
Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

COMITé VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk: 3024783

Conclusies 24-11-06

Conclusies van de CvTN-veigadering, gehouden op vrijdag 24 november 2006 van
14.00 tot 15.00 uut in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

Aanwezig: Mw. Ongering (pNCTb) en de heren, (DAB/Det),
Cobelens (MIVD), (Ju)>van Eck (Az)> Geerts
(pDGPZ/BZ),, Kuijken (Vz/AZ) en (AIVD).

Secretaris: (AZ)

1. Mededelingen
De plaatsvervangend Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, mr. J.J.
(Jacques) van Eek, wordt welkom geheten.
DGRR is verhinderd,

H.AIVD en pH.AIVD zijn verhinderd,

2. Conclusies van de C
D.MIVD verzoekt om onder

rjpg van 22 september 2006
laatste alinea als ^

De conclusies worden vastgesteld, met inachtneming van de gemaakte opmerking.

; van punt 6 of er reeds afstemming heeft plaatsD.DAB vraagt naar aa
gevonden ove
D.MIVD antwoord dat daar nog overleg over plaatsvindt

3. Evaluatie nationale en internationale dreiging
D.MIVD deelt de CVIN-bijdrage van de MTVD uit aan de leden. Kortheidshalve
wordt naar de schriftelijke bijdrage verwezen.
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4. Concept-aanwijzingsbesluit 2007
De Coördinator stelt het concept- besluit aan de orde.

De Coördinator stelt voor dit over te nemen ]
Het CVIN stemt hier mee in.

D.DAB informeert hoe de diensten aankijken tegen samenwerking en of er nog
overlappen zitten in gebieden waar beide diensten onderzoek verrichten.
D ATVD geeft dat er goede stappen worden gezet op het gebied van taakverdeling en
daar waar de diensten elkaar tegenkomen zijn goede afspraken gemaakt
De Coördinator concludeert dat er weer een stap voorwaarts is gezet met de nadere
verdeling van de onderwerpen en het zoveel als mogelijk is aanwijzen van de
verantwoordelijke dienst.

pDGPZ verzoekt om op
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Het CVIN concludeert dat met de voorgestelde wijzigingen het Aanwijzingsbesluit
aangeboden kan worden aan de bewindspersonen en marge van de Ministerraad van
l december 2006 ter vaststelling. De leden informeren hun bewindspersoon hierover.

5. Jaarplan ATVP 2007
De Coördinator geeft aan dat het Jaarplan 2007 van de AIVD schriftelijk behandeld
wordt door de RNV.
D.AIVD gaat naar aanleiding van het Jaarplan en de discussie in de RNV van
september in op het onderdeel Veiligheidsonderzoeken. Dit is een langlopend
probleem, waarbij er een mismatch is tussen aanbod en capaciteit Op drie fronten
wordt nader actie ondernomen:

1. De capaciteit en de productie worden op elkaar afgestemd middels een
nieuwe leidraad voor het aanwijzen van vertrouwensfuncties.

2. Nadere afspraken worden gemaakt over het tweemal zo hoge aanbod aan de
AIVD van het aantal veiligheidsonderzoeken bij de politieorganisatie als
eerder is vastgelegd tussen beide organisaties.

3. Nauwere atstemming tussen inzender en uitvoerder, waarmee de inzender
straks ook kan sturen in de vorm van prioriteiten.

De behoefte aan VGB's zal echter eveneens toenemen, in het bijzonder in het kader
van Vitaal en bij de Rijksoverheid. Dat betekent dat ook de wijze waarop de
veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd nader wordt beschouwd. Het aanzienlijke
gat tussen VGB en VOG wordt hierbij ook nader beschouwd.
D.MIVD herkent de problematiek en stelt voor dit nader tussen beide diensten af te
stemmen. In het bijzonder de wijze waarop veiligheidsonderzoeken goed en redelijk
gestandaardiseerd plaats kunnen vinden.
De Coördinator geeft aan dat dit punt in de RNV van December terugkomt
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De Coördinator vraagt welke concrete stappen gezet worden of moeten worden.
D.MTVD antwoordt dat de beide diensten op korte termijn nader overleg moeten
voeren over dit onderwerp.
De Coördinator geeft aan dit onderwerp op de agenda voor bespreking met beide
diensthoofden te plaatsen en zal et in zijn jaaibericht aandacht aan besteden.

D.DAB informeert bet CVIN over de stand van zaken in het onderzoek Commissie
Van den Berg die door de minister van Defensie is ingesteld. De CTIVD is van
mening dat zij gaat over onderzoek naar rechtmatigheid, ook in het buitenland. De
minister gaat er vanuit dat als de CTIVD een onderzoek wil starten, dit in overleg
met de commissie Van den Berg geschiedt Dit is ook in de instellingsbeschikking
vastgelegd.
De Coördinator concludeert dat door BZK en Defensie in overleg met AZ in ieder
geval voor de toekomst vastgesteld moet worden wat de bedoeling van de wet is op
dit punt en of aanpassing van de wet wenselijk is.
De ph*. Coördinator onderschrijft dit Het gaat bier om een juiste interpretatie van de
wet

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

(secretaris)
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