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COMITé VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVTN)

Kenmerk: 3042678

Conclusies 29-06-07

Conclusies van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 29 juni 2007 van
14.00 tot 15.00 uur in de Pooitzaal van het Kabinet MP.

Aanwezig: de heren Bot (AIVD), (Def), Cobelens (MIVD),
(Ju), Van Eek (AZ), Geerts (BZ), Joustra (NCTb),

Schoof (BZK) en Van Zwol (Vz/AZ).
Secretaris: (AZ)

1. Mededelingen
Geen mededelingen.

2. Conclusies van de C VIN-vergadering van 16 maart 2007
De conclusies worden vastgesteld.

3. Evaluatie nationale en internationale dreiging
D.MIVD deelt de CVTN-bijdrage van de MIVD uit aan de leden. Kortheidshalve
wordt naar de schriftelijke bijdrage verwezen. De leden worden geattendeerd op de

HD.DAB meldt dat er vragen zijn bij de Tweede Kamer over de inlichtingenpositie
in Afghanistan naar aanleiding van de recente aanval Het aantal Taliban bleek enorm
groot in tegenstelling tot de eerdere verwachtingen. De commissie Dessens heeft
uitgebreid stilgestaan bij de inlichtingenpositie, hier zal naar verwezen worden. Indien
nader toelichting noodzakelijk is, zal dit aan de CIVD worden gegeven.
Ten aanzien van de burgerslachtoffers lopen inmiddels diverse onderzoeken. Het
punt heeft de aandacht van de VN, CDS en de lokale commandant. Over ongeveer
10 dagen kan de Tweede Kamer nader geïnformeerd worden.

pH.ATVD meldt dat de uitspraken van de minister van Beieren over de dreiging van
eeo terroristische aanslag in Duitsland en Duitse militairen in Noord-Afghanistan
gebaseerd zijn op een videoboodschap. Dit lijkt te passen in propaganda om politieke
beslissingen ten aanzien van de missie in Afghanistan te beïnvloeden.
NCTb vult aan dat het Duitse ministerie van Biza meent dat de uitspraken en het
gekozen moment van melden door de minister, ingegeven zijn door politieke
motieven.

P a g i n a
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pDGPZ wijst de leden op het komende Hariri-tribunaaL BZ is bezig met de
inventarisatie van de positieve en negatieve punten van een eventuele vestiging in
Nederland, zodat snel gereageerd kan worden als een dergelijk verzoek wordt i

NCTb wijst op de enorme consequenties, met name veiligheidsconsequenties, aan
vestiging van het Hariri-tribunaal in Nederland,

4. Conceptaanwijzing 2008-2012
pDGPZ geeft aan tevreden te zijn over de contoute
voldoende aangebracht |

D.MIVD stelt dat de tekst nog een keer goed moet worden doorgelopen, zodat eind
volgende week een definitief voorstel gereed is.
^H.AIVD geeft aan graag in overleg met de MIVD de tekst ten aanzien van|

De Voorzitter concludeert datfl Ikan worden toegevoegd en dat uiterlijk
donderdag 5 juli AZ een concreet afgestemd tekstvoorstel van de diensten ontvangt.
De Aanwijzing kan dan nog voor het reces van het kabinet worden vastgesteld.

Het CVIN stemt hier mee in.

5. Hoofdlijnen Jaarplan 2008 AIVD
pH.AIVD geeft aan dat in de RNV van 29 november 2005 is afgesproken om de
Aanwijzing, de begrotingscyclus en de jaarplannen van diensten meer met elkaar in
lijn te brengen. Voor de AJTVD is de Aanwijzing nu voldoende tijdig, zodat het in de
plancyclus kan worden betrokken. De Aanwijzing wordt integraal verwerkt in het
jaarplan. De AIVD streeft ernaar op basis van meerjaren trends te komen tot een
meerjarenplan.
HD.DAB wijst op de koppeling met de gehele cyclus. De hoofdlijnen in de notitie
maakt het erg lastig om de plannen van de diensten met elkaar te vergelijken. \a
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(vraagt

Spreker stelt voor dit apart te behandelen.
pH.AIVD geeft aan dit nader te overwegen.
pDGPZj
hoe de bredere aansturing van het NBV precies geduid moet worden.
pH.AIVD onderschrijftjJHHBI I Voor wat het NBV betreft is gebleken
dat deze nog erg in een niche opereert. Het NBV moet een explicietere rol krijgen.
De tastóng van het NBV blijft gelijk.
Plv. Coördinator vraagt wanneer de zaak op orde is bij de veiligheidsonderzoeken.
pH.AIVD verwacht in Augustus de zaak in kaart te hebben en dan ook de termijnen
te kunnen benoemen.
De Coördinator geeft aan dat |
nader uitgewerkt moet worden.
jH-AIVD antwoordt dat dit inderdaad uitgebreider terugkomt in het jaarplan. |

DGV mist de bevindingen van de Commissie Holtslag bij de hoofdlijnen, het is
verstandig deze wel mee te nemen bij de opstelling van het jaarplan.

De Coördinator concludeert dat de Hoofdlijnennotitie aan de RNV kan worden
aangeboden.
Het CV1N stemt bier mee in.

6. Concept Jaarplan MIVD 2008

D.MIVD sluit zich aan bij HD.DAB voor wat betreft vergelijkbaarheid van de
stukken. Het betreft nog een conceptjaarpkn. immers de Aanwijzing is ook nog niet
definitie f. |

DJOA vraagt of de bevindingen van de Commissie van den Berg en de CTIVD al
zijn meegenomen in het conceptjaarplan.
D.MIVD antwoordt dat dit niet het geval is. De bevindingen worden nog intern
behandeld, spreker verwachte jeninajeure wijzigingen.
HD.DAB geeft aan datgj (niet opgenomen moet worden, komt nu een
aantal keren terug in de tekst
DDGPZl

D.MIVD antwoordt dat dit moet worden nagegaan.

De Coördinator concludeert dat het conceptjaarplan aangeboden kan worden aan de
RNV.
De CVIN stemt hier mee in.
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De Coördinator geeft aan dat het stuk al naar de RNV-leden is gestuurd ter
kennisname.

8. Concept-jaarplanning CVIN/RNV
Het CVIN gaat akkoord met de concept-jaarplanning.

9. Overige onderwerpen /rondvraag
D.MIVD wijst op het Zeshoekoverleg over toekomstige operaties. De
dreiginginformatie die in de RNV wordt gedeeld betreft de korte termijn, deze laat
zich niet vertalen naar een verwachte situatie over 1,5 jaar. Spreker verzoekt de leden
hier rekening mee te houden bij het adviseren van hun bewindspersonen.
De Coördinator verzoekt dit punt expliciet aan de bewindspersonen mee te geven.

D.MIVD antwoordt dat dit in voorbereiding is.
HD.DAB zegt dat de incidenten niet moeten worden gezien als aanleiding voor een
geheel nieuwe veiligheidsanalyse, Tweede Kamerleden vragen hier met enige
regelmaat om. De huidige analyse voldoet nog steeds.

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

(secretaris)
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