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l
Aan de leden van het CVIN

Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 1996.

Aanwezig: mr. J.P.M.H. Merckelbach - coördinator/AZ, dhr. N.W.G. Buis/HBVD,
briggen mr. J. C. F. Knapp/HMID, mr. /BZ, drs. i /plv.
SG/JU.

la. Besluitenlijst CVIN-vergadering van 25 oktober 1996
(nr. 96G000143 d.d. 30 oktober 1996)

{ De besluitenlijst van de vergadering van 25 oktober wordt goedgekeurd met de
volgende opmerkingen:

a. De BIBHTP's (pt. 2b/c):
Interdepartementaal ad-hoc-overleg op 15 november heeft ertoe geleid dat in
eennadere brief van mr. drs. helderheid zal worden verschaft
over de rol die de BIB zal spelen bij de behandeling van de TTP-problematiek.
Deze brief zal mede worden betrokken bij de behandeling in CVIN-plus en
MICIV van de brief van de coördinator over de BIB.

>.

b. Bijdragen BZ
Ten aanzien van de door BZ toegezegde bijdragen (Status van BVD-liaisons en
Defats en Aansturing en positionering van het NBV) blijkt nader departementaal
overleg noodzakelijk. Na afronding daarvan wordt bezien in hoeverre nadere
bespreking in het CVIN noodzakelijk is.
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2.Mededelingen van de voorzitter

a. De vergadering van de MICIV vindt plaats op donderdag 19 december om
09.00 uur. De daaraan voorafgaande vergadering van het CVIN-plus is vastge-
steld op dinsdag 17 december om 15.00 uur.

b. Op vrijdag 22 novermber 1996 organiseert het NISA een congres waar o.m.
gesproken wordt over de geschiedenis van de IDB.

3.CVIN-analyse
(MID-notitie, DIS 96003101 d.d. 11 november 1996)

De analyse wordt zo mogelijk voor de MICIV-vergadering nog aangepast ten aanzien
van gegevens van de Ned. Bank over geldstromen vanuit (HHHÎ fe133'
Nederland. In 1997 wordt de analyse geactualiseerd. Verder streeft het CVIN ernaar
om de MICIV een analyse te presenteren over de toestand

4. Evaluatie nationale en internationale dreiging
overzicht van ontwikkelingen door resp. HBVD en HMID
overzicht van de voor CVIN relevante politieke ontwikkelingen door plv. DGPZ-
BZ.

a. De BVD analyseerde VS-publicaties over economische spionage.

b. Rechts-extremisme: Na. v. de recentelijk geuite bedreigingen aan het adres van
linkse parlementariërs bestuderen BVD/Biza en Ju de mogelijkheden tot ingrij-
pen.

5. Rondvraag

a. Europol-verdrag: HBVD, HMID en coördinator zullen bij hun ministers erop
aandringen dat de diensten een vertegenwoordiger krijgen in de zogenaamde
"nationale eenheid".

•

b. CVIN: De eerstvolgende CVIN-vergadering vindt plaats op donderdag 16 janu-
ari 1997, om 15.00 uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.

Mr. J.P.M.H. Merckelbach


