
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: 19 oktober 1999
Kenmerk: 99G370117
Rubr. ambt.:

Aan de leden van het CVIN:
Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cdre. H.J. Vandeweijer/Hoofd MID
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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 15 oktober 1999, gehouden in de
Poortzaal van het kabinet MP, Binnenhof 20.

Afwezig:
wordt vervangen door

1. Mededelingen van de voorzitter

( " De Adviesgroep 7C heeft zich beraden over twee onderwerpen nl.
a. Recommendation 1402, handelend over de nationale veiligheidsdiensten van de landen van
de Raad van Europa. Binnen de Adviesgroep 7C is o.m. afgesproken het signaal af te geven
dat Nederland geen behoefte heeft aan een Europees verdrag op dit gebied.
b. de ontwerp-nota in zake Crime in Cy'berspace: Een concept-nota is momenteel in
voorbereiding en zal in het CVIN van november besproken kunnen worden, waarna, via het
traject CVIN-plus - MICFV - MR de TK door de minister van Justitie kan worden
geïnformeerd over het regeringsstandpunt ter zake. De minister van Justitie is voornemens de
nota nog voor het kerstreces aan de TK te sturen.
De leden van het CVIN nemen van vorenstaande met instemming kennis.

2. Besluitenlijst vergadering BIB-beraad op 24 september 1999

geeft een toelichting. Het CVIN maakt hierbij de volgende opmerkingen:
a. het is gewenst om zo snel mogelijk een definitieve instellingsregeling af te ronden;
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b. De in AAR9 op te nemen bepalingen dienen goed te worden afgestemd op de bepalingen
inzake de bescherming van staatsgeheimen die zijn opgenomen in het Wetboek van strafrecht;

2.2 Verklaring van het Witte Huis inzake een beleidswijziging t.a.v. encrvptie.

De secretaris zal in overleg rnet de BVD en de MID een opdracht formuleren voor het plegen
van een inventarisatie van de gevolgen van het Amerikaanse besluit en de mogelijke reactie
van de Nederlandse I&V-diensten.

3. Besluiten van de CVIN-vergadering van 20 augustus 1999

Akkoord.

4. Evaluatie nationale en internationale dreiging

BVD:

MID:

Voorts wordt aandacht gevraagd voor de situatie)
het Nederlandse bod t.a.v. de OPBW.

5. Rondvraag

jen voor de gevolgen van

N.B. De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 19 november 1999, om 14.30
uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,_^

^
mr. L.A. Geelhoed
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