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24 oktober 1984

Van: Secretaris CVIN

Nr. ALK 1102 B

Onderwerp: Samenvatting besluitenli j s t en ge r l n o v e_mb ejr___198£

./ Hierbij zend ik u de "Samenvatting Besluitenlijsten" alsmede

./ de "Openstaande vragen n.a.v. besluitenlijst CVIN" per

l november 1984.

ï" Bovenstaande zal aan de orde worden gesteld in de op

l november a.s. te houden CVIN-bijeenkomst.

De^&ecretaris CVIN

Distributie

ex. 1: Coördinator ex. 5: H LAMID

ex. 2: H BVD ex. 6: H LUID

ex. 3: H IDB ex. 7: H AIV DS

ex. 4: H MARID ex. 8: BuZa / DAV



S A M E N V A T T I N G B E S L U I T E N L I J S T E N

per l november 1984

Beveiligingsvoorschrift 11-1961

- Minister van Algemene Zaken is de uitvaardigende autoriteit.
- I&V-diensten dragen geen formele verantwoordelijkheid bij de

totstandkoming.
- BVD heeft een beveiligingsbevorderende taak voor alle departementen.
- Beveiligingsverantwoordelijkheid ligt bij de Ministers van de

betreffende departementen.
- Beveiligingsvoorschrift II - 1961 is van kracht voor de Rijks-

overheid en wordt voor ieder krijgsmachtonderdeel apart uitgewerkt.

11 COCOH

De zg. COCOM-lijst wordt door EZ in overleg met BuZa uitgewerkt
ter verkrijging van de concrete lijst "Uitvoerverbod strategische
goederen" (Embargo-lijst).

III Normen bij veiligheids- en antecedentenonderzoeken

Binnen het kader van informeel overleg bestaat er een permanente
overlegstructuur tussen de BVD en de Militaire Inlichtingendiensten,
waarin het aanleggen van gelijke normen bij veiligheids- en
antecedentenonderzoeken een van de hoofdpunten vormt. (Werkgroep
Personele Beveiliging; Werkgroep Industrie-veiligheid).

IV Ad artikel 4 Wet op I&V-diensten - Coördinator

a . De_r £l_va.nJU V_DS
1. H AIV DS werkt cf. ministeriële beschikking d. d. 6 april 1983
hetgeen op geen enkele wijze in tegenspraak is met de taak van
de militaire diensten, welke gegevens verzamelen, evalueren en
verspreiden . Overigens behoeft de gegeven interpretatie van de
taak van een militaire dienst niet automatisch de mening van
Defensiestaf weer te geven.
2. Om verschillende redenen lijkt het onverstandig en derhalve
ongewenst om H AIV te benoemen tot "Stafofficier Coördinator
voor Defensie-aangelegenheden" .

b. Indien gewenst, kan de Coördinator, gezien de omvang van zijn
werkzaamheden een medewerker benoemen, waarvoor een formatie-
plaats gereserveerd is.

Ad artikel 5 Wet op I&V-diensten - Coördinator

De Minister-President maakt de voordracht tot aanwijzing van een
Coördinator en legt deze ter medeparaaf aan de Ministers van
Binnenlandse Zaken en Defensie.
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VI Ad artikel 7 Wet I&V-diensten ĵ  Coördinator

Het inlichten door hoofden van diensten van eigen Minister kan
gezien de Strekking van het onderwerp met zich meebrengen, dat
de Coördinator eveneens op de hoogte wordt gesteld.

VII Ad artikel 8 Wet I&V - diensten - BVD

- Onder " or gan i s a t i e s_" wordt verstaan: "samenwerkingsverbanden
van welke aard dan ook."

- Onder "personen" wordt verstaan: "natuurlijke personen".
- Onder "andere gewichtige belangen" worden niet in concreto te

omschrijven belangen verstaan, welke afhankelijk zijn van steeds
veranderende politieke en maatschappelijke omstandigheden.

- De kwalificatie "vitaal" wordt toegekend door de terzake ver-
antwoordelijke Minister, waarbij de mate van ontwrichting van
het maatschappelijk leven en de sabotagegevoeligheid belangrijke
richtsnoeren zijn.

- Er bestaat en taakafbakening tussen BVD en CRI waarbij de CRI
niet eerder in actie kan komen dan wanneer er sprake is van
"ernstig te nemen voorbereidingshandelingen tot een terroristisch
misdrijf". Het opbouwen van een informatiepositie in kringen van
waaruit terroristische misdrijven verwachtbaar zijn -is voorbehouden
aan de BVD.

VIII Ad artikel 9 Wet op de I&V-diensten - Militaire diensten

De militaire veiligheidsdiensten werken nimmer onder verantwoorde-
lijkheid van de BVD,

IX Ad artikel 12 Wet op I&V-diensten - verstrekking gegevens

Het begrip "gegevens" heeft geen betrekking op persoonsgegevens
(zie hiervoor art. 16)

Ad artikel 13 Wet opde I&V-diensten - andere mogendheden

a. De wettelijke taakomschrijving vormt de buitengrens van de
samenwerking met diensten van vreemde mogendheden; overschrijding
is noch naar letter noch naar geest van de Wet geoorloofd.
Daarbinnen gelden dan "bepaalde voorwaarden" zoals het inacht-
nemen van het regeringsbeleid op het terrein van de buitenlandse
politiek en de wettelijke bepalingen met betrekking tot het
verstrekken van gegevens (zie IX).

