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Aan de voorzitter en de leden van het CVIN
Mr. J.P.M.H. Merckelbach/Coördinator
Hr. N.W.G. Buis/HBVB
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Briggen mr. J.C.F. Knapp/HMID
Mr.' /BZ
Mr. /Ju

Betreft: Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 21 maart 1996.

mr. . vervangt mr. l
Het ministerie van Justitie is niet vertegenwoordigd.

1. Vergadering bij Philips Crypto

Het CVIN is door dhr.. uitgenodigd voor een bezoek aan Philips Crypto. Het
CVIN aanvaardt de uitnodiging en zal dit bezoek combineren met een reguliere
vergadering, te plannen na de zomer '96.

2. Opvulling IDB-kier

Het MICIV-besluit van 16 februari 1996 t.a.v. de IDB-kier wordt verder uitgewerkt
langs de volgende drie sporen die eind mei moeten samenvoegen in een
geïntegreerd advies aan CVIN-plus en MICIV:

a. BVD en MID bereiden zich - eerst in eigen huis en z.s.m. in onderling
overleg - voor op de praktische consequenties van hun nieuwe buitenlandse
taak. De adviseur van de coördinator zal hen daarbij terzijde staan.

b. De coördinator zal in overleg met vertegenwoordigers* van BVD, MID, BZ,
EZ en Ju een ontwerp voor een inlichtingenbehoefteplan opstellen ten
behoeve van de nieuwe buitenlandse taak van BVD en MID.

* Voor de BVD: HBVD; voor de MID: mr. ; voor BZ: mr. .
, voor EZ: drs. De vertegenwoordiger van Ju wordt nog

door de SG/Ju aangewezen.

c. De Adviesgroep 7c is doende het MICIV-besluit te verwerken in het ontwerp
voor een gewijzigde Wet I&V, waarbij als uitgangspunt geldt dat de minister-
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president de eindverantwoordelijke is voor het ondernemen van een
offensieve activiteit en de ministers van Biza en/of Def voor de uitvoering
daarvan.

Analoog aan de Rusland-analyse ten behoeve van de MICIV van 16.2.1996 wordt,
ten behoeve van een in de 2e helft van 1996 te houden MICIV-vergadering,
begonnen met een soortgelijke notitie t.a.v. •••Ĵ ^H. De MID neernt hiertoe
het voortouw. Gestreeft wordt naar eerste behandeling tijdens een CVIN-
vergadering in oktober '96.

4. Brief van V&W/HDTP inzake de MICIV/CVIN

Besloten wordt V&W op ad hoe-basis toe te laten tot de vergaderingen van het CVIN
(-plus). Eea afhankelijk van het ter tafel komen van V&W regarderende
onderwerpen. De coördinator zal HDTP hieromtrent berichten.

5.

De diensten zullen extra alert zijn op gebeurtenissen in IHHĤ  Dit n.a.v. de
presidentsverkiezingen aldaar en daarna plaatsvindende kabinetsformatie.
Informatie zal rechtstreeks kunnen worden gezonden aan BZ/chef DWH , drs.

6. PKK

De BVD zal de MinBiza briefen omtrent deze Koerdische beweging. De MinBiza zal
/ worden verzocht zijn ambtgenoot van BZ eveneens in kennis te stellen.

7. Bijzondere Informatiebeveiliging (Bib)

Tijdens de volgende CVIN-vergadering wordt verder overlegd over de Bib en de
afbekening van taken. Een document daarover is nu in voorbereiding. Een meer
inhoudelijk gesprek tussen de coördinator en de voorzitter van het IB-beraad over
de notitie van laatstgenoemde (96G000032) kan eerst plaatsvinden na de CVIN-
vergadering van april.

De Coördinator van de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten,
voor deze,
de Ser.rpt?u%£


