
Datum: 22 januari 1998
Kenmerk: 98G000013
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
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Betreft: Besluiten CVIN-vergadering van 15 januari 1998.

1. Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 18 december 1997 (nr. 98G000001 d.d. 5
januari 1998)

De besluitenlijst wordt goedgekeurd.

Opmerkingen n.a.y. de besluitenlijst:
Pt Ib: Wiv : Bij de behandeling in de TK van de Grondwetswijziging, artikelen 12 en 13,
is een amendement voorgesteld dat voorziet in een wettelijke regeling van de
notificatieplicht. HBVD wijst erop dat aanname ervan voor de minister van Biza tot een
onwerkbare situatie bij de BVD (en wellicht eveneens bij de MID) leidt. De minister zal
daarom bij de TK aanpassing van het amendement bepleiten. HBVD wijst verder op de
mogelijkheid dat de werkzaamheden van de MID/Avi eveneens onder deze
notificatieverplichting zullen vallen, hetgeen het werk van deze dienst in ernstige mate kan
bemoeilijken. De uitkomst van de behandeling van art. 12/13 van de Grondwet kan
derhalve invloed hebben op de Wiv.
Pt. 2c : Pre-paid telefoonkaarten: De knelpuntennotitie zal worden opgesteld na de
demonstratie van Libertel van 16 januari a.s. Voor EZ is een registratieverplichting
slechts acceptabel indien er ernstige opsporingsbelangen in het geding zijn die door het
gehele kabinet onderkend worden.

2. Mededelingen van de voorzitter.



3. Evaluatie nationale en internationale dreiging
MED: mogelijke deelname van Def. Aan vredesoperaties in West-Sahara en Cyprus
BVD: dreiging t.a.v. de viering van de zestigste verjaardag van H.M.
BVD: samenwerking met^^mf

- AZ: MP bezoekt Bosnië in maart '98

4. Philips Crypto (Onderzoek naar de voortzetting van de overeenkomst tussen de Staat-
Philips-Philips Crypto)

brengt verslag uit van de bevindingen van het onderzoek door EZ, kortweg
inhoudende:
het lijkt gerechtvaardigd om de relatie overheid-Philips Crypto in enigerlei vorm voort te
zetten; voortzetting overheidssteun blijft daarbij noodzakelijk; de korte-term ij n-
omzetverwachting is goed; het product van Philips Crypto is nauwelijks internationaal
marketable, derhalve zijn er geringe kansen voor export; de kosten van overhead zijn
redelijk; de formule voor winstverdeling behoeft aanpassing. EZ zal de
bevindingen schriftelijk rapporteren waarna de rapportage tezamen met een advies van

aan het CVIN zal worden aangeboden.

5. Operationele crypto en interceptie (derde periodieke voortgangsrapportage en bij lagen)

a) De alomvattende rapportage van de APL, alsmede de evaluatie zal op de CVIN-
vergadering van 19 februari behandeld worden;

b) De beschrijving van het deelproject experimentele tapcentrale KLPD zal voor de
eerstkomende CVIN-vergadering afgerond kunnen worden

c) De eventuele financiële implicaties zullen per deelproject worden aangegeven;
d) De APL zal de rapportage handelend over tappen en interceptie aanpassen aan de

terminologie terzake in de nieuwe Wiv;
e) De APL zal aanbevelingen doen ten aanzien van de organisatorische ophanging van

het informatiepunt
f) Het CVIN stemt in met het verlenen van de onderzoeksopdracht aan TNO aangaande

het onderzoek satelliet interceptie, dat zich zal uitstrekken tot een technisch onderzoek
naar de ontwikkelingen van communicatie, met de aantekening dat de formulering
onder punt c van onderhavig voorstel als volgt zal luiden: "Hoe verstandig is het om
ten aanzien van de onder a) en b) genoemde ontwikkelingen in beleidsmatig oogpunt
uit te gaan van worst-case scenario's".

6. Rondvraag.

Trusted Third Partjes

In verband met mogelijke bezwaren van BVD, Justitie en MID over de voorstellen t.a.v.
sleuteldeponering in het kader van het TTP-project zal, alvorens de resultaten van het
TTP-project aan de RWTI worden voorgelegd, de eindrapportage in het CVIN besproken



C

worden. De BVD zal deze eindrapportage van commentaar voorzien. Zonodig zullen de
veiligheidsrelevante aspecten eerst nog aan de MICIV worden voorgelegd.

NB:
- Vanaf maart '98 zal het CVIN vast vergaderen op iedere derde vrijdag van de maand, om
14.00 uur.
- De CVIN-vergadering van 19 februari zal voornamelijk worden gewijd aan het onderwerp
Operationele crypto en interceptie. Zo mogelijk zal daarnaast de TTP-eindrapportage
besproken worden.

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach



Datum: 22 januari 1998
Kenmerk: 98G000013
Rubr. ambt.: Me
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van het C V EN:
HDTP/V&W)

) (COA)

Betreft: Besluiten CVTN-vergadering van 15 januari 1998.

