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Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaken

Datum: 12 juli 2002
Kenmerk: 02G434958

Aan de leden van het CVIN:
/Ju

hr. S.J. van Hulst/Hoofd ATVD
Gen. Maj. J.A. van Reijn/Directeur MIVD

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

Agendapunten l t/m 3
/EZ
i/V&W

\ wordt uitgenodigd voor een CVIN-vergadering op

vrijdag 19 juli 2002 om 14.00 uur in de Commissiekamer 3, Binnenhof 20.

Agenda:

1. Mededelingen

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 21 juni 2002
(kenmerk 02G434875 - bijgevoegd)

3. Advies interdepartementaal overleg inzake bijzondere informatiebeveiliging
(nr. 1863109/01 - bijgevoegd) en de
Rapportage evaluatie Bib-beraad
(nr. 1863103/01 -bijgevoegd)

4. Stand van zaken inzake rapportage/presentatie Wereldkaart terrorisme t.b.v. de MICIV

5. Evaluatie nationale en internationale dreiging
- Overzicht ontwikkelingen door resp. HATVD en DMIVD.
- Overzicht van de voor het CVIN relevante politieke ontwikkelingen door
DGPZ/BZ.
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6. Overige onderwerpen / rondvraag

N.B.
Ter kennisneming zend ik u het door de minister-president getekende besluit van 10 juli 2002
tot de aanwijzing van onderwerpen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder d, van de Wiv
2002, met de daarbij behorende toelichting en de Stg GEHEIM gerubriceerde bijlage. Het
besluit wordt, met de toelichting, in de Staatscourant geplaatst.

De coördinator van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten,

V namens deze.
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JCVTN:
3bns/Ju

hr. SJ. van Hulst/Hoofd AIVD
Geh. Maj. J.A. van Reijn/Directeur MTVD

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

Agendapunten l t/m 3
drs. C.P. Buijink/EZ

U wordt uitgenodigd voor een CVIN-vergadering op

vrijdag 30 augustus 2002 om 14.00 uur in de Commissiekamer 3, Binnenhof 20.

HERZIENE VERSIE

Aeenda:

1. Mededelingen
- MR-besluit tot dekkend stelsel van onderraden: van MICIV naar RCJV.
-Sigint

2. Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 21 juni 2002
(kenmerk 02G434875 - reeds in uw bezit)

3. Advies interdepartementaal overleg inzake bijzondere informatiebeveiliging
(nr. 1863109/01) en de
Rapportage evaluatie Bib-beraad
(nr. 1863103/01 - beiden reeds in uw bezit)

4. Stand van zaken inzake rapportage/presentatie Wereldkaart terrorisme t.b.v. de MICIV

5. Irak:
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6. Aanvulling op de conceptnotitie inzake de toereikendheid van het strafrechtelijk
instrumentarium voor een effectieve bestrijding van terrorisme (notitie Justitie - wordt
nagezonden)

7. Planning CVTN'-vergaderingen 2e helft 2002
m.h.o.o. - buitenlandtaak algemeen / procedures

- de aanwijzing van onderwerpen ex art. 6, 2e lid, onder d , resp. art. 7, 2e lid,
onder e van de Wiv 2002

8. Evaluatie nationale en internationale dreiging
- Overzicht ontwikkelingen door resp. HAIVD en DMIVD.
- Overzicht van de voor het CVIN relevante politieke ontwikkelingen door

(T DGPZ/BZ.

9. Overige onderwerpen / rondvraag

De coördinator van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten,
namens deze,

(secretaris)
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