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1. Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 15 mei 1979. punten 1. 2 en 3
(97G000053)

a. Wijziging: Onder punt 1b. 1e (Taken en werkwijze Soci) wordt de volgende
wijziging aangebracht: "De laatste zin van punt 6.1 van de notitie Taken en
werkwijze Soci wordt als volgt gewijzigd:"De voorzitter Woc za/zich laten
vergezellen door de projectleider operationele crypto en de
projectmedewerker van de BVD".
Voor het overige wordt de besluitenlijst goedgekeurd.



a. Opmerkingen n,a,v. de besluitenlijst:

1e. Soci:
Plv HMID merkt op dat het werk in de WOC nagenoeg stil ligt, dat de
vertegenwoordiger van Defensie onvoldoende sturing ontvangt en dat de
MID/AVI al meer dan een halfjaar geen materiaal ter behandeling heeft
ontvangen. De MID overweegt, indien hierin geen wijziging komt, de
vertegenwoordiger van Defensie uit het project terug te trekken. Plv.SG/Ju
zal dit probleem met mw. i en dhr.' bespreken. Het CVIN
concludeert dat er sprake is van verschillen van inzicht over de voortgang en
de toekomstige ontwikkelingen van het project WOC en dringt aan op een

( spoedige bijeenkomst van het DB-Soci orn deze verschillen van inzicht te
bespreken en op te lossen dan wel ter beslissing aan het CVIN voor te
leggen.

2e. Bijzondere informatiebeveiliging: concept-instellingsbeschikkingen BIB-beraad
en NBI (Ter vergadering wordt de brief van HMID, nr. DIS97002296 uitgereikt)

Plv.HMID verklaart dat de MID grote bezwaren heeft tegen opneming van de
cursief gedrukte tekst in artikel 3.3.b van de instellingsbeschikking Bib-beraad
en tegen handhaving van artikel 3.3.h van de instellingsbeschikking NBI.
Daar inmiddels is vernomen dat de voorzitter BIB-beraad voorstelt om: a. de
instellingsbeschikking BIB-beraad met voorrang te behandelen, los van de
instellingsbeschikking NBI; b. Het BIB-beraad niet te belasten met de
aansturing van het NBI en c. het BIB-beraad een zuiver adviserende rol te
geven, concludeert het CVIN als volgt:

#. de coördinator zal op korte termijn met drs. spreken om te
( bevorderen dat er bevredigende afspraken over het vervolgtraject worden

gemaakt;
# de CVIN-leden zullen hun opmerkingen t.a.v. de instellingsbeschikkingen

binnen 14 dagen aan de secretaris toesturen;
#. De cursief gedrukte tekst van artikel 3.3.b. van de instellingsbeschikking BIB-

beraad wordt in ieder geval, vooralsnog als voetnoot, gehandhaafd.

2. Voortzetting van de overeenkomst tussen de Staat - Philips - Philips Crypto
(conceptnotitie t.b.v. de MICIV)

Het CVIN is van mening dat deze notitie, na enkele aanpassingen, aan de
MICIV kan worden aangeboden. De aanpassingen betreffen in ieder geval de
volgende punten:

1e. De recente ontwikkelingen t.a.v. het V-kaart project zullen worden
opgenomen: Nu Justitie heeft besloten om voorde hoogste graad van
beveiliging gebruik te zullen maken van de V-kaart zal de DG Materieel van
Defensie op korte termijn de betrokken partijen bijeen roepen om hernieuwde



f

afspraken te maken over de verdeelsleutel t.a.v. de ontwikkelingskosten.
2e. In de notitie dient duidelijk te worden aangegeven dat de V-kaart in eerste

instantie is bedoeld om te voorzien in de behoefte van de overheid om het
hoogste niveau van staatsgeheimen te beveiligen.

3e. De speciale overeenkomst tussen de Staat en Philips Crypto wordt
voorshands voortgezet tot eind 1997. EZ zal een onderzoek uitvoeren naar de
bedrijfseconomische noodzaak om de overheidssubsidie voort te zetten;

4e. De in het concept opgenomen aanbevelingen zullen, gehoord de discussie,
worden aangepast.

De CVIN-leden zullen voorstellen tot aanpassing van de tekst van de brief binnen 14
dagen aan de secretaris toezenden. De definitieve versie van de brief aan de MICIV
zal nog ter beoordeling aan de CVIN-leden worden voorgelegd.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach

*Ter voorbereiding van de MICIV-vergadering van dinsdag 1 juli 1997 (09.00-10.00
uur) wordt een CVIN-plus vergadering belegd op donderdag 26 juni 1997 (15.00-
16.30 uur).
De navolgende onderwerpen worden in principe op de agenda geplaatst:

i
° Bijzondere informatiebeveiliging: Instelling BIB-beraad (en NBI)

Soci: goedkeuring begroting 1997
0 Voortzetting van de overeenkomst Staat - Philips - Philips Crypto

CVIN-analyseMH P (na actualisering)