5. Operationele crypto en interceptie (derde periodieke voortgangsrapportage en bijlagen)

a) De alomvattende rapportage van de APL, alsmede de evaluatie zal op de CVIN-
vergadering van 19 februari behandeld worden;

b) De beschrijving van het deelproject experimentele tapcentrale KLPD zal voor de
eerstkomende CVIN-vergadering afgerond kunnen worden

c) De eventuele financiële implicaties zullen per deelproject worden aangegeven;
d) De APL zal de rapportage handelend over tappen en interceptie aanpassen aan de

terminologie terzake in de nieuwe Wiv;
e) De APL zal aanbevelingen doen ten aanzien van de organisatorische ophanging van

het informatiepunt
i) Het CVIN stemt in met het verlenen van de onderzoeksopdracht aan TNO aangaande

het onderzoek satelliet interceptie, dat zich zal uitstrekken tot een technisch onderzoek
naar de ontwikkelingen van communicatie, met de aantekening dat de formulering
onder punt c van onderhavig voorstel als volgt zal luiden: "Hoe verstandig is het om
ten aanzien van de onder a) en b) genoemde ontwikkelingen in beleidsmatig oogpunt
uit te gaan van worst-case scenario's".

6. Rondvraag.

Trusted Third Parties

In verband met mogelijke bezwaren van BVD, Justitie en MED over de voorstellen t.a.v.
sleuteldeponering in het kader van het TTP-project zal, alvorens de resultaten van het
TTP-project aan de RWTI worden voorgelegd, de eindrapportage in het CVTN besproken
worden. De BVD zal deze eindrapportage van commentaar voorzien. Zonodig zullen de



veiligheidsrelevante aspecten eerst nog aan de MICIV worden voorgelegd.

NB:
- Vanaf maart '98 zal het CVIN vast vergaderen op iedere derde vrijdag van de maand, om
14.00 uur.
- De CVIN-vergadering van 19 februari zal voornamelijk worden gewijd aan het onderwerp
Operationele crypto en interceptie. Zo mogelijk zal daarnaast de TTP-eindrapportage
besproken worden.

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach
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Betreft: Besluiten CVIN-vergadering van 15 januari 1998.

4. Philips Crypto (Onderzoek naar de voortzetting van de overeenkomst tussen de Staat-
Philips-Philips Crypto)

brengt verslag uit van de bevindingen van het onderzoek door EZ, kortweg
inhoudende:
het lijkt gerechtvaardigd om de relatie overheid-Philips Crypto in enigerlei vorm voort te
zetten; voortzetting overheidssteun blijft daarbij noodzakelijk; de korte-termijn-
omzetverwachting is goed; het product van Philips Crypto is nauwelijks internationaal
marketable, derhalve zijn er geringe kansen voor export; de kosten van overhead zijn
redelijk; de formule voor winstverdeling behoeft aanpassing. EZ zal de
bevindingen schriftelijk rapporteren waarna de rapportage tezamen met een advies van

aan het CVIN zal worden aangeboden.

5. Operationele crypto en interceptie (derde periodieke voortgangsrapportage en bijlagen)

a) De alomvattende rapportage van de APL, alsmede de evaluatie zal op de CVIN-
vergadering van 19 februari behandeld worden;

b) De beschrijving van het deelproject experimentele tapcentrale KLPD zal voor de
eerstkomende CVTN-vergadering afgerond kunnen worden

c) De eventuele financiële implicaties zullen per deelproject worden aangegeven;
d) De APL zal de rapportage handelend over tappen en interceptie aanpassen aan de

terminologie terzake in de nieuwe Wiv;
e) De APL zal aanbevelingen doen ten aanzien van de organisatorische ophanging van

het informatiepunt
f) Het CVIN stemt in met het verlenen van de onderzoeksopdracht aan TNO aangaande

het onderzoek satelliet interceptie, dat zich zal uitstrekken tot een technisch onderzoek
naar de ontwikkelingen van communicatie, met de aantekening dat de formulering
onder punt c van onderhavig voorstel als volgt zal luiden: "Hoe verstandig is het om



ten aanzien van de onder a) en b) genoemde ontwikkelingen in beleidsmatig oogpunt

<

uit te gaan van worst-case scenario's".

6. Rondvraag.

Trusted Third Parties

In verband met mogelijke bezwaren van BVD, Justitie en MID over de voorstellen t.a.v.
sleuteldeponering in het kader van het TTP-project zal, alvorens de resultaten van het
TTP-project aan de RWTI worden voorgelegd, de eindrapportage in het CVIN besproken
worden. De BVD zal deze eindrapportage van commentaar voorzien. Zonodig zullen de
veiligheidsrelevante aspecten eerst nog aan de MICIV worden voorgelegd.

NB:
- Vanaf maart '98 zal het CVIN vast vergaderen op iedere derde vrijdag van de maand, om
14.00 uur.
- De CVESf-vergadering van 19 februari zal voornamelijk worden gewijd aan het onderwerp
Operationele crypto en interceptie. Zo mogelijk zal daarnaast de TTP-eindrapportage
besproken worden.

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten,

t

mr. J.P.M.H. Merckelbach


