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MINISTERIELE COMMISSIE VOOR DE
INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN Kenmerk ; 98MOH022

BESLUITENLIJST

Vergadering gehouden op dinsdag 15 december 1998
van 11.00-12.00 um-

in de Trêveszaal van het Kabinet van de Minister-President

1. Notulen van de vergadering van l juli 1997
(nr. 16542)

Vastgesteld.

2. Mededelingen

a De minister van Justitie deelt mee dat de uitkomsten van een onderzoek naar
Oost-Europese georganiseerde criminaliteit in het ls kwartaal van 1999 aan
de M1CIV ter beschikking zullen worden gesteld.

b. De Minister-President stelt voor de brief van de coördinator van 9 december
1998, nr. 98G000204 voor kennisgeving aan te nemen.

3. Besluitenlijst van de CVIN-plus vergadering van 8 december 1998
(nr. 9SG000209)

Deze besluitenlijst wordt betrokken bij de behandeling van de agendapunten
4 en 5.

4. Aanpak van de crypto- en interceptieproblematiek
(brief met bijlagen van de minister van Justitie aan de leden van de MICIV
d.d, 9 december 1998, kenmerk TWTG/NW)

De Commissie stemt in met de conclusies van het CVIN-plus onder punt l
onder de aantekening dat het Platform functioneert onder
verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. De beleidsmatige
afstemming en coördinatie vindt plaats in de lijn MICIV-CVTN.
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5. Voorste! van Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: stand van
zaken en beslispunten
(brief van de coördinator I&V d.d. 8 december 1998, nr. 98G000211)

a. De Commissie stemt in met de conclusies van het CVIN-pIus onder punt 2
en verzoekt de coördinator te bevorderen dat de ontwerp-Wiv en memorie
van toelichting dienovereenkomstig worden aangepast. Daarbij wordt tevens
bezien in hoeverre artikel 26 aanpassing behoeft.

b. De Commissie stemt in met beslispunt l en tekent daarbij aan dat in de
memorie van toelichting de reikwijdte van het begrip "nationale veiligheid"
duidelijk omschreven moet worden.

c. De Commissie stemt in met beslispunt 2.
De Commissie verzoekt ten aanzien van beslispunt 3 aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om JZT"

'j£r- ' met klem te wijzen op
juridische en beleidsmatige consequenties die aan de eventuele invoering van
een algemene notificatieverplichting verbonden zijn. De uitkomsten van dit
gesprek zullen worden betrokken bij de opstelling van de Nota naar
aanleiding van het verslag van de Kamer over de ontwerp-Wiv.

d. De Commissie stemt in met beslispunt 4.

e. De Commissie verzoekt de coördinator om, anticiperend op eventuele wensen
vanuit de Tweede Kamer, voor intern gebmik enige gedachten te ontwikkelen
over mogelijkheden voor wetenschappers om in voorkomende gevallen
kennis te nemen van gegevens bij de AIVD, respectievelijk de MIVD.

f. De Commissie verzoekt de minister van BZK om bij zijn gesprek over het
onderweip notificatie ZZ-*- ' na *e £aan we^e

gedachten daar leven over de benoemingsprocedure van de commissie van
toezicht.
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