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6 augustus 1984

Van: Secretaris CVIN

Nr. ALK 809 B

Onderwerp: CVIN-besluiten

Hierbij zend ik u de "Besluitenlijst CVIN-vergadering" naar

aanleiding van de op 2 augustus 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 AIV DS

ex. 8: BuZa / DAV



Besluitenlijst CVIN-vergaderinK d.d. 2 augustus 198*4.

Re f ALK 809 A

a. Artikel 12 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

- Tot op heden is er in de praktijk sprake van een stilzwijgende
machtiging. Bij twijfelgevallen wordt e.e.a. met eigen minister
(voor de militaire diensten via de betrokken bevelhebber) op-
genomen. t*tfi*- SA—-

- Enige garantie dat verstrekte informatie door de ontvangende in-
stantie op onverantwoorde wijze verder wordt verspreid is er niet.
Waar het gerubriceerde gegevens betreft zijn de beveiligings-
voorschriften van toepassing.

N.B. "Vermelde gegevens" heeft geen betrekking op persoonsgegevens,
daar m.b.t. persoonsgegevens artikel 16 lid 1 en 2 van toepassing
is.

b. Artikel 13 Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten.

- Pe wettelijke taakotnschrijving voj-mt4, de,,buitengrens van de samen-
werking met diensten van vreemde mogendheden;toverschrijding is
noch naar letter noch naar geest van de Wet geoorloofd. Daarbinnen
gelden dan "bepaalde-'voorwaarden" zoals het inachtnemen van het
regeringsbeleid op het terrein van de buitenlandse politiek en de
wettelijke bepalingen met betrekking tot het verstrekken van
gegevens, met name van persoonsgegevens ( zie N.B. onder a )

- Het al of niet aangaan van politiek gevoelige contacten door
militaire diensten geschiedt eerst na overleg niet de Coördinator.

- De hoofden van diensten dragen zelf de volle verantwoordelijkheid
over de verstrekking van gegevens (het invullen van het contact).

- Onafhankelijk van bestaande regels op gebied van inlichtingenver-
strekking kunnen gegevens aan vreemde mogendheden alleen worden
verstrekt voorzover het betrokken gegeven verzameld is in over-
eenstemming met de wettelijke taakomschrijving. Is dit niet het
geval, dan zal verstrekking niet geoorloofd zijn.

c. Artikel 15 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Behoudens wettelijke voorschriften (Wet Justitiële Documentatie,
Besluit Bevolkingsboekhouding etc.) bestaat er noch voor over-
heidsorganen noch voor burgers de verplichting gegevens te ver--
schaffen.

d. Artikel 19 Wet op de inlichtingen- en veilifiheids_dien5t_en_._

Het inlichten van de Coördinator bij te stellen "nadere regels11
welke mogelijk van invloed zijn op de werkzaamheden van andere
dieneten, is vanzelfsprekend.
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e. Artikel 21 Wet pp de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

In een volgende bijeenkomst zal, mede n.a.v. een brief van de
Staatssecretaris van Defensie, nader worden ingegaan op de reis-
beperkingen burgerambtenaren werkzaam bij Defensie. Hiertoe zal
door tussenkomst van H.Lamid de CVIN-deelnemers een afschrift
van betrokken brief worden verstrekt.
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