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In het CVIN van 19 september 2003 is gediscussieerd over het onderwerp 
terrorismebestrijding en de daarbij en en ambteli 
Zulks naar aanleiding van de agendering van 
Doel was helderheid te verschaffen over de rollen die de diverse onderraden en 
ambtelijke voorportalen in dit verband spelen. Aanleiding was de vraag welke de rol 
dient te zijn van het CVIN, van het inmiddels opgerichte Gezamenlijk Comité 
Terrorismebestrijding (GC1) en van de Interdepartementale Commissie voor 
Veiligheid (ICV). 
Het CVIN ziet in dit verband een drietal te onderscheiden invalshoeken, namelijk 

1. «Intelligence" en dreigingsanalyses. Deze typische !&V-aspecten moeten 
primair behandeld worden in de lijn CVIN-RIV. Het strikt besloten karakter 
van deze gremia staat borg voor de voor het werk van de I& V-diensten zo 
noodzakelijke vertrouwelijkheid. Het biedt de diensten het enige geschikte 
platform om zonodig ook in detail operationele informatie aan 
verantwoordelijke bewindspersonen te verstrekken. Dergelijke 
achtergrondinformatie kan van doorslaggevend belang zijn bij de weging van 
de door de diensten verschafte informatie en het bepalen van beleid 
betreffende de diensten. 

2. Beleid en de uitvoering van terrorismebestrijd.ing. Vraagstukken van 
terrorismebestrijd.ing, de praktijk van beleid en uitvoering en een 
pragmatische operationele aanpak van het verschijnsel terrorisme worden 
besproken in de lijn GCT-RvdVR Het overleg dient te resulteren in 
aanbevelingen over het beleid ten aanzien van de uitvoering van 
terrorismebestrijd.ing. Het GCT vormt de plaats waar de gemeenschappelijke 
aanpak van alle elementen van terrorismebestrijding bijeen komt en kan 
worden afgestemd De inbreng van de !&V-diensten beperkt zich tot het 
aandragen en verduidelijken van casus. Gedetailleerde operationele I& V
informatie komt in beginsel niet aan de orde. 
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Ik hoop u hiermee de nodige duidelijkheid te hebben verschaft. 

De coördinator van de inlichtingen- en veili~n 
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