
Kabinet van de Minister-President
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COMITÉ VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk: 03G460139

Conclusies 19-09-03

Conclusies van de CVIN-vetgadering, gehouden op vrijdag 19 september 2003
van 14.00 - 15.45 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP

Aanwezig:

Secretaris:

de heren Van de Beek, Bot, Dedden,
(coördinator/Vz) en Siblesz

Kuijken

1. Mededelingen
a. DGOOV blijft lid van het CVIN;
b. Vervanging van een CVTN-lid is bij uitzondering toegestaan en alleen door de
officiële plaatsvervanger.

2. Conclusies van de C VIN-vergadering van 16 mei 2003
Zonder opmerkingen vastgesteld.

3. Proliferatin Security Initiative
BZ, Ju, VenW, EZ, AIVD en MTVD zijn bij dit initiatief betrokken. De nationale
rechtsregels zijn uitgangspunt voor het Nederlandse handelen binnen het PSI.

4. Terrorisme gerelateerde onderwerpen
a. Turkije: [j
Om voorbereid te zijn om eventuele verzoeken van Turkse zijde om bepaalde
personen de toegang tot Nederland te weigeren en/of aan Turkije uit te leveren zal
BZ, in overleg met Justitie en de ATVD, de Nederlandse standpuntbepaling
voorbereiden.

Het CVIN neemt kennis van deze AIVD-notitie
c.

Deze notitie wordt ter kennis gebracht van de RIV.

• De secretaris zal een oplegnotitie voorbereiden waarin de rol en
van CVIN-RIV. GCT-RvdVR en ICV-RvdVR wordt
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e.

Het v-v UN concmaeert aac er sp
/analyses van de MTVD en AIVD.

|en die tweewekelijks uitmondt in de gezamenlijke Sitreps.
Het CVIN verzoekt via het Sitrep-overleg om een aangepaste notitie voor de RIV.
Deze notitie dient mede te worden opgesteld met het oog op het informeren van de

f. Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding (GCT
DGRh informeert het CVIN over de startbijeenkomst van het GCT. Het GCT heeft
twee functies t.w. enerzijds het fungeren als ambteEjk voorportaal voor de RvdVR
t.a.v. besluitvorming over de aanpak van het terrorisme en anderzijds het overleg en
advisering over vraagstukken van praktische aard liggend tussen beleid en uitvoering.
De diensten geven aan dat hun informatieverstrekking aan het GCT zich beperkt tot
het aandragen van casus. Operationele informatie/ intelligence behoort tot het
domein van het CVIN. Een korte schriftelijke mededeling over de start van het GCT
en de relatie RvdVR en RJV wordt door Ju ten behoeve van het informeren van RW
opgesteld.

5, Stand van zaken ten aanzien van de oprichting van de Nationale Sigint
Organisatie (N.S.O.)

DMIVD en Plv. H.AIVD informeren het CVIN over de uitkomsten van het
ministeriële overleg (BZK/Def) inzake de NSO. De RTV wordt terzake
geïnformeerd d.m.v. het dan gereed zijnde convenant en een conceptbrief t.b.v. de
TK.

6.
De notitie van de AIVD wordt aan

wordt ter kennis van de RIV gebracht.

7. Overdacht van activiteiten van Philips Crypto B.V.
Het CVTN stemt in met de geformuleerde beslispunten.

8. Voortgangsrapportage Samenwerkingsverband PIDS
a. het CVIN verzoekt DGRh te bevorderend dat er twee maal per jaar aan het CVTN
gerapporteerd wordt;
b. In de rapportage dient een overzicht van stand van zaken t.a.v. de voornaamste
projecten binnen het samenwerkingsverband te worden opgenomen.
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9. Evaluatie nationale en internationale dreiging
AIVD:

• VS-minister Rich heeft bezoek aan Nederland uitgesteld Hij is nu
voornemens om op 26 oktober ons land te bezoeken

• De ambassadeur van het VK in Nederland is voornemens om aan AZ en BZ
zijn ongerustheid kenbaar te maken over enkele artikelen in de concept EU-
conventie i.v.m. de mogelijke nadelige effecten voor de nationale I&V-
diensten. De ATVD deelt die ongerustheid.

MTVD:
D.MTVD biedt aan het CVIN de volgende evaluaties aan:

• De militaire en politieke situatie in Irak

• Dreigingaspecten terrorisme in uitzendgebieden
Enkele van deze evaluaties zullen worden betrokken bij de aan de RTV op te stellen

BZ:
• Iran: ontwikkelingen op nucleair gebied.

BZ zalJH HBBHHHI, een notitie opstellen om de RJV over dit
onderwerp nader te informeren.

10. Voorbereiding van de RIV van 10 oktober 2003
De volgende onderwerpen worden geagendeerd
a.
b.

c.
d. Iran (Ontwikkelingen op nucleair gebied)
e. Gez. Comité Terrorismebestrijding (GCT)
f.

actie: AIVD
actie: AIVD/MTVD
(opleg door secretaris RTV)
actie: BZ i.o.m. ATVD/MIVD
actie: BZ|
actie: Justitie
actie: ATVD

g. N.S.O. (convenant en conceptbrief aan TK) actie: MTVD/ATVD
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11. Overige onderwerpen / rondvraag
• De voorzitter vraagt aandacht voor een brief van vice-MP De Graaf aan de

MP inzake de informatieverstrekking aan de Commissie IVD van de Tweede
Kamer. De secretaris zal in overleg met de AIVD en de MIVD, een concept-
antwoordbrief opstellen waarin de lijn ten aanzien van de
informatieverstrekking aan de Cie IVD wordt uitgelegd.

• PHATVD vraagt aandacht voor de spoedige beantwoording van
Kamervragen inzake Irak. Zulks m.h.o.o. een op 25 september plaatsvindend
A.O.

• Zaak Erkel: DGPZ antwoordt desgevraagd dat er geen ontwikkelingen te
melden zijn.

De coördinator v .eidsdiensten,
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