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Aan de leden van het CVIN

Kenmerk : 01G417121 's-Gravenhage, 15 oktober 2001

Stand van zaken ten aanzien van de behandeling van het wetsvoorstel van de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in de Eerste Kamer.

Medio oktober stelde de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer de
vragen vast die de diverse EK-fracties over de nieuwe Wiv aan de regering wensten te stellen.

Vrijwel alle fracties stelden de vraag of de regering van mening is dat het wetsvoorstel Wiv,
in het licht van de gebeurtenissen van 11 september, aan de I&V-diensten nog voldoende
armslag biedt en of de regering op onderdelen nog wijzigingen overweegt. Zowel bij de BVD
als bij de MID overheerst op dit moment de mening dat de Wiv zoals deze nu voorlicht, aan
beide I&V-diensten voldoende mogelijkheden biedt, ook t.a.v. de bestrijding van terrorisme.
In de ambtelijk Adviesgroep 7C die de Nota naar aanleiding van het verslag voorbereidt is
voorgesteld om in de beantwoording op te nemen dat de regering op dit moment van oordeel
is dat de nieuwe Wiv ook toereikend is voor een effectieve bestrijding van het terrorisme en
dat wijzigingen vooralsnog niet te verwachten zijn.
Voorts waren de recente terroristische aanslagen voor vrijwel alle fracties aanleiding tot het
stellen van vragen over de rol van de I&V-diensten bij de bestrijding van terrorisme en de
mogelijke gevolgen voor de samenleving. De leden van de EK vroegen zich verder af of de
Wiv nu wel tegemoet zou komen aan jurisprudentie van het EVRM. Verdere vragen werden
gesteld over een aantal onderwerpen, waaronder het begrip Nationale Veiligheid, de
notificatieregeling, de Commissie van Toezicht, de buitenlandtaak etcetera.

De aard van de vragen en de interdepartementale afstemming over de beantwoording leidt tot
de ambtelijke conclusie dat er in de EK brede waardering is voor de nieuwe Wiv. De gestelde
vragen geven geen aanleiding te veronderstellen dat de EK de nieuwe Wiv zou wensen te
verwerpen. Voorts is gebleken dat de beantwoording van de vragen niet op grote problemen
stuit.
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Dezerzijds wordt voorgesteld om de Nota naar aanleiding van het verslag af te handelen door
middel van een schriftelijke ronde in het CVIN. De coördinator kan vervolgens in een brief
aan de leden van de MICIV verzoeken om eveneens in te stemmen met schriftelijke
afdoening. De inhoud van die brief kan grotendeels overeenkomen met de inhoud van deze
brief.
De hierdoor ontstane tijdwinst kan ertoe leiden dat de Wiv nog voor de jaarwisseling door de
EK aanvaard wordt.

De secretaris,
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