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MINISTERIELE COMMISSIE VOOR DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Nr. 16142 Besluitenlijst van
de vergadering van
27 september 1996

l. Kotulen_yan _de vergadering van 9_ juli 1996
(nr. 16060)

Vastgesteld

2 . Besluitenlijst van_de CVIN-plus-vergadering_van
16 september 1996
(nr. 96G000124 d.d. 18 september 1996)

3. Interceptie
(nr. 96G000121 d.d. 9 september 1996)

De Commissie gaat akkoord met de in
deze notitie geformuleerde aanpak en verzoekt het
CVIN om voor de verdere uitvoering zorg te dragen

Wijziging van de_Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Wiv)
(nr. 96G000122 d.d. 9 september 1996; memorandum
van wetgevingsoverleg Biza-Defensie)

De Commissie stemt ermee in dat het
voorstel van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten wordt voorgelegd aan de
Ministerraad, met inachtneming van het navolgende:

a. De in het memorandum opgenomen beslispunten
zullen voor de aanbieding aan de Ministerraad
worden verwerkt.
Ten aanzien van de beslispunten 2, 3 en 4,
handelend over het openen van brieven, zal een
nadere precisering worden gegeven van de
reikwijdte van deze bepaling.
De reikwijdte van de bepalingen ten aanzien
van het tappen van telecommunicatie zal in de
memorie van toelichting worden gepreciseerd.
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b. Met betrekking tot beslispunt 8 (financiering
uit algemene middelen) wordt het volgende
besloten:

1°. bij de aanbieding van het wetsontwerp
aan de Ministerraad zal een beeld
worden gegeven van de initiële en de
structurele kosten;

2°. een definitieve beslissing over de
financiering .zal, na ommekomst van het
advies van de Raad van State, worden
genomen bij ' de behandeling van de
Kaderbrief 1998;

3°. de aanloopkosten zullen worden
opgevangen binnen de lopende
begrotingen van de diensten.

c. Voor de behandeling in de Ministerraad zal
overleg plaatsvinden met OCenW ten aanzien van
de afwijkingen van de Archiefwet 1995.

d. De hoofden van de BVD en de MID zullen in
overleg met AZ bezien in hoeverre het mogelijk
is om ex IDB-medewerkers in te zetten bij de
nieuwe taak ter opvulling van de IDB-kier.

5. Rondvraag


