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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

Agendapunten l t/m 5
'V&W

/EZ

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 16 februari 2001, gehouden van
14.30 uur - 15.45 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.

vervangt
is afwezig.

1. Mededelingen

Het aftapbaar maken van de systemen van internet service providers
meldt n.a.v. recente publicaties in de pers dat de minister van Justitie zal

vasthouden aan het standpunt dat de ISP's dienen te voldoen aan hun verplichtingen. Een
daartoe strekkende brief aan de Stas VenW is in voorbereiding. Zonodig wordt deze
problematiek in de Ministerraad aan de orde gesteld.

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 26 januari 2001

Akkoord.
Naar aanleiding van de besluitenlijst maakt de coördinator melding van zijn gesprek met de
directie van DNB. Dhr. Wellink heeft aangegeven dat DNB er alle belang bij heeft om
relevante informatie te delen met de I&V-diensten. HBVD zal op korte termijn met dhr.
Wellink spreken. Bij deze gelegenheid zal hij o.m. nadere bijzonderheden betreffende de
Nederlandse vestiging van de Russische bank met hem bespreken. Het Kernteam Noordoost
Nederland zal mede daartoe een document opstellen.
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3. Inventarisatie actiepunten n.a.v. de notitie inzake grootschalig afluisteren
a. Brief van DMID d.d. 29 januari 2001
DMID verduidelijkt desgevraagd dat als er tengevolge van de notitie nadere kamervragen
gesteld worden, de minister van Defensie als eerste ondertekenaar de coördinatie verzorgt in
de beantwoording daarvan.

b. Actiepuntenlij st
Het CVIN stemt in met de onder punt 2 van deze actiepuntenlijst weergegeven onderwerpen
en merkt daarbij op dat ten aanzien van de beantwoordingtermijnen de einddatum op eind
april gezet dient te worden.
De secretaris past de lijst aan, waarna deze door HBVD wordt besproken met de SG-BZK.

4. Wetsvoorstel Wiv
a. Aanbiedingsbrief van de minister van BZK aan de MICFV
b. Tweede nota van wijziging
c. Nota n.a.v. het nader verslag

De hoofdpunten van het commentaar zijn de volgende:
DMID heeft op enkele onderdelen wijzigingsvoorstellen;
het oordeel over de benodigde omvang van een dienst om een bepaalde taak te kunnen
uitvoeren moet worden overgelaten aan de voor die dienst verantwoordelijke
bewindspersoon. Het is daarom aan te bevelen om besprekingen over de omvang van een
dienst te voeren bij het houden van begrotingsbesprekingen 2003 e.v.;
het is niet noodzakelijk om de MICIV te laten besluiten over het doen uitgaan van een
persbericht;
de zinsneden over een analyse met de succes- en faalfactoren van de IDB dienen te
worden aangepast.

De coördinator stelt voor om
1. beslispunt l en de daarop betrekking hebbende teksten te schrappen;
2 de teksten waarin expliciet wordt ingegaan op de kwantitatieve invulling van de

buitenlandtaak aan te passen
3. de teksten betreffende de analyse m.b.t. de succes-en faalfactoren van de IDB aan te

passen;
4 de redactie van beslispunt 3 te wijzigen;
5. beslispunt 5 te schrappen;
6. de wijzigingsvoorstellen van de MID te verwerken;
7. de instemming van de MICIV te vragen door middel van een pro forma vergadering.

Het CVIN stemt in met deze voorstellen. De secretaris bevordert dat voorgestelde
teskstwijzigingen worden overgenomen i.s.m. de BVD en de MID. De secretaris vraagt de
instemming van Financiën met het voorstel voor verdere afhandeling, (opmerking secretaris:
op 19-2-2001 stemde , gehoord hebbende dat beslispunt l geschrapt
is, hiermee in).
En marge hiervan besluit het CVIN om de opheffing van het CVIN-plus voor te bereiden. De
secretaris zal hiertoe een brief opstellen.
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5. Project herstructurering landelijke tapkamers

Het CVIN stemt in met de voorliggende definitiestudie en plan van aanpak.

6. Evaluatie nationale en internationale dreiging

MID:

BVD:

7. Overige onderwerpen / rondvraag

Geen.

N.B. De eerstvolgende CVIN-vergadering is op woensdag 28 maart 2001 om 14.30 uur.

C

De coördinator van de inlichtingen en
veiligheidsdiensten,

drs. W. J. Kuijken
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