
COMITé VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk: 3063334

Conclusies 14-03-08

Conclusies van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 14 maart 2008 van
14.00 tot 15.00 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

Aanwezig:

Secretaris:

de heren Bouman (AIVD), Casteleijn (Def), (Ju), Eek
(AZ), Geerts (BZ), Joustra (NCTb), (MIVD) , Schoof (BZK)
en Van Zwol (Vz/AZ).

1. Mededelingen
De Voorzitter geeft aan dat de heer Cobelens wordt vervangen door de heer
De Voorzitter stelt voor om op 28 maart 2008 een extra CVIN te houden in
aanwezigheid van de DG-en van EZ over de drie toegestuurde rapportages van de
AIVD.
Het CVIN stemt hier mee in.

2. Conclusies van de CVIN-vergadering van 9-11-2007 en van 8-2-2008
De conclusies van 9 november 2007 en 8 februari 2008 worden vastgesteld.
Naar aanleiding van de conclusies van 8 februari 2008, onderwf

F.valnarie nattnnale en internationale dreioi
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Vert. MIVD deelt de CVIN-bijdrage van de MIVD uit aan de leden (2008007130,14
maart 2008). Kortheidshalve wordt naar de schriftelijke bijdrage verwezen.
DGV verzoekt om aandacht te besteden aan! • • Ben Afghanistan in het Echt van
een mogelijke EU-politiemissie.

pDGPZ deelt mede dat de ambassade in Libanon:
sniveau.1

sloten in verband

Vert MIVD geeft aan dit punt na te gaan.
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De Voorzitter concludeert dat de notitie aangeboden wordt aan de RNV van 27 mei
aangevuld met een kort reisverslag.
Het CVIN stemt hier mee in.

5.

pDGPZ geeft aan dat de samenwerking met de diensten goed verloopt. Spreker
informeert naar de positie van D4 in de nieuwe topstructuur van de AFVD.
H.AFVD antwoordt dat de visie en missie bepalend zijn voor de structuuraanpassing.
Dit leidt in ieder geval tot een A-directie en een D4-directie.
De Voorzitter vraagt of de informatie van de diensten van toegevoegde waarde is
voor BZ ten opzichte van de informatie vanuit de posten.
pDGPZ antwoordt bevestigend, er is sprake van een stijgende lijn.
H.AIVD voegt toe dat er ook een toegenomen productie is, waar zaken sneller
worden geëxploiteerd.
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7. Aansturing en financiering NBV
De Voorzitter geeft aan dat het voorstel wat abstract blijft. Het lijkt nu te gaan om
een verdubbeling van de capaciteit en een financiële claim.

De uitbreidingen kunnen niet uit de reguliere groei omdat het een uitbreiding van
taken is. Uitbreiden voor de overheid, betekent ook geld van de overheid. Met de
huidige bezetting kan maar matig aan de behoefte worden voldaan, er is meer ruimte
nodig.
DGV stelt dat inhoudelijk de behoefte duidelijk is en daar zijn we het over eens. Nu
volgt dus de financiële discussie.
De Voorzitter geeft aan dat de financiën moeten worden geregeld in het reguliere
begrotingsproces. De urgentie wordt onderschreven door spreker. Het is nu echter
wat vaag opgeschreven, dat moet beter beargumenteerd worden en van voorbeelden
worden voorzien.
NCTb sluit zich aan bij de Voorzitter.
HDDAB sluit zich ook aan bij de Voorzitter. Spreker informeert naar het algemene
karakter versus de specifieke verzoeken van Defensie.
H.AIVD antwoordt dat bestaande taken worden gehandhaafd. Spreker heeft er
behoefte aan om duidelijk te hebben of het belang wordt gedeeld en het CVTN het
eens is met de AIVD dat het hier nieuwe taken betreft.

De Voorzitter concludeert dat het belang niet ter discussie staat, dit wordt
onderschreven. De notitie moet worden aangepast conform het besprokene en kan
worden aangeboden aan de RNV van 27 mei.

8. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

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

(secretaris)
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