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Datum: 22 december 1995
Kenmerk: 95G000142
Rubr. ambt.: Me
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van het CVIN:
Hr. N.W.G. Buis/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Briggen. mr. J.C.F. Knapp/Hoofd
MID
Mr. /BuZa
Mr. /Just

Betreft: Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 21
december 1995.

mr.
mr.

wordt vervangen door mr.
vervangt mr.

f

l. Wilziqing WI&V

a. IDB-qat (95GOOOJ-3-CT

Het CVIN besluit tot de hieronder weergegeven tekst:

Met betrekking tot het zogenaamde IDB-gat dient een
antwoord te worden gegeven op de volgende vragen.

1. Waaruit bestaat het IDB-gat; een definitie.
2. Dient het gat te worden opgevuld.
3. Zo ja, op welke wijze kan dit plaatsvinden.

Ad vraag ...l.

Het zogenaamde IDB-gat kan als volgt gedefinieerd
worden:

a. Het gaat om onderwerpen/zaken betreffende het
buitenland die geen gevaar vormen voor de
veiligheid of andere gewichtige belangen van de
Staat of die niet het defensiebelang raken, maar
die niettemin toch in het belang van de Staat zijn,
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b. Het regardeert inlichtingen-activiteiten met een
offensief karakter met het doel de internationale
positie van Nederland te versterken c.q. te
waarborgen.

c. De benodigde gegevens zijn niet te verkrijgen via
de normale kanalen.

In zijn algemeenheid gesteld gaat het om het inwinnen
van gegevens op het gebied van politiek, economie en
techniek/wetenschap.

Ad vraag 2.

De mogelijke behoeftestellers (AZ, Biza, BZ, Def, EZ,
Fin, Ju, La, V&W) zijn terughoudend indien het gaat om
de vraag of het noodzakelijk wordt geacht het IDB-gat
op te doen vullen. Het merendeel verklaarde
desgevraagd op dit moment geen concrete voorbeelden te
kunnen deponeren waaruit de behoefte aan offensieve
vraagstelling zou kunnen blijken.

Ad vraag 3.

Uit het oogpunt van het algemeen, nationaal belang kan
het wenselijk geacht worden dat er ter opvulling van
het nog resterende IDB-gat een wijziging van de Wet
I&V komt op grond waarvan de Nederlandse inlichtingen-
en veiligheidsdiensten in specifieke gevallen 'gegevens
betreffende het buitenland kunnen inwinnen ten behoeve
van de Staat.

Conclusie

Ie. Het IDB-gat (zie definitie) kan in de huidige
situatie binnen de taakomschrijving van de BVD en
de MID grotendeels worden opgevuld. In de MICIV
zal bepaald moeten worden of het gat opgevuld
dient te worden. De eventuele nadere uitwerking
daarvan vindt plaats binnen de adviesgroep 7c.

2e. Indien noodzakelijk en daar waar er raakvlakken
zijn met eikaars nog nader te formuleren taken die
betrekking hebben op het dichten van het IDB-gat,
zijn BVD en MID in principe bereid tot de vorming
van een gezamenlijke unit.

3e. Het TIVC wordt beschouwd als een belangrijk middel
voor de vergaring van gegevens betreffende het
buitenland.
Onder voorzitterschap van de Coördinator wordt
begin januari 1996 een groep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de CVIN-leden, gevormd die
zich zal buigen over de vraagpunten (behoeftes,
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coördinatie etc.) ten aanzien van
verbindingsinlichtingen. Doel is de opstelling van
een beslispuntennotitie ten behoeve van de MICIV.
De CVIN-leden zullen hun vertegenwoordigers in
week 1-1996 aanmelden bij de secretaris.

b. Beslispuntennotitie mbt wijziging Wet I&V (BVDnr.
2257329-12)

Het CVIN gaat akkoord met deze notitie met
inachtneming van de navolgende opmerkingen.

Ie. Inhoud en doel notitie (blz. 1) en
taakomschrijving (blz. 2): De MID zal via 7c enige
tekstwijzigingen inbrengen.

2e. beslispunt 6: vervalt. Dit punt is afdoende
geregeld in artikel 2 van de wet.

3e. beslispunten 7, 18 en 19: BVD en Ju overleggen nog
nader over deze punten en brengen eventuele
aanpassingen in via 7c;

4e. beslispunten 21, 22, 23, 24: Deze beslispunten
worden nader behandelt in de eerstkomende
CVIN-plus vergadering. De BVD zal een notitie over
het onderwerp klachtbehandeling via 7c inbrengen.

5e. beslispunt 28: De punten c. en d. (blz. 26) worden
geschrapt.

De definitieve afronding van de beslispuntennótitie
vindt tijdens de 7c vergadering van 24 januari 1996
plaats, waarna de beslispunten via CVIN-plus aan de
MICIV kunnen worden voorgelegd.

2. Vervolgtraject m.b.t "Economische veiligheidsbelangen'
(BVD nr. 2256861-12)

Namens de Coördinator zal de adviseur van de
Coördinator betrokken worden bij de voortgang van dit
traject.

HMID zal een notitie mbt de situatie
secretaris aan de CVIN-leden doen toesturen.
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4. Volgende CVIN-vergadering

De eerstvolgende CVIN-vergadering wordt, in afwijking
van eerdere aankondiging, gehouden op 25 januari 1996
om 13.00 uur ( + lunch)

(

De Coördinator voor de
Inlichtingen en
Veiligheidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach

(
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Wiiziqing BVD op besluitenlijst.. CV IN-vergader ing d.d. 21-12-&8"""

Agendapunt l, 3e punt van de Conclusie,Jblz. 2 en3

Het TIVC wordt beschouwd als een belangrijk middel voor de
vergaring van gegevens betreffende het buitenland en uiteraard
ook betreffende het binnenland. Het verdient aanbeveling dit
instituut om te vormen tot een nationaal instituut belast met
het decoderen en afluisteren waarbij Defensie, Justitie,
Economische Zaken, Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken en BVD
in ieder geval worden betrokken.
Onder voorzitterschap van de Coördinator wordt begin januari
1996 een groep, bestaande uit vertegenwoordigers van de CVIN-
leden, gevormd die zich zal buigen over de wijze waarop dit
moet worden aangepakt (behoeftes, coördinatie etc.) ten

( aanzien van verbindingsinlichtingen en tapproblematiek. Doel
is de opstelling van een beslispuntennotitie ten behoeve van
de MICIV. De CVIN-leden zullen hun vertegenwoordigers in week
1-1996 aanmelden bij de secretaris.
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