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M I N I S T E R I E V A N A L G E M E N E Z A K E N

Kabinet van de Minister-President

Datum: 15 mei 1995
Kenmerk: 95G000051
Rubr. ambt.: Me
Einddatum rubr.: aanw. 18

',

Aan de leden van de CVIN:
Mr. A. Kievits/Wnd. Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cdr. P.C. Kok/Hoofd MID
Mr. /BuZa
Mr. /Just

Aan de leden van het CVIN

\: Besluitenlijst van de CVlN-vergadering van 11 mei

1995.

l. Bespreking van het verslag van de Werkgroep
Cryptografie

De bespreking leidde tot de volgende besluiten:

a. AZ zal een covernota opstellen waarin het proces
van de totstandkoming van het verslag van de
Werkgroep inzichtelijk wordt gemaakt. Hierin wordt
eveneens melding gemaakt van het alternatief (Biza
en Justitie werken los van TIVC en BZ) en de reden
van de voorkeur voor de gezamenlijke aanpak

1 (meerwaarde). Deze covernota wordt ter goedkeuringgezonden aan de CVIN-leden.

b. De voorzitter van de Werkgroep neemt contact op
met een vertegenwoordiger van de Cie Hermans

^ teneinde persoonlijk vast te stellen in~n"oeverre
er al dan niet raakvlakken zijn.

c. Er dient een eindconclusie te worden geformuleerd
ten aanzien van de exploitatieproblematiek. De
voorzitter van de Werkgroep pleegt overleg met dhr

De diensten stellen juristen beschikbaar
die kunnen assisteren bij het formuleren van
oplossingen t.a.v. deze problematiek.
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d. De tekstuele wijzigingen zullen worden verwerkt en
ter kennis worden gebracht van de leden van het
CVIN en van de WG Crypto.

e . De Werkgroep zal bijeen worden geroepen, mede ter
bespreking van de notitie van V&W.

2. MID-bi-jdraqe DIS/95/Q1/31/916 (MC 161/95: The general
intelligence estimate)
Deze NATO-analyse zal door elk van de CVIN-leden ter
kennis worden gebracht aan hun eigen minister. AZ zal
dit document doorzenden naar Justitie, v^y L- "

3. Interdepartementale Werkgroep op het gebied van
Non-proliferatie
BZ zal in principe de voorzitter leveren van deze nog
in te stellen werkgroep.

4. Het MID-document DIS/95/04.31/1145 (nieuwe risico's)
Dit document zal door de secretaris onder de
CVIN-leden worden verspreid.

5. CVIN vergadering
Op korte termijn wordt een extra CVIN vergadering
bijeen geroepen. Actuele zaken en de niet-behandelde
agendapunten van de CVIN-vergaderingen van 16 maart
1995 en 11 mei 1995 v/orden dan besproken.

6. Procedure mbt CVIN-stukken
De CVIN-leden nemen kennis van de voorstellen
dienaangaand.

De Coördinator van de
Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten,

rnr . J. P. M. H. MerckeiDacn


