
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

Kabinet van de Minister-President

\: 14 februari 1995

Kenmerk: 95G000016
Rubr. ambt.: Me
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van de CVIN:
Mr. A. Kievits/Wnd. Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cdr. P.C. Kok/Hoofd MID
Mr. . t/BuZa
Mr. /Just

Betreft: besluitenlijst van de CVIN vergadering van
14 februari 1995.

Analyse van de nieuwe internationale veiligheidsrisico's
Dit punt zal tijdens de eerstvolgende reguliere ver-
gadering van het CVIN worden behandeld. HMID zal de
aangewezen gesprekspartners activeren.
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Elk der CVIN leden zal nagaan of relaties worden onder-
houden met personen die op enigerlei wijze, zonder
directe en aanwijsbare connecties met de Nederlandse
overheid, een positieve invloed kunnen uitoefenen op de
uiteenlopende sectoren ini

De coördinatie m. b. t. ̂|̂ ^̂H zal tijdens de volgende
CVIN vergadering wederom besproken^worde^, na het
bezoek van de minister van BZ aan HH|0H| en gehoord
hebbende het standpunt van de minister van Biza en de
beslissing ten aanzien van de activiteiten van het

3. Non proliferatiebeleid
BZ bereidt een uitnodiging voor aan de belanghebbende
ministeries. Doel is te komen tot de opzet van een
beleidsstructuur, rekening houdend met de wensen van EZ,
uitgaande van de reeds gemaakte afspraken op dit gebied.
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4. Crypto-problematiek
Na het aanbrengen van enkele wijzigingen wordt de taakom-
schrijving van de werkgroep vastgesteld. De voorzitter van
de werkgroep neemt waar nodig rechtstreeks contact op met
de leden van het CVIN indien de inbreng van de leden van
de werkgroep zulks vereist.

5. Besloten wordt de eerstvolgende CVIN vergadering te laten
plaatsvinden op donderdag 16 maart 1995 te 10.00 uur bij
het TIVC te Amsterdam.

De Coördinator van de
Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach
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