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Kabinet van de Minister-President
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Datum: 30 januari 1996
Kenmerk: 96G000016
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 25
januari 1996.

dhr. wordt vervangen door mr.
vervangt mr.

mr.
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l. Besluitenlijst CVIN-vergadering van 21 december 1995
(nr. 95G000142 d.d. 22.12.1995)

De besluitenlijst wordt aanvaard met de aantekening
dat HBVD van mening is dat de onder de kop
"Conclusie, 3e" weergegeven tekst door hem niet wordt
ervaren als de weergave van de conclusie van de
CVIN-vergadering. In notitie nr. 2259169-2A is door
HBVD ervaren conclusie verwoord. Dit onderwerp wordt
later in de vergadering afzonderlijk besproken (zie
punt 7 van deze besluitenlijst).

2. Wijziging WI&V

De standpuntbepaling van de MICIV t.a.v. het al dan
niet opvullen van het IDB-gat is noodzakelijk. De
conclusies van het CVIN zullen door de coördinator met
een begeleidend schrijven aan CVIN-plus en MICIV
worden aangeboden.
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als veiligheidsrisico voor Nederland

Deze notitie wordt omgedoopt tot een stuk met
als hoofdonderwerp en kan aan CVIN-plus en MICIV
worden aangeboden. Het CVIN acht een ; : :rtqelijke
analyse ook van belang t. a. v. |̂^̂ |̂̂| |̂ B̂Z zal
het initiatief hiertoe nemen en BVD en MID voor nader
overleg uitnodigen.

Proliferatie

De ontwikkel ing van - met name - de nucleaire dreiging
van ̂ 0̂ is zorgelijk. De BVD neemt het initiatief tot
overleg over dit onderwerp. Een daaruit voortvloeiende
analyse wordt onder de aandacht gebracht van CVIN-plus
en MICIV.

5. TIB-2000

Het CVIN onderkent de in de notitie gesignaleerde
problematiek maar is van mening dat dit een onderwerp
verdere behandeling behoeft binnen het BIB-beraad. Op
dit moment is de structuur, aanpak en rapportagelijn
van het BIB nog niet duidelijk. De BVD zal dit beraad
op korte termijn bijeenroepen.

Amerikaans Key-escrowmodel

Het CVIN geeft steun aan de in de nota verwoorde
problematiek en de gekozen wijze van behandeling. Ten
aanzien van de tekst onder punt l en 2 van de
"Statement of common policy" geeft het CVIN de
voorkeur aan de tekst:"....keys are escrowed in any
other foreign state".

7. BeslispuntennotitieVerbindingsbeveiliging

In afwijking van de conclusie onder 3e van de
besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 21 december
1996 besluit het CVIN tot het volgende:
De voorzitter van de SOC roept een overleg bij
elkaar, vooralsnog aan te duiden als SOC-plus, waarin
deskundigen ten aanzien van de
verbindingsbeveiligingsproblematiek zitting hebben
van: Politie, AID, Fiod, ECD, GL, NBV, BVD, TIVC, V&W.
Het SOC-plus zal inzicht dienen te verschaffen in:
a. de probleemstelling
b. de behoeftestelling
c. de verwachte structurele veranderingen
d. het wettelijk kader.
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Het Soc-plus zal zich ten eerste richten op de
probleemschets en daarbij (een) oplossingsrechting(en)
aangeven. De voorzitter zal periodiek rapporteren aan
het CVIN. Een definitieve notitie mbt probleemschets
en oplossing wordt begin mei 1996 verwacht.
Justitie zal in overleg met de BVD een conceptbrief
opstellen over de hierboven beschreven lijn, die naar
de belanghebbende beheerders van interceptiemiddelen
wordt gezonden, mede om te voorkomen dat overhaaste en
ongecoördineerde investeringsbeslissingen worden
genomen.

De Coördinator van de
Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten

mr. J.P,M.H.Merckelbach
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