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Conclusies 25-02-0

De lieren Van de Beek, Dcdden, Dessen;. Van Huist Knijken fvz) en
Sibiesz

i. :
Dhr. Schoof i; afwezig iv.m. ziekte.

2- Conclusies van de CVIN-vergaderingen van 14 januari. 2QQ4
Akkoord.
Naar aanleiding van het verslag:
Pt. l d: De AIVD zal het initiatief nemen om de uitwerking van ds kabinetsreacae op

het rapport van de Cie. Haverman; voor bespreking in het CVIN te
agenderen. K.AIVD verwacht dat de dienst in de 2e helft van april een
implementatieplan aan MinBZK kan presenteren. Daarna kan bespreking in
het CVIN plaatsvinden. H.AIVD merkt op dat er op 30 maart a.s. een AO is
gepland over de kabinetsreactie. Dit kan nog van invloed zijn op het
implementatieplan.

Pt. l e: de brief aa.n de TK over de CT-Infobox is nog niet afgerond. Er vindt nog
overleg plaats ossen AIVD en NCTb.

CVIN-leden zenden.

-: • Voorbereiding R.NV-vergadering van l rnaart 2005
a De Nederlandse militaire missies in Irak en Afghanistan

Kernboodschap is: de situatie in Irak is weer terug op het normale niveau van 50/60
incidenten per dag. De NL-militairen bereiden de terugtrekking ('via Koeweit', voer.
De konvooien naar Koeweit krijgen speciale beveiliging.
De situatie in Afghanistan is rustig, rnede ais gevolg van de weersomstandigheden.

Naar aanleiding van de beëindiging van de NL-militaire presentie in Irak meldt
DGPZ dat zal worden gestopt met de driewekelijkse Sitrtps Irak.
T3.MIVD deelt de notitie |

l uit:.

b Terrorisme'
-Terroristisch
H.AIYD zal de RNV informeren over de laatste onr-vzkksl-naen.
-Terroristische necvverken ir. Nederland, het actuele dreigingsbeeld
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Voor het CVIN gaat HAIVD nader in op het proces tegen|
achtergronden rondom

c. Bezoek coördinator l&V aan Director of Central Intelligence
De Vz zal de RNV mondeline inlichten over

De
ambide en het cornmittment in de top om te komen tot een nieuwe set van afspraken
is groot. Inmiddels heeft ook de MP over dit onderwerp kort van gedachten
gewisseld met president Bush. Met de beide diensthoofden is afgesproken dat de
BBBBBI^B^^^B0? ^u Punt worden afgewacht. H.APVD benadrukt het
belang van||
sonderen bij zijn contacten rnetH

en zegt toe e.e.a. te zullen

Bij afwezigheid van minBuZ zal DGPZ een nadere toelichting gevenop de meest
recente politieke ontwikkelingen, met name t.a.v. de positie van de ((ten opzichte
vanj

e. Presentatie CT-infobox
De leden van het CVIN vragen de AIVD om een inhoudelijke presentatie en
rondleiding en in te gaan op de (on)mogelijkheden van de box, de mogelijkheden en
beperkingen van de samenwerking, de knelpunten, hè: afbreukrisico e.d.

4. Evaluatie nationale en internationale dreiging
Er zijn geen bijzonderheden.

5. Overige onderwerpen / rondvraag
a.
b. TerrorisiT.econferentie (11 maart) te Madrid: De MP heeft een uitnodiging

gekregen. Vooralsnog is niet duidelijk welke andere regeringsleiders zullen
deelnemen. DGPZ zal t.b.v. eventuele deelname van de MP adviseren,

•f
c.

d

De secretaris,


