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Conclusies 16-05-08

Conclusies van de CVIN-vergadering, gehouden op vrijdag 16 mei 2008 van
14.00 tot 15.30 uur in de Commissiekamer van het Kabinet MP.

Aanwezig: mw. Ongering (NCTb) en de heren Bot (AIVD), Casteleijn (Def),
Eek (Vz/AZ), Geerts (BZ), Joustra (NCTb), Schoof (BZK),

(EZ) en In het Veld (MIVD).
Secretaris: (AZ)

1. Mededelingen
De Voorzitter heet Brigadegeneraal In het Veld welkom in het CVIN. De heer In het
Veld introduceert zich kort aan de leden. |

Voorts heet de Voorzitter de heer Van Schreven, DG Buitenlandse Economische
Betrekkingen, welkom in deze speciale CVIN.
De Voorzitter geeft aan in de kernbezerting van het CVIN onder agendapunt 5 de
nota NBV te willen bespreken.

2. Resultaten project Veiligheidsbewust Exportbeleid
pH-AIVD geeft aan dat het een gezamenlijk project is van de AIVD en MIVD,
waarbij twee delen zijn te onderscheiden. Ten eerste een rechtsvergelijkende studie
van TNO/Clingendael, waarbij de belangrijkste conclusie is dat we kwetsbaar zijn op
het gebied van nieuwe technologie en kennis. Ten tweede zijn interviews gehouden
met bedrijven om signalen over weglekken te verkrijgen. Hier is gebleken dat de
risico's op weglekken verhoudingsgewijs groot zijn. Spreker geeft aan dat het project
tot doel heeft het bewust maken van de risico's, zodat die zoveel als mogelijk
gepareerd kunnen worden. Soms is hiervoor regelgeving nodig. De eerste stap is het
identificeren en aanpakken van oneigenlijk gebruik van de bestaande regelgeving. En
het verhogen van de weerstand bij het bedrijfsleven en kennisinstituten. Spreker stelt
voor een vorm van overleg in te stellen waar OCW, EZ, NAVI en de diensten
betrokken zijn.
p.D.MTVD sluit zich bij de vorige spreker aan.

DGBEB geeft aan dat er steeds meer systemen ontstaan die geconcentreerd, open en
internationaal worden, de zogenaamde Brainports. Overheid, bedrijfsleven en
kennisinstituten zitten op één locatie bij elkaar. Ook is de traditie in Nederknd
anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk, waar men ervan uitgaat dat iedereen
geïnteresseerd is en bescherming dus noodzakelijk is. Spreker geeft aan dat de
centrale vraag is hoe omgegaan wordt met kennisinstellingen en bedrijfsleven,
bewustwording is nodig ten aanzien van de algemene technologie. Voor
wapentechnologie is alles secuur geregeld.
pDGPZ geeft aan dat de studie nuttig is. De aanbevelingen worden door BZ
onderschreven. Spreker geeft aan dat de tekst over dual-use-goederen niet volledig
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correct is. Ook indien er geen militaire toepassing is, wordt er toch een oordeel
gegeven of het dual-use-goederen betreft, waarbij ook de bestemming wordt
beoordeeld.
pDGPZ en DGBEB wijzen op pagina 8, de afgifte van vergunningen. Dit geschiedt
op basis van een advies van BZ, een besluit van EZ en de uitvoering is aan de
Centrale Dienst Uitvoer van Financiën. VoorjJM geldt hierbij 'catch-all'.
pH.ArVD concludeert dat de toetsing er wel is, de tekst nuanceert dit te %reel. Dit zal
worden aangepast.
pD.MIVD wijst op de tekst rondom de VS. Hier lopen de vereisten ten aanzien van
goederen en ten aanzien van wetenschappelijke kennis door elkaar.
sH-AIVD vult aan dat het hier gaat om j

HD.DAB informeert naar de National Disclosure Board (NDB), die als één van de
mogelijkheden wordt genoemd. Spreker informeert voorts of er EU-regelgeving is,
voorheen bestond er een regeling waarin bepaalt werd aan welke knden je welke
kennis en goederen niet mocht leveren.
3.DGPZ antwoordt dat er |

pH.AIVD geeft aan dat de NDB als voorbeeld is genoemd.
DGV reageert dat een NDB nuttig lijkt, mits op EU-niveau.
DGBEB wijst op een noodzakelijke splitsing tussen wapens en nieuwe
technologieën. Als de bescherming te stringent is, dus eerst disclosure nodig voor het
vrijgegeven wordt, dan verdwijnt onderzoek mogelijk naar andere landen waar deze
regeling niet geldt.
pD.MTVD geeft aan dat het VK regelgeving heeft op dit gebied, het werkt daar goed.
In EU-verband is er mogelijk teveel tijd gemoeid met disclosure, waardoor genoemd
probleem kan ontstaan. Spreker wijst op het belang inzicht te hebben in wat de
nieuwe technologieën zijn en wie ze maakt of ontwikkelt.
DGBEB stelt geen voorstander te zijn van te stringente regelgeving, maar dat de
gesignaleerde risico's wel om respons vragen.

