
Kabinet van de Minister-President COMITé VERENIGDE
Ministerie van Algemene Zaken INLICHTINGENDIENSTEN

NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk: 3071536

Conclusies 21-11-08

Conclusies van de CVTN-vergadenng, gehouden op vrijdag 21 november 2008 van
14 00 tot 15 00 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

Aanwezig. de heren Anmnk (Der), Bot (NCTb), Bouman (AFVD),
(Ju), Eek (AZ/Vz), De Groot (BZ), Schoof (BZK) en In het Veld

Secretaris (AZ)

1. Operung en mededelingen
De plv. Coördinator geeft aan dat de aanwezigheid van de Coördinator in de
Ministerraad vereist is, spreker zal het voorzitterschap waarnemen
De voorzitter heet de heer De Groot, pDGPZ, welkom in het CVIN Voorts meldt
spreker dat op 2 december een extra Rijksministerraad plaats vindt Verzocht is de
agenda's van de onderraden te bezien. Aan de leden wordt voorgelegd of de

9 januan en de RNV-agenda van 20 januan verplaatst kunnen worden Tevens wordt
verzocht om de RNV pro-forma plaats te laten vinden, waarbij de Jaarplannen van
de diensten, DTN15 en de 9' voortgangsrapportage Terrorisme geagendeerd worden
Spreker geeft aan dat gelijk agendapunt 7 wordt behandeld.
DGV merkt op dat de frequentie en tijdsduur van de RNV al beperkt is Spreker
betreurt het uitvallen van de RNV en waarschuwt voor het devalueren van de RNV
Voorzitter meldt dat AZ werkt aan een andere opzet van de RNV met meer
aandacht voor inhoudelijke/thematische verdieping Het signaal is duidelijk

De CVIN gaat akkoord mei de pro-forma vergadering en agendering RNV.

2 Conclusies van de C VIN-vergadering van 16 mei 2008
Het verslag wordt vastgesteld
pDMIVD merkt naar aanleiding van het verslag op, dat de noüüe over j
aangeboden is aan het CVIN (agendapunt 9)

3 Jaarrapport Aanwijzing 2008
De voorzitter constateert dat de jaarrapportage over het aanwijzingsjaar 2008 van de
MIVD niet tijdig gereed was voor behandeling Het verdient de voorkeur de
rapportages van beide diensten gelijktijdig te behandelen
SG-Def wenst nader af te spreken in welke vorm de jaarrapportage aangeleverd
wordt aan het CVIN.
De voorzitter stelt voor om te rapporteren op hoofdlijnen met een omvang van circa
5 pagina's Voorts stelt spreker voor om de rapportages gezamenlijk te behandelen in
de CVIN van 9 januan

Het CVIN stemt in met het voorstel van de voorzitter
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4 Evaluatie Aanwiizing 2008-2012. v

De secretans steltvoor om komende week een afrondende bespreking te
organiseren, waarbij een vertegenwoordiger van de NCTb wordt uitgenodigd.

Het CVIN stemt hier mee in en dnngt aan op spoed, de evaluatie moet nog dit jaar
worden vastgesteld

5 Jaarplannen AIVD en MIVQ
De voorzitter stelt eerst het AIVD-jaarplan aan de orde
pNCTb vraagt of er inderdaad minder aandacht wordt gegeven aan
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HAIVDE ndat het uitsluitend de openbare orde aspecten betreft De andere
zaken | £worden geïntensiveerd, zoals ook blijkt uit de paragraaf
pnoriteiten op pagina 3.
pNCTb wijst voorts op de tekst op pagina 16 Spreker geeft aan dat het halfjaarlijkse
updates van de dreigingsanalyse zijn Overige tekstuele opmerkingen worden op
papier aangeleverd bij de AIVD
HAIVD antwggjd het punt mee te nemen De tekstvoorstellen kunnen afgestemd
worden met|

pDGPZ is content met het AIVD jaarplan. Spreker vraagt of het vooijj

Gewerkt wordt voorts aan een betere koppeling tussen regiodirccties en de AIVD
HAIVD stelt voor om begin 2009 een presentatie te geven over de reorganisatie
Uitgangspunt vormen meer flexibele teams, de capaciteit van de j

l zal toenemen

pDGPZ pleit ervoor wel te bezien of er ruimte is en dit dan ook aan BZ kenbaar te
maken Zo kan een betere afstemming russen vraag en capaciteit worden
bewerkstelligd.
HAIVD vult aan dat er bij een acuut probleem gekeken wordt naar de prioriteiten,
waarbij flexibel in binnen- of buitenlanddirecaes ingezet kan worden.

