
Kabinet van de Minister-President

M I N I S T E R I E V A N A L G E M E N E Z A K E N

Mr.: Alk 4689

Be t j . -.Agenda CVIN-
vergadering d.d.
woensdag, 14 december 1988.

Aan: Hoofd BVD
Hoofd IDB
Hoofd MID
CVIN-vertegenwoordiger BuZa

Alk/pl.

's-Gravenhage, l december 1988.

Hierbij nodig ik U uit voor een CVTN-vergadering op
woensdag, 14 december 1988 te 11.00 uur in kamer nr 023,
van het Kabinet Minister-President, Binnenhof 20.

Agenda;

a. Evaluatie nationale en internationale dreiging
-Toelichting op eigen bijdrage door resp. HBVD, HIDB en
HMID.
-Overzicht van voor CVIN relevante politieke ontwik-
kelingen door AMAD.

b. Verspreiding crypto-apparatuur (mijn brief en bijlage,
nr. Alk. 4663, dd. 17 november 1988)

c. Coördinatie

d. Selectie belangrijke onderwerpen

e. Rondvraag

De Coördinator voor de
Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten,

F.HT Alkemade, Gen.Maj. b.d,

Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage - Kantooradres; Binnenhof 20 - Tel. 070-614031



N.B.: Bij de behandeling van de ontwerp-Wet in het
Parlement is het zeer wel denkbaar dat een
mogelijke integratie van de militaire diensten
weer ter sprake komt. Naar dezerzijdse mening is de in
de MvA gegeven argumentatie niet sterk te noemen.

4. Voor wat betreft de veiligheidstaak van de militaire
diensten bestaat er een nauwe samenwerking met de BVD
welke, naar wordt aangenomen, gebaseerd is op een
duidelijke taakverdeling.

t
Vragen

a. Is deze taakverdeling nog steeds gebaseerd op wat
binnen of buiten de "kazernepoort" gebeurt? M.a.w.
wat is de "actieradius" van de militaire veiligheids-
diensten?

b. Werken de militaire veiligheidsdiensten in sommige
gevallen (bijv. aktiviteiten van Suriname in Nederland)
als "verlengstuk", in. a.w. onder verantwoordelijkheid
van de BVD?

5. Artikel 10

HIDB wordt verzocht een toelichting te geven op zijn taak-
stelling, met name: (zie ook MvA)

a. de ."waarden en normen" waarop de Nederlandse Staat en
samenleving zijn gebouwd en die o.m. voor de IDB bepalend
zijn bij het verrichten van zijn taak;

b. uitvoering van de taak onder verantwoordelijkheid van MP
en niet onder die van minister van Defensie.


