Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

COMITÉ VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVTN)
Kenmerk: 03G456910

Besluitenlijst^
Besluitenlijst van de CVTN-vergadering, gehouden op vrijdag 16 maart 2003
van 14.00 - 15.30 uur in de Commissiekamer van het Kabinet van de ministerpresident
Aanwezig:

de heren Akerboom (ipv H. AIVD), Van de Beek, Dedden,
fi.p.v. DGPZ), Hermsen (plv D.MTVD), Kuijken
(coördinator/Vz) en Schoof (BZK)

Secretaris:

1. Mededelingen
Geen
2.
a.

Besluitenlijst van de CVEN-vergadering van 21 maart 2003
BZ, AIVD en MTVD hervatten de tweewekelijkse, gezamenlijke sitreps, die zich
zullen toespitsen op de situatie Irak en regio,

3. Regeling aanwijzing risicolanden
Het CVTN stemt in met de voorliggende regeling, die voor de eerstvolgende RTV
geagendeerd wordt.
4. Nota extremisme en terrorisme
Dhr. Dessens geeft een korte toelichting op de nota en op de visie van Minjus. Hij is
er een voorstander van als de nota wordt gecombineerd met het visiedocument
terrorismebestrijding.
Het CVIN-comnientaar op hoofdpunten is als volgt
- de AIVD en MTVD beschikken niet over bevoegdheden ter bestrijding van
terrorisme. Wel kunnen de diensten een effectieve rol spelen bij F
- de nota toont feitelijk een volgende i.p.v. een sterk optredende overheid;
- de nota geeft een standpunt over de effectiviteit van bevriezen van tegoeden; de
politieke discussie over dit onderwerp is nog gaande en de standpunten lopen uiteen.
Het is goed hiermee rekening te houden;
- in de nota wordt wel gesproken over sociale cohesie en normen en waarden. Niet
over het verschijnsel van de anti-integratieve elementen binnen Nederland. Deze
passage zou krachtiger kunnen
- in de nota ware ruimte te nemen voor de afloop van de lopende strafprocessen.
Indien er een keuze wordt gedaan om het middel van bevriezing van tegoeden
structureel in te zetten, dan kan het nodig zijn om hiertoe de beschikking te hebben
duidelijk gemaakt moet worden.
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- de nota zou meer aandacht moeten schenken aan de (on-)mogelijkheden om
organisaties op de EU-Iijsten te plaatsen en daaruit eventueel voortvloeiende
maatregelen.
- er zit een zekere spanning tussen deze nota en het visiedocument
terrorismebestrijding. De nota gaat vooral over het handhaven van de huidige situatie
terwijl het visiedocument spreekt over het verruimen van mogelijkheden;
- de nota is vnl. beschrijvend en niet innovatief. Er zou aandacht moeten worden
besteed aan de oplossingen die nodig zijn om juridisch vastlopen van de aanpak van
terrorisme te vermijden, zowel vanuit de strafrechtelijke als de bestuursrechtelijke
invalshoek;
- de opgenomen vergelijking met het buitenland zou helder moeten maken waar de
overeenkomsten en verschillen met die landen liggen. De nota dient helder aan te
geven of en zo ja op welke onderdelen Nederland zich isoleert bij voortzetting van
het huidige beleid;
- in de passages die handelen over het verbieden van organisaties ware tevens
aandacht te schenken aan de effectiviteit van dergelijke maatregelen en het effect
voor de grondrechten van burgers.;
- indien ervoor wordt gekozen om de huidige bestuurlijke lijn te handhaven dient dit
onderbouwd te worden, met aangeven van de daaraan verbonden risico's;
- ten behoeve van de politieke discussie in het kabinet dienen de te maken keuzes en
de consequenties daarvan, mede in relatie tot de buitenlandspolitieke gevolgen helder
te worden omschreven;
- de operationele mogelijkheden van artikel 140 Strafrecht zouden kritisch
beschouwd moeten worden. Ervaring is dat het artikel qua bewijslast niet adequaat is
omdat de Hoge Raad daaraan te hoge eisen stelt
l Bezien moet worden in hoeverre het ter beschikking staande
instrumentarium hiertegen ingezet kan worden. Is dit niet het geval dan zou dit
moeten leiden tot aanpassing c.q. wijziging daarvan.
De voorzitter dankt een ieder voor het gegeven commentaar en stelt voor dat de
CVIN-leden worden betrokken bij het herschrijven en ineenschuiven van de
voorliggende nota's. Voorts dat de CVIN-leden de gelegenheid wordt geboden om
mee te lezen met de nieuwe versie.
Het CVIN stemt hiermee in.

