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in de Trêveszaal van hét Kabinet van dé Minister-President

1.

Notulen van de vergadering van 15 december 1998

(kenmerk: 99G000026)
Vastgesteld.
2.

Mededelingen

Geen.

3.

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 3 februari 1999

(kenmerk: 99G000022)
Deze besluitenlijst wordt betrokken bij de behandeling van de agendapunt 4.
4.

Voorstel van Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

(ontwerp-nota van wijziging en oplegnotitie van de coördinator I&V,
nr. 99G000026 d.d. 4 februari 1999)
a.

Het opnemen van inkomende telefoongesprekken c,a.
De Commissie stemt in met het voorstel om een dergelijke regeling thans nog
niet in de nieuwe Wiv op te nemen, maar eerst een onderzoek te laten
verrichten naar de problematiek in brede zin waarbij ook de wenselijkheid
c.q. noodzakelijkheid van een wettelijke regeling wordt bezien. Uitgangspunt
van dit onderzoek dient te zijn dat een brede wettelijke regeling de voorkeur
geniet.
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b. De commissie van toezicht.
De commissie stemt in met de in de ontwerp-nota van wijziging voorgestelde
wijzigingen ten aanzien van de commissie van toezicht en verzoekt de
coördinator om, anticiperend op eventuele wensen vanuit de Tweede Kamer,
een regeling te ontwerpen op grond waarvan de commissie van toezicht een
openbaar jaarverslag over toezichtsrapportagés kan uitbrengen aan de beide
kamers der Staten-Generaal.
c. Advies Raad van State
De commissie stemt in met het voorstel de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties te machtigen om, mede namens de medeondertekenaars, de ontwerp-nota van wijziging aan de Koningin te zenden
met het verzoek deze, voor advies voor te leggen aan de Raad van State en
met het voorstel om de minister van BZK te machtigen om ter zake te
verzoeken om een spoedadvies.
d. Informeren Tweede Kamer
De commissie stemt in met het voorstel om de minister van BZK te
machtigen de Tweede Kamer te informeren omtrent de stand van zaken ter
zake van de beantwoording van het verslag met betrekking tot het
wetsvoorstel.
e.

Consequenties van liet wetsvoorstel
De commissie stemt in met het voorstel om ten aanzien van de financiële
consequenties die voortkomen uit het voorstel van wet besluiten te nemen in
het kader van de begrotingscycles.

De commissie neemt kennis van deze notitie.

