deze nieuwe dienst is bijgevoegd;

• Nieuwe criteria en automatisering zullen worden ontwikkeld orn tot een goede informatie-
uitwisseling tussen de diensten te komen.

3. De toezichthoudende Commissies vanuit het Congres voeren een actieve, professionele en betrokken
wijze van toezicht op de CIA. De CIA rapporteert met grote regelmaat (jaarlijks ca vele malen) in het
Congres.


