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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
kabinet van de minister-president

Datum: 27 mei 1999
Kenmerk: 99G000160

Aan de leden van de Adviesgroep 7C

mr. L.A. Geelhoed - AZ - voorzitter
-Ju

-Def/MID
- Def/DJZ

- BZK/CZW
en

-BVD
i-AZ

alsmede:
-EZ
-Ju

-BZ/DJZ
; - V&W/DGTP

Beknopt verslag/besluitenlijst van de vergadering van de Adviesgroep 7C, aangevuld met
ad hoe-deelnemers, gehouden op dinsdag 27 april 1999 in de Poortzaal van het
Kabinet MP, Binnenhof 20.

Aanwezig: <

1. Mededelingen van de Voorzitter

De Adviesgroep 7C is verzocht om te werken aan een aanpassing van de
instellingsbeschikking van het CVIN, aan het beoordelen van een concept-
instellingsbeschikking van het BIB-beraad en aan een notitie t.b.v. de MICIV over de
gevolgen van de nieuwe Wiv voor het functioneren van de BVD en MID.

2. Interdepartementaal overleg over de Nederlandse opvatting van de omvang van jurisdictie
in de toekomstige informatiemaatschappij.

Blijkens de toelichting van op zijn notitie "Jurisdictie in de informatie-
maatschappij" (d.d. l april 1999, kenmerk DDS 757174) draagt hij reeds gedurende enkele
jaren de in de notitie omschreven standpunten uit in overleg waaraan hij weliswaar op
persoonlijke titel deelneemt doch waarin zijn opvatting toch kunnen worden gezien als een
weergave van het nationale Nederlandse standpunt.



De vergadering stelt vast dat in de door bijgewoonde vergaderingen
onderwerpen aan de orde zijn die mede raken aan belangen van andere ministeries en
diensten en dat interdepartementale afstemming over de inbreng derhalve noodzakelijk is.
De vergadering besluit als volgt:

brengt en houdt de Adviesgroep 7c op de hoogte van de relevante
ontwikkelingen;

zal in het internationaal overleg de status van zijn inbreng duidelijk
aangeven: hetzij gaat het om een persoonlijke, hetzij om een nationaal afgestemde
inbreng.

- in de Stuurgroep waarin op persoonlijke titel deelneemt zal hij verduidelijken
dat zijn inbreng tot op heden geen definitief Nederlands standpunt was.

- er dient te worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de in het EVRM geëiste
kenbaarheideis slechts van toepassing te verklaren op het Strafrecht en niet op het
terrein van nationale veiligheid

- bezien wordt of en in hoeverre de tekst van dan wel de toelichting op artikel 25a van
de nieuwe Wiv aanpassing behoeft.

3. Vervol g-afspraken wetgevingsoverleg WIV

a. Op 27 mei 1999 om 09.00 uur vindt 7C-overleg plaats over de Nota n.a.v. het Verslag
b. De wijziging van de CVIN-instellingsbeschikking kan in het najaar van 1999 ter hand

genomen worden.

4- Rondvraag

a. In het CVIN is 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. De Adviesgroep 7C is verzocht om over dit onderwerp een notitie ten
behoeve van het CVIN/ MICFV op te stellen (na ommekomst van het advies van de
Raad van State). De secretaris zal hiertoe een eerste aanzet geven

b. De BIB-instellingsbeschikking zal in eerste aanleg door worden beoordeeld.

(secretaris)

Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage - Binnenhof 20 - Tel. (070) 356 41 00 - Fax (070) 356 46 83


