
Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

Datum: 13 juni 2002
Kenmerk: 02G432900
Rubr. ambt:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van het CVIN:
/Ju

hr. S.J. van Hulst/Hoofd AIVD
Gen. Maj. J.A. van Reijn/Directeur MWD

OSuZa
mr.drs. R.K. Visser/ coördinator - AZ
mr. G.P. van de Beek/plv.coördinator - AZ

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 17 mei 2002, gehouden van
14.00 uur - 16.00 uur in Poortzaal van het Kabinet MP.

mr.drs. R.K. Visser vervangt de coördinator I&V en zit de vergadering voor;
vervangt HBVD

1. Mededelingen

a. Met ingang van l juni 2002 wordt dhr. Visser benoemd tot coördinator en dhr. Van de Beek
tot plv. coördinator;

b. M.b.t. de analyse Sigiht merkt de voorzitter aan dat de dood van dhr. Fortuyn en de
kabinetsformatie geleid hebben tot vertraging, maar dat hij de verwachting heeft dat er een
voor iedere dienst acceptabele en gedragen oplossing komt.

verzoekt om van de uitkomst van de analyse z.s.m. in kennis te worden gesteld
i.v.m. ontwikkelingen binnen de Landelijke interceptie organisatie in oprichting (Lio), waar
gerichte interceptie tb.v. de opsporing aan de orde is.

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 29 maart 2002
(kenmerk 02G427884)

ad Ib: Het verslag van het bezoek van de coördinator aan het VK wordt met de besluitenlijst van
deze vergadering meegezonden.

ad 2e: hecht eraan de door hem geuite reserve t.a.v. het voorstel Secure GSM vast
te leggen. Justitie heeft er twijfels over of de bewindspersonen het toestel daadwerkelijk
zullen gebruiken en voorts kan het bezit van een dergeüjk toestel een vals gevoel van
veiligheid bieden. Er is een risico dat gebruikers zich niet realiseren dat ze op een zeker
moment niet-secure spreken.
T.a.v. de Nota cryptofaciliteit zullen de BVD en de MJD zeker stellen dat de in de MICIV
naar voren gekomen verschillen van inzicht over de financiering opgelost zullen worden.



(

schetst de door BZK/BVD ondernomen en nog te ondernemen acties ter informetie en
alertering van locale autoriteiten en moslimgemeenschappen.
Het CVIN neemt hier kennis van.

Het CVIN constateert dat er accentverschillen zijn tussen de analyse van de BVD onzerzijds en
de appreciatie van de MID en BZ anderzijds.
Besloten wordt dat de BVD het initiatief neemt om de notitie in goed overleg met BZ en MID te
herschrijven en er voor behandeling in het CVIN van juni 2002 een door de AIVD, MTVD en BZ
gedragen notitie over dit onderwerp gereed is.

Het CVEN neemt kennis van de notities over dit onderwerp. De beantwoording van Kamervragen
over de situatie op de Molukken is inmiddels door BZ afgehandeld. DGPZ zal trachten te
bevorderen dat ook de media hiervan kennis dragen..
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6. De toereikendheid van het strafrechtelijk instrumentarium voor een effectieve bestrijding van
terrorisme
(Afhandeling MICIV- besluit d.d. 23 april 2002. Ref. brief van de coördinator I&V
nr. 02G429800)

Het CVIN discussieert over mogelijkheden om het Wetboek van strafrecht of de
Vreemdelingenwet te wijzigen. Ook worden gesproken over het stellen van voorwaarden aan
verblijfsvergunningen en het inperken van bewegingsvrijheid of het onmogelijk maken van het
verblijf alhier. De brief of notitie die Justitie over dit onderwerp zal opstellen dient vooral om de
aandacht van het nieuwe kabinet gevestigd te houden op de in de BVD-rapportage aan de MICIV
en in het BVD-jaarverslag geschetste problematiek. Een eerste concept zal worden besproken in
de CVIN-vergadering van juni 2002.

BVD/BZ:
BVD/MED
MID:

BZ:



8. Overige onderwerpen /rondvraag

De voorzitter merkt op dat hij de CVIN-vergadering van 21 juni 2002 onder meer wil benutten
voor de bespreking van de volgende onde

- Brief/notitie inzake de toereikendheid van het strafrechtelijk instrumentarium voor een
effectieve bestrijding van terrorisme
- Notitie inzake het BIB-beraad (ter informering van de MICIV)

( De Plv. coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

mr.drs. R.K. Visser


