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/plv.HMID.
Bij de behandeling van punt 4 (Evaluatie Samenwerkingsverband operationele
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- secretaris/AZ

5. Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 30 januari (punt 4: Interceptiepro-
blematiek)

Dit deel van de besluitenlijst wordt goedgekeurd. Het CVIN voegt de navolgende
punten toe:

( a. BZ kan zich zonodig in de vergaderingen van het Soci laten vergezellen door
HNBV, die echter niet zelfstandig zal optreden.

b. Het met de besluitenlijst van 30 januari meegezonden "Standpunt MID t.b.v.
notulen CVIN" moet worden gezien als een opsomming van aandachtspunten
die de MID inbrengt ter behandeling tijdens het voortgangsproces naar een
Nationaal interceptiecentrum.

c. Het Soci wordt verzocht om aan het CVIN een concept-beschikking voor te
leggen waarin haar taken en werkwijze worden vastgelegd. Met name dringt
het CVIN aan op zorgvuldige vastlegging van de wijze waarop de dagelijkse
aansturing en het financieel beheer van het project zullen plaatsvinden.

d. De voorzitter van het Soci zal maandelijks schriftelijk aan het CVIN rapporteren.
In deze rapportage dient rnet name ingegaan te worden op de voortgang van
het samenwerkingsverband en op de bestedingen van de gelden.

e. De secretaris zal het onderwerp "Soci" voortaan vast op de CVIN-agenda
plaatsen. De CVIN-vertegenwoordigervan Ju kan zich t.a.v. dit agendapunt
laten vergezellen van de Vz-Soci.
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6. Evaluatie Samenwerkingsverband operationele cryptoproblematiek

Het CVIN neemt kennis van de evaluatie en besluit als volgt:

a. De coördinator zal t.b.v. de MICIV een notitie opstellen waarin de conclusies
van de evaluatie zijn verwerkt en waarin voorstellen worden gedaan t.a.v. het
vervolgtraject. Ju zal ten behoeve van deze notitie zorgdragen voor de beno-
digde financiële gegevens voor de begroting van 1997, met name t.a.v. de
juistheid van de geplande uitgaven en de besteding van de onderuitputting.
Deze gegevens zullen aan de secretaris CVIN worden meegedeeld.

b. Het Soci zal worden gevraagd een voorstel voor de criteria op te stellen waar-
aan een eerstvolgende evaluatie dient te voldoen. De secretaris zal de inge-
brachte punten in een checklist bundelen, welke vervolgens ter goedkeuring
aan het CVIN zal worden voorgelegd.

( c. De eerstvolgende algemene evaluatie dient samen te vallen met de evaluatie
van het Pilot-project. Deze evaluatie zal worden uitgevoerd door deskundigen
die door BVD, Ju en Def worden aangewezen en die geen directe binding met
het samenwerkingsverband hebben.
Behoeftestellers en leden van het Soci dienen dan in de gelegenheid te worden
gesteld hun mening te geven.

d. Eventuele conflicten op het gebied van exploitatie, aansturing en samenwer-
king worden in het CVIN besproken.

e. Het Soci dient een aangepast financieel voorstel op te stellen waarin duidelijk-
gemaakt wordt welk deel van de middelen bestemd is voor de operationele
crypto en welk deel voor de interceptietaak.

(
De eerstvolgende CVIN-vergadering vindt plaats op donderdag 20 maart 1997.

De coördinator van de inlichtingen en
veiligheidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach

* Ik ben voornemens dan ook het onderwerp inlichtingenbehoeften aan de orde te
stellen.


