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Datum: 26 februari 1996
Kenmerk: 96G000026
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
22 februari 1996.

drs K.M. Meulmeester is afwezig

l• Amerikaans Key-escrow model
(nr. 624454-624075)

Het CVIN neemt de notitie van DNBV voor kennisgeving
aan. DNBV zal worden verzocht m.b.t. dit onderwerp
bijzonderheden regelmatig aan het CVIN te rapporteren.

2. Evaluatie overeenkomst Staat - Philips Crypto
(Brief plv DGPZ/BZ d.d. 13.2.96)

De evaluatie van deze overeenkomst voor zover deze
betrekking heeft op de offensieve aanpak van de
cryptoproblematiek zal door de Soc (plus) worden
verricht, zodra deze groep daartoe voldoende ervaring
heeft opgedaan.

3 . Besluiten van de MICIV-vercradering van 16.2.1996.
(nr 15847)

a. IDB-gat

Het MICIV-besluit betreft voor zowel BVD als MID een
nieuwe taak. Beide diensten hebben hiervoor op dit
moment geen personeel en middelen beschikbaar. BVD en
MID zullen in een spoedig op te richten werkgroep een
nadere uitwerking geven aan het MICIV-besluit in de
vorm van een Plan van Aanpak, waarin aspecten van
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mensen, middelen, opleiding, aansturing e.d. aan de
orde komen. I.v.m. de noodzaak om een aantal aspecten
van deze nieuwe taak - zoals een begroting -
uitgewerkt te hebben voor de behandeling van de nieuwe
Wet I&V in de MICIV en de Ministerraad dient het Plan
van Aanpak + begroting begin mei "96 gereed te zijn .

- Besloten wordt om aan de MICIV regelmatig een

pre slenteren.
- De H^HH-notitie kan t.b.v. een najaars-MICIV
geactualiseerd worden, terwijl dan tevens een
soortgelijke analyse m.b.t. de overige
gereed zal zijn.

- Ju zal de president van de Ned. Bank voorzien van
relevante gegevens over HĤ H banken in
Nederland.

- De door de MICIV gevraagde verbetering van de
coördinatie tussen de politiediensten wordt reeds
ter hand genomen mede als uitvloeisel van de
uitkomsten van de Commissie Van Traa.

c • Staatsveiligheid van het Koninkrijk

Ju zal, na het aanstaande ministersoverleg, deze
materie eerst aan de orde stellen in de Stuurgroep
Rechtshandhaving. Deze zal ook bezien welke aspecten
verder moeten worden behandeld in het
CVIN-MICIV-circuit.
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4. Joegoslavië-tribunaal

BZ heeft grote behoefte aan meer achtergrondgegevens
over de risico's rond het Tribunaal. Ju zal dit
verzoek ter sprake brengen in de "Grote Driehoek".

De Coördinator van de
Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach


