
J Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

COMITé VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk: 05G475949

Conclusies 17-06-05

ê*

Conclusies van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 17 juni 2005 van
13.30 tot 15.30 uur ten kantore van de AIVD. locatie Damsigt, te Leidschendaii

Aanwezig: De heren Van de Beek (Vz). Bot, Dedden, Joustra en Schaper.
Secretaris:

Voorafgaande aan de vergadering vindt een presentatie plaats over de CT-infobox
door AIVD-teamleider CT-infobox.

1. Mededelingen
a. Dhr. Kuijken is verhinderd; dhr. Van de Beek treedt op als voorzitter. Hij heet

dhr. joustra welkom als nieuw lid en meldt dat dhr. Casteleijn - eveneens nieuw
lid - i.v.rn. agendadruk deze keer nog verstek moet laten gaan.

b. De Vz. doet kort verslag van het bezoek van Generaal Havden, depury Director
of National Incelligence. Voornaamste punten:

c. De geplande CVIN- vergadering van juli vervalt.

2. Conclusies van de CVIN-vergaderingen van 15 april 2005 en 2I.:n£L2QQ5
Vastgesteld

terrein.
Plv. DGPZ merkt op dat mecüo maart 2006 door BZ tezamen met EZ, Shell en
Clineendael, een transatlantische conferentie organiseert over
energievoorzienir.gveüigr.eid. Bz zal er bij de voorbereiding var, deze conference

Naai aanleiding van de conclusies van het CVIN t.a.v. de notitie over de
B deelt D.MTVD mee dat inmiddels overleg tussen Ju en de MI\T>

heeft plaatsgevonden Van uiteenlopende beelden or percepnes rassen de MTVD
en Ju bui kt eeen sorake. Afeesoroken is om over dit onderAreo penodiek
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overleg met elkaar te voeren.
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VoorbereidingRNV-vergzdenng van 21 april 2005
a. De Nederlandse militaire missies in Afghanistan
D. MIVD kondig: aan dat hij, naast Afghanistan, ook kort zal ingaan op de
situatie in Irak/Bagdad.

b. Terrorisme: NCTb/GCT-aangelegenheden
Geen bijzonderheden

Het CVIN stemt in met deze notitie en concludeert dat de vraagstelling deels
kan vallen onder de reguliere taken van de diensten. Voorzover die vraagstelling
betrekking heeftjj •heeft het de voorkeur deze om te zetten in
een Aanwijzing van de minister-president voor 2006. Dit is echter uitsluitend
rendabel indien de inlichtingenbehoefte ook op de langere termijn bestaan blijft.

BZ zal dit punt bezien en daar in de RNV op
terugkomen.

Evaluatie nationale en internationale dreiging

e Plv. DGPZ vraagt aandacht voor het eventuele plaatsen van!

buigen en informeert het CVIN in een volgende vergadering.

l 'ag.r.s
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5. Overige onderwerpen/ rondvraag
Er wordt geen gebruik gemakt van de rondvraag

De secretans.


