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Secretariaat Ministerraad 
Minisrerie van Algemene Zaken 

Aan de Vrcemrnrster-presrdenten en de leden van de Raad voor Natronale 
Verlrgherd 

Datum 8 )unr 2009 
Betreft Herzrenrng rnvullrng en samenstellrng RNV 

Ten aanzren van de Raad voor de Nationale Verl rgherd heb ik geconstateerd dat de 
werkmg verbeterd kan worden . Zowel de rnvu llmg als de samenstellmg van de 
RNV worden daarom aangepast . 

De RNV wordt rn de hurdrge vorm grotendeels benut voor terugkoppeling van 
operationele zaken en rapportages achteraf aan de Kamer. De meerwaarde van de 
RNV kan naar mrJn menrng worden gevonden rn het naar voren kr]ken en u rtzetten 
van belerdsh)nen. Drt kan mede geschreden op basrs van rapportages en 
bevrndmgen, maar ook door het Signa leren van trends of ontwrkkelnchtrngen op 
de terrernen I&V en terronsme, dre om een reactre van de overherd vragen . 

De Belerdsrmphcatres van de NCTb ZIJn een voorbeeld van een meer belerdsmatrge 

en strategrsche benaderrng van zaken d1e rn de operatronele praktr]k worden 

geconstateerd . Een ander voorbeeld rn drt verband rs de notrtre CBRNe dre rn de 

RNV van 29 mer 2008 rs besproken . Hrermee wordt zowel inz1cht gegeven rn de 

stand van zaken, als een voorstel tot verbetenng en aanvulling van de aanpak van 

CBRNe. Dergelr]ke punten kunnen zrch ook lenen om, op uitnodrgrng , rn 

aanwezrgherd van vakmrnasters te bespreken, dre regulrer geen zrttrng hebben rn 

de RNV . 

De RNV zal met rngang van haar vergadenng van 16 JUnr twee agendadelen 

kennen . Een algemeen strategrsch deel , gevolgd door een strategrsch-operatroneel 

deel . 
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De RNV zal met ingang van 16 junt de volgende samenstelling kennen: 
• MP (vz); bijgestaan door de secretans en adJunct-secretaris RNV 

Mm BZK, brJgestaan door SG of DGV, 

Mm Def, bijgestaan door SG of D-DAB, 

• M1n Ju, bijgestaan door SG, 

Min BZ, bt)gestaan door SG of (p)DGPZ, 

• QQ-Ieden: Coord1nator I& V, D1recteur t-1IVD, Hoofd AIVD en de NCTb. 

De RNV zal rn het vervolg plaats vmden m de Blauwe Zaal van het Kabmet van de 

M1mster-pres1dent. 

De vergadenogen van de RNV worden voorbererd m twee ambtelijke voorportalen . 

Het Comité Veremgde Inltchtrngendrensten Nederland (CVIN) voor het 

mlichtmgen- en vetllghetdsdeel en het GezamenliJk Com1té Terronsmebestl]dmg 

(GCT) voor het terronsme-deel. 

De vergaderstukken en het verslag worden slechts verzonden naar de leden en de 

genoemde ambteliJke ondersteumng van de RNV. Dè conclusies worden gezonden 

aan de leden van de Mimsterraad, alwaar de vaststellmg plaatsvmdt. 

Tot slot maak 1k u attent op het volgende. De toegang 1s beperkt tot de genoemde 

leden van de RNV en de genoemde ambteliJke ondersteuntng, deze kunnen z1ch 

ntet laten vervangen of door anderen dan genoemden laten ondersteunen. De QQ
Ieden kunnen z1ch laten vervangen door hun directe plaatsvervangers . De 

genoemde ambteliJke ondersteuners mogen de RNV ook bl)wonen biJ afwezigheid 

van hun bewmdspersoon. De ovenge m1msters hebben slechts toegang op 

uitnodigtng en zonder ambtelijke ondersteunmg. 

Uw instemming met bovenstaande wordt gevraagd m de RNV van 16 Juni 2009. 

DE MINISTER-PRESIDENT, 
Mintster van Algemene Zaken, 

mr.dr. J.P. Balkenende 
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