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MINISTERIELE COMMISSIE VOOR DE
INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Nr.15847

1,

Besluitenlijst van
de vergadering van
16 februari 1996

Notulen van de vergadering van 4 juli 1995
(nr. 15600)
Vastgesteld.

2.

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten
(besluitenlijst van de CVIN-plus-vergadering van
8 februari 1996 (nr. 96G000022 d.d. 9 februari
1996)
a • beslispuntennotitie m.b. t. de w_iiz_iqing. van
de :Wë't''léV '(nr. 96M000774)
1. De Commissie stemt ermee in dat de
herziening van de wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten verder wordt
voorbereid op basis van de beslispunten en
de nadere brief van min. Dijkstal d.d.
14-2-1996 over de toepasselijkheid van de
Algemene wet bestuursdienst en over de
inzageregé-iincj- van archieven van opgeheven
diensten. Voorzien zal wórden in een
regelmatige terugkoppeling naar de
minister--presidënt en de ministère van BiZa
en Def-met het oog op de gewenste'politieke
sturinq. ««<*•2.
,«/"wordt , in overleg met de
interdepartementale werkgroep van juristen
onder het CVIN - "de groep 7c" -, belast
met de verdere uitwerking van cluster 3
inzake toezicht/controle op de activiteiten
van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten. De taakopdracht aan
^2*-"
za^ voor l maart a.s. worden
vastgesteld door de SG's van AZ, BiZa en
Def.
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MICIV, 16 februari 1996

b- Notitie "Het IDB-gat c. g. de IDB-kier" (nr.
96G000018 d.d. 1-2-1996)
1. De Commissie acht het noodzakelijk een
wettelijke basis te creëren voor het
vergaren van gegevens in het buitenland ten
behoeve van de regering;
2. De bevoegdheid daartoe dient zowel aan de
BVD als aan de MID te worden toegekend. Of
en onder welke voorwaarden van deze
bevoegdheid gebruik wordt gemaakt beslist
de minister-president in overleg met de
ministers van BiZa en Def.
3. Het creëren van een wettelijke basis
daartoe zal v/orden meegenomen in de nu in
voorbereiding zijnde wetswijziging.
c. Motitie Interceptieproblematiek
(nr. 96G000019 d.d. 1-2-1996)
De Commissie stemt in met het in punt 4
van deze notitie weergegeven procedurevoorstel.

De Commissie concludeert dat een
grondiger onderzoek naar de in de notitie
gesignaleerde problematiek in relatie tot de
getrokken conclusies noodzakelijk is en spreekt
zich uit voor een betere coördinatie tussen de
betrokken diensten en organisaties.
4.

Besproken en voor kennisgeving
aangenomen,
5.

Rondvraag
a. Staatsveiligheid van het koninkrijk
De betrokken ministeries (KabNA, AZ, BuZa,
BiZa, Def en Just) zullen zich over dit punt
nader beraden en met voorstellen komen,
waarbij tevens wordt aangegeven welke
elementen nader in de MICIV behoren te v/orden
besproken.

M-

19/2/1996

