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Aan de leden van het CVIN:
Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/A2
Briggen. mr. J.C.F. Knapp/Hoofd MID
Mr. i/BuZa
Mr. /Ju
Mr. drs. /EZ

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 18 september 1997

Aanwezig: mr. J.P.M.H. Merckelbach - coördinator/AZ, mr. drs.
drs. !/BZ, mr. ( /Ju , dhr. S.J. van Hulst/HBVD, dhr.

/plv.HMID.
AZ - secretaris

/EZ,

1. Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 28 augustus 1997 (97G000100)

De besluitenlijst wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt het volgende opgemerkt:
a. pt. 2a (Voortzetting van de overeenkomst tussen de Staat - Philips - Philips

Crypto): De terms of reference zijn inmiddels besproken met BZ en Def en
zullen binnen twee weken worden vastgesteld. EZ streeft ernaar om de
uitkomst van het onderzoek aan het CVIN voor te leggen in de vergadering
van november a.s.

b. pt. 2b (Analyse §••): Het onderzoek zal worden getrokken door OvJ
• die, in samenwerking met de meest betrokken diensten, een plan van

aanpak zal opstellen dat in de CVIN-vergadering van oktober gepresenteerd
wordt. Ook BZ zal aan het onderzoek bijdragen.

c. pt. 2c (Inlichtingenplan BVD en MID): Alvorens BVD en MID overleggen met
potentiële behoeftestellers zal in het CVIN overlegd worden over een door
Justitie op te stellen notitie die zal ingaan op enkele principiële aspecten ten
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aanzien van de invulling van de D-, resp. E-taken van de diensten. Gestreefd
wordt naar bespreking van deze notitie tijdens de CVIN-vergadering van
november a.s.
pt. 2d (Analyse^^^: N.a.v. overleg tussen de SG-AZ, SG-Biza, DGOB en
wnd. HBVD is besloten om ten aanzien van twee groepen^mmm
lUllBiBHKiBHHĴ IHB. een nadere studie te verrichten (door
BVD i.s.m. Biza/DCM) als bedoeld door de MICIV.

2. Samenwerkingsverband operationele cryptografie en interceptie (Soci)

a. Projectonderzoek door KPMG en de voorstellen van Justitie (DDS 6552692V

Het CVIN gaat in principe akkoord met de door Justitie geformuleerde voorstellen en
i tekent daarbij het volgende aan:

, zal erop toezien dat alle belanghebbenden door de APL worden gehoord
alvorens met de nadere uitwerking van de voorstellen wordt aangevangen. Alle
projecten zullen nauwkeurig worden omschreven, ook ten aanzien van gewenste
resultaten en de tijdsplanning. Voorstellen worden geformuleerd na consultatie van
de belanghebbende partijen. Als gedelegeerd opdrachtgever namens het CVIN zal
dhr. Roes maandelijks over de voortgang van het project aan het CVIN rapporteren..
De leden van de Soci zullen in de eerstkomende vergadering, gepland op 26
september a.s. worden geïnformeerd over de door het CVIN genomen besluiten; de
coördinator licht deze besluiten schriftelijk toe. Justitie zal ervoor zorg dragen dat
Financiën voor deze Soci-vergadering, naar behoren wordt geïnformeerd. Zo nodig
wordt de Soci-vergadering daarvoor uitgesteld.
De MICIV zal door de coördinator geïnformeerd worden zodra de door Justitie
geformuleerde voorstellen nader zijn uitgewerkt en door het CVIN geaccordeerd zijn.

/
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 17 oktober 1997. om 14.00 uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mrXI.P.M.H. Merckelbach


