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

Kabinet van de Minister-President

Datum: 21 november 1997
Kenmerk: 97G000132
Rubr. ambt.: Me
Einddatum rubr.: aanw. 18

(

Aan de leden van het CVIN:
Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cdre. H.J. Vandeweijer/Hoofd MID
Mr. '

/BuZa
Mr. /Ju

Betreft: Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van woensdag 19 november 1997.

Aanwezig: mr. J.P.M.H. Merckelbach - vz, de heer S.J. van Hulst, drs. K.M.
Meulmeester, mr. >, drs. (BZ), Cdre. H.J. Vandeweijer, de heer

secr.

/
Drs. vervangt mr.

'Ju is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 4.
; drs.

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 17 oktober 1997
De besluitenlijst wordt goedgekeurd met de aantekening dat het CVIN t.a.v. punt
4 (Analyse H B̂l besluit dat Justitie het aangepaste concept van het Plan van
aanpak onderzoek Oost-Europese georganiseerde criminaliteit aan de CVIN-
leden zendt, die hierop binnen een week zullen reageren. Vervolgens zal de
minister van Justitie het plan rechtstreeks aan de leden van de MICIV zenden met
het verzoek om schriftelijke instemming. In de aanbiedingsbrief zal worden
vermeld dat het plan de instemming heeft van het CVIN, dat de uitkomst van het
onderzoek in de lijn CVIN-MICIV wordt behandeld en dat vooralsnog alleen de
Vaste commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Tweede
Kamer hierover wordt ingelicht.
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2. Mededelingen van de voorzitter

a, Wiv - Notificatie; de coördinator zal trachten te bevorderen dat het ministerieel
(bij voorkeur ad hoc-)overleg over de notificatie z.s.m. plaatsvindt opdat
behandeling van de Wiv in de MR uiterlijk op 5 december kan geschieden.

b, Pre-paid telefoonkaarten: De BVD zal AZ informeren over het verloop van het
interdepartementaal overleg terzake. Het CVIN stemt in met het verzoek van
Justitie om de nationale uitkomst van overleg over eventuele regelgeving op dit
gebied af te wachten alvorens in internationaal verband stappen te zetten.

3. Evaluatie nationale en internationale dreiging

Overzicht van ontwikkelingen door resp. HBVD en HMID
H BVD reikt ter vergadering een notitie uit.
HMID memoreert dat de Nato zich in toenemende mate zorgen maakt over
proliferatie van NBC-materiaal naar- met name - landen in het Midden-Oosten.

4. Samenwerkingsverband operationele cryptografie en interceptie (Soci)

Bespreking van de eerste periodieke voortgangsrapportage en de daaruit
voortvloeiende voorstellen - als bijlage bij deze agenda gevoegd. De Algemeen
Projectleider, drs. geeft ter vergadering een nadere toelichting
op de rapportage en de voorstellen.
De CVIN-vertegenwoordigers van EZ en V&W zijn niet aanwezig. De schriftelijke
reactie van V&W (nr. HDTP/BV/97/404 d.d. 18 november 1997) wordt ter
vergadering uitgereikt.
De behandeling van dit onderwerp vindt plaats aan de hand van de in punt 8
genoemde beslispunten.
beslispunt a: Het CVIN heeft de omvorming van de SOCI tot Klankbordgroep
goedgekeurd in de vergadering van 17 oktober;
beslispunt b: Het CVIN stemt in met de voorgestelde wijze van aanpak. Ten
aanzien van het onderwerp Interceptie streeft de APL naar presentatie van de
eerste voorstellen dienaangaande in de CVIN-vergadering van februari 1998;
beslispunt c: Het CVIN stemt in met de voorgestelde structuur van het huidige
project. Daarbij wordt door het CVIN uitdrukkelijk de wens uitgesproken dat V&W
ook in de Stuurgroep zitting zal nemen. De secretaris van het CVIN zal ook
deelnemen aan het overleg in de Regiegroep;
beslispunt d: Het CVIN stemt in met de voorgestelde aanpak;
beslispunt e: het CVIN stemt in met het voorstel t.a.v. de evaluatie. De APL zal
de evaluatie-opdracht herformuleren en in december aan het CVIN voorleggen.
Zij streven is erop gericht de daarop gebaseerde evaluatie te kunnen
presenteren in de CVIN-vergadering van februari '98;
beslispunt f: Het CVIN stemt ermee in om de herziene aanpak aan de MICIV
voor te leggen, zo mogelijk kort na de CVIN-vergadering van februari '98. De
voorstellen aan de MICIV zullen in ieder geval zichtbaar moeten maken hoe het
vervolgtraject zich zal moeten ontwikkelen en wat daarbij de te nemen stappen



zullen zijn, inclusief de daaraan verbonden ijkpunten en welke de financiële
consequenties zullen zijn. Voor wat betreft het deelproject "operationele
cryptografie" zal worden teruggegrepen op de eerder door de MICIV
uitgesproken percentages van gewenste ontsluiting.

