
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

Datum: 30 oktober 1996
Kenmerk: 96G000143
Rubr. ambt.: Me
Rubr. term.: aanw. 18

Aan de leden van het CVIN

( Besluiten van de CVIN-vergadering van 25 oktober 1996.

Aanwezig: mr. J.P.M.H. Merckelbach - coördinator/AZ,
dhr. N.W.G. Buis/HBVD, mr. /BZ, drs. K.M.
Meulmeester/AZ, drs. 'plv. SG/JU, dhr.

/nlv.HMID
- secretaris/AZ

,(

l. a. Besluitenlijst CVIN-vergadering van 22 augustus 1996
(nr. 96G000113 d.d. 26 augustus 1996)

b. Besluiten CVIN-plus-vergadering van.16 september 1996
(nr. 96M000124 d.d. 18 september 1996)

c. Besluiten van de MIGIV-vergadering van 27 september 1996
(nr. 16142)

De besluitenlijst van de vergadering van 22 augustus wordt
goedgekeurd met de volgende opmerkingen:

a.De BIB (pt. Ie):
Geconstateerd wordt dat het onderzoek van de
werkgroep naar de vraag of de Bijzondere
Informatiebeveiliging past binnen de Algemene
Informatiebeveiliging geen doorgang meer behoeft te
vinden.

b.De SOC/SOC-plus :
1°. Het CVIN acht het van belang dat de I&V-diensten
op voldoende wil ze vertegenwoordigd zijn in de door
ir. *-.e leiden projectgroep nationaal
interceptiecentrum) (de zg task force). HBVD zal
bezien of de BVD een medewerker full-time lid
beschikbaar kan stellen.
2°. Het CVIN gaat ermee akkoord dat de WOC,
gecontroleerd door de SOC, de evaluatie van het
samenwerkingsverband verricht. De SOC zal de
evaluatie in januari/februari 1997 voorleggen aan
het CVIN.
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2. Mededelingen van de voorzitter

a- De Wiv.-
De BVD neemt het initiatief tot overleg met Def, AZ en
Fin over de financiële consequenties van de Wiv (de
offensieve taak van de AIVD en MIVD en de Commissie van
toezicht)

b- De BIB;
De secretaris zal de concept-brief van de coördinator
aan de MICIV over de Bijzondere Informatiebeveiliging
conform het besprokene aanpassen en voor commentaar
rondzenden aan de CVIN-leden. De coördinator zal DGOB
ervan in kennis stellen dat de BIB nu definitief
opgestart kan worden. De coördinator zal tevens
onderzoeken of het mogelijk is om via de schriftelijke
procedure de instemming van de MICIV-leden te
verkrijgen.

c. Trusted. Thiĵ __?ar.t_:.e,s__l̂ TP' s.) :
Naar aanleiding van het gegeven dat de TTP-problematiek
ingevolge de besluiten van de ministerraad van 11
oktober 1996 is ondergebracht binnen het Actieprogramma
Elektronische Snelwegen
zal Flv HMID, in overleg met de BVD, onderzoeken
in hoeverre de Nederlandse I&V diensten nu nog
betrokken zijn bij besluitvorming over dit
onderwerp en wat de rol van de BIB in dit verband
kan zijn. Tevens zal Plv HMID vastleggen op welke
wijze het. besluitvormingsproces tot stand is
gekomen. De coördinator zal dienaangaande overleg
voeren met de secretaris van de RWTI en met mr.

(EZ). In de vergadering van
_ november zal 'net CVIN besluiten over eventueel te

nemen stappen.
Het CVIN besluit dat de Nederlandse diensten in
cl.it stadium geen gevolg zullen geven aaji een
uitnodiging van de CIA om te spreken over de
TTP-problematiek. De vertegenwoordiger van de CIA

'v in Nederland wordt van dit besluit in kennis
•gesteld.

3 • An,a l y s e v e i l i g n e i d s r i s i c o" s GOS
(MIB-notitie, DIS 96002444 d.d.25 september 1996}

f
De afgeronde analyse zal worden besproken in de
CVIN-vergadering van november en vervolgens worden
gepresenteerd tijdens een in december te houden
MICIV-vergader ing. Ju zal nagaan of er contact, is
opgenomen met de Nederlandse Bank over de rol van
vestigingen van Russische banken in Nederland bij.
criminele praktijken van de Russische maffia.



4. Bijdragen EZ

a . De__status van _^ BVD-I i ai. s on s. en De f a t s
BZ zal in samenwerking met BVD en MID bezien in
hoeverre het noodzakelijk is om, mede gelet op de
nieuwe (d-)taken van AIVD en MIVD in de nieuwe
Wiv, de taken en verantwoordelijkheden van
attachés te omschrijven. Indien noodzakelijk wordt
dit onderwerp nader besproken tijdens de volgende
CVIN-vergadering.

b. Aan sturing en pos i t i one r .inig.,_van, _he_t NB V
BZ is voornemens dit onderwerp ter sprake te
brengen in het CVIN-plus en de MICIV-vergadering
van december 1996.

5. Evaluat.;i.ê ,lll,atipnale en internationale, dreiging
• overzicht van ontwikkelingen door resp. HBVD en EMID
- overzicht van de voor CVIN relevante politieke
ontwikkelingen door plv. DGPZ-B2.

6. Rondvraag

a- CVIN: De eerstvolgende CVIN-vergadering vindt plaats op
woensdag 20 november 1996, om 14.30 uur.

b. MICl V: De coördinator streeft ernaar een
MICIV-vergadering te beleggen in de week van 9 of 16
december 1996. De volgende onderwerpen kunnen daar in
ieder geval aan de orde komen:

1°. De Bijzondere Informatie Beveiliging (BIB):
brief coördinator en een BZ-notitie over de
aansturing en positionering van het NBV;

2=, De Analyse veiligheidsrisico's GOS

De coördinator van de
inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach


