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COMïTé VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk: 05G479300

Conclusies 21-10-05

Conclusies van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 21 oktober 2005 van
14.00 tot 15.30 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

Aanwezig: De heren Van de Beek (Vz/AZ), Bot (AIVD), (BZ),
(MWDXJoustra(NCTb), (Def).

secretaris: (AZ)

1. Mededelingen
De Voorzitter heet de heren welkom.
De Vz meldt verder dat de SG:s van BZK en Defensie zuüen worden uitgenodigd
voor het CVIN van 18 november 2005, waarin de jaarplannen van de AFVD en de
MIVD worden besproken alvorens aan de RNV van 29 november a.s. te worden
voorgelegd.

2. Conclusies van de CVIN-vergadering van 2 september 2005
Akkoord.
Naar aanleiding van de conclusies punt 2 meldt dhr. Bot dal

Naar aanleidingvan punt 2 (EU-terrorismelijsten) merkt de heer Joustra op dat i
gedachtevorming over dit onderwerp nog niet geheel is afgerond. De visie van
Justitie dient bij de oordeelsvorming betrokken te worden. Spreker stelt voor orn dit
onderwerp te agenderen voor een volgende vergadering.

3. Concept Aanwijzingsbesluit 2006
De heer Joustra merkt op dat de NCTb niet een directe behoeftesteller is, maar dat
hij tevreden is over |

De heer De Groot geeft aan dat ook BZ tevreden is over de uitwerking van het
Aanwijzingsbesluit. Hij is benieuwd of de verwachtingen ook kunnen worden
waargemaakt.
De heer Bot zegt dat de AIVD content is met de precisie van het besluit. Het is
werkbaar en bevalt goed.
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stelt hiertoe voor dat de MIVD en de AFVD overleggen of dit een aanvullende tekst
in het Aanwijzingsbesluit vereist.
Het CVIN stemt hiermee in.

4. Concept Jaarplan AP/D 2006
en
5. Concept Jaarpian MTVD 2005
De Vz stelt voor om de brief van de DAB d,d. 17 oktober 2005 (DAB
2005016162),bij de bespreking te betrekken.
Beide diensten zijn van mening dat de nu voorliggende jaarplannen voldoende
inzicht geven in de voornemens van de diensten. Inzicht in de capaciteitstoedeling is
nu nog niet haalbaar en overigens de vraag of dat wenselijk is. Dhr. Bot spreekt zijn
zorg uit over de mate waarop inzicht kan worden verkregen in de voornemens van
de diensten. Hij acht dit kwetsbaar.
Defensie hecht eraan als kan worden bewerkstelligd dat de cyclus van het
Aanwijzingsbesluit en de Jaarplannen gelijk lopen met de vaststellingen van de
begrotingen. Dit zou vergen dat jaarplan en Aanwijzingsbesluit nog voer liet
zomerreces worden afgerond.
De NCTb merkt op dat het meerdere werk dat de AIVD za! moeten verrichten in
het kader van het stelsel Bewaken en Beveiligen nog niet is opgenomen.
De Voorzitter gaat ervan uit dat over een jaar kan worden beoordeeld in hoeverre de
in de jaarplannen aangegeven ambities ook gerealiseerd zijn.
Hij steltvoor om in te stemmen met de jaarplannen en deze ter finale bespreking te
agenderen voor de CVIN-vergadering van 18 november 2005.
Het CVIN stemt hiermee in.

Evaluaue nationale en internationale dieigin

MÏVD- (Reikt ter vergadering uit de Dreigingsinschatting NL-krijgsmacht d.d.
21 oktober g |
- Afghanistan: Gaat in op de voorgenomen uitzending van NL
militairen naar Zuid-A fehanistan (Isaf-3)
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BZ/MIVD:

7. Overige onderwerpen / rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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