
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: 13 september 1995
Kenmerk: 95G000100
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. B.J. van Eenennaam/BuZa
Mr. H.A. van Brummen/Just

Betreft:
Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 29 augustus
1995.

Aanwezig:
Alle CVIN-leden m.u.v mr. B.J. van Eenennaam die wordt
vervangen door drs. M.R. Jochems (BZ/DAV).

(

Cryptografie:

l. Notitie "Samenwerkingsverband operationele aanpak
cryptoproblematiek":

a. De samenstelling van de Stuurgroep is als volgt:
mr. (Ju/DGPC}- voorzitter
drs. (BiZa/BVD)
j (Def/MID)
mr. c (BZ/DAV)
mr. ' (Fin/Fiod)
mr. i (EZ/ECD)
C . (AZ/KMP) - secretaris

b. De leden van de stuurgroep kunnen bij afwezigheid niet
vervangen worden.

c. Drs. K.M. Meulmeester neemt als waarnemer van het CVIN
deel aan de vergaderingen van de stuurgroep.

d. Indien binnen de stuurgroep met name aspecten
besproken worden die betrekking hebben op de
operationele kant van de exploitatieproblematiek
zullen deze worden gevoerd door de kernleden van de
stuurgroep, t.w. de heren
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e. De stuurgroep bepaalt de nadere invulling van de leden
van de werkgroep operationeel.

f. De secretaris zal het "Samenwerkingsverband
operationele aanpak cryptoproblematiek" nader
formuleren conform het besprokene.

2. Evaluatie overeenkomst Staat-Philips Crypto:
De Nationale Verbindingsbeveiligingsraad (NVBR) krijgt
opdracht om de overeenkomst tussen de Staat en Philips
Crypto mede te evalueren met inachtneming van de
aspecten van de offensieve aanpak van de
cryptoproblematiek en zal haar bevindingen eind
1995/begin 1996 aan het CVIN rapporteren. Zonodig
wordt het NVBR versterkt met leden van de stuurgroep
c.q. werkgroep

3. EZ-brief d.d. 27 juli 1995 inzake de
cryptoproblematiek:
Het CVIN gaat akkoord met de inhoud van een
concept-antwoordbrief van de MP aan EZ.

4. MID-biidrage "Cryptoproblematiek: nationale en
internationale afstemming":
Het CVIN onderschrijft de in deze notitie geschetste
problematiek. BZ neemt initiatief en doet nadere
voorstellen t.a.v. de coördinatie. Tijdens een
volgende CVIN-vergadering zal BZ het CVIN hierover
informeren.

5. Wettelijke maatregelen:
De werkgroep Patijn (Ju) wordt, conform de besluiten
van de MICIV-vergadering van 4 juli 1995, belast met
de nadere uitwerking van de vereiste wettelijke
maatregelen in het kader van de offensieve
cryptoproblematiek. V&W dient hierbij eveneens te
worden betrokken. De werkgroep Patijn zal ten aanzien
van dit onderwerp rechtstreeks rapporteren aan het
CVIN.

De Coördinator van de
Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten,

mr xsSÊrPTMrff. Merckelbach


