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BESLUITENLIJST 

Vergadering gehouden op dinsdag 28 november 2000 
in de Trêveszaal van het Kabinet van de Minister-President 

van 11.00 - 11.30 uur 

I. Mededelingen 

Geen. 

2. Besluitenlijst van deCVIN-plusvergadering van 23 november 2000, 
kenmerk OOG395519 

Deze besluitenlijst wordt betrokken bij de behandeling van de agendapunten 
3, 4 en 5. 

3. Notificatie Wetsvoorstel Wiv 
(brief met bijlage van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan de leden van de MICIV d.d. 14 november 2000, 
kenmerk 1616764/01) 

De Commissie stemt in met het voorstel tot: 
1. het schrappen van de 'vitale economische belangen' als zelfstandige taak 

voorde AIVD 
2. het schrappen van artikel30 dat voorziet in optreden van de diensten 

zonder dat daar een wettelijke grondslag voor aanwezig is 
3. het verzenden van de voorgestelde reactie op de Uitvoerig Gemotiveerde 

Mening van de Europese Commissie op de notificatie van het 
wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

4. Het grootschalig afluisteren van moderne telecommunicatiesystemen 
(brief met bijlagen van de minister van Justitie aan de leden van de 
MICIV d.d. 15 november 2000, kenmerk R 1 04/00) 

De Commissie stemt in met het voorstel om de minister van Justitie te verzoeken 
de notities gehoord het besprokene in goed overleg met de betrokken ministers 

tot: 
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b. een versie die door diezelfde ministers, na goedkeuring door de Ministerraad, 
kan worden aangeboden aan de TK. 

Beide versies worden alvorens definitieve verspreiding plaatsvindt nogmaals 
besproken in de lijn CVIN-MICIV. 

5. Philips Crypto 
(brief met bijlage van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan de leden van de MICIV d.d. 20 november 2000, 
kenmerk 162 5648/01) 

De Commissie stemt in met het voorstel om akkoord te gaan met de door de 
minister van Binnenlandse Z~en en Koninkrijksrelaties in zijn brief van 
20 november 2000, kenmerk 1625648/01 voorgestelde lijn. 