De voorzitter complimenteert de AIVD met de bereikte kortere doorloopnjden van
de veiligheidsonderzoeken.

HAIVD wijst de leden
is zeer actueel,
Spreker geeft diverse recente concrete voorbeelden. Hetzelfde geldt|

l Dit vraagt fors meer
capaciteit van de dienst en js zeer bedreigend
DGV vraagt of er sprake is een terugkerend fenomeen.
HAIVD antwoordt dat de aandacht van de diensten sinds 2001 in hoofdzaak gericht

SG-Def stelt voor om dit thema nader te duiden m de RNV nieuwe stijl
HAIVD sluit zich hier bij aan AIVD en MTVD zullen dit gezamenlijk voorbereiden

De voorzitter stelt het jaarplan van de MTVD aan de orde
pDGPZ geeft aan wat kleinere zaken bilateraal af te stemmen
SG-Def informeert de leden over de personele vulling bij de MIVD Vacatures zijn
lastig op niveau te vullen.
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pDMTVD geeft aan dat er een aanzienlijk aantal vacatures is op het totale
personeelsbestand De vulling hangt samen met de positie van de dienst als
onderdeel van Defensie
HAFVD geeft aan bewust te moeten stoppen met het vullen van de vacatures.!

De voorzitter vraagt of nader ingegaan kan worden op de samenwerkingsrelatie
tussen ISTAR en MIVD. Hoe verhoudt dit zich tot controle en toezicht door de
CTIVD. Spreker stelt voor om dit onderwerp m de CVIN te agenderen.
pDMTVD geeft aan dat de WTV geen extratemtonale werking kent, maar dat het
buiten de kaders van de WIV optreden maatschappelijk niet wenselijk is Het
optreden geschiedt op basis van mandaat en verdragen De CTTVD knjgt wel een
rapportage op basis van de Aanwijzing SG, informeel is dit al besproken met de
CTIVD.
SG-Def vuil aan dat het beslist met de bedoeling is dat er verkeerde pakkels
ontstaan, wat A niet mag of kan, mag met vervolgens door B wel worden uitgevoerd.
De CVIN wordt in een aparte noüoe nader geïnformeerd over de wijze waarop e.e.a.
is geregeld

Behandeling van het agendapunt is verplaatst naar 9 januari

7. Concept-agenda RNV
Behandeld bij opening/mededelingen

8 Evaluauc nationale
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De voorzitter vraagt naar de veiligheidssituatie van het Seren a-hotel waar de
ambassade tijdelijk gevestigd is
pDGPZ antwoordt dat de situatie nauw wordt gemorutord samen met de AIVD en
dat er wordt geacteerd waar mogelijk De financiële belasting als gevolg van de
beveiligingskosten is echter groot SG-BZ overweegt een claim

MIVD deelt de CVIN-bi e van de MIVD uit aan de leden.

Kortheidshalve wordt naar de schriftelijke bijdrage verwezen.

pessimistisch inschat dan de MIVD
DGV geeft aan dat er een gevoel van onbehagen en verbijstering heerst dat er arca
30 schepen en 250 man worden vastgehouden door piraten.
DDMIVD antwoordt dat het mandaat erg beperkt is De Marine

l Ze bevinden zich
iter in territoriale wateren

DJOA geeft aan dat de zitdng over de OM-besbssing tot met vervolgen van Wüders
op 12 december zal worden gehouden De uitspraak wordt verwacht in februari

pNCTb wijst op de samenvatting van DTN15 Dit is het meest actuele beeld

9.
pDMTVD geeft aan dat het onderwerp uitgebreid aan de orde is geweest bij
agendapunt 5 De noüde spreekt voor zich

De CVIN neemt kennis van de notitie

T K vergaderschema CVIN/RNV 2009
De secretans attendeert de leden op het toegezonden vergaderschema CVTN/RNV
voor 2009 De leden worden verzocht acht te slaan op de geplande onderwerpen
Toevoegingen en wijzigingen kunnen gemeld worden bij de secretans.
Spreker vraagt aandacht voor de aanbiedingsdisaplme (tijdigheid) van stukken aan
het CVIN

De Coördinator van^e-i
namens deze. f

acrmfïgen- en veiligheidsdiensten,

setretans)
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