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Hierbij informeer ik u terzake van de stand van zaken ta.v. de commissie van
toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Op 25 april jl. stemde de RTV in met het voornemen om mw. LP. Michiels van
Kessenich-Hoogendam en mr. C. Fasseur te benoemen tot voorzitter/lid,
respectievelijk lid van de cvt. Tevens is afgesproken dat de instemming van de
ministerraad met deze benoemingen expliciet gevraagd zal worden. De MR zal zich
op 23 mei a.s kunnen uitspreken over de benoeming van mw. Michiels en z.s.m.
daarop over beide leden. Na instemming van de MR met de benoeming van mw.
Michiels zal AZ een kort persbericht doen uitgaan.
De cvt wordt gehuisvest op de bovenste etage van een kantoorpand in de Anna van
Saksenlaan 50 (de Schenkstrook) te Den Haag. In hetzelfde pand wordt de
Ongevallenraad, onder voorzitterschap van mr. P. van Vollenhoven gehuisvest. Het
pand vermoedelijk per l juli 2003, ingericht en voorzien van de benodigde
beveiligingsvoorzieningen, beschikbaar voor de cvt
Inmiddels is met de beoogde voorzitter afgesproken dat zij per l juni a.s. haar
werkzaamheden zal aanvangen. Gedurende de maand juni neemt zij haar intrek in
een kamer bij AZ/KMP en wordt zij tijdelijk secretarieel ondersteund. De heer
Fasseur en een nog te benomen lid zullen naar verwachting per l juli 2003 worden
aangesteld. Over de stand van zaken t.a.v. de benoeming van het derde lid wordt u
mondeling ter vergadering geïnformeerd.
AZ is beheersmatig verantwoordelijk voor de cvt en verleend desgevraagd alle
noodzakelijke ondersteuning. AZ is voornemens om de beoogde voorzitter voor te
stellen om bij de opstart van de cvt gebruik te maken van twee "kwartiermakers".
Een kwartiermaker die het volledige office-management opzet en een kwartiermaker
die de inhoudelijke (toezicht)kant van de cvt vorm en inhoud geeft Enkele
kandidaten zijn beschikbaar. De keuze of en zo ja welke kwartiermaker(s) worden
ingeschakeld is een aangelegenheid van de cvt
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