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Conclusies van de CVIN -vergadering, gehouden op vrijdag 15 aprü 2005 van
14.00 tot 15.00 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

Aanwezig: De heren Bot,
Schoof

Secretans: Van de Beek (wndj

Küijken (Vz). Siblesz en

1. Mededelingen
De minister-president heeft besloten de RNV van 19 april as. te schrappen, nu de
ministers van BZK en Justitie aan hebben gegeven dat geen concrete beslispunten
geagendeerd kunnen worden.
Het CVIN van 17 juni zal worden gehouden bij AIVD en om half t\vee beginnen.
Kennismaking met CT-infohox staat dan tevens op de agenda.

2. Conclusies van de CVIN-vergaderingen van 18 maart 2004
Akkoord.
Naar aanleiding van agendapunt 4:

3. Voorbereiding RNV-vergadenng
3.a Plv. DMTVD geeft een korte schets aan de hand van een uitgereikt overzicht, dat
als bijlage hierbij is gevoegd. Naar aanleiding hiervan merkt DGPZ op dat een
taskforce vanuit de Europese Commissie gaat spreken met regering van Kroatië over
knelpunten bij de onderhandelingen over toetreding van Kroatië tot de EU.

opmerkingen van de MIVD en ter bespreking in de volgende RNV worden
aangeboden
3.b Geen opmerkingen nu de RNV van 19 april is geannuleerd.
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4. Aanpak AIVD-Jaarplan 2006
Het CVIN stemt in met de aanpak van het AIVD-jaarplan 2005, met twee
aanvullingen: het conceptjaarplan, vastgesteld op basis van de ir.out van AIVD en
bilateraal overleg met andere betrokkene zal ter bespreking worden voorgelegd in
CVIN. Zo mogelijk zal dit in juru gebeuren. Gepleit wordt voor een transparant
proces van de AIVD. Het CVIN oordeelt bespreking van deze aanpak in de RNV
niet noodzakelijk.

5. Qntwikkelprogramma AIVD (Prospect 2007")
De conceptbrief aan de Tweede Kamer heeft een sterk technisch-organisaöekundige
invalshoek. Vanuit het CVIN wordt het advies gegeven een meer inhoudelijke
benadering te kiezen en minder '; ronkend" taalgebruik te kiezen.

6. Weekrapportaees AIVD
Het CVIN waardeert de opzet van de weekrapportages. De AÏVD zal m het vervolg
aangeven met welke van de betrokken departementen afstemming heeft
plaatsgevonden en of er acties hebben plaatsgevonden of worden voorbereid. In het
geval er sprake is van tussen beide diensten gedeelde inforrnaüe stemt de AIVD de
inhoud van die items zorgvuldig af met MIVD.

Bezoek Chief EU-Divison

8. Evaluatie nationale en international dreieine

De waarnjKiïSïJi secretsrs,

ML CLP. vaa/fe Beek
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