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Hierbij zend ik U de "Besluitenlijst CVIN-vergadering"

naar aanleiding van de op l mei j.l. gehouden CVIN-bijeenkomst.

De Secretaris CVIN

Distributie

ex. 1: Coördinator

ex. 2: H.BVD

ex. 3: H.IDB

ex. 4: H.MARID

ex. 5: H.LAMID

ex. 6: H.LUID

ex. 7: H.AIV

ex. 8: BuZa/DAV
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MICIV

a. Samenstelling

Drie leden van de MICIV, t.w. de Ministers van Buitenlandse Zaken,
Economische Zaken en Justitie behoren niet tot de "betrokken Ministers"
als vermeld in artikel 3 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheids-
diensten. Zij dragen derhalve geen verantwoordelijkheid voor (het beleid
van) enige Dienst en kunnen daarover dus moeilijk overleg plegen.

b. Taakstelling

Tot op heden zijn er kennelijk geen zaken geweest, die alleen op het
niveau van de MICIV kunnen worden beslist, of zo zij er wel zijn ge-
weest, zijn deze niet als zodanig onderkend.
Een belangrijke categorie aangelegenheden (zie taakstelling MICIV onder
b 1) is slechts dan rijp voor behandeling door de MICIV, indien binnen
het CVIN geen overeenstemming kan worden bereikt.
Onderwerpen, welke in de MICIV aan de orde kunnen worden gesteld zijn,
behalve n.a.v. belangrijke politieke of militaire gebeurtenissen, (b.v.
voortvloeiend uit de Wet) reglement persoonsregistraties, veiligheids-
onderzoeken bedrijfsleven, verstrekking (persoons-) gegevens aan der-
den niet zijnde overheidsorganen etc..

c. ggnclusie

1. De samenstelling van de MICIV zou in heroverweging kunnen worden ge-
nomen.

2. MICIV-overleg kan plaatsvinden bij belangrijke politieke of militaire
gebeurtenissen, bij zaken waar het CVIN geen overeenstemming heeft
bereikt en bij het ontstaan van problemen ingevolge de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Derhalve zou de taakstelling in deze zin dienen te worden aangepast.

Algemene opmerkingen:

- V.w.b. het aanleggen van gelijke normen bij veiligheids- en antecedenten-
onderzoeken bestaat er een permanente overlegstructuur tussen BVD en
Militaire Inlichtingendiensten, die binnen het kader van het Informeel
Overleg gestalte kreeg in de Werkgroep Personele beveiliging en de Werk-
groep Industrie veiligheid.

-Onder "derde landen" als vermeld in de taakstelling MICIV onder 3c wordt
verstaan: landen niet deel uitmakend van NATO of WP.


