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SECRETARIS CV IN

Nr . : ALK 593 B

Onderwerp: CVIN-besluiten juni 1984
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Hierbij zend ik u de "Besluitenlijst CVIN-vergadering'

naar aanleiding van de op 30 mei jl. gehouden CVIN-

bijeenkomst.

De-"S-ecretaris 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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Besluitenlijst CVIN-vergadering d,d. 30 roei 1984

Re f. ALK 522 B - Algemene opmerkingen

De BVD zal nader terugkomen op "de verantwoordelijkheid voor het
instellen van een veiligheidsonderzoek bij Defensie-order-bedrijven",

II . Ref. ALK 522 B - MICIV c.

De conclusie als vermeld zal nader worden uitgewerkt, zodra de Wet
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van kracht is geworden.

III Ref.ALK 521 para 3 (Besluitenlijst d.d. 13 april) - II

Door BuZa is de CVIN-deelnemers een bijdrage betreffende de COCOM-
materie ter hand gesteld.

IV Ref. ALK 593

a. Artikel_4 Wet_op de inlicht ingen-_en_veiligheidsdiensten

Artikel 4 van het Wetsontwerp dwingt tot herziening van de
"Instructie Coördinator", vastgesteld in 1956.
Met name artikel 5 van de Instructie staat op gespannen voet met
het wetsartikel;
"De Coördinator treedt op onder verantwoordelijkheid van de
Minister-President".
- Zodra de wet van kracht is geworden, zal de Instructie worden
herzien (MvT).

- In verband met artikel 5 van de Instructie wordt v. w. b. de rol
van H AIV het volgende geconcludeerd: "•-,,
1. De militaire diensten verzamelen, evalueren en rapporteren '\ 2. H AIV werkt cf . ambtsinstructie CDS, hetgeen niet, in tegen,-'

spraak is met onder 1. vermelde.
- Om verschillende redenen lijkt het onverstandig en derhalve
ongewenst om H AIV te benoemen tot "Stafofficier Coördinator
voor Defensie-aangelegenheden".

- Indien gewenst, kan de Coördinator, gezien de omvang van zijn
werkzaamheden een medewerker benoemen, waarvoor overigens reeds
een formatieplaats bestaat.

- Wanneer de Minister van Defensie een nadere uitwerking van
artikel 19 van de Wet wenst, zal het CVIN alsnog aandacht aan
deze materie schenken.

b. Artikel 5 Wet op de_inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De Minister-President maakt de voordracht en legt deze ter mede-
paraaf voor aan de Ministers. van Binnenlandse Zaken en Defensie.

c- ÓEÏi!S2ï_Z lïeï„2P de inlichtingen- en_veiligheidsdiensten

De interpretatie als omschreven in ref , wordt door de CVIN-deelnemers
onderschreven .
Het inlichten van eigen Minister kan gezien de strekking van het
onderwerp met zich meebrengen, dat de Coördinator eveneens op de
hoogte wordt gesteld.
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