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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 22 februari 2002, gehouden van
14.00 uur - 16.00 uur in Commissiekamer 3 van het Kabinet MP.

afwezig.
vervangt DGPZ; vervangt HBVD; mr. drs. R.K. Visser is

1. Mededelingen
De eerstvolgende CVIN-vergadering is verzet naar 29 maart a.s.

2. Besluiten van de CVIN-vergaderüig van 21 december 2001
Akkoord.

-~ Naar aanleiding van de besluitenlijst worden de volgende opmerkingen gemaakt:
la. Voortgangsrapportage PIDS: DMID deelt mee dat een schriftelijke reactie van de MID op

de rapportage rechtstreeks aan DGRh wordt toegezonden.
Ib. Cie v. Toezicht: Het driemanschap heeft een gesprek heeft gevoerd met de Cie IVD van

de TK en gaat nu zoeken naar kandidaten. Indien de kandidatenlijst in concept gereed is
zal de MP deze toegezonden krijgen met het doel via de BVD de antecedenten van de
kandidaat-leden na te gaan.

3/4. Analyse gevolgen nieuwe Wiv voor de buitenlandtaak: De BVD heeft over dit onderwerp
een conceptnotitie vervaardigd. De voorzitter verzoekt de BVD om deze met DGPZ en
DMID te bespreken met als doel een gezamenlijke notitie tb.v. CVIN/MICIV.

7. EU-samenwerking op I&V-gebied: BZ bereidt een conceptnotitie voor die nog met BVD
en MED besproken wordt. Deze notitie zal niet concluderend van opzet zijn, maar een
beeld schetsen van hetgeen dhr. Solana voor ogen staat en wat daarvan de consequenties
zijn.
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3.

a.

Terrorisme

b.

c.

let CVIN besluit dat de BVD deze notitie tezamen met de MTD en in overleg met BZ
completeert en verdiept met het oog op behandeling in de MICIV. In een oplegnotitie
worden de samenhang met andere beleidsterreinen (terrorismebestrijding,
volksgezondheid e.d.) en de consequenties voor het management aangegeven. Er wordt
aangestuurd op een MICTV ii

Plv. HBVD deelt mee deze notitie te willen terugtrekken en de geschetste problematiek
eerst te zullen bespreken met BZ.

Het CVIN besluit dat de in deze notitie geschetste problematiek onder de aandacht moet
worden gebracht van de MICIV, bij voorkeur d.m.v. een korte presentatie door HBVD in
combinatie met een door de BVD meer direct en specifiek te:

.̂  | De MICIV zal verder inzicht moeten krijgen in de
jelemmeringen die de huidige privacyregelgeving in Nederland opwerpt tegen een
gecoördineerde aanpak van deze problematiek. De MID zal in een aanvullende notitie
t.b.v. de MICIV een beeld schetsen van de situatie in de krijgsmacht.

iet CVLN stemt in met de omschreven lijn. BZ zal dit onderwerp voor verdere
besluitvorming afhandelen.

C Nota Cryptofaciliteit (BVD-notitie 1803677/01)
Het CVIN besluit dat deze notitie voor verdere besluitvorming voorgelegd dient te
worden aan de MICIV. De notitie zal met name ten aanzien van de bundeling van het
opdrachtgeverschap en de afname van apparatuur verder worden aangescherpt (tekst optie
4, pag. 4). Verder wordt in de notitie meer aandacht gegeven aan de eerdere
besluitvorming in de MICIV t.a.v. Philips Crypto. Over de budgettaire kant van het
voorstel moet overleg met Financien plaatsvinden. De BVD acht generale compensatie
geboden. De voorzitter kan zich voorstellen dat dekking wordt gevonden uit de extra
middelen i.h.k. van het actieprogramma T & V die de BVD zijn toegekomen.

Evaluatie nationale en internationale drei
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6.

a.

b,

c.

d.

Overige onderwerpen / rondvraag

Nota Islamitisch onderwijs
De notitie wordt betrokken bij de MICIV-notitie over

Het CVIN neemt kennis van deze notitie.

CVIN-werkgroep
Het CVIN acht een overleg van de secretaris met de ondersteuners van alle CVIN-leden
over de in- en output van alle in het CVIN en MICIV aan de orde komende onderwerpen
nuttig. De secretaris kan dit secretariaatsoverleg zelfstandig organiseren. Hij rapporteert
aan de voorzitter.

Analyse SIGINT
DGRh informeert naar het plan van aanpak t.a.v. de interceptie. DMID merkt op dat de
activiteiten van het LIO nog niet worden betrokker

Het CVIN constateert dat ook op dit
punt een gezamenlijke aanpak het uitgangspunt moet zijn en dat investeringen in elkaar
overlappende activiteiten in principe ongewenst zijn. DGRh vraagt de voorzitter van de
Beleidsgroep PIDS om hierover met de MED in overleg te treden.

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

drs. W.J. Kuijken


