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Aan de leden van de Stuurgroep operationele
crypto en interceptie (Soci)
mr. /Ju - voorzitter
mr. /BZ
drs. K.M. Meulmeester/AZ

/Korpschef regio Brabant Zuid-

/ECD

'FIOD

Oost
mr. '

drs.
mr.

'BiZa
/V&W

/BVD

Min
Majoor .'StafKMAR
vertegenwoordiger O.M. (d.t.v. mr.
vertegenwoordiger KMAR (d.t.v.
i.a.a.:
Mevr.drs. /Ju

Betreft: Besluiten van de Soci-vergadering van 18 april 1997, gehouden in de
Heemskerkzaal van het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage.

Aanwezig: mr - Ju, voorzitter en de vaste Soci-leden. !ov
(BZ) -HNBV is aanwezig als adviseur BZ. Ook mw.

woont de vergadering bij.
Afwezig: Vertegenwoordiger O.M.

Besluiten:

1. Werk- en overlegstructuur

a. De Soci gaat akkoord met de naar aanleiding van de behandeling aangepaste
notitie "Werk - en overlegstructuur" welke met deze besluitenlijst meegezonden
wordt. Het ter vergadering uitgereikte organogram is het uitgangspunt van de
gekozen werkstructuuur
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b. De maandelijkse rapportage van de vz aan het CVIN zal tevens aan de Soci-
leden worden toegezonden. De Algemeen projectleider (APL) wordt verzocht
om een vaste opzet van de rapportage te ontwikkelen.

c. De Soci gaat akkoord met de instelling van een dagelijks bestuur (Soci-db)
bestaande uit: de voorzitter, de vertegenwoordiger van Biza/DGOOV, de verte-
genwoordiger van Biza/BVD, de vertegenwoordiger van Def/MID, de vertegen-
woordiger van het O.M, de vertegenwoordiger van AZ (als waarnemer). De
secretaris van de Soci draagt zorg voor de verslaglegging.

d. Aan de APL wordt toegevoegd een orojectstaf, bestaande uit een project-
secretaris (mw. drs. Ju, tevens assistent algemeen projectlei-
der), een secretaresse en een financieel deskundige.

e. De Soci dringt er bij de voorzitter op aan om te bevorderen dat het Pilot-project
interceptie ten behoeve van het (Soci-) Project interceptie zal functioneren. De
voorzitter zal deze aanbeveling ter kennis van de verantwoordelijke DG bren-
gen.

2. Evaluatie Samenwerkingsverband Operationele Cryptoproblematiek

De Soci neemt kennis van de inhoud van het evaluatierapport. Voor de toekomstige
evaluaties zullen externe deskundigen worden ingeschakeld, te weten:
Biza:' ra., Accountantsdienst
Def: drs. r.a., Accountantsdienst
Ju: mw. dr ;, Bureau kwaliteitszorg.
Deze deskundigen zullen worden ingeschakeld bij het opstellen van de criteria
waaraan de evaluaties dienen te voldoen.

3. Plan van Aanpak Interceptie

De Soci geeft de beoogd APL de opdracht om het voorliggend projectplan binnen
twee maanden te herschrijven en vervolgens aan de Soci ter beoordeling aan te
bieden.

4. Begroting en bestedingsplannen

De Soci gaat akkoord met de begroting en de bestedingsplannen van de deelne-
mende diensten, met de volgende aantekeningen:
a. in de personele begroting dienen de kosten van huisvesting, inclusief de daar-

mee verband houdende kosten van verbouwing, te worden verwerkt;
b. wat betreft de materiële begroting wordt besloten:

* de besteding van de posten A5 (thuis-pc's GL), C (abonnementen GL) en
de projectgelden NBV aan te houden in afwachting van nadere toelichting en
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onderbouwing;
* de APL op te dragen in overleg met de voorzitter van de Woc besluitvorming

terzake in de eerstvolgende Soci-vergadering voor te bereiden;
c. de APL wordt opgedragen voor de eerstvolgende Soci-vergadering inzicht te

verschaffen in de aard en de omvang van mogelijke onderuitputting en voor-
stellen te doen voor alternatieve besteding daarvan.

Mededelingen:

a. Met betrekking tot de personele invulling van de projectstructuur is het volgen-
de medegedeeld:

* Biza en Justitie voeren thans gesprekken met drie mogelijke kandidaten voor
de invulling APL-functie op zeer korte termijn;

* als voorzitter van de Woc zal gaan fungeren dr. (Ger. Lab.);
* met de invulling van de projectleider van het project interceptie wordt gewacht

tot de APL beschikbaar is.
b. Door een KPMG-accountant wordt - in opdracht van Justitie - een beschrijving

gemaakt van de administratieve organisatie rond de door Justitie ten behoeve
van het samenwerkingsverband beheerde gelden.

c. Volgende vergadering
De volgende vergadering van het Soci vindt plaats op donderdag 29 mei 1997
om 10.00 uur.
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