
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: 26 augustus 1996
kenmerk: 96G000113
rubr. ambt.: Me
rubr. term.: aanw. 18

(,
Aan de leden van het CVIN

Besluitenlijst van de vergadering van 22 augustus 1996, gehouden ten kantore van
Philips Crypto B.V. te Eindhoven.

Aanwezig: mr. J.P.M.H. Merckelbach - coördinator/AZ, mr. s/Ju, hr.
N.W.G. Buis/HBVD, mr. i /BZ, briggen mr. J.C.F. Knapp/HMID, drs.
K.M. MeuIrneester/AZ.

• secretaris/AZ

,( 1. Besluitenlijst CVIN-vergaderinq van 14 juni 1996
(nr. 96G000089 d.d. 24 juni 1996)

De besluitenlijst wordt goedgekeurd met de volgende aantekeningen ten aanzien
van de Bijzondere Informatiebeveiliging (punt 4):

a. Def. gaat akkoord met het voorstel om drs. vDGOB/Biza) met het
voorzitterschap van de Bib te belasten. De coördinator zal dit met de heer

bespreken en hem daarbij in kennis stellen van de gevoelens van
respectievelijk MID en BVD ten aanzien van het secretariaat van de Bib.

b. Binnen Biza dient niet de BVD maar DGOOV een standpunt over de V-kaart in
te nemen, in overleg met de SG en DGOB. Dit moet leiden tot duidelijkheid
omtrent de voortgang van dit project, dat wat MID en BZ betreft van start kan
gaan. HBVD zal trachten te bevorderen dat Biza hierover nog in september nog
een standpunt inneemt.
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c. (brede Werkgroep' ): HBVD zal informeren naar de voortgang van de
werkzaamheden.

d. (Trusted Third Parties (TTP's): Het CVIN stelt voor dit onderwerp in eerste
instantie te laten behandelen binnen de Bib-structuur. Vervolgens ligt een
behandeling van dit onderwerp binnen de AIB voor de hand. EZ ( x en
dhr. (Ju) zullen hiervan in kennis worden gesteld. De coördinator zal
DGOB hieromtrent nader informeren.

2. Besluiten van de MICIV-vergadering van 9 juli 1996
(nr. 16059)

Ten aanzien van de in punt 2b van deze besluitenlijst genoemde personele en
financiële consequenties tengevolge van de d-taak zullen zowel HBVD als HMID de
gegevens dienaangaande tijdig aan CZW aanleveren. AZ zal een soortgelijk over-
zicht opstellen ten aanzien van de Commissie van Toezicht.

3. SOC: voortgang

Het CVIN gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter van de SOC, gedaan in
zijn notitie van 30 juli 1996 (besteding van f 0,75 min van de SOC-gelden t.b.v. de
aanschaf van interceptieapparatuur). De coördinator zal de vz-Soc schriftelijk in
kennis stellen.

4. SOC-plus: tussenrapportage
(oplegnotitie van mr. + achterliggende stukken)

a. Het CVIN onderschrijft de in de oplegnotitie gememoreerde bevindingen en
gaat akkoord met het voorstel zoals gedaan in punt 5 van de oplegnotitie,
namelijk dat:

C 1e. scenario 1 wordt gekozen als het te realiseren streefmodel, waarbij uitdruk-
kelijk wordt aangetekend dat de uitwerking ten aanzien van een eventuele
kostenverdeling, ten aanzien van een adequate regeling van de bevoegdheden
en ten aanzien van de evaluatiemomenten tot de taak van de projectleiding
behoort.
2e. De aanpak, zoals beschreven in onderdeel 4b onder 1° t/m 3° wordt ge-
volgd.

b. De MICIV dient te worden geïnformeerd over dit nieuwe samenwerkingsver-
band;

c. SG-Ju zal trachten te bevorderen dat de voorzitter-Woc wordt aangesteld als
projectleider.



5. CVIN-plus en MICIV-vergadering

De MICIV-vergadering over het WlV-wetsontwerp zal plaatsvinden op vrijdag
20 september 1996, 09.00-10.00 uur. De CVIN-plus-vergadering vindt plaats op
maandag 16 september, 14.00-15.30 uur. HetCVIN van 19 september, 15.00 uur
komt hiermee te vervallen

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

C
l.o.,


