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Besluitenlijst van 
de vergadering van 
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1. Notulen van de vergadering van 26 januari 1990 
(nr. 13269) 

Ongewijzigd vastgesteld. 

~. Samenstelling MICIV en Frequentie MICIV-vergaderingen 
(nr. 90G000107 dd. 11 januari 1990) 

a. De ministers van Fi en EZ zijn voortaan vast lid van de 
MICIV. Vaste ambtelijke deelnemers aan het overleg in de 
MICIV zijn de voorzitter en de leden van het CVIN (hoofd 
BVD, hoofd IDB, hoofd MID en plv.DGPZ van Buza) alsmede 
een door elke minister, lid van de MICIV, aan te wijzen 
hoofdambtenaar . Deze vaste ambtelijke deelnemers vormen 
tezamen onder leiding van de voorzitter CVIN het 
ambtelijk voorportaal van de MICIV. 

b. De MICIV zal ministens twee maal per jaar, in het 
voorjaar en in het najaar bijeenkomen. In de 
voorjaarsvergadering zal het accent liggen op de 
organisatie van en de samenwerking tussen de diensten. 
In de najaarsvergadering zal het accent liggen op het 
inlichtingenbehoeftenplan. 

d· Taak en werkwijze inlichtingen- en veiligheidsdiensten; 
Prioriteiten en taakvelden 
(nr. 90G000108 dd. 11 januari 1990 

Zie onder agendapunt 6. 

~. Oost-Europa en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
(nr. 90G000112 dd. 11 januari 1990) 

De commissie neemt kennis van de maatregelen die 
BVD, IDB en MID naar aanleiding van de ontwikkelingen in 
Oost-Europa hebben getroffen en zal in de volgende 
najaarsvergadering meer fundamenteleel op deze materie 
ingaan. 
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2 · s_amenwerkinq t ussen de d iensten 
(nr . 90G000112 dd . 11 j anua ri 1990) 

Zie onder age ndapunt 6 . 

.2_ . Integ r atie ! DB ~.D BVD 
( nr . 90G000113 dd. 11 janua ri 1990) 

De commissie komt bij de bespreking van de 
agendapunte n 3, 5 en 6 tot de volgende conclusies: 

a . Tussen BVD e n CRI zal nader overleg worden gevoerd over 
hun onderl ing e taaka f bakening. Mochten zich daarbij 
problemen voo rdoen dan zullen de ministers Dales en 
Hi r sch Ballin een regeling treffen en deze zonodig aan 
de MICIV mede de len. 

b . Alle l eden van de MICIV en de minister van V&W zullen de 
mi n i s te r-pr esident binnen één maand schriftelijk laten 
weten welke informatie zij minimaal van de IDB verlangen. 

c . De commissie is in beginsel voor co-locatie van BVD en 
IDB . De t ec hni sche mogelijkheden daartoe zullen op korte 
t e r mi j n worde n onderzocht. Een beslissing zal door de 
bet r okken ministers worden genomen na overleg met de 
mi nister van Fi ove r de budgettaire consequenties . 
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