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3 oktober 2002 02G440621 De RQV van 15 oktober 2002 

Inleiding 
Op 15 oktober 2002 vindt de eerste vergadering plaats van de Raad voor de 
Coördinatie van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (RGV). Deze vergadering 
wordt vooral benut om u in kennis te stellen van een aantal belangrijke 
ontwikkelingen op het gebied van nationaal en internationaal terrorisme en de situatie 
in Irak. Om de vergadering niet onnodig te belasten informeer ik u in deze brief over 
enkele procedurele aangelegenheden die specifiek betrekking hebben op de RQV en 
die soms een afwijking zijn van hetgeen bij de andere onderraden gebruikelijk is. Op 
enkele onderdelen wordt uw instemming gevraagd. 

a. Naamswijziging 
Bij de omzetting van de MIQV in een onderraad is abusievelijk de naamgeving 
inhoudelijk gewijzigd. Voorgesteld wordt om de RQV te hernoemen in Raad voor 
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (RIV). De taken van de MIOV gaan over op 
de RIV. 

b. Vergadeifrequentie 
In overleg met de minister-president is vooralsnog vastgelegd dat de RIV tenminste 
drie maal per kalenderjaar vergadert, te "Weten twee maal in de eerste helft van het 
kalenderjaar en één maal in de tweede helft van het jaar. Ad hoc vergaderingen of 
spoedberaad kunnen op verzoek van een van de leden te allen tijde worden ingelast. 
De RIV wordt bijeengeroepen door de minister-president, al dan niet op verzoek van 
een van de leden of van de coördinator van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. 
De RIV kan, indien zulks ge--wenst wordt, ook in beperkte samenstelling vergaderen. 
In dat geval wonen, naast de leden, alleen de coördinator van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten en de secretaris het overleg bij. 
Indien de RIV vergaden over de buitenlandtaak van de AIVD of de MIVD wordt in 
ieder geval de minister van BZ voor het overleg uitgenodigd. 
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c. Samenstelling 
De samenstelling van de RIV is als volgt: 
de minister-president (voorzitter}, de vice-ministerpresidenten, de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie 
zijn de vaste leden. Gelet op het bijzondere karakter van deze onderraad gelden 
afwijkende regels voor de vergadering. Andere ministers kunnen uitsluitend op 
uitnodiging de vergadering bijwonen. Zij worden voor het overleg uitgenodigd indien 
er in de RIV onderwetpen aan de orde komen die de belangen van die minister(s) 
regarderen, zulks ter beoordeling van de lv1P. 
V as te ambtelijke deelnemers in h~t overleg in de RIV zijn: 
• de voorzitter en leden van het CV1N; 
• de secretarissen-generaal van de ministeries van AZ, BZK, Def en Ju, die 

desgewenst aanwezig kwmen zijn; 
• een secretaris aan te wijzen door de minister-president. 
Vervanging van de leden en ambtelijke deelnemers is niet toegestaan. 

d. Ambtelijk voorportaal 
Het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN), fungeert als het 
ambtelijk vootportaal van de RIV. Indien de vergadering van het CV1N dient ter 
voorbereiding van een vergadering van de RIV kunnen desgevvenst de eerder 
genoemde secretarissen-generaal aan het overleg deelnemen. 

e. Afwijking t.o.v. andere onderraden 
De vergaderstukken worden slechts naar de leden en de ambtelijke 
vertegenwoordigers van de RIV gezonden. De conclusies worden gezonden aan de 
leden van de Ministerraad, alwaar de vaststelling plaatsvindt. 

In de RIV van 15 oktober a.s. wordt uw instemming met het vorenstaande gevraagd. 

mr.drs. R.K. Visser 
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