
Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

COMITé VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk: 05G475188

Conclusies 27-05-05

Conclusies van de CVTN-vergadering, gehouden op vrijdag 21 mei 2005 van
14.00 tot 15.00 uur in de Commissiekamer van hst Kabinet MI5.

Aanwezig:

Secretaris:

De heren Van de Beek, Bot. Dedden,
Siblesz en Schoof

Kuijken (Vz),

1. Mededelingen
a. De voorzitter deelt mee dat mer ingang van heden dhr. Joustra (K C Tb) deel

uitmaakt van het CVIN. Hij kon deze vergadering echter nog niet bijwonen.
Voorts is van minDef het verzoek ontvangen om de Directeur Algemene
Beleidszaken, dhr. Casteleijn. eveneens aan het CVIN te laten deelnemen. Dit
zal m.i.v. volgende vergadering gebeuren.

b. De volgende vergadering vindt plaats bij de AIVD. aanvang 13.30 uur. Op
voorstel van plv. H. AIVD wordt begonnen met een bezoek aan de ct-infobox

2. Conclusies van de CVIN-vergaderingen van 15 april 2004
Van ce zijde van Defensie zijn enkele wijzigingsvoorstellen ontvangen. De secretaris
zal de aldus aangepaste conclusies opnieuw verspreiden. Deze worden tijdens de
CVTN van juni vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt:
ïdapunt 4:
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3. Voorbereiding RNV-vergadering van 19 april 2005
Op verzoek van de ministers van BZK en justitie worden de conclusies van
de RNV van 31 mei a.s. vastgesteld in de MR van 10 juni a.s.

j De voorzitter stelt voor om dat BZ, ATVD en MIVD de RNV
gezamenlijk schriftelijk informeren in de vergadering van juni. De MP zal dit
aankondigen in de RNV van 31 mei.
Het C V IN stemt hiermee in.

4. Terugblik op het bezoek van President Bush ± Chertoff/Secretary of Homeland

DGPZ geeft een korte toelichting op de gesprekken tussen MP en Bush en M en
Rice.
T.a.v. Chertoff stelt de Voorzitter voor dat de CVIN-leden de gevoerde gesprekken
kort samenvatten en aan DGPZ zenden die deze zal bundelen.
Het CVIN stem hiermee in.

5.

6. Eva) .e nationale en internationale dreiging

D.MTVD geeft een toelichting op een aanslag die gisteren in Afghanistan plaatshad
op NL-militairen.

/ • Overige onderwerpen / rondvraag
Er zijn geen bijzonderheden

De secrefans".