De APL zal de eerste periodieke voortgangsrapportage conform het besprokene
aanpassen en nog enige in het CVIN gemaakte opmerkingen verwerken. De
definitieve versie zal aan het CVIN worden toegezonden.

5. Rondvraag
Geen bijzonderheden.

De eerstvolgende CVIN-vergadering vindt plaats op donderdag 18 december 1997, om
1 5.00 uur. Dhr. zal bij de behandeling van het onderwerp Operationele
Crypto en Interceptie aanwezig zijn.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten

mr. J.P.M.H. Merckelbach



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

Kabinet van de Minister-President

Datum: 21 november 1997
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Rubr. ambt.: Me
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Aan:
mr. drs.
drs.

plv. SG-EZ
''&W/HDTP

'(

Betreft: besluitenlijst van de CVIN-vergadering van woensdag 19 november 1997,
punt 4

Aanwezig: mr. J.P.M.H. Merckelbach - vz, de heer S.J. van Hulst, drs. K.M.
Meulmeester, mr. ;, drs. ; (BZ), Cdre. H.J. Vandeweijer, de
heer < - secr.

Drs. C.C. Sanders vervangt mr. > drs.
/Ju is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 4.

4. Samenwerkingsverband operationele cryptografie en interceptie (Soci)

Bespreking van de eerste periodieke voortgangsrapportage en de daaruit
voortvloeiende voorstellen - als bijlage bij deze agenda gevoegd. De Algemeen
Projectleider, drs. jeeft ter vergadering een nadere toelichting
op de rapportage en de voorstellen.
De CVIN-vertegenwoordigers van EZ en V&W zijn niet aanwezig. De
schriftelijke reactie van V&W (nr. HDTP/BV/97/404 d.d. 18 november 1997)
wordt ter vergadering uitgereikt (EZ: meegezonden met deze besluitenlijst).
De behandeling van dit onderwerp vindt plaats aan de hand van de in punt 8
genoemde beslispunten.
beslispunt a: Het CVIN heeft de omvorming van de SOCI tot Klankbordgroep
goedgekeurd in de vergadering van 17 oktober;
beslispunt b: Het CVIN stemt in met de voorgestelde wijze van aanpak. Ten
aanzien van het onderwerp Interceptie streeft de APL naar presentatie van de
eerste voorstellen dienaangaande in de CVIN-vergadering van februari 1998;

Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage - Binnenhof 20 - Tel. (070) 3564100 - Fax (070) 3564683



(

beslispunt c: Het CVIN stemt in met de voorgestelde structuur van het huidige
project. Daarbij wordt door het CVIN uitdrukkelijk de wens uitgesproken dat
V&W ook in de Stuurgroep zitting zal nemen. De secretaris van het CVIN zal
ook deelnemen aan het overleg in de Regiegroep;
beslispunt d: Het CVIN stemt in met de voorgestelde aanpak;
beslispunt e: het CVIN stemt in met het voorstel t.a.v. de evaluatie. De APL zal
de evaluatie-opdracht herformuleren en in december aan het CVIN voorleggen.
Zij streven is erop gericht de daarop gebaseerde evaluatie te kunnen
presenteren in de CVIN-vergadering van februari '98;
beslispunt f: Het CVIN stemt ermee in om de herziene aanpak aan de MICIV
voor te leggen, zo mogelijk kort na de CVIN-vergadering van februari '98. De
voorstellen aan de MICIV zullen in ieder geval zichtbaar moeten maken hoe het
vervolgtraject zich zal moeten ontwikkelen en wat daarbij de te nemen stappen
zullen zijn, inclusief de daaraan verbonden ijkpunten en welke de financiële
consequenties zullen zijn. Voor wat betreft het deelproject "operationele
cryptografie" zal worden teruggegrepen op de eerder door de MICIV
uitgesproken percentages van gewenste ontsluiting.

De APL zal de eerste periodieke voortgangsrapportage conform het
besprokene aanpassen en nog enige in het CVIN gemaakte opmerkingen
verwerken. De definitieve versie zal aan het CVIN worden toegezonden.

5. Rondvraag
Geen bijzonderheden.

De eerstvolgende CVIN-vergadering vindt plaats op donderdag 18 december 1997,
om 15.00 uur. Dhr. zal bij de behandeling van het onderwerp
Operationele Crypto en Interceptie aanwezig zijn.

<

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach


