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Aan de leden van het CVIN:
Hr. SJ. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cdre. HJ. Vandeweijer/Hoofd MID

'BuZa
'Ju

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 20 augustus 1999, gehouden in de
Gouverneurskamer van het kabinet MP, Binnenhof 20.

Afwezig:
HMID wordt vervangen door

1. Mededelingen van de voorzitter

Geen

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 16 juli 1999 (99G000220)

2.1. Goedgekeurd.

2.2. Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt het volgende opgemerkt:

- de in punt 2b bedoelde notitie wordt behandeld in de CVIN-vergadering
van september of oktober

- in zake punt 3 deelt HBVD mee dat de leden van de Stuurgroep op 5 oktober a.s.
bijeenkomen ter bespreking van het projectplan, de fasering en de mogelijke
zorgpunten. HBVD zal bijzondere aandacht schenken aan de archiefproblematiek.

- de coördinator verzoekt om retournering van de in juli door de secretaris uitgereikte
notitie in zake de beschrijving van de activiteiten van het NBV.
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- punt 4: m.b.t. de tekst van de nota naar aanleiding van het verslag in zake de
motivering van de voorgestelde uitbreiding van de AIVD in het kader van de
inlichtingentaak buitenland adviseert het CVIN om. terughoudend te zijn met het
vermelden van expliciete aantallen fte's. Voorts adviseert het CVIN om de tekst van
de nota op dit punt te veralgemeniseren en zodoende de indruk weg te nemen als
zou de beoogde uitbreiding voornamelijk gebaseerd zou zijn op
vraag/behoeftestelling van EZ.

Evaluatie nationale en internationale dreiging

BVD

X

MID:

6. Rondvraag

N.B. De eerstvolgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 17 september 1999, om
14.30 uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed
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