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Drs. K.M. Meulmeester/AZ
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i/BuZa
/Ju s t
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Besluitenlijst van de CVIN vergadering van 2 februari 1995.
1.

Agendapunt a.
Naar aanleiding van een discussie over punt 6 van de
brief van Hfd MID d.d. 31.1.1995 nr DIS/95/01.2/279 wordt
besloten een analyse van de nieuwe internationale veiligheidsrisico's in te brengen als een CVIN-produkt. Naast
de MID zullen ook de BVD C
), Justitie
en
beiden CRI en
Dir. Pol.) en BZ
(I
;, chef DAV) hieraan bijdragen. Deze bijdrage zal
op
de eerstvolgende CVIN vergadering ter bespreking
worden aangeboden.

<

2.

Agendapunt b.
T.b.v. de MICIV in oktober 1995 zal een overzicht worden
gemaakt van de officiële liaisons van de BVD, CRI en Def.
die aan de Ned. ambassades in het buitenland zijn
geplaatst. Ook zal een overzicht worden, gepresenteerd van
de liasons van soortgelijke buitenlandse diensten in
Nederland.

3.

Agendapunt c.
Onder voorzitterschap van AZ (drs. K.M.Meulmeester) wordt
een kleine werkgroep op beleidsniveau geformeerd waarin
vertegenwoordigers van de direct betrokken
diensten,
inclusief Gerechtelijk Lab en NBV zitting nemen. Doel is
de opstelling van een beslispuntennota cf het besluit van
de MICIV-vergadering d.d. 24.1.1995. V & W en EZ zullen
in een later stadium bij dit overleg worden betrokken.
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De leden van het CVIN geven binnen enkele dagen op wie
namens hen en wie namens het Gerechtelijk Lab. en NBV in
de werkgroep zitting zal nemen. De coördinator zal
vervolgens een voorstel rondzenden inzake het taak- en
tijdschema van de werkgroep.
Besloten wordt de brief van DG BEB
15.12.1995 nr 94092825 BEB, handelend
tementale samenwerking op het terrein
ratie tijdens de volgende reguliere
behandelen.

<

aan de SG AZ d.d.
over de Interdeparvan de non-prolifeCVIN-vergadering te

De Coördinator voor
de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach

