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Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

COMITé VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)
Kenmerk: 05G479832

Conclusies 18-11-05
Conclusies van de CViN-vergadering, gehouden op vrijdag 18 november 2005 van
14,00 tot 15.33 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP.
Aanwezig:

Secretaris:

a.
b.

c

De heren Annbk (SG-Def).. Van de Beek (AZ); Bot (AIVD),
Pet), Dedden (MTVD}; Holtslag (SG-BZK), Kuijken
(Vz/AZ)
(AZ)

De Voorzitter heet de heren Annink en Holtslag \velkom; op verzoek van dhr.
A n ronk worden de agendapunten 3 en 4 (Jaarplannen) als eerste behandeld
In verband met zijn afwezigheid heeft de heer Joustra schriftelijk enkele
opmerkingen over de geagendeerde onderwerpen ingebracht. De voorzitter stelt
voor deze te betrekken bij de behandeling. De brief van de NCTb \vordt
uitgereikt,
De heer Holtslag deelt mee dat hij tevens DGV in deze vergadering vervangt.

3. Concept Jaarplan AIVD 2006
4. Concept Jaarplan MTVD 2006
Een discussie vindt plaats over de wenselijkheid van het inzichtelijk maken van de
capaciteittoewijzing. Enerzijds geven cijfers en aantallen een vertekend beeld van de
werkelijkheid en kunnen tot misverstanden leiden, anderzijds kunnen cijfers en
aantallen er juist toe dienen om bij "afnemers" levende beelden bij te stellen en zo
juist misverstanden te voorkomen. De heer Bot nodigt de Coördinator uit voor een
eesprek met de AIVD, bij welke gelegenheid hem volledig inzicht kar. worden
geboden in de capaciteitstoedeling, hetgeen door de Coördinator I&V wordt
aanvaard,
Voorts spreekt het CVES! over de wenselijkheid om de jaarplannen te synchroniseren
met de begrotingscyclus van de diensten/departementen. In het verlengde daarvan
zou het dan ook wenselijk zijn als de Aanwijzing van de MP deze zelfde systematiek
zou gaan volgen. Dit zou via 2007 met vervolg (met oog op 2008) kunnen. Deze
jaarplannen lopen dan door in 2007
De voorzitter vestigt de aandacht op de opmerkingen van dhr. Joustra t.a.v. de
analysegelden in het concept-jaarplan van de MiVD. Defensie onderschrijft de docr
de NCTb gemaakte opmerkingen
De Voorzitter stelt'voor de RNV te adviseren orn in te stemmen met de nu
voorliggende jaarplannen met de aantekening dat AZ. BZK en Defensie ernaar
streven om het opstellen var. de Jaarplannen AIVD en MIVD en de "aanwijzingen
buitenland" samen te laten lopen en deze vanaf 200"7 met de begrotingscyclus van de
departementen in overeenstemming te brengen.
Het C VIN stemt hiermee in
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2. Conclusies van de CVTN-vergadering van 21 oktober 2005
Aanvaard met de aantekening dat ten aanzien van agenc
ie tweede
volzin als volgt dient te luiden: "De Vz stelt voor om|
• onder de aandacht te brengen in de RNV van 29
Naar aanleiding van punt 2 van de conclusies (EU-terrorismelijsten) stemt het CVIN
in met de opmerkingen van dhr. Joustra in zijn uitgedeelde brief.
5. Onderzoeksrapport Democratische controle inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Het CVIN neemt kennis van de brief van de minister van BZK en van het
achterliggende rapport.
De voorzitter stelt voor om te adviseren in de brief van de minister van BZK op te
nemen dat het stelsel van controle in gelijke mate van toepassing is op de MTV7!).
Ket CVIN stemt hiermee in.
6. Concept Aanwijzingsbesluit 2006
Ter vergadering wordt een •wijzigingsvoorstel van de AIVD uitgereikt ten aanzien
van l
Het CVIN discussieert over de vraag of de Nederlandse overheid een voldoende
samenhangend beeld heeft ten aanzien van onderwerpen als l

/raag is or de
combinatie van intelligence en overige informatie over dergelijke geopolitieke
ontwikkelingen kan bijdragen aan de nationale veiligheid en aan de ondersteuning
van het Nederlandse beleid.
De voorzitter steltvoor dat hij het initiatief zal nemen om te komen tot het
formuleren van gerichte vraagstelling over deze onderwerpen. De uitkomst hiervan
zal in een volgend CVIN worden besproken.

: stelt hij voor om b te stemmen
met de tekstvoorstellen van de AIVD ten aanzien van l
B en het aldus
aangepaste Aanwijzingsbesluit ter parafering en instemming voor te leggen aan de
betrokken ministers en marge van de RNV van 29 november 2005.
Het CVIN stemt hiermee in.
7. Evaluatie nationale en internationale dreiging
AIVD:
Geen bijzonderheden
MTVD:
Uitgedeeld wordt de notitie |_
j en de notitie "dreiginginschatting
operaties Nederlandse krijgsmacht''.
Pagina
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8. De RNV van 29 november
De voorzitter stelt voor om, naast de NCTb-ondervverpen.de volgende punten te
agenderen.
- Jaarplan AIVD
- Jaarplan MTVD
- Afghanistan: Veiligheidsituatie in inzetgebied (MTVD^ mondeling)

Het CVTN stemt hiermee in
9. Overige onderwerpen / rondvraag
Geen bijzonderheden

De secretaris,