5. Stand van zaken ten aanzien van de Nationale Sigint Organisatie (N.S.O.)
Dhr Dedden gaat in zijn toelichting in op de volgende punten:
- Adviesgroep 7C acht ontvlechting van de AVI van de MTVD op wettelijke gronden
op dit moment niet mogelijk. Hierdoor is er besloten dat de NSO vooralsnog
onderdeel blijft van de MIVD. Een facilitair voor beide diensten werkende
zelfstandige NSO kan eerst gestalte krijgen na wijziging van de Wiv 2002;
P.gini
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- de tegen de uitbreiding van Zoutkamp ingediende bezwaren zorgen voor
aanzienlijke vertragingen op die locatie (mogelijk tot eind 2004). De MTVD
onderzoekt de alternatieven. De vertragingen hebben tot gevolg dat de geplande
bestedingen voor 2003 niet ten voEe gedaan kunnen worden;
- er bestaat nog onduidelijkheid over of als gevolg van de Wiv 2002 de benutting van
HH9SBHSS9moge^jk is. De Adviesgroep 7C zal hierover een advies
gevraagd worden;
- De gereserveerde gelden zijn inmiddels door Def. ontvangen;
De voorzitter concludeert dat er op dit moment geen termen noodzaak is om de RIV
nader te informeren; dat kan via de eigen ministeries. Het CVIN onderschrijft dit.
6. De commissie van toezicht op de I&V-diensten
De voorzitter licht het CVIN in over de gezette en nog te zetten stappen t.a.v. de
Commissie van Toezicht. Ook informeert hij het CVIN over de voorgenomen
benoeming van het 3e lid van de cvt, dhr. Lutken. Gelet op de kritiek van het
driemanschap en van de minister van BZK stelt hij voor om de Adviesgroep 7C te
vragen om een voorstel te doen over de mogelijke wijziging van de
benoemingsprocedure. De uitkomst daarvan kan worden voorgelegd aan de RTV.
Indien het veiligheidsonderzoek naar dhr.Lutken tijdig is afgerond kan dan tevens de
instemming van de RIV met dienst benoeming gevraagd worden. Het CVIN stemt
hiermee in.
7. Philips Crypto
Na de mondelinge toelichting van dhr. Akerboom stemt het CVIN in met het
voorstel om in de vergadering van september 2003 te spreken over de dan door
H.AIVD geformuleerde vervolgstappen.
/

8. Evaluatie nationale en internationale dreiging
MIVD:
Irak
AIVD:

BZ:
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VN Veiligheidsraad: resolutie Irak
Kongo: stammenstrijd
Algerije: gijzeling
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9. Voorbereiding van de RIV van 27 mei 2003
De voorzitter spreekt de verwachting uit dat de gekozen datum voor de volgende
RIV niet handhaafbaar zal blijken i.v.m. het voorziene aantreden van het nieuwe
kabinet. De secretaris zal een nieuwe datum vaststellen (N.B. wordt vrijdag 6 juni
2003, van 09.00 - 10.-00 uur).
In de RIV zullen de volgende punten geagendeerd staan:
- frak en regio

- Reisbeperkingen
- Commissie van toezicht:

10.

- militair relevante ontwikkelingen
- de situatie in Nederland l

- wijziging Wiv 2002 inzake benoemingsprocedure
- (eventueel) benoeming B.A. Lutken

Overige onderwerpen / rondvraag

Dhr. Dessens informeert naar de samenwerking tussen de diensten op het terrein van
terrorisme. Hij ziet soms kennelijk onderling afgestemde stukken, soms ook niet.
Dhr. Schoof voegt eraan toe dat, nu de situatie in Irak min of meer gestabiliseerd is,
er vrijwel geen informatie meer komt De indruk bestaat dat de terroristische dreiging
voorbij is.
Het CVIN constateert dat de nu weer gestarte tweewekelijkse rapportage inzake Irak
nuttig is, maar dat er ten aanzien van de informatievoorziening over terrorisme meer
en regelmatiger informatie gewenst is. De voorzitter geeft aan dat vanuit AZ ook de
minister-president wekelijks geïnformeerd wordt over ontwikkelingen op gebied van
terrorisme. Hij stelt voor in de toekomst te streven naar wekelijkse
informatievoorziening, zo mogelijk d.m.v. gezamenlijke rapportages en analyses. Het
CVTN stemt daarmee in.

De Coördinator van de

W.J. Kuijken
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