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hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Gen.Maj. J.A. van Reijn/Directevir MID
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mr. drs. R.K. Visser/AZ
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Besluitenlijst van de CVTN-vergadering van vrijdag 31 augustus 2001, gehouden van
14.15 uur - 15.15 uur in de RVD-zaal van het ministerie van Algemene Zaken.

mr. T.P.L. Bot vervangt HBVD; commodore F.H. Meulman vervangt DMID.

L (DVB) vervangt plv. DGPZ.
is afwezig.

1. Mededelingen

a. Stand van zaken Wiv: Op 2 oktober 2001 start de Eerste Kamer met het zogenaamde
voorbereidend onderzoek. Aangenomen mag worden dat dit leidt tot een verslag met
vragen aan de regering.

b. Buitenlandtaak BVD en MID: De coördinator heeft met HBVD en DMID gesproken over
de consequenties van de aanvaarding van de Wiv. Afgesproken is dat de diensten elk
afzonderlijk een analyse maken van de wijzigingen die er optreden t.o.v. de huidige wet
en wat dit betekent voor de meest betrokken ministers en het CVIN. Daarbij wordt een
indicatie gegeven van het type onderzoeken dat op grond van de nieuwe Wiv voor
behandeling in aanmerking komt. Doel is de direct betrokken ministers (MP, BZK, Def)
hierover tijdig te kunnen informeren (en vervolgens de eveneens belanghebbende
ministers). Een en ander wordt via het CVIN voorbereid.

c. Commissie van toezicht: Binnen AZ wordt de komst van de cvt voorbereid. De daaruit
voortvloeiende uitwerkingen zullen aan het CVIN worden voorgelegd.

d. Afscheid van drs. K.M. Meulmeester.

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 14 juni 2001
Vastgesteld

3. Evaluatie nationale en internationale dreiging
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BVD

4. Overige onderwerpen / rondvraag
Geen

N.B. De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 21 september 2001.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

drs. W. J. Kuijken
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