
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: 29 februari 2000
Kenmerk: OOG379664
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van de CVIN:
'Ju

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

'BuZa

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 18 februari 2000, gehouden van
14.30 uur - 16.00 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.

wordt vervangen door

1. Mededelingen van de voorzitter

l.l.DeWiv:
De leden van het CVIN stemmen in met de hierna genoemde voorstellen en opmerkingen van
de voorzitter t.a.v. de nieuwe Wiv

l
a. De nieuwe Wiv ware zo mogelijk nog voor het zomerreces plenair in de TK te

behandelen. Daartoe verdient het aanbeveling om tijdig met het presidium van de TK in
contact te treden teneinde nadere afspraken te maken over de te volgen procedure en de
met de behandeling van het wetsontwerp gemoeide tijdsduur;

b. het voorstel om de afdeling Bestuursrechtspraak van de RvSt als eerste en enige
beroepsinstantie aan te wijzen wordt onverkort gehandhaafd;

e. aan de Commissie van toezicht behoeft niet de bevoegdheid te worden toegekend om
bindende besluiten te nemen;

d. vooralsnog wordt vastgehouden aan de nu voorgestelde verstrekkingsregeling;
e. de voorgestelde regeling m.b.t. de gegevensverstrekking aan naaste familie en

wetenschappelijk onderzoekers kan zo nodig worden aangepast;
f. de door de regering ingenomen standpunten t.a.v. het begrip nationale veiligheid worden

gehandhaafd;
g. de in de Wiv opgenomen artikelen die betrekking hebben op het zogenaamde searchen

van de afdeling VI/MID worden eerst aangepast indien de coalitie daar bij de
Tweede-Kamerbehandeling aanleiding toe ziet;
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h. de omschrijving van de buitenlandtaak van zowel MIVD als AIVD dient voldoende
helder te zijn, zowel t.a.v. de personele als de financiële consequenties.

1.2. Vragen journalist VN

Indien de BVD verdere vragen ontvangt van de VN-journalist Slats inzake de rapportage van
het CVIN aan de MICIV over Echelon, wordt betrokken journalist doorverwezen naar AZ.
AZ zal vervolgens de vraagstelling afdoen langs de Wob-criteria.

(

1.3 Mei-vergadering

De voorzitter attendeert op de verschuiving van de mei-vergadering van het CVIN naar
31 mei 2000 om 13.00 uur.

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 21 januari 2000

Akkoord.

3. Notitie Inlichtingenbehoefte bij Europees crisismanagement

Gelet op de late ontvangst van de notitie en het gewicht van het onderwerp stemt het CVIN
ermee in dit punt te behandelen tijdens de volgende vergadering.

l

4. Evaluatie nationale en internationale dreiging

HBVD

DMID

5. Rondvraag

De CVIN-leden worden geattendeerd op enkele bij het OPCW ontstane vacatures
(confidentiallity en security).
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De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 17 maart 2000 om 14.00 uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed
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