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Minister-President 
Ministerie van Algemene Zaken 

Aan de leden van de RNV 

Kenmerk: 04G466982 Den Haag, 22 juni 2004 

De vergadering van de op 1 juni jl. gehouden eerste vergadering van de Raad voor de 
Nationale Veiligheid (RNV), en de ministerraad nadien, gaf aanleiding tot een nadere 
gedachtewisseling over de ambtelijke ondersteuning van de leden van de RNV. 
Duidelijk werd dat een tussenweg gevonden diende te worden tussen enerzijds de 
wens om de RNV zo beperkt als mogelijk in samenstelling te laten zijn en anderzijds 
de wens dat alle ministers ook ambtelijk ondersteund kunnen worden. Dit dilemma is 
door de coördinator I& V besproken met de secretarissen-generaal van de betrokken 
ministeries. Op grond daarvan komt hij tot het volgende voorstel: · 

a. Ambtelijke ondersteuning RNV 
Deelnemers aan het overleg ván de RNV zijn: 

Leden 
MP 
Vice MP Zalm 
Vice MP De Graaf 
MinBZK 

Min Ju 
MinJu en MinBZK 
Min Ven! 
MinBZ 
MinDef 

vaste ambtelijke deelnemers 
: SG, tevens coördinator I& V 
: SG-Fi 

• : SG-BZK 
: SG-BZK 

HoofdAIVD 
: SG-Ju 
: Coördinator terrorismebestrijding 
: SG-Ju 
:DGPZ 
: SG-Def 

Directeur MIVD. 

De ministers van de R.W worden bij afwezigheid niet vervangen. De vervanging van 
de ambtelijke deelnemers is als volgt: 

Vaste ambtelijke deelnemers 

SG-AZ 
SG-Fi 
SG-BZK 
SG-Ju 
DGPZ 
SG-Def 

vaste ambtelijke plaatsvervangers 

: Plv. coördinator I& V 
:Wordt in beginsel niet vervangen 
:DGOOV 
: DGRh ofDGIAV 
: Plv. DGPZ 
: Psg-Def 
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H.AIVD 
D . MIVD 

: Plv. H.AIVD 
: Plv. D.MIVD 

Coördinator terrorismebestrijding ; Wordt in beginsel niet vervangen 
Daarnaast zijn benoemd een secretaris (AZ) en een adjunct-secretaris Gustitie). 

N.B. 
V orenstaande laat onverlet de samenstelling van de ambtelijke voorportalen van de 
RNV, het CVIN en het GCT. 

b. Verspreiding stukken en verslaglegging 

Het is voorts van belang om ook de verspreiding van stukken van de RNV zoveel als 
mogelijk te beperken. Met het oog daarop stelt de coördinator I& V het volgende 
voor: 

• De RNV-vergaderstukken worden uitsluitend gezonden naar de leden en 
vaste ambtelijke vertegenwoordigers. 

• De conclusies worden uitsluitend gezonden naar de leden, de overige 
ministers, alsmede de vaste ambtelijke deelnemers. 

• Zo nodig kan van specifieke agendapunten een verslag word~n opgemaakt. 
Dit wordt uitsluitend gezonden naar de leden en de vaste ambtelijke 
deelnemers. Het verslag wordt in de eerstvolgende RNV- vergadering 
vastgesteld, maar wordt niet meegezonden met de conclusies. 

Ik stel voor om met deze voorstellen in te stemmen. 

DE MINISTER-PRESIDENT, 
Minister van Algemene Zaken, 

#·========---
Mr.dr. J.P. Balkenende 

Pagin• 

2/2 


