
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: 4 februari 1997
kenmerk: 97G000008
rubr. ambt.: Me
rubr. term.: aanw. 18

Aan de leden van het CVIN

Besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 1997

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

Meulmeester/AZ.
Bij de behandeling van agendapunt 4 (interceptieproblematiek) is drs.

/EZ aanwezig.
l - secretaris/AZ

1. a. Besluitenlijst CVIN-vergadering van 20 november 1996
(nr. 96G000165 d.d. 20 december 1996)

De besluitenlijst van de vergadering van 20 november 1996 wordt goedgekeurd met
de volgende opmerkingen:

B l B/positionering N BV:
a. In de CVIN-vergadering van 20 februari 1997 komt de instelling van de BIB

en positionering van het NBV aan de orde, mede ter voorbereiding van een
MICIVeind maart.

b. BZ en Def zullen een gezamenlijk standpunt formuleren t.a.v. de positione-
ring van het NBV

c. BZ bevordert, eerst in overleg met Def en vervolgens in een gezamenlijk
overleg met de BVD, de totstandkoming van een ontwerpbeschikking waarin
de taken en de ophanging van het NBV vastgelegd worden.

d. Indien in dit traject nieuwe knelpunten ontstaan brengt BZ deze ter kennis
van het CVIN.

2. CVIN-c
(MID-notitie DIS 97000330 d.d. 22 januari 1997)

De gegevens t.a.v de geldstromen zullen worden geïntegreerd in de eerder gereed
gekomen analyse. Alvorens de totale analyse ter kennis wordt gebracht van de
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MICIV zal een update van de analyse plaatsvinden, welke in het CVIN zal worden
voorbesproken.

3. Evaluatie nationale en internationale dreiging

a. HBVD en HMID worden in kennis gesteld van de "buitenland"-agenda van de MP,
opdat relevante informatie tijdig ter kennis van de Vz-CVIN gebracht kan worden.

b. BZ zal bevorderen dat plv SG/BZ, als deelnemer aan het overleg van de
Evaluatie-driehoek, de Vz-CVIN geïnformeerd houdt over de veiligheids-
aspecten rondom de Eurotop te Amsterdam.

4. Interceptieproblematiek
(Plan van Aanpak + toelichting en aanbiedingsbrief Vz-Soc)

Het CVIN ( de vertegenwoordiger van Justitie heeft nog een wachtreserve gelegd
t.b.v. zijn SG) gaat akkoord met het Plan van aanpak en het projectplan voor de
realisatie van een Nationaal interceptiecentrum, met de volgende aantekeningen:

a. De in het plan gekozen aanpak en de geschetste eindsituatie spreekt het CVIN
aan, ervan uitgaande dat over de onderdelen van het projectplan pas oordeel
moet worden gegeven als gedetailleerder projectvoorstellen ter besluitvorming
voorliggen.

b. Het SOC wordt uitgebreid tot het SOCI (Samenwerkingsverband Operationele
Crypto en Interceptie), bestaande uit vertegenwoordigers van de volgende mini-
steries/diensten: Ju, BVD, MID, BZ, AZ, ECD, FIOD (de oude SOC-leden), aange-
vuld met vertegenwoordigers van: KMAR, O.M., Politie en V&W.
HBVD zal nagaan of de vertegenwoordiger van de politie mede namens BiZa kan

( optreden. (BiZa prefereert met een eigen vertegenwoordiger in het SOCI zitting te
nemen.)

c. Het SOCI doet het CVIN voorstellen over zijn interne werkzaamheden, ver-
gaderfrequentie, de dagelijkse aansturing van de projectgroep en de terug-
koppeling naar de plenaire SOCI.

d. Het CVIN gaat akkoord met de opstart van de in het plan omschreven Pilot.

e. In principe wordt geen enkele vorm van interceptie/tappen uitgesloten van
behandeling. Indien een of meerdere vormen van interceptie/tappen zouden
moeten worden uitgesloten wordt het CVIN daarvan in kennis gesteld en zal
het CVIN daarmee moeten instemmen.

f. Na elk van de eerste drie projectfasen vindt een evaluatie plaats op grond waar-
van het CVIN de voortgang kan beoordelen.

g. Ten aanzien van het in het plan genoemde "Transitpoint" dient op korte termijn
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overleg plaats te vinden met V&W (HDTP).

HMID overhandigt na afloop van de vergadering de notitie "Standpunt MID ten
behoeve van notulen CVIN", waarin de MID-standpunten t.a.v. het plan van aanpak
uiteen gezet worden. Deze notitie wordt door de secretaris verspreid en ook ter
kennis gebracht van het SOCI.

5. Evaluatie Samenwerkingsverband operationele cryptografie

Het CVIN wil de evaluatie van het samenwerkingsverband kunnen bespreken tijdens
de vergadering van 20 februari en verzoekt de Vz-SOC een tijdige gereedkoming
van de evaluatie te bevorderen.

De coördinator streeft naar een MICIV in maart/begin april 1997. De volgende onder-
werpen kunnen dan geagendeerd worden:
a. Analyse ̂ H
b. Bijzondere informatiebeveiliging (BIB)
c. Evaluatie Samenwerkingsverband operationele cryptografie
d. Plan van aanpak/projectplan Nationaal interceptiecentrum.

De eerstvolgende CVIN-vergadering vindt plaats op donderdag 20 februari 1997, om
15.00 uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.
\.o,

mr. J.P.M.H. Merckelbach


