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Agenda 

AGENDA 

Vergadering te houden op dinsdag 16 apri12002 
in de Trêveszaal van het Kabinet Minister-President, 

van 10.00- 11.30 uur 

1. Notulen van de vergadering van 6 november 2001 (kenmerk 01M420690) x 

2. Mededelingen 

3. Besluitenlijst vandeCVIN-vergadering van 29 maart 2002 (kenmerk 
02G427884) 

4. van de Binnenlandse Veiligheidsdienst over 
terrorisme in Nederland. 

De bij deze presentaties behorende documenten zijn: 
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5. Veilig communiceren 

a. Nota Cryptofacilitiet (BVD-nota+ oplegnotitie) 

b. Koepelnota Veilig Communiceren (brief van de minister van 
Binn~nlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 10 apri12002, 
nr.2002/670Ö4, met bijlagen) 

6. Voorstel tot benoeming van mr.drs. R.K. Visser tot coördinator van de 
inlichtingen~ en veiligheidsdiensten en mr. G.P. van de Beek tot 
plaatsvervangend coördinator van de inlichtingen en veiligheidsdiensten 
(brief van de minister-president, kenmerk 02G4288278) 

7. Een Europese inlichtingencapaciteit (informatieve notitie BuZa) 

8. Rondvraag 

x stukken zijn rondgezonden 
o stukken worden rondgezonden 

geen stukken 
A aanbiedingsdatum 
B datum waarop het stuk voor het 

laatst aan de orde is geweest 

0 

x 

x 

0 
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AGENDA 

Vergadering te houden op dinsdag 16 april 2002 
in de 'rrêveszaal van het Kabinet van de Minister-President 

van 10.00 - 11.30 uur 

Onderwerpen die niet in de agenda zijn opgenomen 

9. Rechtspositieregeling Commissie van toezicht I & V 

Kenmerk: 02M428288a 

Brief van de minister-president d.d. 12 april2002, kenmerk 02P428058, met . 
bijlagen. x 
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Agenda 

AGENDA 

Vergadering te houden op dinsdag 23 april 2002 
in de Trêveszaal van het Kabinet Minister-President, 

van 10.00 - 11.30 uur 

1. Notulen van de vergadering van 6 november 2001 (kemnerk 01M420690) x 

2. Mededelingen 

3. Besluitenlijst vandeCVIN-vergadering van 29 maart 2002 (kenmerk 
02G427884) 

4. · e van het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst over 
terrorisme in Nederland. 

De bij deze presentaties behorende documenten zijn: 
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5. Veilig communiceren 

a. Nota C:ryptofaciliteit (Bri~fvan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties d.d. 8 april2002, nr.l824225/01, met bij lage) 

b. Nota Veilig Communiceren (Brief van de minister van Binnenlandse 
Zaken en.Koninkrijksrelaties d.d. 10 april2002, nr.2002/67004, met 
bijlagen) 

6. Voorstel tot benoeming van mr.drs. R.K. Visser tot coördinator van de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en mr. G.P. van de Beek tot 
plaatsvervangend coördinator van de inlichtingen en velligheidsdiensten 
(Brief van de minister-president, kenmerk 0204288278) 

7. Een Europese inlichtingencapaciteit (Notitie BuZa d.d. 12 apri12002, 
nr.DVBND-073/02) 

8. Rondvraag 

x stukken zijn rondgezonden 
o stukken worden rondgezonden 

geen stukken 
A aanbiedingsdatum 
B datum waarop het stuk voor het 

laatst aan de orde is geweest 

---···--
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