
Kabinet van de Minister-President COMITé VERENIGDE
Ministerie van Algemene Zaken INLICHTINGENDIENSTEN

NEDERLAND (CVTN)

Kenmerk OSG477833

Conclusies 02-09-05

Conclusies van de CVTN-vei-gadering, gehouden op vrijdag 2 september 2005 van
14.00 tot 15.00 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

Aanwezig: De heren Van de Beek, Bot,
(Vz), Siblesz en Van der Vlist

Secretaris:

Dedden, Joustra, Kuijken

C
1. Mededelingen
De Voorzitter heet Ge heren en Van der Vlist welkom.

2. Conclusies van de C VIN-vergaderingen van 17 juni 2005
Akkoord.
Naar aanleidin:

Naar aanleiding van punt 2 merkt plv. H. AIVD op dat het onderwerp

Naar aanleiding van punt 4 deelt de NCTb mee dat er onduidelijkheid bestaat over
de mogelijkheid om individuen en niet formele organisaties op de EU-
terrorismelijsten te kunnen plaatsen. De AIVD heeft overigens twijfels over het nut
daarvan, l

De voorzitter stek vast dat er nog onduidelijkheden zijn over de voor- en nadelen
van de plaatsing op EU-terrorismelijsten, over de precieze voorwaardenen over nut
en noodzaak daarvan. Hij stelt voor dat de NCTb en de AIVD op basis van nader
onderzoek gezamenlijk tot een oordeel komen.
Het CVTN stemt hiermee in.

3. Voorbereiding RNV-vergadecng van 6 september, 2005
a. DMTVD kondigt aan dat hij, naast Afghanistan, ook kort zal ingaan op de

veiligheidssituatie in Inüc.
b. BZ en de AIVD geven een mondelinge toelichting op de stand van zaken ten

aanzien van het l
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4. Rapportage platform Interceptie De_giypti<t& Signaalanalyse

•••••lDGRJl meldt dat hij kortgeleden kennis heeft gemaakt met dit platform. Daarbij is
hem gebleken dat sprake is vnn een uniek samenwerkingsverband dat innovadef is en
internationaal een goed aanzien heeft. De kleinschaligheid van het
samenwerkingsverband is tevens de kwetsbaarheid.
Plv. H.ArVP vraagt aandacht van het platform voor l

De voorzitter wijst erop dat het CVIN de formele opdrachtgever is van het
samenwerkingsverband en dat DGRh, namens het CVIN, als gedelegeerd
opdrachtgever de "Linlang pin" is. Hij stelt voor om, met dank aan het Platform
PIDS, kennis te nemen van de rapportage . Voorts dat het CVIN tenminste
tweemaal per jaar zich structureel buigt over de voortgang. Eenmaal op basis van ccn
jaarplan eri éénmaal op basis van jaarrapportage.
Het CVIN stemt hiermee in.

C

7. Evaluatie nationale en internationale dreiging
MIVD: Uitgedeeld wordt de Dreigingsinschatting NL-krijgsmacht

(DIS200501S688), waarin bijdragen over Irak, Balkan, Afghanistan,
Israël/UNTSO/Libanon en de Ned. Antillen en Aruba.

AIVD:
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BZ:

8. Overige onderwerpen / rondvraag
D.MIVD kondigt aan dat op dinsdag 6 september a.s. er een formeel begin zal
worden gemaakt met de NSO door de opening van een onderdeel te Bururn. De
echte start van de NSO zal in het voorjaar van 2006 plaatsvinden.
DGPZ stelt voor dat de evaluatie van het samenwerkingsconvenant AIVD - MIVD
in het CVIN besproken wordt.
Het CVIN stemt m met dit voorstel

C
De secretaris.
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