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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Kabinet, van de Minister-President
Stg. GEHEIM
Datum: 24 oktober 1997
Kenmerk: 97G000119
Rubr, ambt.: Fvte
Einddatum rubr: aanw. 18

Aan de ieden van het CVIN:
Hr. S. J. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cdre. H J. Vandeweijer/Hoofd MID
Mr. J.M.V.A. Graaf de
Marchant et d'Ansembourg/BuZa
Mr. G.N. Roes/Ju
Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 17 oktober 1997
Aanwezig: mr. J.P.M.H. Merckelbach - coördinator/AZ,, drs.
BZ, mr.
/Ju , dhr. S.J. van Hulst/HBVD, dhr.
/plv.HMID.
Mr. drs.
/EZ is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 5 en 6
,/AZ - secretaris

-

l.

Besjujtenii|stvan^dg^cyiN-vergaderinq van 18 september 1997

1
De besluitenlijst wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt opgemerkt dat ten aanzien van het onderzoek
naar etnische minderheden de BVD in ieder gevai onderzoek zal doenf"
?n zo nodig ook naar andere groepen.
Mededelingen voorzitter
De voorzitter maakt melding van het overleg in de Adviesgroep 7e. indien de discussie
rondom het onderwerp notificatie daartoe aanleiding geeft dient de Commissie van
toezicht ook nadrukkelijk gepresenteerd te worden als het onafhankelijk orgaan dat de
rechtsbescherming van de burger waarborgt. Benoeming van de leden van de Cvt door
de TK benadrukt het onafhankelijk karakter van de Cvt daarom. Het CVIN gaat akkoord
met deze benadering.
An

Het CVIN neernt kennis van het "Plan van aanpak onderzoek Oost-Europese georganiseerde criminaliteit" en gaat hiermee op hoofdlijnen akkoord. Daarbij dient rekening 1e
worden gehouden met de navolgende opmerkingen en voorbehouden:
De minister van Justitie is verantwoordelijk, het college van procureurs-generaal begeleidt
het onderzoek namens de minister; PG Ficq is belast rnet de dagelijkse begeleiding;
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Het is gewenst dat PG Ficq wordt bijgestaan door een vertegenwoordiger van de BVD op
tenminste directeursniveau;
Justitie overlegt met BZ en BVD over de wijze waarop zij in het onderzoek kunnen participeren;
De ambitie om na een halfjaar na de start van het onderzoek te rapporteren over de
resultaten blijft, na overleg van Ju met PG Ficq, gehandhaafd;
Na bijstelling van het plan van aanpak zal het CVIN zich er nogmaals over buigen. Vervolgens za! in een schriftelijke ronde de instemming van de leden van de MICiV worden
gevraagd. De daadwerkelijke start van het onderzoek zal na de instemming van de leden
van de MICIV plaatsvinden.

4.

Samenwerking ...operationele cryptografie en interceptie. (Socil
De heer
maakt melding van het verloop van de Soci-vergadering van 16 oktober,
waarin de door het CVIN goedgekeurde plannen van Justitie met instemming werden
ontvangen. De nieuwe APL, drs
zal nu een Plan van aanpak schrijven dat
in de CVIN-vergadering van november 1997 kan worden besproken. In dit p!an van
aanpak zal ook nadrukkelijk aandacht worden geschonken aan de wijze waarop de
belangen van de niet rechtstreeks in de Stuurgroep nieuwe stijl vertegenwoordigde
diensten zullen worden behartigt. De mening van de Soci-leden was dat die belangen het
beste konden worden gewaarborgd door de instelling van een zogenaamde klankbordgroep. Het CVIN gaat daarmee akkoord^

N.B.

^^
woensdag 19 november
1997. om 14.00 uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Mêrckelbach
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