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Aan de leden van de MICIV

Kenmerk: 01M405646

's-Gravenhage, 1 mei 2001

Graag leg ik een tweetal punten ter instemming aan u voor:
1. Voorstel tot opheffing van het CVIN-plus

In de vergadering van de Ministeriële Commissie voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (MICIV) van 22 oktober 1976 werden onder meer regels over de
ambtelijke voorbereiding van vergaderingen van de MICIV vastgesteld. Als resultaat hiervan
werd het CVIN-plus ingesteld, bestaande uit leden van het CVIN en aangevuld met de
secretarissen-generaal van de ministeries die in de MICIV vertegenwoordigd zijn. Dit was
indertijd zinvol omdat in het CVIN niet alle vertegenwoordigers van de MICIV-leden zitting
hadden.
Inmiddels is een andere situatie ontstaan. Sinds enige jaren worden voor de vergaderingen van
het CVIN vertegenwoordigers van andere ministeries uitgenodigd indien er onderwerpen aan
de orde komen die die ministeries aangaan. In de praktijk betekent dit dat EZ, Ven W en
(soms) Financiën bij onderdelen van de beraadslagingen aanwezig zijn. Desgewenst kunnen
deze niet-vaste CVIN-leden onderwerpen agenderen. De toegevoegde waarde van een CVINplus reduceerde hierdoor en leidde in de afgelopen periode reeds enkele malen tot het nietbijeenroepen van het CVIN-plus ter voorbereiding van een MICIV-vergadering.
De opheffmg van het CVIN-plus is aan de orde gesteld in het CVIN en het CVIN-plus. De
leden daarvan stelden zich achter mijn voorstel, zij het dat vanuit het CVIN -plus werd
aangegeven dat plus-leden, in casu de secretarissen-generaal van de bij het overleg van CVIN
en MICIV betrokken ministeries, wel in staat dienden te worden gesteld om in voorkomende
gevallen deel te nemen aan de voorbereiding van een vergadering van de MICIV .
Indien ingestemd wordt met mijn voorstel impliceert dit voor de vergaderingen van het CVIN
dat ik de belangen van de niet-vaste leden scherp zal bewaken en hen in voorkomende
gevallen zal uitnodigen. Voorts impliceert het dat het de secretarissen-generaal vrij staat om zeker indien de voorbereiding van een vergadering van de MICIV aan de ordeis-zich aan te
sluiten bij de vergaderingen van het CVIN.
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2. Voorstel tot benoeming van een plaatsvervangend coördinator I& V
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In het voorstel van Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn artikelen opgenomen
die betrekking hebben op de buitenlandtaak van zowel de AIVD als de MIVD. In het
besluitvonningstraject over onderzoeksopdrachten in het kader van die taak is een belangrijke
rol weggelegd voor de minister-president en de ministers van BZK en Defensie. In de
advisering van de minister-president en de MICIV speelt de coördinator een belangrijke rol.
Ik acht het van groot belang dat besluitvorming niet vertraagd wordt door mijn eventuele
afwezigheid. Met het oog daarop stel ik voor om een plaatsvervangend coördinator te
benoemen. Daarbij heeft het mijn voorkeur mr. drs. R.K. Visser, raadadviseur en
plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, in deze functie
te benoemen.
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De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,
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drs. W.J. Kuijken
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