pNCTB memoreert dat ook de onderwijswereld en kennisinstituten de aandacht van
de NCTb hebben. Het gaat daar ook om vergroting van het bewustzijn, de trajecten
kunnen met elkaar verbonden worden.
pH.AIVD ondersteunt het voorstel van pNCTb. Spreker stelt voorts voor om over
een vorm van NDB met DGV en DGBEB verder te overleggen.

De Voorzitter concludeert dat op initiatie van de AFVD nadere invulling wordt
gegeven aan de aanbevelingen, in nauw overleg met EZ, BZ en DGV (NAVI). Voor
onderwijs- en kennisinstellingen wordt aansluiting gezocht bij het traject van de
NCTb. In het najaar komt de uitwerking terug in het CVIN.
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5. Rondvraag
Bespreking over de nota NBV in kembezetting CVIN is in de Stg.Geheim bijlage
(alleen voor leden) bij het CVIN-verslag vastgelegd.

pDGPZ informeert de CVIN-leden over de stand van zaken rondom het verbieden
van toegang tot installaties en opleidingen •BUI B Dit traject kan in overleg
met het ministerie van OCW snel afgerond worden.

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

(secretaris)
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BIJLAGE 1: AT.T .F.F.N LEDEN CVIN

5. Rondvraag
De Voorzitter stelt de nota Beveiliging Bijzondere Informatie aan de orde. Spreker
informeert of de nota nu voldoet aan de vereisten ten behoeve van behandeling in de
RNV.
pNCTb antwoordt dat niet alle punten uit de bespreking van 14 maart jl. volledig
terug komen in de nota. Het blijft toch wat abstract en voorts mist spreekster het
financiële voorstel.
pH.AIVD geeft aan dat de voorbeelden waarom gevraagd is nu zijn opgenomen. Ten
aanzien van de financiering geeft spreker aan, dat in de MR onlangs een voorstel van
VROM is geaccordeerd, waarbij verdeelsleutels zijn gehanteerd. Dat precedent wil de
AIVD gebruiken om in de juni-brief aan de MR voorstellen te doen over de
financiering van het NBV. De minister van BZK heeft in de MR bij de behandeling
van het VROM-voorstel aangegeven ook enkele voorstellen te hebben die op deze
manier gefinancierd kunnen worden. De RNV moet zich achter de inhoud stellen en
het bekng onderschrijven.
De Voorzitter wijst erop dat de nota niet in de huidige vorm naar de RNV kan. Het
S GO heeft bovendien aangegeven geen voorkeur te hebben voor de
versleutelingvariant.
DGV informeert hoe Financiën tegen dit voorstel aankijkt. Het belang is helder,
evenals het uitgangspunt dat dit niet voor 'rekening' AIVD kan komen. Verdelen is
op zich geen probleem, het gaat niet om hele grote bedragen. Claimen is voor
spreker geen optie, aangezien dat meestal op grote weerstand stuit bij Financiën.
pH.AIVD bevestigd dat claimen geen optie is voor Financiën.
DGV en pNCTb stellen voor om het financieringsvoorstel door de minister van
Financiën in te kten brengen. Dat moet vooraf goed afgestemd worden. In de
huidige vorm kan de nota niet naar de RNV.
De Voorzitter steunt dit voorstel.
pDGPZ sluit zich hier bij aan. Spreker informeert of er al |
zijn.
pH.AIVD antwoord ontkennend. Wel kan via commerciële partijen aan!
worden gedaan.
De Voorzitter stelt dat de nota nog iets aan scherpte kan winnen door een duidelijk
tijdlijn op te nemen. Wat kan wanneer verwacht worden, welk product levert dit op.
pNCTb biedt aan om de mee te laten denken bij de slag die nu nog met
de nota gemaakt moet worden.

De Voorzitter concludeert dat AZ voor de RNV van 8 juli nader geïnformeerd wordt
over het uiteindelijke financieringsvoorstel van BZK en Financiën. De RNV wordt
middels de nota gevraagd de inhoud en urgentie te onderschrijven en voorts
geïnformeerd over de wijze van financieren.
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