
ex. n r . : /

Van: Secretaris CVIN

Nr . : ALK 727 B

Onderwerp: CVIN-besluiten 11 juli 1984

Hierbij zend ik u de "Besluitenlijst CVIN-vergadering"

naar aanleiding van de op 5 juli jl. 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.A1V DS
ex. 8: BuZa/DAV



B e s l u i t e n l i j s t C V l I i - v e r g a d e r i n g d . d . 5 jul i _19_SJj

R e f . ALK 393 B - IV - a - 1

a. para 1 dient te luiden:
"De militaire diensten verzamelen, evalueren en ver-
spreiden" .

b. De gegeven interpretatie van de taak van een militaire
dienst behoeft niet automatisch de mening van Defensie-
staf weer te geven.

II Ref. ALK 593 B - IV - a - 2

- para 2 dient te luiden:
"H.AIV DS werkt cf. ministeriële beschikking d.d. 6 april
198?» hetgeen niet in tegenspraak is met onder 1 vermelde"

- Waar in Besluitenlijsten CVIN H.AIV vermeld werd, dient
te worden gelezen H.AIV DS.

III Ref. ALK 727 a

a. Artikel 8 Wet og de inlichtingen-- en veiligheidsdiensten

1. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het
KB zijn:

- Is onder het KB het verzamelen van gegevens pas gelegiti-
meerd indien en voor zover er ernstige vermoedens be-
staan, het ontwerp legitimeert het verzamelen van ge-
gevens reeds als er nog niet meer is dan een aanleiding
toternstige vermoedens.

- Het verrichten van veiligheidsonderzoeken wordt ex-
pliciet vermeld als een van de taken van de BVD en de
militaire diensten.

2. Onder ''organisaties" dienen te worden verstaan "samen-
werkingsverbanden van welke aard dan ook". Onder
"personen" dienen te worden verstaan "natuurlijke per-
sonen" .
Welke belangen in aanmerking komen voor: "andere ge-
wichtige belangen van de Staat" kan niet in concreto
worden aangegeven, daar de politieke en maat-
schappelijke omstandigheden van het moment hierin de
bepalende factor zijn. De MvA geeft een tweetal voor-
beelden.

De kwalificatie "vitaal" wordt toegekend door de ter-
zake verantwoordelijke Minister, waarbij de mate
van ontwrichting van het maatschappelijk leven en de
sabotagegevoeligheid hierbij belangrijke richtsnoeren
zijn.



.̂ V.w.b. de taakafbaking BVD en CRI kan worden vol-
staan met de opmerk ing, dat de Cfil slechts in actie
kan komen bij "ernstig te nemen voorbereidings-
handelingen tot een terroristisch misdrijf". Het
opbouwen ven een informatiepositie in kringen ven
waaruit terroristische misdrijven verwacht kunnen
worden is derhalve voorbehouden aan de BVD. Be-
langrijk is dat bij de oprichting van de BVD het
gegeven dst er geen politieke politie met executieve
bevoegdheden p&st in de Nederlandse democratie een
essentiële rol heeft gespeeld.

b. Artikel 9 Wet op de inlichtinseni^^yeiligheidsdiensten

1. De in de MvA gegeven drie argumenten, voor het bestaan
van drie afzonderlijke militaire inlichtingen- en
veiligheidsdiensten sullen na de zomervacantie doch
vóór de behandeling in de Tv.'eede Kamer door de
coördinator en dé hoofden van de drie militaire dienster
nader worden beschouwd.

2. In het wetsontwerp wordt v.w.b. de veiligheidstaak
niet gerept over enige vorm van taakscheiding tussen
de militaire diensten en de BVD. T.a.v. de antece-
dentenonderzoeken is de tekst van het wetsontwerp in
de artikelen 8 en 9 identiek, hetgeen 'zeker de taak-
scheiding niet vereenvoudigt.
Hierop zal na de zomervacantie tussen de betreffende
diensten overleg worden gevoerd.

J). De militaire veiligheidsdiensten werken nimmer onder
verantwoordelijkheid van de BVD.

c. Artikel__10 Wet_op de' inlichtingen en veiligheidsdiensten

1. De waarden en normen die voor de IDB mede bepalend
zijn bij het verrichten van de taak zijn veranderlijken
en zijn van ethische en morele aard.

2. Daar de IDB werkzaamheden verricht ten behoeve van
meerdere departementen (waaronder Defensie) berust
de politieke verantwoordelijkheid bij de MP.
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