
Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

Coördinator I&V Aan de leden van het CVIN
P o s t a d r e s

Postbus 20001
2500 EA Den Haag
Be z o c k a d r e s

Binnenhof 19, Den Haag
C o n t a c t p e r s o o n

D i turn Kenmerk O n d e r w e r p

2 september 2003 03G459475

Recentelijk besprak ik met de heren Dedden en Bot enkele onderwerpen die het
CVIN en de RIV raken. De vraag uw aandacht voor de accentverschuivingen die
hieruit voortvloeien.

a. De rol van het CVIN en de RIV
Het inrichten van meerdere podia waarin over I&V-aangelegenheden wordt
gesproken en besloten achten wij ongewenst en ondoelmatig. I&V-aangelegenheden
worden ten principale besproken in de RTV en in het voorportaal daarvan, het CVIN,
waardoor het een "Haring housc"is voor alles wat verband houdt met I&V. Met het
oog daarop achten wij het van belang om de samenstelling van zowel CVEN als RIV
zo klein mogelijk te houden.
Indien de vergadering van het CVIN dient ter voorbereiding van een vergadering van
de RIV kunnen de secretarissen-generaal van AZ, BZK, Def en Ju desgewenst aan
het overleg deelnemen.

b. Terrorisme
In het deze maand opgerichte Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding (GCT)
heeft ook de DGOOV van BZK zitting. Ons inziens zou hierdoor de vaste
(kern) samenstelling van het CVEN kunnen worden aangepast en teruggebracht tot:
(plv.) Coördinator, H. ATVD, D. MIVD, DGPZ en DGRh. DGRh wordt verzocht
om in CVIN-vergaderingen verslag te doen van het in het GCT besprokene. Met het
oog hierop zal het onderwerp "Terrorisme" een vast agendapunt worden van de
vergaderingen.



C.. De

De AIVD heeft grote behoefte aan het aanbrengen van scherpte en precisie in de
opdrachtverlening/vraagstelling. Ook de MIVD signaleert die behoefte, met name
ten aanzien van de niet aan de inlichtingenbehoefte van Defensie gerelateerde
vraagstelling. De plv. coördinator, die op mijn verzoek en namens mij dit specifieke
onderwerp behandelt, zal het initiatief nemen om, in samenwerking met de diensten
en BZ, te komen tot een gedetailleerde beschrijving van de werkprocessen die met de
vraagstelling en de opdrachtneming verband houden. Voorts zal hij bevorderen dat
de opdrachtformulering zich met name richt op de "witte vlekken" van de
vraagstdler(s) en beter aansluit op de operationele mogelijkheden van de diensten.
Ook dit onderdeel zal een vast terugkerend agendapunt worden.

e.

2.
3.

Gewijzigde agendaopzet CVIN en RTV
Vorenstaande leidt tot de noodzaak om de agenda's van zowel CVIN als RIV aan te
passen. Ik stel voor om in de standaardagenda van het CVEN in ieder geval de
volgende punten vast op te nemen:

l . Mededelingen
Verslag van de laatst gehouden vergadering
a. Buitenlandtaak AIVD

- inbreng opdrachtgever(s) / vraagsteller(s)
- inbreng opdrachtnemer

b. Buitenlandtaak MIVD
- inbreng opdrachtgever^) / vraagstellers)
- inbreng opdrachtnemer

Terrorisme
- Ontwikkelingen nationaal (AIVD)
- Ontwikkelingen internationaal (AIVD en MIVD)
- Terugkoppeling GCT (DGRh)

Evaluatie overige nationale en internationale dreiging
- Overzicht ontwikkelingen door resp. HATVD en DMTVD.
- Overzicht van de voor het CVEN relevante politieke ontwikkelingen
doorDGPZ/BZ.

Voortgang (oprichting) NSO
Voorbereiding RJV-vergadering

4.

5.

6.
7.
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Vorenstaande laat onverlet dat deze agenda nog met andere onderwerpen kan
worden uitgebreid. Indien onderwerpen ook andere ministeries regarderen worden
zij uitsluitend voor de bespreking van het desbetreffende onderwerp uitgenodigd.
Ten aanzien van de RJV zal een soortgelijke agendaopzet gehanteerd worden. Bc
maak hierbij van de gelegenheid gebruik om u te attenderen op de eerstvolgende
vergaderingvan de RTV, die op 22 september a.s. wordt gehouden. De daaraan
voorafgaande vergadering van het CVIN is op 19 september a.s.

Ik ga er van uit dat U hiermee kunt instemmen.

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

W.J. Kuijken

Pigint
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