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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: 24 juni 1996
Kenmerk: 96G000089
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. i ,/BuZa
Mr. .Ju
Drs. F.A. Engering/EZ/DGBEB

Betreft: Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 14 juni 1996.

Aanwezig: mr. J.P.M.H. Merckelbach - coordinator/AZ, h r. N.W.G. Buis/HBVD, mr.
' BZ, mr.- Ju, drs. K.M. Meulmeester/AZ, drs.,

,/EZ. drs. A/&W, h r. /MID
- secretaris/AZ

De heer is aanwezig bij de behandeling van de agendapunten 4 e.v.
(De besluitenlijst zoals toegezonden aan V&W wordt ter kennisname bijgevoegd)

! 1. Besluitenlijst CVIN-vergadering van 28 mei 1996
(nr. 96GOOOO d.d. 31 mei 1996)

De besluitenlijst wordt goedgekeurd.

2. IDB-kier

De inlichtingenmiddelen worden weer in de notitie opgenomen. De CVIN-leden
zullen hun verdere commentaar voor dinsdag 12.00 uur doorgeven aan de secreta-
ris, opdat de notitie nog op de agenda van de CVIN-plus vergadering geplaatst kan
worden.

3. Soc

Een notitie m.b.t. het uitstel van de evaluatie van het Samenwerkingsverband opera-
tionele cryptografie naar het 1e kwartaal van 1997 wordt zo spoedig mogelijk opge-
steld opdat de MICIV hierover geïnformeerd kan worden.
Ten aanzien van de problemen m.b.t. de aanname van personeel door het NBV
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vindt nader overleg plaats tussen Ju en BZ.

4. Bijzondere informatie beveiliging (Bib) / Technische Informatiebeveiliging / G4

a. Een voorstel van SG/Biza om DGOB tevens te benoemen tot voorzitter van de
Bib wordt nog door Def intern besproken. De overige CVIN-leden hebben geen
bezwaar.

b. De BVD neemt het initiatief voor overleg met BZ en Def over de voorfinancie-
ring van de V-kaart en de eventuele gevolgen voor Philips Crypto indien beslo-
ten mocht worden tot uitstel.

c. Onder voorzitterschap van dhr. .'BVD wordt, op beleidsniveau, een
brede werkgroep (BZ, BVD, Biza, DGOOV, Def, EZ, Ju, V&W) gevormd die
een inhoudelijke discussie zal voeren over de vraag in hoeverre de problema-
tiek van de bijzondere informatiebeveiliging past binnen de algemene informa-
tiebeveiliging. De werkgroep zal aan het CVIN rapporteren.

d. HBVD vraagt aandacht voor de noodzaak tot coördinatie van overlegstructuren
in het buitenland, zoals het G4-overleg via Bib-beraad en CVIN, opdat nationa-
le standpunten kunnen worden ingenomen. Het BVD-verslag van de G4-verga-
dering van 12 juni wordt bij deze besluitenlijst gevoegd.

4. Wiv

BVD, MID en V&W overleggen over de reikwijdte van de in de nieuwe Wiv vast te
leggen tapfaciliteiten.

<

5. Het veiligheidsbeleid van de Baltische Staten

Het BZ-commentaar op het MID-rapport van 16 april 1996 wordt met deze besluiten-
lijst meegezonden.

6. Volgende vergadering

De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op donderdag 22 augustus 1996, van
10.00 - ± 14.00 uur bij Philips Crypto te Eindhoven.

De coördinator voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten,
voor deze
de Secretarie
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Aan de leden van het CVIN:
Hr. N.W.G. Buis/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
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Aanwezig: mr. J.P.M.H. Merckelbach - coördinator/AZ, hr. N.W.G. Buis/HBVD, mr.
/ BZ, mr /Ju, drs. K.M. Meulmeester/AZ, drs. -

/EZ, drs. t W&W, hr. MID
- secretaris/AZ

De heer De Vries is aanwezig bij de behandeling van de agendapunten 4 e.v.

4. Bijzondere informatie beveiliging (Bib) /Technische Informatiebeveiliging / G4

a. Een voorstel van SG/Biza om DGOB tevens te benoemen tot voorzitter van de
Bib wordt nog door Def intern besproken. De overige CVIN-leden hebben geen
bezwaar.

b. De BVD neemt het initiatief voor overleg met BZ en Def over de voorfinancie-
ring van de V-kaart en de eventuele gevolgen voor Philips Crypto indien beslo-
ten mocht worden tot uitstel.

c. Onder voorzitterschap van dhr.' /BVD wordt, op beleidsniveau, een
brede werkgroep (BZ, BVD, Biza, DGOOV, Def, EZ, Ju, V&W) gevormd die
een inhoudelijke discussie zal voeren over de vraag in hoeverre de problema-
tiek van de bijzondere informatiebeveiliging past binnen de algemene informa-
tiebeveiliging. De werkgroep zal aan het CVIN rapporteren.

d. HBVD vraagt aandacht voor de noodzaak tot coördinatie van overlegstructuren
in het buitenland, zoals het G4-overleg via Bib-beraad en CVIN, opdat nationa-
le standpunten kunnen worden ingenomen. Het BVD-verslag van de G4-verga-
dering van 12 juni wordt bij deze besluitenlijst gevoegd.
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5. Wiv

BVD, MID en V&W overleggen over de reikwijdte van de in de nieuwe Wiv vast te
leggen tapfaciliteiten.

6. Volgende vergadering

De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op donderdag 22 augustus 1996, van
10.00 - ± 14.00 uur bij Philips Crypto te Eindhoven.

i
De coördinator voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten,
voor deze
de Secretaris,

.


