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Kabinet van de Minister-President 
Ministerie van Algemene Zaken 

Secretaris-Genetaal /Coördinator I& V 

Pos t2drcs Aan de leden van de RIV 
Postbus 20001 
2500 EA Den Haag 
Bezoü•dr<s 

Binnenhof 19, Den Haag 

Conuctptuoon 

D:a.rum Kenmerk Ondcrwc:tp 

2 juni 2003 03M456954 De RIV van 6 juni 2003 

Inleiding 
Op 6 juni 2003 vindt de eerste vergadering plaats van de Raad voor de Inlichtingen
en Veiligheidsdiensten (RIV) in het Kabinet Balkenende ll. Om de vergadering niet 
onnodig te belasten informeer ik u in deze brief over enkele procedurele 
aangelegenheden die specifiek betrekking hebben op de RIV en die soms een 
afwijking zijn van wat bij de andere onderraden gebruikelijk is. Uw instemming met 
deze procedurele regels, die niet afwijken van wat tijdens het vorige bbinet ten 
aanzien van de RIV is afgesproken, wordt gevraagd. 

a . V ergaderfrequentie 
In overleg met de minister-president is vooralsnog vastgelegd dat de RIV in principe 
vier maal per kalenderjaar vergadert, te weten twee maal in de eerste helft van het 
kalenderjaar en twee 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. 
Een goed voorbeeld daarvan waren de ingelaste vergaderingen van de RIV inzake 
lrak. 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 dat gewenst 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 . 

b. Samenstelling 
De samenstelling van de RIV is als volgt 
de minister-president (voorzitter), 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 
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uitgenodigd indien er in de RIV onderwerpen aan de orde komen die de 
belangen van die minister(s) regarderen, zulks ter beoordeling van de MP. 
Vaste ambtelijke deelnemers in het overleg in de RIV zijn: 
o de voorzitter en leden van het CVIN; 
o de secretarissen-generaal van de ministeries van AZ, BZK, Def en Ju, die 

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

c. Ambtelijk voorportaal 
Het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN), fungeert als het 
ambtelijke voorportaal van de RIV. Indien de vergadering van het CVIN dient ter 
voorbereidingvan een vergadering van de RIV kunnen desgewenst de eerder 
genoemde secretarissen-generaal aan het overleg deelnemen. 

d. Afwijking t.o.v. andere onderraden 
De vagaderstukken worden slechts naar de leden en de ambtelijke 
vertegenwoordigers van de RlV gezondèn. De conclusies worden gezonden aan de 
leden van de Ministerraad, alwaar de vaststelling plaatsvindt. 

ln de RJV van 6 juni a.s. wordt uw instemming met het vorenst2ande gevraagd. 
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