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9 november 1984

Van: Secretaris CVIN

Nr. ALK 1102 C

Onderwerp: CVIN-besluiten

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

aanleiding van de op l november jl. gehouden CVIN-bijeenkomst.

De^-Sapretaris CVIN

Distributie

ex. l: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



B E S L U I T E N L I J S T C V I N - V E R G A D E R I N G

d.d. l november 1984

Hef. ALK 1012 B, Besluitenlijst d. d. 12-10-1984

ad I: (art. 21 Wet op de I&V-diensten) Eerdervermelde discrepantie
op het gebied van "reisbeperkingen burgerambtenaren defensie"
wordt bij de opsteller onderkend. Na het van kracht worden
van de Wet op de I&V-diensten zal actie worden genomen richting
STASDEF (PERS).

ad II,b: (art. 22 Wet op de I&V-diensten) De vrijblijvender omschrijving
is tot stand gekomen door de terughoudendheid jegens mededolings
plicht van ondermeer de DG Openbare Orde en Veiligheid BiZa.
De huidige tekst is dus een compromis, waarin het OM overigens
geen onbeperkte vrijheid van melden geniet.

II Ref. ALK 1102 B, Openstaande vragen n.a.v. besluitenlijst

ad I: NSA
Nadere uitwerking tussen de militaire diensten en BVD kan nog
niet plaatsvinden, daar er nog geen gecoördineerd standpunt
van de drie militaire diensten is vastgesteld.

ad IV: Artikel 8 Wet op de IfcV-diensten
ad V: Zodra de Wet van kracht is geworden zal dit artikel nader

worden uitgewerkt.terzake van de taakafbakening tussen de
BVD en de militaire diensten. Derhalve wordt dit artikel
in ref. voorzien van het sterteken *.

ad VI: Artikel 16 Wet op de I&V-diensten
Een discussiestuk teneinde tot onderling afgestemde persoons-
registratie systemen te komen zal door de BVD worden voorbereid.
(Datum gereedheid is nog niet te geven).

III Omtrent vragen betreffende het wetsontwerp, gesteld door Ministers aan
hun eigen dienst(en) zullen de andere diensten worden ingelicht.

IV Inzake de bewaking van "Transfer of technology" bestaat er in Nederland
geen coördinerende instantie, hetgeen door het CVIN als een gemis wordt
gevoeld. Direct betrokkenen bij deze complete materie zijn zowel rijks-
overheid als bedrijfsleven. Er zou naar een structuur moeten worden ge-
zocht waarlangs e.e.a. geleid kan worden, zodat ongecontroleerd "transfer
tot een minimum beperkt blijft. De Coördinator zal trachten een inleider
te vinden, die in CVIN-verband meer omtrent deze materie kan vertellen.
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