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COMITÉ VERENIGDE
INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)

Kenmerk 03G460817

Conclusies 17-10-03

r

Conclusies van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 17 oktober 2003
van 14.00 - 15.30 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP

Aanwe2ig: de heren Bot, Dedden,
(i.p.v. Siblesz) en Kuijken (coördinator/Vz)

Secretaris:

1. Mededelingen
Geen

2. Conclusies van de CVTN-vergadering van 19 september 2QQ3
Zonder opmerkingen vastgesteld.

3. Nagekomen tukken tb.v. de RIV van 10 oktober 2003

: gegeven is inmiddels gemeld aan de ministers van BZ en BZK. Het
CVIN stemt in met het voorstel deze BZ notitie in de komende RTV te bespreken,
aangevuld met een notitie van de MTVD/AIVD terzake van het zojuist gemelde.
b. Tiende vernieuwde Sitrep

kan leiden tot controle en het achteraf afleggen van verantwoording, stemt het CVTN
in met het voorstel om
Ie. In het Sitrep zichtbaar te maken welke de door de diensten ingebrachte
intelligence is en welke de politieke appreciatie (de BZ-invalshoek) daarvan is;
2e. Eventueel voorkomende verschillen van inzichten in het Sitrep op te nemen;
3e. De Sitreps te voorzien van een samenvatting.
c. Gezamenlijk Comité Tecrorisroebestrijflirig - Bnef van de minister van Justitie
Het CVTN stemt in met het voorstel deze brief te agenderen voor de komende RTV

4. (Concept Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie

(Brief van H.AIVD dd. 9 oktober 2003, kenmerk 2065909/01 met drie bijlagen)
Het CVIN stemt in met het voorstel dit voorschrift te agenderen voor de RIV-
vergadering van 16 december 2003, daarbij aantekenend dat het voorschrift eveneens
zal worden geagendeerd voor een komend SG-beraad en tenslotte afzonderlijk zal
worden geagendeerd voor bespreking in de Ministerraad.
Dhr. Bot voegt daaraan toe dat het voorschrift zijdens de AIVD nog zal worden
voorzien van uitvoeringsbesluiten. Verder merkt hij op dat de gekozen vorm van het
VIR-BI het noodzakelijk maakt dat zowel de BVA's als de SG's van de
departementen consequent aandacht besteden aan de uitvoering van het voorschrift.
De ATVD zal zo nodig de SG's daarop aanspreken.
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5. Terrorisme gerelateerde onderwerpen
a. GCT - stand van zaken: mondelinge toelichting.

Dhr. Van den Heuvel meldt dat in het COTB is besloten om in kaart te brengen
welke type beleidsinstrument de bij terrorismebestrijding betrokken diensten
hanteren.

b. Eventuele overige ontwikkelingen: mondelinge toelichting
AIVD:

f.

C

• De EU-diensthoofden hebben overleg gevoerd over de I&V-inbreng ten
behoeve van de EU. Vooralsnog beperkt zich dit tot de invalshoek van de
bestrijding van terrorisme.

MIVD (schriftelijke bijdrage wordt ter vergadering uitgedeeld):
Irak: dreiginginschatting

f>. Stand van zaken ten aanzien van de oprichting van de Nationale Sigint
Organisatie
De conceptbrief aan de TK zal naar verwachting spoedig afgestemd zijn.
Defensie zal de RTV daarover schriftelijk informeren.

7. Evaluatie nationale en internationale dreiging
MIVDJ

ATVD:.

; op Konvooi VS in Gaza-strook

Pigini
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i

- EU-conventie: een verkeerd gegeven instructie leidde onlangs tot een
onterechte blokkade. BZ heeft zulks inmiddels rechtgezet

BZ:

ju:

8. Voorbereiding van de RTV van 7 november 2003
De volgende onderwerpen worden geagendeerd:

l. Terrorisme
a. Brief van de Coördinator I&V inzake de rolverdeling van onderraden en
Ambtelijke voorportalen op het terrein van terrorismebestrijding
b. Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding (GCT)
(brief van de minister va
c. r

3. Irak (stand van zaken)
(Vernieuwd Sitrep Irak
4."

(De MIVD/Def informeert de RIV schriftelijk terzake van het convenant en
conceptbrief aan TK)

9. Overige onderwerpen / rondvraag
Geen

de inlichtinge/f^en veiligheidsdiensten,

W.J. Kuijken
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