
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

C

Datum: 4 mei 1999
Kenmerk: 99G000139
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van het C VIN:
Hr. SJ. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cdre. H.J. Vandeweijer/Hoofd MID

/BuZa
/Ju

Besluitenlijst van de C VIN-vergadering van vrijdag 21 april 1999, gehouden in de
Gouverneurskamer van het kabinet MP, Binnenhof 20.

wordt vervangen door i
Afwezig:

l- Mededelingen van de voorzitter

a. De herziene nota van wijziging van de Wiv is aanvaard middels een pro forma-MICIV en
wordt op 29 april in de MR behandeld.
Naar aanleiding van de discussie over dit onderwerp wordt in het CVIN de zorg
uitgesproken over de tendens dat steeds verdere juridificering d.m.v. wetgeving op den
duur kan leiden tot aantasting van de slagvaardigheid van de diensten. Voorgesteld wordt
om over dit onderwerp een notitie ten behoeve van de MICFV op te stellen. De
coördinator neemt hiertoe tezamen met HBVD en HMID het initiatief (na ommekomst
van het spoed-advies van de Raad van State)

b. Op 27 april a.s. vindt interdepartementaal overleg plaats (i.h.k. van Adviesgroep 7C) over
de notitie "jurisdictie in de informatiemaatschappij".

2. Besluiten van de CVlN-vergadering van 26 maart 1999 (99GOOOO101)

De goedkeuring van deze besluitenlijst wordt aangehouden tot de eerstvolgende vergadering.

Naar aanleiding van punt 6a van de besluitenlijst merkt HBVD op dat op dit moment de SG-
BZK en de SG-BZ overleg voeren over de beheersmatige en rechtspositionele consequenties
van de overgang van het NBV naar BZK/BVD. HBVD beschouwt dit niet als onderwerpen
waarover CVIN of MICIV zich zouden moeten uitspreken. CVIN en MICFV zullen worden
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geïnformeerd over de beleidsmatige consequenties en de wijze waarop sturing aan de
organisatie dient te worden gegeven.

3. Evaluatie nationale en internationale dreiRing

BVD:

MID:
Informatielekken

4. Rondvraag

i
De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op woensdag 21 april 1999 om 10.00 uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,
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mr. L. A. Geelhoed
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