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Conclusies 18-03-05

Conclusies van de CVIN-vergadering. gehouden op vrijdag 18 maart 2005
14.00 tot 15.00 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.

Aanwezig: De heren Bot, Dessens,
Secretaris:

Kuijken (Vz), Schaper en Schoof

1. Mededelingen
Op 29 maart a.s. brengt de Chief Europe Divisiori van de CIA een bezoek aan
Nederland. De diensten en de coördinator spreken met hem.

2. Conclusies van de CVIN-vergadenngen van 25 februari 2004
Akkoord.

3. Voorbereiding RNV-vergadering van 29 maart 2005
a. De Nederlandse militaire missie Afghanistan
De MTVD zal nader ingaan op de situatie in Afghanistan

b. Terrorisme:
-Terroristische netwerken in Nederland: het actuele dreigingsbeeld

Plv. H.ATVD deelt mee dat is afgesproken oml

het overige verwijst hij naar de weekrapportages van de ART).
Voor

c. GCT/NCTb aangelegenheden
Naar verwachting worden de volgende onderwerpen ingebracht:
Ie. Het kabinetsstandpunt m.b.t. de herziening van het stelsel van speciale eenheden
2e. Notitie van de NCTb over de communicatiestrategie
3e. Notitie van de NCTb met een uitwerking van de maatregelen uit de
terronsmebnef van 24 januari ;!.
4e. Notitie doorzettingsmacht (onder voorbehoud; op 24 mr.art a. s. vindt hierover
nog bewindspersonenoverleg plaats)

4- Evaluatie nationale en internationale dreiging
MIVD;

BZ: - Libanon. Ratificatie van een associatieovereenkomst russen de El
er. Libanon is op verzoek van de TK uitgesteld. De positie van
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Hezbollah in Libanon is een gevoelig punt. In de VS lijkt sprake van
een voorzichtige kanteling in ce opvattingen tav Hezbollah.

5. Overige onderwerpen / rondvraag
Op verzoek geeft plv. DGPZ een toelichting op de pannen binr.en BZ voor de
oprichting van de "taskforce terrorisme". DGPZ benadrukt dat het niet de bedoeling
is dat BZ zich op het beleidsterrein van de NCTb of de diensten begeeft. Een kleine
unit van enkele fte's zal zich structureel binnen BZ richten op een goede interne
afstemming van de aan terrorisme gerelateerde dossiers binnen de diverse directies
van BZ, Op dit moment is dit nog versnipperd. Bedoelde unit zal tevens fungeren als
liaison voor de NCTb en de diensten. Los daarvan zal BZ twee fte's detacheren bij
de NCTb.

Ue secretaris..-'*


