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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 6:
Agendapunten l t/m 7: "V&W

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van donderdag 14 juni 2001, gehouden van
10.00 uur - 11.30 uur in de Blauwe Zaal van het Kabinet MP.

vervangt vervangt
Mr.drs. R.K. Visser (plv. coördinator) en mr. T.P.L. Bot (plv, HBVD) wonen de

vergadering bij.

1. Mededelingen en
2. Introductie mr.drs. R.K. Visser (plv. coördinator) en mr. T.P.L. Bot (plv. HBVD)

De voorzitter heet de heren Visser en Bot van harte welkom en deelt het volgende mee:
a. de I&V-structuur bij AZ is met de heer Visser die tevens optreedt als voorzitter van de

Adviesgroep 7C versterkt. Voorts wordt, m.h.o.o. de nieuwe buitenlandtaak van de AIVD
en MFVD, een I&V-cluster ingesteld waaraan, naast de coördinator, de plv. coördinator
en , ook Raadadviseur Buitenland bij het Kabinet MP
betrokken wordt. Met DMID en HBVD vindt overleg plaats over mogelijkheden tot
ondersteuning van AZ, bijvoorbeeld via liaisons ten behoeve van de advisering van de
MP over de invulling van de buitenlandtaak.

b. een delegatie van de Zweedse 'Defense Intelligence Commission" brengt op
12 september a.s. een kort bezoek aan Nederland en wordt, in navolging van een bezoek
van de Zweedse coördinator I&V, op AZ ontvangen, gevolgd door een lunch op de
Zweedse ambassade.

c. Recentelijk heeft de coördinator contact gehad met vertegenwoordigers van diverse
buitenlandse diensten.

Dhr. Meulmeester deelt mee dat hij, op uitnodiging van de CIA, een gastcollege heeft
gegeven bij een zg. leadership-course. Een herhaling daarvan is in de toekomst niet
uitgesloten.



v

3. Besluiten van de CVIN-vergadering van 28 maart 2001

Akkoord

4. Mededelingen over de stand van zaken t.a.v. de behandeling van het Wetsvoorstel Wiv in
deTK

DMID en HBVD doen verslag van het wetgevingsoverleg met de vaste commissie voor BZK
op 11 juni jl. De vraagstelling van de commissie en de inhoud van de amendementen leidt tot
de conclusie dat de Wiv geen fundamentele wijzigingen zal ondergaan. Er is een tweede
wetgevingsoverleg voorzien op 25 juni, gevolgd door een korte plenaire afronding op 28 juni.
De Wiv wordt dan op 3 juli a.s. in stemming gebracht.

5. Beantwoording kamervragen Harrewijn

De antwoorden op deze vragen worden met de besluitenlijst meegezonden.

6. Echelon: Draft report van het Europees Parlement

Het CVIN neemt kennis van deze rapportage en constateert dat het rapport gematigd van
toonzetting is en een positief effect kan hebben op de discussie in Europa. De conclusies en
aanbevelingen zullen aan de Taskforce Echelon worden voorgelegd.
En marge van dit onderwerp kondigt HBVD aan dat hij met BZ zal overleggen over een
standpuntbepaling t.a.v. een voorstel tot vestiging van een EU-instituut voor Comsec in
Zweden.

7. De politieke crisis in Indonesië

Het CVIN neemt kennis van l

8. Evaluatie nationale en internationale dreiging

HBVD:
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DMID:

BZ:

9. Overige onderwerpen / rondvraag

Geen.

(

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

drs. W. J. Kuijken
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