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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: 1 september 1997
Kenmerk: 97G000093
Rubr. ambt.: Me
Einddatum rubr.: aanw. 18

\n de leden van het CVIN:Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Briggen. mr. J.C.F. Knapp/MID
Mr..

'BuZa
mr. /Ju
mr. drs. (plv.SG/EZ)
drs (HDTPA/W)

Besluiten van de CVIN-vergadering van 28 augustus 1997.

i

Aanwezig: mr. J.P.M.H. Merckelbach - coordinator/AZ.
/MID, mr.

Meulmeester/AZ, mr. a/Ju
AZ - secretaris

wnd H BVD, Ktz.
,/BZ, drs. K.M.

1. Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 29 mei 1997 (97G000057)

De besluitenlijst wordt aanvaard met inachtneming van het volgende:
pt 2, 1e (Voortzetting van de overeenkomst tussen de Staat - Philips - Philips
Crypto): regel 2 ("Nu Justitie heeft besloten om voor de hoogste graad van
beveiliging gebruik te zullen maken van de V-kaart etc.") wordt als volgt gewijzigd:
"Nu Justitie en Biza hebben besloten om etc.".
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2. Besluiten van de CVIN-plus-vergadering van 27 juni 1997 (97G000075) en de
MICIV-veraaderina van 1 iuli 1997 mr. 16510)

a. Voortzetting overeenkomst Staat - Philips - Philips Crypto
Dhr. .leeft de voorzitter medegedeeld dat drs. i (Directeur
Financiering en Deelnemingen - EZ) het door de MICIV bedoelde nader onderzoek
naar de overeenkomst zal leiden. De terms of reference zullen door hem in overleg
met BZ en Def. worden opgesteld.

b. Ar
Justitie zal als trekker optreden in een onderzoek dat moet leiden tot het door de
MICIV gevraagde beeld van criminele geldstromen en de daaruit voortvloeiende
risico's van corruptie en manipulatie. Bij dit onderzoek zal de bij diverse diensten
aanwezige kennis betrokken worden (IRT's, KLPD, BVD, ECD, Fiod e.d.).

c. Inlichtingenplan BVD (en MID)
BVD en MID zullen v.w.b. de respectievelijk D en E-taak in de nieuwe Wiv
gezamenlijk een raamwerk opstellen voorde invulling van die taak. Daartoe zullen
de diensten tevens overleggen met potentiële behoeftestellers (BZ, EZ, Ju).

d. Anal^
Op 10 september 1997 overlegt de SG-AZ met de SG-Biza, DGOB en wnd. HBVD
over de invulling van de MICIV-besluitvorming.

3. Samenwerkingsverband operationele cryptografie en interceptie (Soci)

a. Dhr. '^elt mee dat mr. drs. vooralsnog het voorzitterschap van de
Soci van dhr.x heeft overgenomen.

b. Het door de heer (KPMG) in opdracht van Ju uitgevoerde onderzoek
naar de opzet van het project is nagenoeg afgerond. De voorstellen die Justitie
aan de hand van de uitkomst van het onderzoek zal formuleren zullen in het CVIN
bediscussieerd kunnen worden alvorens definitieve besluiten over de mate van
participatie van Justitie en de personele invulling door dat departement genomen
worden. Ook de aanstelling van de APL hangt hiermee samen. Dhr. zal na
ommekomst van het onderzoek contact opnemen met de voorzitter.

c. Het CVIN gaat akkoord met de verlenging van de arbeidscontracten met drie
Defensie-medewerkers met een jaar.
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De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 18 september 1997, te 15.00
uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. J,P.M.H. Merckelbach
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