
Kabinet van de Minister-President

M I N I S T E R I E VAN A L G E M E N E Z A K E N

Datum: 26 maart 1997
Kenmerk: 97G000031
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
Mi. " /BuZa
Mevr. Prof. Mr. 'Ju

(

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 20 fefepuari 1997

Aanwezig: mr. J.P.M. H. Merckelbach - coördinator/AZ, dhr. N.W.G. Buis/HBVD,
prof. mr. /Ju, dhr /plv.HBVD, mr. l /BZ, drs.
K.M. Meulmeester/AZ, dhr. l ,/plv.HMID.
Bij de behandeling van punt 6 (Samenwerkingsverband operationele cryptografie en
interceptie (Soci) is dhr. V&W aanwezig.

- secretaris/AZ

1. Besluitenlijst CVIN-vergadering van 20 februari 1997 (punt 1 t/m 4)

De besluitenlijst wordt goedgekeurd met de volgende aanvullingen.

a. Positionering NBV

BZ en MID ronden in week 13 een notitie af. Vervolgens wordt deze notitie in een
breder overleg (BZ, MID, BVD en AZ) in week 14 besproken. Dit overleg dient te
resulteren in een ontwerpbeschikking die in de eerstkomende CVIN-vergadering zal
worden besproken.

b. Philips Crypto

In plaats van een notitie van BZ en MID over de voortzetting van de overheids-
steun aan Philips Crypto zal de SG/BZ een brief aan de betrokken SG's zenden
waarin wordt ingegaan op de noodzaak tot steun.
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De contractueel verplichte accountantsverklaring zal op 18 april gereed.zijn.

Plv.HMID draagt er zorg voor dat in de volgende CVIN-vergadering een heldere
evaluatie t.a.v. de overheidssteun aan Philips Crypto gedurende de afgelopen
contractperiode kan worden besproken.

De secretaris verspreidt bij deze besluitenlijst de "Rapportage van Philips Crypto
n.a.v. een speciale overheidsbijdrage 1994-1996" (CYR-HA'dm97Ö79, maart 1997)

2, fayaJyatie.naliQDalê enjnternationaje_dre[ging

BVD en MfD zullen - zo mogelijk gezamenlijk - op de actualiteit gerichte stukken mbt
de nationale en internationale dreiging schriftelijk aan de daarvoor in aanmerking

ƒ-'- komende CVIN-ieden zenden. Justitie wordt verzocht om aan te geven of dit depar-
tement specifieke behoefte aan rapportage over bepaalde onderwerpen heeft.

3. CViN-anaiyse Rustend/GOS

De MID zal bij punt 2 van de paragraaf'Inleiding en conclusies" specificeren welke
nieuwe, aanvullende stappen nodig zijn ten aanzien van de criminaliteit vanuit het
GOS en de daarmee samenhangende geldstromen. Vervolgens zal de secretaris de
analyse verspreiden onder de leden van de MICIV.

4. gVIN-anaiyse Turkije

Het concept van deze analyse dient nog nader interdepartementaal besproken te
worden . De analyse zal tijdens de eerstkomende CVIN-vergadering besproken
kunnen worden.

5. In.iicht.ingenbehoeften

Na gereedkoming van het inlichttngenplan van de MID zullen BVD en MID overleg-
gen over de vorm en inhoud van de plannen van beide diensten. Vervolgens kunnen
de plannen in het CViN worden besproken. Het CVIN streeft in principe naar de
definitieve totstandkoming van een integraal plan voor beide diensten per 1 januari
1998.

6, Samenwerkingsveirfoand operationele .cryptografie, en jnferQeptie (Soci)

a. BgsJuitejnijjslyan de CVM:Li&QB^^m^mn2QJ&^.l^&ö 1997 (punten 5_en &)._

Dit deel van de besluitenlijst wordt goedgekeurd.
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b. Concept-briefvan de coördinator t.b.v. de MICIV

Het CVIN wenst tekstaanpassingen in de punten 2 en 3 op pagina 2 van de concept-
brief en gaat vervolgens akkoord met deze brief. De secretaris zal de aangepaste
versie met de besluitenlijst meezenden. Verspreiding naar de MICIV-leden kan pas
plaatsvinden na ontvangst van een bijlage waarin een begroting van het samenwer-
kingsverband is uitgewerkt. De totstandkoming van de begrotingsbijlage wordt aan
de orde gesteld tijdens overleg over het samenwerkingsverband dat op dinsdag 25
maart a.s. plaatsvindt (zie punt 6c)

c. Overzicht van de stand van zaken door Ju

ir. wordt - op zijn verzoek - ontheven van zijn taak als projectlei-
der Woc en Nic
Ju zal op zo kort mogelijke termijn een nieuwe projectleider aantrekken. Tot die

