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'
Aan de leden van het CVIN:
Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cd m H .l Vandeweijer/Hoofd Ml D

)/BuZa
s/Ju

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van donderdag 18 december 1997.

1. Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 19 november 1997

a. Onderzoek Oost-Europese georganiseerde criminaliteit: Ju deelt mee dat alle
MICIV-leden inmiddels schriftelijk hebben ingestemd met het Plan van aanpak,
zodat het onderzoek nu kan aanvangen.

b. Wiv: Het CVIN stemt ermee in dat de leden van de Adviesgroep 7c de, naar
aanleiding van de uitkomst van het bewindsliedenoverleg, aangepaste versie van
de Wiv d.m.v. een op woensdag 7 januari 1998 aflopende "silent procedure"
beoordelen. Biza streeft naar behandeling in de MR van 16 januari a.s.

c. Pre-paid telefoonkaarten: Het CVIN is van oordeel dat dit onderwerp eerder voor
behandeling in het CVIN dan in het Bib-beraad in aanmerking komt. Gelet op de
noodzaak om , in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Wtv, op dit
gebied aanvullende regelgeving tot stand te brengen zal HBVD het initiatief ne-
men tot overleg tussen de SG-Biza en de SG-V&W en daartoe een knelpuntenno-
titie opstellen. Het CVIN zal de procesgang verder bewaken.

2. Mededelingen van de voorzitter

Geen bijzonderheden
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3. Evaluatie nationale en internationale dreiging

Naar aanleiding van de ontwikkelingen inHBHHdoor de ministers besloten dat
de BVD de informatiepositie mbt dat land verder zal versterken.

4. Philips Crypto

De voorzitter deelt mee dat EZ inmiddels rapportage n.a.v. het onderzoek naar
Philips Crypto nagenoeg heeft afgerond en dat afsluiting ervan wacht op een afslui-
tend gesprek tussen EZ, Def en de directie van Philips Crypto. Mede gelet op recen-
te ontwikkelingen is het noodzakelijk om dit rapport te kunnen bespreken op de
CVIN-vergadering van 15 januari a.s.
Het CVIN besluit, naar aanleiding van voornemen van de Philips-directie om Philips

f Crypto af te stoten, tot het volgende:
MID, BVD en NBV richten met het oog op het belang van de diensten een werkgroep
van specialisten op die zich bij wijze van contingency buigt over de volgende deel-
onderwerpen:
a. De toekomstige (gewenste) bestemming van Philips Crypto en de eventuele

overnamecandidaten
b. De veiligstelling van daarvoor in aanmerking komende dossiers c.q. onderdelen
c. Het personeelsaspect.
De werkgroep verricht haar taak in nauw overleg met de SG-BZ en kan aan hem
rechtstreeks rapporteren.

5. Operationele crypto en interceptie (de APL, i) is hierbij
aanwezig)

Het CVIN stemt in met de voorstellen van de APL in diens Tweede periodieke
voortgangsrapportage met inachtneming van het volgende:

( a. De APL besteedt nadrukkelijk aandacht aan de wijze waarop inspanningen op het
gebied van R&D duidelijk voor het voetlicht kunnen worden gebracht. Hij zal dit
verwerken in zijn werkplan.

b. Het CVIN streeft naar overleg in de MICIV over dit onderwerp kort na de CVIN-
vergadering van februari '98. zal, indien dit niet haalbaar mocht blijken,
de coördinator tijdig informeren.

c. De APL onderzoek in hoeverre het mogelijk is om enkele concrete resultaten van
het samenwerkingsverband (zo nodig mondeling) aan de leden van de MICIV
bekend te stellen

d. De APL neemt contact op met V&W over de vraagpunten t.a.v. de deelaspecten
van de operationele cryptoproblematiek.



6. Rondvraag

Geen bijzonderheden.

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten,

' mr. J.P.M.H. Merckelbach
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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van donderdag 18 december 1997.

1̂  Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 19 november 1997

Pre-paid telefoonkaarten: Het CVIN is van oordeel dat dit onderwerp eerder voor
behandeling in het CVIN dan in het Bib-beraad in aanmerking kornt. Gelet op de
noodzaak om , in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Wtv, op dit
gebied aanvullende regelgeving tot stand te brengen zal HBVD het initiatief nemen
tot overleg tussen de SG-Biza en de SG-V&W en daartoe een knelpuntennotitie
opstellen. Het CVIN zal de procesgang verder bewaken.

4. Philips Crypto

l De voorzitter deelt mee dat EZ inmiddels rapportage n.a.v. het onderzoek naar
Philips Crypto nagenoeg heeft afgerond en dat afsluiting ervan wacht op een afslui-
tend gesprek tussen EZ, Def en de directie van Philips Crypto. Mede gelet op recen-
te ontwikkelingen is het noodzakelijk om dit rapport te kunnen bespreken op de
CVIN-vergadering van 15 januari a.s.

5. Operationele crypto en interceptie (de APL, c i) is hierbij
aanwezig)

Het CVIN stemt in met de voorstellen van de APL in diens Tweede periodieke
voortgangsrapportage met inachtneming van het volgende:
a. De APL besteedt nadrukkelijk aandacht aan de wijze waarop inspanningen op het

gebied van R&D duidelijk voor het voetlicht kunnen worden gebracht. Hij zal dit
verwerken in zijn werkplan.

b. Het CVIN streeft naar overleg in de MICIV over dit onderwerp kort na de CVIN-
vergadering van februari '98. I ; zal, indien dit niet haalbaar mocht blijken,
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de coördinator tijdig informeren.
c. De APL onderzoek in hoeverre het mogelijk is om enkele concrete resultaten van

het samenwerkingsverband (zo nodig mondeling) aan de leden van de MICIV
bekend te stellen

d. De APL neemt contact op met V&W over de vraagpunten t.a.v. de deelaspecten
van de operationele cryptoproblematiek.

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach

'
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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van donderdag 18 december 1997.
'

.L Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 19 november 1997

Pre-paid telefoonkaarten: Het CVIN is van oordeel dat dit onderwerp eerder voor
behandeling in het CVIN dan in het Bib-beraad in aanmerking komt. Gelet op de
noodzaak om , in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Wtv, op dit
gebied aanvullende regelgeving tot stand te brengen zal HBVD het initiatief nemen
tot overleg tussen de SG-Biza en de SG-V&W en daartoe een knelpuntennotitie
opstellen. Het CVIN zal de procesgang verder bewaken.

5. Operationele crypto en interceptie (de APL, c >) is hierbij
aanwezig)

{ Het CVIN stemt in met de voorstellen van de APL in diens Tweede periodieke
voortgangsrapportage met inachtneming van het volgende:
a. De APL besteedt nadrukkelijk aandacht aan de wijze waarop inspanningen op het

gebied van R&D duidelijk voor het voetlicht kunnen worden gebracht. Hij zal dit
verwerken in zijn werkplan.

b. Het CVIN streeft naar overleg in de MICIV over dit onderwerp kort na de CVIN-
vergadering van februari '98. zal, indien dit niet haalbaar mocht blijken,
de coördinator tijdig informeren.

c. De APL onderzoek in hoeverre het mogelijk is om enkele concrete resultaten van
het samenwerkingsverband (zo nodig mondeling) aan de leden van de MICIV
bekend te stellen

d. De APL neemt contact op met V&W over de vraagpunten t.a.v. de deelaspecten
van de operationele cryptoproblematiek.

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach
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