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Besluitenlijst 21-03-03

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 21 maart 2002
van 14.00 - 15.30 uur in de Blauwe Zaal van het Kabinet van de minister-
president.

Aanwezig:

Secretaris:

de heren Van de Beek, Dedden,
(BZK) en Visser (Vz)

, Van Hulst, Schaper, Schoof

1. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat het CVIN voor de laatste keer onder zijn voorzitterschap
vergadert. Vanaf l april 2003 neemt de heer Kuijken het coördinatorschap over.

2. Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 13 december 2002
Aanvaard
Naar aanleiding van punt 6 (Commissie Feitenonderzoek) wordt opgemerkt dat nu
sprake is van een wijziging van het standpunt. BZK en Justitie gaan er nu van uit dat,
om z.g. protecóve intelligence mogelijk te maken, er toch een wijziging van de Wiv
2002 en de Wet politieregisters noodzakelijk is.

3. Irak
a. buitenlandspolitieke situatie

Dhr. Schaper geeft een impressie van de onderwerpen die in de Europese Raad
van heden werden gesproken en van de sfeer van deze top. Het buitenlands
beleid van de EU is niet besproken.

b. militaire situatie
D.MIVD geeft een overzicht van de militaire svz in Irak en regio
nat/int. Veiligheidssituatie

4. Nota terrorismebestriiding

De leden van het CVIN hebbén met waardering van deze nota kennisgenomen. Daar
waar er voorstellen zijn tot verbetering/aanpassing worden deze rechtstreeks met de
AIVD doorgenomen. In zijn algemeenheid zijn de CVIN-leden van oordeel dat de
nota te breed is opgezet. Bepaalde ontwikkelingen die van invloed zijn op terrorisme
moeten wel gesignaleerd worden maar zouden niet binnen het domein van
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terrorismebestrijding getrokken moeten -worden. Voorbeelden daarvan zijn
persoonsbeveiliging, problematiek van ontwikkelingssamenwerking en de algemene
integratieproblematiek.
Ten aanzien van de voorgestelde GCT is het CVIN van oordeel dat dit orgaan met
name gezien moet worden als een pragmatisch'overlegorgaan waarin breed naar de
bestrijding van terrorisme wordt gekeken en waarin ideeën daarover verder
ontwikkeld worden. Dit betekent dat ook de politie en het OM daarin
vertegenwoordigd dienen te zijn. In de notitie zal ook een eerste uitwerking gegeven
worden van de beantwoording van de vraag op welke wijze een integrale aantak
vanuit I&V gegeven kan worden aan de nieuwe verschijningsvormen van terrorisme.
Het CVIN concludeert dat de nota verder ontwikkeld dient te worden en terugkomt
in het CVIN. Deze nota wordt in deze vorm niet onder de aandacht van de
formateurs gebracht. De AIVD zal, in overleg met Justitie, een korte tekst opstellen
ten behoeve van de formateurs waarin wordt aangegeven dat het terrorisme in zijn
nieuwe verschijningsvormen een grote bedreiging voor de nationale en internationale
veiligheid vormt, dat de bestrijding daarvan veel energie zal vergen en zal nopen tot
nationale en internationale samenwerking en dat de I&V- en opsporingsdiensten bij
de bestrijding van het verschijnsel nieuwe en onorthodoxe wegen zullen moeten
bewandelen.

5. Benoeming leden Commissie van toezicht
De coördinator licht het CVIN in over de stand van zaken bij de benoeming van
de cvt.

6. Evaluatie nationale en internationale dreiging
Er zijn geen bijzonderheden.

7. Overige onderwerpen /rondvraag

a. Rapportage
Het CVTN is van oordeel dat het op dit moment van groot belang is om dagelijks
geïnformeerd te worden over de stand van zaken t.a.v. Irak. Een 14-daagse
rapportage is daarom op dit moment niet het geëigende informatiemiddel. Het
CVIN stemt in met het voorstel om de Sitreps, die door BZ, AIVD en MT/D
tweewekelijks worden vervaardigd, stop te zetten. In plaats daarvan zal de MTVD
de dagelijkse sitreps naar alle CVIN-leden sturen; de ATVD zal hetzelfde doen
met het fBBHHHHI terwijl BZ de dagelijkse rapportages, die nu veelal voor
intern gebruik worden opgesteld, eveneens onder de CVIN-leden zal verspreiden.
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b.RTV
Het CVIN is van oordeel dat gelet op de situatie in Irak, een bijeenkomst van de RIV
noodzakelijk is. De voorzitter zal de MP voorstellen een RIV te beleggen op vrijdag
28 maart 2003, voorafgaande aan de MR.

c. Dankwoord
Dhr. Van Hulst dankt, namens de overige CVIN-leden, dhr. Visser voor zijn
inspanningen en betrokkenheid en wenst hem succes in zijn volgende werkkring.

/

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
namens .
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