
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: 9 juli 1999
Kenmerk: 99G000206

Aan de leden van het CVIN:
/Ju

Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ

/BuZa
Cdre. H.J. Vandeweij er/Hoofd MID

i/EZ
•JEZ

U wordt uitgenodigd voor een C VIN-vergadering op vrijdag 16 juli 1999
om 13.30 uur in de Gouverneurskamer van het Kabinet MP, Binnenhof 20.

N.B. EZ en V&W wordt uitgenodigd voor de behandeling van de agendapunten l t/m 4;

Agenda:

l
1. Mededelingen van de voorzitter

2- Besluiten van de CVIN-vergadering van 16 juni 1999 (990000185^
(zie bijgevoegde notitie van de secretaris t.a.v. agendapunt 5)

3. Besluiten van de MICIV-vergadering van 14 juli 1999

4. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: Nader rapport (nr. 99G000207)
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5. Evaluatie nationale en internationale dreiging
- Overzicht ontwikkelen door resp. HBVD en HMID.
- Overzicht van de voor het CVIN relevante politieke ontwikkelingen door
plv. DGPZ/BZ.

6. Rondvraag

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,
namens

(secretaris)

Ministerie van Algemene Zaken - Binnenhof 20 - Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage



Aan: de leden van het C VIN
Van: de secretaris

Betreft: wijzigingsvoorstel bij agendapunt 2 van de CVIN-vergadering van 16 juli 1999
(besluiten van de CVIN-vergadering van 16 juni 1999)

HBVD stelt voor om het onder agendapunt 5 geformuleerde besluit inzake de aansturing en
positionering van het NBV enigszins te redigeren. Het wijzigingsvoorstel is in onderstaande
tekst vetgedrukt weergegeven.

a. Aansturing en positionering van het NBV

Met betrekking tot de besluitenlijst van 26 maart 1999 hecht BZ eraan daaraan toe te voegen
dat: "BZ onder voorbehoud akkoord is gegaan met de positionering van het NBV bij
BZK/BVD. Het voorbehoud dat BZ maakt betreft het waarborgen van de belangen die BZ als
klant van het NBV heeft."

Het CVIN besluit om in hoofdlijnen in te stemmen met de voorliggende concept-notitie en
daarop het oordeel van de MICIV te vragen. De secretaris zal de notitie in goed overleg met
de betrokken ministeries aanpassen. Aan de MICIV wordt voorgesteld een stuurgroep te
vormen waarin, naast de SG's van BZ, BZK en Def, ook de coördinator I&V zal
deelnemen. De stuurgroep ziet toe op de uitvoering van de MlCIV-besluiten. Deze
kunnen door HBVD in werkgroepen nader worden voorbereid en uitgewerkt.
BZ maakt DNBV erop attent dat deze zijn notitie over de activiteiten die het NBV in het
kader van de bijzondere taak verricht met spoed dient af te ronden.


