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Datum aanbieding: 17 augustus 2004

Nummer: 04G468061

'Hamerstuk: Nee

Voorgaande behandeling: N.v.t.

&Korte titel:
~ analyse van VS en Britse onderzoeksrapporten in hun relevantie voor de Nederlandse situatie

;lnhoud en doelstelling van het voorstel:
Q De coordinator van de inlichtingen~ en veiligheidsdiensten heeft in samenwerking met de AIVD en de MIVD in het kort de
, voornaamste conclusies en aanbevelingen van drie onderzoeksrapporten weergegeven en daarbij aangegeven wat de relevantie
k i daarvan kan zijn voor de Nederlandse situatie

'

Voorgesteld besluit:
De weergegeven bevindingen betrekken bij de uitwerking van de voorstellen van de Coördinator Terrorismebestrijding

Interdepartementale afstemming
Gevolgen voor de Rijksbegroting: Nee
Gevolgen voor administratieve lasten: Nee
Overeenstemming met Justitie (wetgevingstoets en effecten analyse): N .v.t.
Aan EU~notificatieverplichting voldaan: N.v.t

Samenhang met int. Verplichtingen verdragen en I of Europese regelgeving: N.v.t
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Ambtelijk voorbereid in: het CVIN (20 augustus 2004)
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Overeenstemming bereikt op ambtelijk niveau: Ja
Overeenstemming bereikt met: AZ, BZK en Def
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Omschrijving geschilpunten:
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·· Afstemming met AZ I DG RVD: Nee
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Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken
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Aan: De leden van de RNV
(ook ter bespreking in het CVIN d.d. 20/8)

Postbus 20001
2500 EA Den Haag
Bc. z oe k ad rc.s

Binnenhof 19, Den Haag
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contact pc r s oon

Datum

K enm e rk

17 augustus 2004

04G468061

Onde r werp

De afgelopen periode zijn in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk
tenminste drie rapporten verschenen die van buitenaf een analyse ex-1-'ost
verwoorden van feiten en omstandigheden rond het werk van inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, de samenwerking tussen diensten en de aansluiting van hun werk
op de politieke en bestuurlijke realiteit. Het gaat om twee rapporten van onderzoeken
die in de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden, namelijk het rapport van de
"National Commission on Terrorist Attacks upon the United States" van 22 juli 2004
(9/11-rapport") en het "Report on the US Intelligence Cornmunity's Prewar
Intelligence Assessments on Iraq" van 9 juli 2004, alsmede het Britse
onderzoeksrapport "Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction" van
14 juli 2004 (het zogenaamde Butler-rapport).
In samenwerking met de beide inlichtingendiensten, AIVD en "MIVD, geef ik in de
bi~age heel kort weer wat o.i. de voornaamste conclusies en aanbevelingen van deze
rapportea zijn en in hoeverre de aanbevelingen uit de rapporten van toepassing
zouden kunnen zijn op de Nederlandse situatie, mede gelet op de voorstellen van de
Coördinator Terrorismebestrijding (aan de orde in de RNV van 25 / 8).
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Eerste analyse van de "lessons learnecl' uit het "Butler-Report', het ''VS ~rapport over
inlichtingendiensten en Irak" en het " 9/11-rapport in hun relevantie voor de Nederlandse situatie.
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Het ware goed de ontwikkelingen in de VS en het VK met betrekking tot de beleidsopvolging van genoemde rapporten op de voet te volgen, evenals veranderingen van structuur of beleid op het gebied
van contraterrorisme en (contra)proliferatie in andere landen als gevolg van die ontwikkelingen.

