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Ten behoeve van de CVIN vergadering van 14 november 2003 doe ik u hierbij
toekomen een voorstel voor de algemene maatregel van bestuur op grond van
artikel 39 WIV 2002 (Aanwijzingsbesluit artikel 39 WIV 2002) met de bijbehorende
nota van toelichting.

Beslispunt:
Het CVIN stemt in met het voorstel voor het Aanwijzingsbesluit artikel 39 WIV 2002
en met doorgeleiding ervan naar de RIV.

Toelichting (in aanvulling op de nota van toelichting):
Het uitkristalliseren van de opvattingen over de vraag welke verstrekkingen onder
artikel 36 en welke onder artikel 39 vallen heeft er mede toe geleid dat dit voorstel
lang op zich heeft laten wachten. Daarbij ging het onder meer om naslag op
verzoek van een belangendrager. Naslag op verzoek van een belangendrager
behoort tot de verstrekkingen in het kader van de goede taakuitvoering conform
artikel 36 WIV 2002. Dit is inmiddels aan de orde geweest in het Kamerdebat naar
aanleiding van de Margarita-affaire en wel in het bijzonder in de brief van de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 mei 2003
(Kamerstukken II, 28 811, nr. 10) en in het antwoord van de regering op de vragen
van de Kamer in verband met het voorgenomen huwelijk van Z.K.H. prins Johan
Friso (Kamerstukken II, 29 241, nr. 5, blz. 20-22).

De Adviesgroep 7C heeft ingestemd met het voorstel voor het Aanwijzingsbesluit
artikel 39 WIV 2002.

Algemene Inlichtingen-
e/l Veiligheidsdienst



Verdere procedure:
Op grond van artikel 39, derde lid, dient deze amvb eerst gedurende vier weken te
worden voorgehangen bij de kamers, alvorens voor advies naar de Raad vanState
te worden gezonden. Bij de aanbieding aan de RIV en de ministerraad zal dan ook
worden gevraagd in één keer in te stemmen met zowel toezending aan het
parlement als (latere) toezending aan de Raad van State (uiteraard mits na de
voorhangprocedure geen ingrijpende wijzigingen worden aangebracht).
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