
'

'

Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

Datum: 22 januari 2002
Kenmerk: 02G423774
Rubr. ambt:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van de CVIN:
/Ju

hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Gen.Maj. J.A. van Reij n/Directeur MID

BuZa
mr. drs. R.K. Visser/AZ

agendapunten l t/m 5
/EZ
'VenW

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 21 december 2001, gehouden van
15.30 uur -17.30 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.

vervangt ; VenW is afwezig.
Bij afwezigheid van de coördinator zit mr. drs. R.K. Visser de vergadering voor.

1. Mededelingen
a. Voortgangsrapportage Platform Interceptie, Decryptie en Signaalanalyse (PIDS): De
gedelegeerd opdrachtgever namens het CVIN, , geeft aan voornemens te zijn om
vier maal per jaar aan het CVIN te rapporteren, waarvan twee maal d.m.v. een
tussenrapportage en twee maal middels een uitgebreide rapportage.
De voorzitter concludeert dat de stukken ter kennisneming zijn rondgezonden en dat, indien
een CVIN-lid zulks aangeeft, de rapportage ter bespreking op de agenda van een CVIN-
vergadering geplaatst kan worden.
b. Commissie van toezicht: stand van zaken. De voorzitter geeft nadere bijzonderheden over
de werkzaamheden van het driemanschap dat de aanbeveling van kandidaten voor de cvt
verzorgt. Het driemanschap wordt ondersteunt door de secretaris. Indien CVIN-leden
suggesties hebben ten aanzien van de aanbeveling van mogelijke kandidaten voor de cvt
zullen zij deze aan de secretaris doen toekomen.
c. stand van Zaken Wiv: de plenaire behandeling van de Wiv in de EK vindt plaats op 29
januari 2002.
d. nabespreking MICIV: De leden van het CVTN onderschrijven de opvatting dat de MICIV
van 6 november 2001 een nuttige bijeenkomst was, hetgeen ook als zodanig door de
respectievelijke ministers is ervaren. Een herhaling van de gekozen opzet is zeker te
overwegen mits er geen sprake is van automatisme, maar er daadwerkelijk nieuwe feiten op
een goed niveau te presenteren zijn.
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2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 19 oktober 2001
Akkoord,

3. Analyse van de gevolgen van de invoering van de Nieuwe Wiv (voor de MID)
en

4. Analyse van de gevolgen van de invoering van de Nieuwe Wiv (voor de BVD)
(Is rechtstreeks door de BVD nagezonden)

Bij de bespreking van dit onderwerp is eveneens een notitie van DMID betrokken over de
"UK National Intelligence Machinery".
Het CVIN is van oordeel dat voornoemde documenten de eerste aanzet zijn voor een nadere
gedachtewisseling. De drie betrokken ministers (MP, MinBZK en MinDef) dienen op grond
van tevoren vastgelegde principes en uitgangspunten te kunnen besluiten om, ten dienste te
staan van de buitenlandse politiek van de regering, onderzoeken in het buitenland door I&V-
diensten te laten uitvoeren. Besloten wordt dat BZ, BVD en MID, eventueel aangevuld met
andere CVIN-vertegenwoordigers, een notitie zullen opstellen over het organiseren van dat
proces. Daarbij wordt bezien of en zo ja welke elementen uit de notitie van DMID over de
UK National Intelligence Machinery kunnen worden opgenomen.

5. BIB-beraad d.d. 6 december 2001
HBVD deelt mee dat gestreefd wordt naar opheffing van het BIB-beraad. Een aantal
doelstellingen en opdrachten van het BIB-beraad worden in de komende periode afgerond
(herziening AARS, opzet nieuwe cryptofaciliteit, certificeren en evalueren) terwijl ook het
mandaat voor het BIB-beraad dit jaar afloopt. Wel dient, indien tot opheffing besloten wordt,
er een nieuw forum te worden gecreëerd waaraan de beveiliging van overheidsinformatie kan
worden overgedragen.

6. Bijgestelde dreigingsanalyse terrorisme
(MID: DIS2001026073 d.d. 12-12-2001)

Het CVIN bespreekt de zorgelijke ontwikkelingen in

7. Notitie van Solana inzake samenwerking op het gebied van I&V
(SN 4546/2/01 d.d. 16 november 2001)

Uit de uitleg van DMID en BHBVD blijkt dat dhr Solana plannen heeft voor de opzet van een
EU-inlichtingenorganisatie die met respect voor de nationale inlichtingenbelangen de
mogelijkheid biedt tot het zelf plegen van diepgaande research, intelligence en early warning.
Het CVIN is van oordeel dat een dergelijk initiatief ondersteuning verdient, maar dat
Nederland op het juiste niveau kan meedoen en meepraten over de ontwikkelingen en de te
zetten stappen.
BZ zal met het oog op bespreking in het CVIN een document over dit onderwerp
voorbereiden.

8. Gevolgen van de militaire samenwerking tussen Nederland en Indonesië
(brief minister GSI nr. CIM2001/9/1797 d.d. 15-11-2001)

Naar het oordeel van enkele CVIN-leden is er momenteel geen sprake van daadwerkelijke
militaire samenwerking tussen Nederland en Indonesië. De minister van BZK en van Def. zijn
voornemens initiatieven van de minister voor GSI af te wachten.
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9. Evaluatie nationale en internationale dreiging
Het CVIN spreekt over de uitzending van Nederlandse militairen naar Afghanistan.

10. Overige onderwerpen / rondvraag
DGPZ vestigt de aandacht op vragen van het kamerlid Wilders, waarvan een groot deel zal
worden doorgeleid naar BZK.
Verder informeert DGPZ naar de stand van zaken t.a.v. de lijst van terroristische organisaties.
Duidelijk wordt dat deze lijst begin 2002 in EU-verba /ordl
HBVD vraagt aandacht voor de publiciteit rondom|
leverancier van aftapapparatuur aan de VS, maar ook aan instanties in Nederland. Onderzocht
wordt nog in hoeverre de Nederlandse politie in problemen gebracht kan worden. Negatieve
effecten voor de BVD en de MID worden vooralsnog uitgesloten geacht.

De plv. coördinator van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten,

' mr.drs. R.K. Visser
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