
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: l februari 2000
Kenmerk: OOG377151
Rubr. ambt:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van de CVIN:
/Ju

hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
drs. K.M. Meulmeester/AZ
Gen. Maj. J.A. van Reijn/Directeur MID

/BuZa

Besluitenlijst van de CVTN-vergadering van vrijdag 21 januari 2000.

Afwezig: dhr. Dessens
Dhr. Van Hulst wordt vervangen door

1. Mededelingen van de voorzitter

De coördinator belegt een gesprek met DMID en HBVD over de afstemming inzake
rapportages over het buitenland.

2. Besluiten van de CVIN-yergadering van 20 december 1999

Akkoord
Notificatie Wiv: Meegedeeld wordt dat, alvorens over te gaan tot formele notificatie, nu
een prénotificatieprocedure is opgestart welke loopt via de notificatiecoördinator van
BZK. Inschakeling van de PV-Brussel is daarbij noodzakelijk.

3. Notitie Europese Inlichtingencapaciteit

Plv. DGPZ zal ten behoeve van de CVIN-vergadering van februari een notitie opstellen
waarin wordt ingegaan op de inlichtingenbehoefte bij Europees crisismanagement. Bij de
behandeling van deze notitie zullen de CVIN-leden van gedachten wisselen over de
mogelijkheden om te voldoen aan de behoefte van de regering aan een nationale
standpuntbepaling, onafhankelijk van informatie afkomstig van andere landen.
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4. Evaluatie nationale en internationale dreiging

BVD:

N.B. Onder voorzitterschap van de BVD buigt een interdepartementale werkgroep zich over
de gevolgen van de verruiming van het VS-exportbeleid t.a.v. cryptoproducten. Het is nog
niet bekend wanneer de eindrapportage van de werkgroep voor bespreking in het CVIN
beschikbaar is

MID

N.B. DMID geeft tevens een toelichting op het inmiddels door Def. geaccordeerde
inlichtingenplan van de MID.

BZ - VN: voorzitterschap Unscom
- Iran: mogelijk kamerdebat inzake de potentie van Iran tot het vervaardigen
van massavernietigingswapens

5. Rondvraag

Geen

De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 18 februari 2000.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed
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