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MINISTERIELE COMMISSIE VOOR DE
INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Nr. 16032 Besluitenlijst van
de vergadering van
25 juni 1996

Notulen -van de vergadering van Ï5..mei 1996
(nr. 16020)

Vastgesteld.

2. Besluiten van de CVIN-plus-vergadering van 20
juni.1996 (nr. 96G000087)

Besproken bij de punten 3a en 3b.

VJinziging van de Wet OP de inlichtingen- en
yeilighe-idsdiensten
(concept-voorstel d.d. 13 juni 1996 en notitie
"De IDB-kier" d,d. 18 juni 1996, alsmede de
conclusies ,.van de .CVIN-.plus-vergadering ,d.d. 20
juni 1996, punten l en 2) ,

a. Nadere besluitvorming ten aanzien van,de taken
van de diensten, de naamswijziging en de
invulling van de IDB-kier .worplt aangehouden
tot de volgende MIGIV-vergadering in de -week
van 8 juli 1996. Daartoe zullen door het CVIN
twee notities worden voorbereid.

In de eerste notitie zal nader worden ingegaan op
de taakomschrijving van de diensten in de nieuwe
Wiv (artikelen 2 en 4), met name op de volgende
elementen:
a. de Staatsveiligheid als Koninkrijkstaak voor

de BVD en de samenwerking tussen de
veiligheidsdiensten van de panelen van het
Koninkrijk, voorshands op basis van.artikel 38
van het Statuut;

b. de Koninkrijkstaak van de MID in het kader van
de handhaving van de onafhankelijkheid en de
verdediging van het Koninkrijk (artikel 3 van
het Statuut);
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c. de taak van de MID in het kader van de
verplichtingen van Defensie in
bondgenootschappelijk verband en het optreden
bij crisisbeheersings- en vredesoperaties;

d. de bestaande wettelijke taken van de BVD en de
MID en de uitbreiding daarvan tengevolge van
de invulling van de IDB-kier;

e. de taakafbakening tussen de diensten, met name
ten aanzien van het verzamelen van gegevens in
het buitenland;

f. de bij de operationele acties in het
buitenland te volgen procedures;

g. de vraag of in samenhang met de in de toekomst
te verrichten taken > een' naamsverandering van
de diensten •gerechtvaardigd is.

In de tweede notitie zal worden aangegeven of en
in hoeverre de diensten de taakuitbreiding als
gevolg van het invullen van de IDB-kier kunnen
opvangen binnen de huidiqe capaciteit aan mensen
en middelen. Voorts zal *""7"""~

0**»^ : moeten
worden onderbouwd. Tenslotte zal aan de hand van
een aantal casusposities worden uiteengezet
waarom het hebben van een offensieve
inlichtingencapaciteit gericht op het verzamelen
van gegevens betreffende het buitenland
noodzakelijk is.

b. In het interdepartementaal overleg over de
wijziging van 'de Wiv z'al nader aandacht worden
gegeven aan de volgende punten

de verantwoordelijkheid van de minister van
Justitie bij de persoonsregistratie;
de inzet van agenten (artikel 19) , mede
gelet op de discussie over de uitkomsten
van de: -enqueteepmrnissie •opsporingsmethoden ;
de termijn, genoemd in artikel 47 wórdt
gebracht op minimaal 10 jaar;
de naam van de Commissie van onderzoek
wordt gewijzigd in Commissie van toezicht.
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