
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: 15 december 2000
Kenmerk: OOG397636

Aan de leden van de CVIN:
/Ju

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

/BuZa

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van donderdag 14 december 2000, gehouden van
15.15 uur - 16.30 uur in de Blauwe Zaal van het Kabinet MP.

(plv.HBVD) vervangt HBVD.
zijn afwezig,

is aanwezig bij de behandeling van de agendapunten l t/m 4.

1. Mededelingen van de voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat voor de laatste keer als plv. HBVD aanwezig zal
zijn. Hij wordt medio 2001 aangesteld als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering op
de Nederlandse Antillen.

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 20 oktober 2000

Akkoord.

N.a.v. de in punt 3b gedane verzoek aan HBVD inzake de beschrijving van de buitenlandtaak
van de AIVD merkt de coördinator op dat hij over dit punt een briefwisseling heeft gehad
met HBVD. Daarin is aangegeven dat het zijn voorkeur heeft om in de beschrijving van de
omvang en uitvoering van die taak uit te gaan van de cijfers in de tot nu toe geaccordeerde
begrotingsstukken van BZK. ledere daar boven uitgaande uitbreiding die in het kader van die
taak wordt overwogen zou via het traject CVIN-MICIV-MR dienen te lopen.

3. Het grootschalig afluisteren van moderne telecommunicatiesystemen

a: ̂ HJHIHHHHHHiHI
b: een notitie bedoeld ter informatie van de Tweede Kamer
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Het CVIN stemt in met de volgende voorstellen:

Ie. DMID neemt de penvoering over van Justitie;
2e.

4e. de conclusies van het CVIN-plus worden door de minister van Defensie opgenomen in
zijn aanbiedingsbrief;

5e. de documenten die naar de TK worden gezonden worden door de minDef mede namens
zijn ambtgenoten van BZK en Ju ondertekent;

6e. het document t.b.v. de TK wordt door Def, in samenwerking met de BVD en Ju
aandachtig beoordeeld met het oog op de mogelijke gevolgen van openbaarmaking. De
secretaris brengt de opmerkingen in van de coördinator, BZ en V&W;

^
| Na instemming van het CVIN wordt, indien de stukken geen aanleiding meer

geven tot substantieel commentaar, in een pro-forrna vergadering de instemming van de
MICIV gevraagd waarna de besluiten van de MICIV tezamen met het voor
openbaarmaking bestemde document aan de MR wordt voorgelegd. Na instemming MR
vindt verzending plaats door de minister van Defensie.

8e. het in onder 7e omschreven traject dient er bij voorkeur toe te leiden dat het openbaar te
maken document de TK uiterlijk op 19 januari 2001 bereikt, ezamen met verzending naar
de TK kan het document aan de media worden aangeboden.

Opm. secretaris: inmiddels is u per fax de agenda van de vaste commissie voor Justitie
voorde hoorzitting van 22 januari 2001 toegezonden.

4. Afronding overgang NBV

De voorzitter en plv. HBVD geven een nadere toelichting op het inmiddels, via de
ondertekening door Hare Majesteit van het daartoe strekkende KB, afgeronde proces. De
leden van het CVIN concluderen dat is voldaan aan de opdracht van de MICIV en de daarbij
gestelde voorwaarden. De SG-BZK zal in een brief (concept rondgezonden) de leden van de
MICIV verantwoording afleggen over de uitvoering van de opdracht. De coördinator geleidt
deze brief ter kennisname door aan de leden van de MICIV met de aantekening dat het CVIN
akkoord is. Het CVIN stemt in met deze procedure.

5. Ontwikkelingen Oost-Europese misdaad
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6. Evaluatie nationale en internationale dreiging

BVD:

MID:

7. Overige onderwerpen / rondvraag

De MP heeft ingestemd met het voorstel om het taakartikel van de coördinator in artikel 4
van de nieuwe Wiv aan te passen. Deze aanpassing wordt opgenomen in de Tweede Nota van
wijziging.
De Adviesgroep 7C bespreekt op 19 december a,s. de eindteksten van de Tweede Nota van
wijziging-en de Nota n.a.v. het nader verslag. Naar verwachting kunnen deze worden
behandeld in de CVTN-vergadering van januari 2001.

8. Lijst met vergaderdata C VIN 2001

Ter kennisname.

N.B. De eerstvolgende CVIN-vergadering is op vrijdag 26 januari 2001.

De coördinator van de inlichtingen en
veiligheidsdiensten,

drs. W. J. Kuijken
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