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Conclusies 19-05-06

Conclusies van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 19 mei 2006 van
14.00 tot 1 5.00 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

Aanwezig:

Secretaris:

de heren Van de Beek (AZ), Bot (AIVD), Cobelens (MIVD),
(DPZ/BZ), Joustra (NCTb), Kuijken (Vz/AZ), Van der VHst (Ju) en

(DAB /Dei)

1. Mededelingen
De Coördinator heet Generaal-majoor Cobelens van harte welkom bij het CVIN.

2. Conclusies van de CVTN-vergadering van 17 maart 2006
De conclusies worden vastgesteld met inachtneming van de volgende

3. Voorbereiding van de RNV-vergadering van 21 maart 2006
Agendapunt 4.
De NCTb geeft aan dat het dreigingsbeeld iets anders is opgezet. Naar aanleiding van
de opmerkingen gemaakt in het GCT is de tekst aangepast.
DPZ merkt op dat niet alle punten van BZ zin verwerkt, hij zal de punten op papier
aan de NCTb meegeven.
De Coördinator verzoekt de NCTb en BZ deze punten voor de RNV te bespreken
en zo nodig aan te passen.

De Coördinator stelt voor om de RNV agenda aan te passen en beide notities met
betrekking totHBaan de agenda toe te voegen. Bij het agendapunt m

l zal het woord "Kennisneming" worden geschrapt

Het CVIN gaat akkoord met de aangepast^ agenda en concludeert dat de RNV-
vergadering geen aanvullend advies van het CVIN behoeft

4. Evaluatie nationale en internationale dreiging
D.MIVD gaat in op de veiligheidssituatie in Afghanistan, de situatie blijft gekenmerkt
door een hoog aantal zelfmoordaanslagen met Improvised Explosive Devices en
raketbeschietingen-S
HHHHB ̂ e gevechten tussen coalitie-eenheden en de Anti-Coalition Müitia

(ACM) in het zuiden, zuidoosten en oosten van Afghanistan (He
districten Chora en Khas te Uruzgan) gaan onverminderd door. j
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D.MIVD zal in de RNV een bijdrage geven ten aanzien van Afghanistan.

meldt dat de kamerbrief van 18 april 2006 zeer uitvoerig was. De
minister van Def heeft besloten in het vervolg zeer terughoudend te zijn bij het
vermelden van details.
DPZ verzoekt de RNV breder te informeren over het Nederlandse inzetgebied en

wordt in de analyses. Hij wijst erop dat Nederland in Uruzgan zit en dus specifiek
naar de situatie daar kijkt, de voor Nederland relevante dreiging, l

pH-AIVD geeft aan dat ten aanzien van het Contra-Terrorisme <
SHHBBHPHMHHRBHH'treinig betekenis heeft.
De NCTb onderschrijft dit Het systeem is niet bedacht op natuurlijke personen,
maar op rechtspersonen.
DG.RH memoreert dat de plaatsing helder is, er loopt een onderzoek naar de
ontheffingsmogelijkheden. Hij stelt voor dit eerst af te wachten.
De Coördinator memoreert de discussie terzake in de RNV.

De Coördinator vraagt of BZ vindt dat er meer moet gebeuren, en of er een
aanvullende opdracht in het kader van de Buitenkndtaak nodig is.
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D.MTVD geeft aan dat, los van de al dan niet mogelijke dreiging of risico van een

,

De Coördinator wijst op het feit dat dit een politieke afweging is.

5.

Het CVIN stemt in met de aanbieding van de notitie aan de RNV.

6.

Het CVIN stemt in met de aanbieding van de notitie aan de RNV.

7.

j Een vervolg komt terug in het CVIN en daarna in de
RNV. Hij steltvoor van de notitie en de aanbevelingen kennis te nemen.
Het CVIN stemt bier mee in.
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8. Ovenge onderwerpen / rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
namens deze,

(secretaris)
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