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l.

Besluitenlijst van
de vergadering
v'an 27 maart 1992

Notulen van de vergadering van 17 april 1991
(nr. 13972)
Ongewijzigd vastgesteld.

2.

Taken van-'BVD'en MID In verband met het voornemen
met betrekking tol: IDB (éviN-'advies van 26 maart
1992, puilt 2)
' • '" : (
De Commissie stemt in met de
aanbevelingen van het'pVIN en verzoekt de
projectgroep ook terdege rekening te houden met
de tijdens de Kamerbehandeling van de brief van
'de ministër-pfesidènt van-26 februari jl.
gemaakte opmerkingen. Voorts zal de projectgroep
de' f inanéi'ële aspèctè'h van mèëï; af aan in de
werkzaamheden moeten betrekken.

3.

Aetualisèrl.nq van taken MID eri BVD in verband met
de ontwikkelingen
(CVlN-advies van 26 maart 1992, punt 3)
De Commissie onderschrijft de
conclusies van het CVIN, met de aantekening dat
zowel de BVD als de MID zich bij het opstellen
van het inlichtingenbehoefteplan zullen beperken
tot het strikt noodzakelijke uit het oogpunt van
het Nederlandse publieke belang.

4.

Inlichtinqenbehoefteplan
(CVlN-adv.j.es d.d. 26 maart 1992, punt 4)
a. Overzicht van de ontwikkelingen OP het gebied
van de Binnenlandse Veiligheid^ toegezonden
aan de Tweede Kamer OP-13-02-'Ï992
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De Commissie neemt kennis van de aantekeningen
van het GVIN. Over de parlementaire controle
op de diensten zal, voordat de voorzitter van
de vaste commissie hierover aan :de kamer
rapporteert, nader politiek overleg nodig zijn.
b. Inlijghtingebehoef te MID
De Commissie neemt kennis van de mededeling
van het CVÏN en onderstreept nog eens haar
conclusie, vermeld onder punt- ,;3 hierboven.
5•

Toegankelii kheid telecommunicatie
(CVIN-advies d.d, 26 maart 1992, punt 5)
De Commissie stemt in met het
aanbevolen .proqedureyoorstel met dien verstande
dat:
':'
'""
.'-•" '"".
i.
de coördinator inlichtingen- en
yeilighe.idsj3iens.ten zal bevorderen dat er
nationaal één goede afstemming komt tussen dé
juridische en technische deskundigen.
- de minister van Verkeer en -Waterstaat een
vergelijkend over,zicht zal lat,en maken van de
nationale wetgeving in de landen van de
Europese Gemeenscnap, met het oog op een
mogelijk harmonisatie-initiatief in de
telecommunicatieraad. Voorts zal zij contact
hierover opnemen met Commissaris Pandolfi en
zonodig aanbieden de deskundigheid van de
Europese Commissie te helpen versterken.

6.

Vestiging.Central TracérFacility
Conform de conclusie van het CVIN
aangehouden tot de volgende vergadering.
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