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

c. De hoofden van diensten dragen zelf de volle verantwoordelijkheid
over de verstrekking van gegevens.
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d. Onafhankelijk van bestaande regels op gebied van
inlichtingenverstrekking kunnen gegevens aan vreemde
mogendheden alleen worden verstrekt voor zover het be-
trokken gegeven verzameld is in overeenstemming met de
wettelijke taakomschrijving.

XI Ad artikelJL5 Wet op de IfcV-diensten - verkrijgen van gegevens

Behoudens wettelijke voorschriften bestaat er noch voor over-
heidsorganen, noch voor burgers de verplichting gegevens te
verschaffen.

XII Ad artikel 19 Wet op de I&V-diensten - nadere regels

Het inlichten van de Coördinator bij het stellen van "nadere
regels", welke mogelijk van invloed zijn op de werkzaamheden
van andere diensten, is vanzelfsprekend.

23 oktober 1984

VERTROUWELIJK



O P E N S T A A N D E V R A G E N N.A.V. B E S L U I T E N L I J S T

C V I N

per l november 1984

I N.S.A.

Er bestaat ingevolge een brief van Min BiZa d. d. 18 december 1954
gericht aan Min Def een formele scheiding in verantwoordelijkheid
tussen BVD en Defensie:
a. BVD draagt verantwoordelijkheid voor beveiliging in de civiele

sfeer.
b. Defensie draagt verantwoordelijkheid voor beveiliging in de

militaire sfeer.
Binnen Defensie bestaat Ö-een coördinerende autoriteit.

r
H AIV zal vanuit een gecoördineerd defensiestandpunt in overleg
met de BVD tot nadere uitwerking van bevoegdheden en standpunten
komen, waarbij tevens de afvaardiging naar NATO-veiligheids /
beveiligingsconferenties zal worden bezien.

ii * inciy
a. De samenstelling van de MICIV zou in heroverweging kunnen worden

genomen daar drie leden niet behoren tot de categorie "betrokken
Ministers" als vermeld in art. 3 van de Wet op de I&V-diensten.

b, MICIV-overleg kan plaatsvinden bij belangrijke politieke of
militaire gebeurtenissen, bij zaken waar het CVIN geen overeen-
stemming heeft bereikt alsmede bij het ontstaan van problemen
ingevolge de V/et op de I&V-diensten.
Een dienovereenkomstige aanpassing van de taakstelling van de
MICIV is wenselijk.

III Ad artikel 4 Wet op de I&V-diensten - Coördinator

Het wetsartikel dwingt tot herziening van de "Instructie Coördinator"
als vastgesteld in 1956. Met name artikel 5 van de Instructie staat

j op gespannen voet met het wetsartikel.

C
IV Ad artikel 8 en 9 Wet op de I&V-diensten - lid 2, b: veiligheidsonder-

^ zoeken .

De tekst v.w.b. de veiligheidsonderzoeken geeft geen scheiding v.w.b.
de veiligheidstaak van de militaire diensten en de BVD.
Inmiddels is mede naar aanleiding van gestelde Kamervragen hieromtrent,
alsmede omtrent de verantwoordelijkheid voor het instellen van een
veiligheidsonderzoek bij Defensie-orderbedrijven overleg gestart
tussen de militaire diensten en de BVD.

Ad artikel 9 Wet op de I&V-diensten - militaire diensten

Een nadere beschouwing door de Coördinator en de hoofden van de
drie militaire diensten v.w.b. de in de MvA gegeven drie argumenten
voor het bestaan van drie afzonderlijke militaire inlichtingen- en
veiligheidsdiensten zal zo mogelijk dit jaar plaatsvinden.

- VI -



VI Ad artikel 16 Wet op de IfcV-diensten - reglement persoonsregistratie

,t B*' De Coördinator zal kontakt opnemen met 2e plv. SG Min De f voor
. V' informatie over de'plannen inzake het opstellen van een door de

t*" f1 4f£ ontwerp-wet voorgeschreven "Reglement persoonsregistratie".

/*

VII Ad artikel 21 Wet op de I&V-diensten - reisbeperkingen

De discrepantie ontstaan n . a . v . de brief van de Staatssecretaris
van Defensie inzake reisbeperkingen met hetgeen hieromtrent vermeld
staat in de ontwerp-wet behoeft nadere aandacht.

t ')

VIII Ad artikel 22 Wet op de I&V-diensten- Openbaar Ministerie

a. Over de achtergronden van de vrijblijvender tekst in de ontwerp-
wet, vergeleken bij de tekst van het KB zal H BVD zich laten
voorlichten.

b. De wenselijkheid om een lijst met desiderata van de I&V-diensten
te deponeren bij de Procureur-Generaal zal door H BVD aan de
orde worden gesteld in de PG-vergadering.

Nadere uitwerking zal plaatsvinden, zodra de Wet op de I&V~diensten
van kracht is geworden.

i


