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MINISTERIELE COMMISSIE VOOR DE 
INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN Kenmerk : 020429377 
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Besluitenlij st 

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

van 10.00- 11.30 uur 

Agenda 

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

Aanvaard. 

2. Mededelingen 

Geen. 

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

4. 

Betrokken bij de handeling van de agenda. 

ore:serttatle van het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst over 
in Nederland. 

De minister van Justitie zal, gehoord het besprokene en in overleg met de 
meest betrokken bewindslieden, de raad schriftelijk informeren over de 
toereikendheid van het strafrechtelijk instrumentarium voor een effectieve 
bestrijding van terrorisme. 
De ministers van BZK en Defensie zullen, vanuit hun verantwoordelijkheid 
voor respectievelijk de BVD en de MlD, de Commissie IVD van de Tweede 
Kamer, gehoord het besprokene, informeren. 

5. Veilig communiceren 

a. Nota Cryptofaciliteit (Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties d.d. 8 april 2002, nr.1824225/01, met bijlage) 

b. Nota Veilig Communiceren (Brief van de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 10 april2002, nr.2002/67004, met 
bijlagen) 
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1. De Commissie stemt in met de hoofdlijnen van de voorstellen; 

2. Na overleg tussen de ministers van BZK en Defensie zullen de 
voorstellen worden geagendeerd voor behandeling in de 
Ministerraad van 17 of24 mei 2002. 

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) 

De Commissie gaat akkoord met dit voorstel. 

7. Een Europese inlichtingencapaciteit (Notitie BuZa d.d. 12 april2002, 
nr.DVBND-073/02) 

De Commissie neemt met instemming kennis van deze notitie 

8. Rondvraag 
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