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Aan de leden van het CVIN:
Hr. S.J. van Hotst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meu!meester/AZ
Cdre. H.J. Vandeweij'er/Hoofd MID
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(plv SG/EZ)
s (HDTP/V&W)

Besluitenlijst van de extra CVIN-vergadering van 22 januari 1998.

N.B.
vervangt HBVD;

V&W is niet aanwezig
(Biza/CZWI) woont de vergadering bij

Overleg over de artikelen 24 en 25 van het voorstel van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten ter voorbereiding van de Ministerraad op 23 januari a.s.

a. coördinator zal, gehoord de opmerkingen van de CVTN-leden, als voorzitter van het
CVIN een brief opstellen t.b.v. de MP en de ministers waarin nader wordt ingegaan op de
artikelen 24 en 25 van de Wiv, de interceptie van gecodeerd berichtenverkeer en pre-paid
telefoonkaarten.

b. Over het onderwerp notificatie zal de minister van Biza de MR afzonderlijk per brief
informeren.

c. Een door Def. gewenste aanpassing van artikel 26 Wiv zal niet worden voorgelegd aan de
MR. Voorshands wordt ervan uitgegaan dat na ongericht ontvangen en opnemen een fase
volgt waarin gericht wordt ontvangen en opgenomen, in welk geval art. 24, derde lid of
art. 25, achtste lid van toepassing is

d. Het CVIN concludeert dat op grond van de bepalingen in artikel 24 en 25 van de nieuwe
Wiv geen sprake is van een verplichte sleuteldeponering. Dit impliceert echter niet dat er



geen bepalingen m.b.t. een verplichting tot sleuteldeponering in de nieuwe
Telecommunicatiewet zouden kunnen worden opgenomen. De discussie op dit punt is,
mede in het kader van de TTP-problematiek, nog gaande.
De leden van het CVIN zullen onderwerpen die voor EZ van belang (kunnen) zijn, tijdig
inbrengen, opdat in het CVIN een zorgvuldige coördinatie en afweging kan plaatsvinden.
Zo nodig zal de CVTN-vertegenwoordiger van EZ tussentijds geïnformeerd worden.

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach
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