( tijd zal dhr. zich beschikbaar houden om desgevraagd het Samenwer-
kingsverband te assisteren.
Op dinsdag 25 maart van 11.00 tot 13.30 uur zal bij AZ een vergadering plaats-
vinden waar over de voortgang van het samenwerkingsverband gesproken zal
worden. Deelnemers aan dit overleg zijn: Ju - mw.' en dhr.
BVD-dhr. en dhr MID - dhr. Knapp en dhr . 1 AZ-dhr.
Merckelbach (voorzitter) en dhr. (secretaris),
het CVIN machtigt de coördinator en de hier genoemde CVIN-leden om beslui-
ten te nemen welke nodig zijn om de voortgang van het samenwerkingsver-
band te waarborgen.
Het (voorlopige) Soci-DB (de heren' ) zullen ter
voorbereiding van het overleg op 25.3. de verschillende organisatievoorstellen
en mogelijke oplossingsrichtingen in één voorstel trachten te verenigen. Tevens
zal het DB de schade inventariseren die het samenwerkingsverband door de
ontstane vertraging mogelijk heeft opgelopen. Verder zal het DB een aange-
past tijdpad aan de vergadering voorleggen waarin de eventuele bijstellingen
t.o.v. de oorspronkelijke voornemens worden aangegeven. Het DB zal voren-
staande in een notitie voor de vergadering van 25.3 verwerken
In de vergadering van 25.3 zal aandacht worden geschonken aan de begro-
tingsvoorstellen die t.b.v. de MICIV bij de brief van de coördinator dienen te
worden gevoegd. Tevens wordt aandacht geschonken aan de noodzaak om tot
snelle besluitvorming te komen ten aanzien van het interceptievraagstuk. Dit
i.v.m. de vertragingen die bij politie/Justitie worden opgelopen ten aanzien van
het treffen van technische voorzieningen voor het aftappen van netwerken en
het inrichten van tapkamers. Deze vertragingen kunnen op korte termijn reeds
gaan leiden tot bestuurlijke problemen voor de minister van V&W.



7. Rondvraag

Geen bijzonderheden.

De volgende CVIN-vergadering wordt gehouden op donderdag 24 april 1997. om
15.00 uur.

C
De coördinator van de inlichtingen en veilig-
heidsdiensten

mr. J.P.M.H. Merckelbach

(
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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 20-feëwafi 1997

Aanwezig: mr. J.P.M. H. Merckelbach - coördinator/AZ, dhr. N.W.G. Buis/HBVD,
prof. mr. 'Ju, dhr i/pIv.HBVD, mr. 'BZ, drs.
K.M. Meulmeester/AZ, dhr. /plv.HMID.
Bij de behandeling van punt 6 (Samenwerkingsverband operationele cryptografie en
interceptie (Soci) is dhr. V&W aanwezig.

- secretaris/AZ

6. Samenwerkingsverband operationele cryptografie en interceptie (Soci)

a. Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 20 februari 1997 (punten 5 en 6).

^ Dit deel van de besluitenlijst wordt goedgekeurd.

b. Concept-brief van de coördinator t.b.v. de MICIV

Het CVIN wenst tekstaanpassingen in de punten 2 en 3 op pagina 2 van de concept-
brief en gaat vervolgens akkoord met deze brief. De secretaris zal de aangepaste
versie met de besluitenlijst meezenden. Verspreiding naar de MICIV-leden kan pas
plaatsvinden na ontvangst van een bijlage waarin een begroting van het samenwer-
kingsverband is uitgewerkt. De totstandkoming van de begrotingsbijlage wordt aan
de orde gesteld tijdens overleg over het samenwerkingsverband dat op dinsdag 25
maart a.s. plaatsvindt (zie punt 6c).

c. Overzicht van de stand van zaken door Ju

ir. • wordt - op zijn verzoek - ontheven van zijn taak als projectlei-
der Woc en Nic
Ju zal op zo kort mogelijke termijn een nieuwe projectleider aantrekken. Tot die
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tijd zal dhr. zich beschikbaar houden om desgevraagd het Samenwer-
kingsverband te assisteren.
Op dinsdag 25 maart van 11.00 tot 13.30 uur zal bij AZ een vergadering plaats-
vinden waar over de voortgang van het samenwerkingsverband gesproken zal
worden. Deelnemers aan dit overleg zijn: Ju - mw. < jn dhr.'
BVD-dhr. en dhr. MID - dhr. en dhr. AZ - dhr.
Merckelbach (voorzitter) en dhr. ^secretaris),
het CVIN machtigt de coördinator en de hier genoemde CVIN-leden om beslui-
ten te nemen welke nodig zijn om de voortgang van het samenwerkingsver-
band te waarborgen.
Het (voorlopige) Soci-DB (de heren ^ zullen ter
voorbereiding van het overleg op 25.3. de verschillende organisatievoorstellen
en mogelijke oplossingsrichtingen in één voorstel trachten te verenigen. Tevens
zal het DB de schade inventariseren die het samenwerkingsverband door de

C ontstane vertraging mogelijk heeft opgelopen. Verder zal het DB een aange-
past tijdpad aan de vergadering voorleggen waarin de eventuele bijstellingen
t.o.v. de oorspronkelijke voornemens worden aangegeven. Het DB zal voren-
staande in een notitie voor de vergadering van 25.3 verwerken
In de vergadering van 25.3 zal aandacht worden geschonken aan de begro-
tingsvoorstellen die t.b.v. de MICIV bij de brief van de coördinator dienen te
worden gevoegd. Tevens wordt aandacht geschonken aan de noodzaak om tot
snelle besluitvorming te komen ten aanzien van het interceptievraagstuk. Dit
i.v.m. de vertragingen die bij politie/Justitie worden opgelopen ten aanzien van
het treffen van technische voorzieningen voor het aftappen van netwerken en
het inrichten van tapkamers. Deze vertragingen kunnen op korte termijn reeds
gaan leiden tot bestuurlijke problemen voor de minister van V&W.

7. Rondvraag

( Geen bijzonderheden.

(

De volgende CVIN-vergadering wordt gehouden op donderdag 24 april 1997. om
15.00 uur.

De coördinator van de inlichtingen en veilig-
heidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach


