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1. Mededelingen
De Voorzitter deelt mee dat dhr. Schaper zich heeft afgemeld.

2. Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 13 december 2002
Aanvaard met de volgende aantekening:
- onder punt 6a wordt 'een dergelijk rapport' gewijzigd in: beleidsconsequenties.

3. Visiedocument
Het visiedocument is nog niet beschikbaar. Het CVIN is van oordeel dat een notitie
met daarin enkele hoofdpunten t.a.v. een gemeenschappelijke visie op terrorisme op
korte termijn beschikbaar moet zijn t.b.v de kabinetsformatie.

4. Notitie Stcafrechtrliik instrumentarium terrorismebestriiding
Het CVIN stelt vast dat het strafrechtelijk instrumentarium in het algemeen als
voldoende adequaat kan worden beschouwd. Wel is het van belang een lijst van
organisaties op te stellen die met het bestaande instrumentarium dienen te worden
aangepakt. In dat verband moet vooral worden gedacht aan bevriezing van financiële
tegoeden. In aanvulling daarop kan worden afgedwongen dat geen goederen en
diensten meer geleverd kunnen worden aan organisaties waarvan tegoeden zijn
bevroren. Zodoende kan het feitelijk functioneren van deze organisaties worden
bemoeilijkt.

5. Rol van de I&V-diensten bij de bestrijding en vervolging van terrorisme
De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam heeft geoordeeld dat het verkregen
bewijsmateriaal afkomstig van de ATVD als rechtmatig beschouwd kan worden,
aangezien de terrorismeofficier de verkregen informatie vooraf heeft getoetst Het
CVIN is van oordeel dat verdere ontwikkelingen in de rechtspraak moeten worden
afgewacht. Dat laat onvedet dat het aangewezen is te onderzoeken of wijzigingen van
de bestaande wet- en regelgeving op termijn noodzakelijk dan wel wenselijk zijn.

6. Com ssie Feitenonderzoek
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Het CVTN stelt vast dat de aanbevelingen van de commissie Van den Haak binnen
het bestaande wettelijke kader van de WTV kunnen worden uitgevoerd. De AIVD
kan binnen het bestaande kader dreigings- en risicoanalyses vervaardigen. Protective
intelligence is als middel bij het vervaardigen van risicoanalyses toelaatbaar tot men
komt op het punt van gericht onderzoek.

7. Benoeming leden Commissie van toezicht
Het CVIN is van oordeel dat de voordracht voor de benoeming van een voorzitter
van de commissie moet worden afgewezen nu er, in tegenstelling tot het wettelijke
vereiste, twee kandidaten zijn voorgedragen. Voorts concludeert het CVIN dat de
bestaande procedure de benoeming van commissieleden in de praktijk te zeer
bemoeilijkt. Derhalve zal de benoemingsprocedure op termijn moeten worden
vereenvoudigd.

8. Evaluatie nationale en internationale dreiging
AIVD:

MIVD:

..

8. Overige onderwerpen/rondvraag

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

mr. dr s. R.K, Visser
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