M I N I S T E R I E VAN A L G E M E N E Z A K E N
Kabinet van de Minister-President

Datum: 20 november 1995
Kenmerk: 95G000127
Rubr. ambt.: Me
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van het CVIN:
Hr. N.W.G. Buis/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Briggen. mr. J.C.F. Knapp/Hoofd
MID
Mr.
/BuZa
Mr.
'Just
Betreft: Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 16
november 1995.
Alle CVIN-leden zijn aanwezig.
VNO/NCW-bii eenkomst
Op 6 december 1995 zal drs.
/BVD een
voordracht houden tijdens een bijeenkomst van het
VNO/NCW. De tekst van deze voordracht wordt de
CVIN-leden vooraf ter informatie toegezonden.
Stuurgroep Operationele Cryptografie (SOC)
De CVIN-leden zullen hun vertegenwoordigers in SOC en
WOC attenderen op de noodzaak voldoende informatie te
verschaffen opdat duidelijkheid komt in de_

dit
noodzakelijk blijkt.Tevens dienen de behoeftestellers
cijfers omtrent aangeboden en aan te bieden
cryptoproblemen te produceren.
3_,

Wijziging WI&V
Zoals reeds besloten tijdens de CVIN-vergadering van
29 oktober 1995 wordt aan de MICIV in'een
beslispuntennotitie zowel de mogelijkheid van een
partiële als van een algehele herziening van de WI&V
geschetst.
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Met betrekking tot het "IDB-gat" wordt, onder leiding
van de adviseur van de Coördinator, een ad hoe-groep
in het leven geroepen die op korte termijn een notitie
over dit onderwerp opstelt. Alle CVIN-leden wijzen
daartoe een vertegenwoordiger aan.
4.

Nota: Ontwerpbijdrage tweede voortgangsrapportage van
i/Ju
Het CVIN wenst ten aanzien van het gestelde in de
tweede alinea op bladzijde 3 van de nota
. het
voorbehoud te maken dat slechts van een in behandeling
nemen van claims sprake kan zijn indien mocht blijken
dat de overheid schuldig is aan door het bedrijfsleven
geleden schade tengevolge van een opgelegde beperking
van het niveau van beveiliging.
De heer
. zal de CVIN-bezwaren doorgeven.
De Coördinator van de
Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach

i

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Kabinet van de Minister-President
Datum: 20 november 1995
Kenmerk: 95G000127
Rubr. ambt.: Me
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van het CVIN:
Hr. N.W.G. Buis/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Briggen. mr. J.C.F. Knapp/Hoofd
MID
Mr.
, 3uZa
Mr.
./Just

•
( -

Betreft: Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 16
november 1995.
Alle CVIN-leden zijn aanwezig.
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Stuurgroep Operationele Cryptografie (SOC)
De CVIN-leden zullen hun vertegenwoordigers in SOC en
WOC attenderen op de noodzaak voldoende informatie te
verschaffen opdat duidelijkheid komt in de
kraakcapaciteit die de dienst,en onmiddellijk ter
beschikking zouden kunnen stellen indien dit
noodzakelijk blijkt. Tevens dienen de behoeftestellers
cijfers omtrent aangeboden en aan te bieden
cryptoproblemen te produceren.

