MINISTERIE VAN A L G E M E N E ZAKEN
Kabinet van de Minister-President
Datum: 12 juni 1995
Kenmerk: 95G000063
Rubr. ambt.: Me
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van het CVIN:
Mr. A. Kievits/Wnd. Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Briggen. mr. J.C.F. Knapp/Hoofd
MID
Mr.
n/BuZa
Mr.
/Just

<

Betreft: Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 9 juni
1995.
Elektronische snelweg: De heer '
heeft
namens Justitie zitting in de reeds bestaande
stuurgroep waarin dit onderwerp behandeld wordt. Hij
zal in deze stuurgroep eveneens de belangen van de
CVIN-leden behartigen (zie bijlage "Opzet van de
uitvoering van het actieplan Elektronische snelwegen",
alsmede de "Concept-brief aan de Tweede Kamer" over
dit onderwerp).

(

2.

Rechts-extremisme: Indien nadere afstemming ten
aanzien van standpuntbepalingen mbt rechts-extremisme
noodzakelijk is zal deze vooralsnog in het CVIN
plaatsvinden.

3.

Wilziginq Wet I&V: Nader overleg dient plaats te
vinden over de mogelijke opzet van de te verwachten
wijziging van de WIV, onder meer t.a.v. de
taakstelling van de diensten.

4.

Bedrij fsleven; BZ zal, ter voorbereiding van een
presentatie t.b.v. de aanstaande
ambassadeursconferentie een gesprek arrangeren met de
SG/BZ en de adviseur van de coördinator.
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5.

l

6.

<(

Cryptografie:
a.

Ju zal in overleg treden met de leiding van het
OM teneinde afspraken te maken omtrent de
acceptatie van de beslissingen van het CVIN ten
aanzien van de exploitatie van cryptogegevens ter
terechtzitting, zulks vooruitlopend op nog te
ontwerpen wetgeving.
Covernota en verslag van de werkgroep kunnen na
overleg tussen Ju-OM worden aangepast en ter
behandeling in CVIN-plus en MICIV worden
aangeboden (CVIN-plus op maandag 3 juli te 16.00
uur; Miciv op dinsdag 4 juli van 10.00 tot 11.00
uur) .

b.

De CVIN-leden zullen de CVIN-plus leden
voorbereiden op de vraag op welke wijze de
plannen t.a.v de operationele aanpak van de
Cryptoproblematiek gefinancierd kunnen worden.

c.

Nadere uitwerking van de financiële onderbouwing
van de in het verslag van de Werkgroep
Cryptografie voorgestelde plannen is gewenst. De
secretaris neemt hiertoe aktie.

Verqaderschema CVIN:
De vergaderingen van het CVIN zullen, onder
voorbehoud, in principe plaatsvinden op iedere derde
donderdag van iedere maand, te 15.00 uur (zie
bijgaande uitwerking).
Eventueel te houden CVIN-vergaderingen in juli en
augustus 1995 zullen nader worden bekendgemaakt. De
leden van het CVIN zullen aansluitend op de
vergadering van het CVIN-plus op 3 juli a.s.
bijeenkomen.
De coördinator van de
inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,
voor deze,
Ie se.c-3rê)2aris,

