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INLICHTINGENDIENSTEN
NEDERLAND (CVIN)
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Conclusies van de CVTN-vergadering, gehouden op vrijdag 14 november 2003
van 14.00 -15.30 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP

Aanwezig:

Secretaris:

de heren Van de Beek (plv. coördinator/Vz), Dedden,
Schoof, Siblesz en (i.p.v. Bot)

1. Mededelingen
Omdat deze vergadering mede dient ter voorbereiding van de RIV van 16 december
as. wordt de RTV-agenda besproken bij agendapunt 10. Vastgesteld wordt dat er geen
behoefte is aan een extra CVIN.

2. Conclusies van de CVIN-vergadering van 17 oktober 2003
Zonder opmerkingen vastgesteld.

3. De Turkse amnestiewet
Het CVIN neemt met instemming kennis van de notitie van'DGRh. DGPZ draagt
de in deze notitie beschreven lijn binnen BZ uit als het Nederlandse beleid terzake.

4.

De ATVD en de MTVD stellen, naar aanleiding van de totale in de notitie van
D.MTVD beschreven problematiek, gezamenlijk een nieuwe regeling op en doen
hiervan mededeling in het CVIN van januari 2004.

5. Aanwijzingsbesluit artikel 59 WW 2002
(brief van plv. H. AWD d.d. 6 november 2003, kenmerk 2079257/01, met

bijlage)
Het CVIN stemt in met deze regeling en met de behandeling daarvan in de RIV van
16 december 2003.

6. Opdrachtverlening onderzoek betreffende andere landen 2004
De voorzitter geeft een toelichting op het resultaat van de besprekingen met BZ en
de diensten. Gekozen wordt voor één besluit, gelden voor beide diensten.
Op 3 onderwerpen wordt gestreefd naar verbijzondering van de vraagstelling, waarbij
specifieke aandacht wordt gegeven aan de vraag over wat de vraagstellende partij

betere afstemming van de bedrijfsvoering. Vanuit het opdrachtgeverschap draagt het
bij tot een betere politieke verantwoordelijkheid. De diensten zullen bij de uitvoering
streven naar samenwerken, afstemmen en gezamenlijke rapportages. De ATVD en de
MTVD zullen deze verbijzondering tezamen met BZ uitwerken. De secretaris zal
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DGRh een conceptopdracht toesturen, zodat deze kan beoordelen in hoeverre de
voor Justitie van belang zijnde onderwerpen voldoende zijn afgedekt. Gestreefd
wordt naar afronding omstreeks 5 december 2003.
Het CVIN stemt in met de geschetste gang van zaken en het daaraan verbonden
tijdpad.

7. Terrorisme gerelateerde onderwerpen
a. GCT - stand van zaken: DGRh geeft een toelichting op de komende

activiteiten van het GCT en het COTB. Ak belangrijkste bespreekpunten noemt hij:
- het EU-voorzittcrschap
- de vrijlating van potentiële terroristen
- de aanpak van personen die buiten strafrecht en vreemdelingenrecht vallen
- de berichtgeving betreffende terrorisme gerelateerde zaken
- de rapportage aan de TK inzake het Actieprogramma

8. Stand van zaken ten aanzien van de oprichting van de nationale Sigint
Organisatie
Het CVTN neemt met instemming kennis van de toelichting van D.MTVD. De
Stuurgroep NSO zal medio december nader geïnformeerd worden.

9. Evaluatie nationale
AIVD:

MTVD:

Dreiginginschatting vredesoperaties Nederlandse
it

BZ / DGPZ:
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10.a.Nabespreking van de RJV van 7 november 2003
DGRh zal bij de uitwerking van de door de RTV gevraagde verkennende notitie het
GCT betrekken. Tevens zal daarbij betrokken worden de laatste bevindingen op het
terrein van terroristische dreigingen in Nederland, zoals deze door de AIVD zijn
vastgesteld.

b.De RW van 16 december 2003 (NB: verplaatst naar 19 december 09.00 uur)
Op de agenda staan tot nu toe de volgende onderwerpen:
- het VIR-BI
- het Aanwijzingsbesluit artikel 39 WTV 2002
- de verkennende notitie van Justitie m.b.t. het gebruik van informatie van
inlichtingen en veiligheidsdiensten van effectieve bestrijding van het terrorisme.
- een overzicht van de nationale en internationale spanningen

Ter vergadering wordt de als dan gereed zijnde buitenlandopdracht 2004 voor
instemming voorgelegd aan de ministers van BZ, BZK en Def, waarna de MP de
opdracht kan verlenen.

11. Rondvraa

gaat in op de overdracht van activiteiten van Philips Crypto naar andere
Nederlandse bedrijven.
Ter vergadering wordt uitgereikt het vergaderschema van het CVTN voor 2004.

De plaatsvervangend coördinator
van de inlichtingen- fa. veiligheidsdiensten,.
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