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In het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) van 19
september jl. is gediscussieerd over het onderwerp terrorismebestrijding en de
daarbij betrokken onderraden en ambtelijke voorportalen. Ik doe u hierbij ter
kennisname informatie toekomen over de samenstelling en het doel van het
inmiddels opgerichte Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding (hierna:
GCT). De informatie over het GCT dient in aanvulling op de door de
coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gestuurde brief aan de
leden van de RIV over de rol van het CVIN, de Interdepartementale Commissie
voor de Veiligheid (ICV) en het GCT als ambtelijke voorportalen voor de
RvdVR en de RIV.

Samenstelling GCT
Aan het GCT nemen deel: Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,
Financiën, Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken , Defensie, Hoofd AIVD,
Hoofd MIVD en de voorzitter van het College van procureurs-generaal,
korpschef KLPD en de bevelhebber van de KMar.

Doel GCT
Het GCT moet met name gezien worden als een pragmatisch (hoog ambtelijk)
overleg orgaan, waarin breed naar de bestrijding van terrorisme wordt
gekeken. Dit betekent onder andere dat ook het OM daarin vertegenwoordigd
is, in de persoon van de voorzitter van het College van procureurs-generaal.
Het GCT moet de schakel gaan vormen tussen het regeringsbeleid en de
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uitvoering. De toegevoegde waarde van het GCT ten opzichte van CVIN en
ICV, is dat terrorismebestrijding in het GCT in volle samenhang kan worden
besproken. Voor de coördinerend minister fungeert het GCT als een klankbord
bij de beleidsontwikkeling op het gebied van bestrijding van terrorisme.
Participatie van alle bij de bestrijding van terrorisme actieve diensten op DG
niveau, garandeert een goed en betrouwbaar beeld van verschijningsvormen
van terrorisme, ontwikkelingen in de bestrijding, kansen en knelpunten. Op
deze wijze genereert het GCT de elementen die nodig zijn om de
beleidsontwikkeling en de uitvoering op het gebied van de bestrijding van
terrorisme te coördineren.

Het GCT draagt zorg voor ambtelijke afstemming voor en advisering aan de
RvdVR of de RTV voor zover het betreft de politieke besluitvorming in die
raden over beleid en uitvoering op het terrein van terrorismebestrijding.

Ik hoop u hiermee voldoende informatie over het GCT te hebben verschaft.

De Minister van Justitie,
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