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COMITé VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk: 3049068

Conclusies 28-09-07

Conclusies van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 28 september 2007 van
14.00 tot 15.00 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

Aanwezig: de heren Bot (AIVD), (Ju), Van Eek (AZ), Geerts (BZ),
(Def), (MIVD) en Van Zwol (Vz/AZ).

Secretaris:

1. Mededelingen
De Voorzitter geeft aan dat de vervangt. De heren
Joustra en Schoof zijn verhinderd. De SIA is abusievelijk niet op de agenda vermeld
en kan bij agendapunt 3 kort worden behandeld. Voor de RNV van 20 november is
overeengekomen dat de AIVD een presentatie verzon

De agenda van de RNV is aangepast, de notitie van de DSI is nog niet gereed voor
behandeling en van de agenda gehaald. Toegevoegd is de rapportage Virbi op
verzoek van de AIVD. Verder stelt de voorzitter voor dat H.AIVD tijdens de RNV
een korte toelichting geeft op de op 9 oktober aan de Tweede Kamer aan te bieden
publicatie Hadicale dawa in verandering'. Voor de ministers van BZK, Ju, WWI en
MP is een duiding in de maak.

2. Conclusies van de CVIN-vergadering van 29 juni 2007
De conclusies worden vastgesteld.

aHD.DAB vult aan dat de bief recent is uitgegaan.
pH.AIVD meldt de leden dat over de veiligheidsonderzoeken eind augustus een brief
naar de Tweede Kamer is gegaan. In de brief wordt gemeld dat voor mei 2008 alle
achterstanden zijn weggewerkt en de herhaalonderzoeken worden opgestart, vanaf
augustus 2008 zullen de wettelijke termijn voor de A-onderzoeken worden gehaald.
De Voorzitter spreekt zijn complimenten voor deze forse inspanning uit

3. Evaluatie nationale en internationale
?H AIVD eaat in op de toegestuurde SIA. l

Over de publicatie "Radicale dawa in verandering' geeft spreker aan dat de
golfbewegingen in de radicalisering in de media en de reacties hierop op het web
aanwezig blijven. In de publicatie worden twee risico's gesignaleerd. Het
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onverdraagzaam isolationisme dat zich bijvoorbeeld uit in toepassing van de sharia
en islamitische huwelijken. Daarnaast wordt een antidemocratische stemmint
gesignaleerd die met verve wordt gepredikt

D.MTVD deelt de CVIN-bijdrage van de MIVD uit aan de leden. Kortheidshalve
wordt naar de schriftelijke bijdrage verwezen.

r aglna

2/3



Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

pDGPZ geeft voorst aan dat door Nederland het verzoek om het Hariri-tribunaal
hier te vestigen welwillend tegemoet wordt getreden. Al deze ontwikkelingen zorgen
echter ook voor een hoger profiel van Nederlandse ambassades in Beiroet en
Damascus. Er is extra aandacht voor eventuele

5. Overige onderwerpen/rondvraag
pH.AIVD geeft een kort toelichting over de Virbi-rapportage en de brief van AZ
hierover. Spreker geeft aan dat de rubricering van de besluitenlijst van de
Ministerraad (MR) te hoog is en dat dit punt niet wordt herkend door AZ. Spreker
stelt voor om de bezwaren van AZ te behandelen in de RNV en MR. Voorts is het
niet de bedoeling om het Virbi te vereenvoudigen, maar om de departementen meer
ruimte te bieden in de wijze waarop de niveaus worden bereikt. AZ heeft hierover
aangegeven dat ook in het huidige bestel de mogelijkheid is van risicomanagement,
dit wordt echter te weinig toegepast of erkend. De AIVD herkent het mogelijk
kennisgebrek over het Virbi niet als basis voor het probleem, wel is de regeling
schijnbaar te rigide opgesteld.
De Voorzitter geeft aan dat vóór de RNV nadere afstemming van de AIVD met AZ
dient pkats te vinden. Inhoudelijk lijken de punten niet ver uit elkaar te liggen.

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

Planning 2007: CVTN op 9 november en RNV op 20 november.
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