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Kabinet van de Minister-President

Datum:23 februari 1998
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Rubr. ambt.:
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Aan de leden van het CVIN:
Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cdre. H.J. Vandeweijer/Hoofd MID

/BuZa
/Ju

Besluiten van de CVIN-vergadering van donderdag 19 februari 1998.

Afwezig: mr.
vervangt

1. Besluitenlijst van de CVIN-verqaderinqen van 15 en 22 januari 1998 (nr2.98G000013/14)
Goedgekeurd

2. Mededelingen van de voorzitter.
a. De voorzitter legt per 1 april 1998 zijn functie neer. Als zijn opvolger zal worden voorgedragen

mr. L.A. Geelhoed, SG-AZ.

b. Werkgroep TK m.b.t. beheer en beleid van archieven van i&V-diensten

De minister van Algemene Zaken zal in zijn antwoord aan de voorzitter van deze commissie, de heer
Valk, wijzen op de regels die gelden ten aanzien van het contact tussen ambtenaren en de Tweede
Kamer. Namens AZ zal de Wob-functionaris, worden aangewezen als
contactpersoon. zal een afstemmingsoverleg organiseren tussen de contactambtenaren
van de andere betrokken ministeries. HBVD zal bevorderen dat de ministervan Binnenlandse Zaken
tnet de voorzitter van de TK-Werkgroep de nodige afspraken zal maken over Veiligheidsonderzoeken
aangaande de assistenten van de TK-Werkgroep die toegang krijgen tot geheime archieven.

3. Evaluatie nationale en internationale dreiging

BVD: - Tapnetwerk Echelon
- Joegoslavië Tribunaal

- Dreiging ivm mogelijke militaire actie tegen Irak
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MID: - Info Irak

- Non-proliferatie

4. Philips Crypto

Het CVIN stemt in met de conclusies naar aanleiding van de rapportage van EZ, Op die basis zal de
coördinator de SG-BZ schriftelijk aanbevelen om, na vooroverleg met en met assistentie van de plv.
SG-EZ, met Philips te overleggen over voortzetting van de activiteiten van Philips Crypto.
Uitgangspunten daarbij zijn dat er een op zakelijke gronden gezonde toekomst voor Philips Crypto is en
dat de belangen van de l&V-diensten maximaal worden veiliggesteld.

5. Operationele crypto en interceptie

Het CVIN stemt in met het jaar- en bestedingsplan 1998 van de Woc.
De APL is voornemens om zijn definitieve voorstellen m.b.t. de interceptie- en operationele
cryptoproblematiek voor het CVIN van maart af te ronden, opdat de MICIV zich hierover in maart/april
kan uitspreken.

6. Trusted Third Partjes

De BVD zal ter bespreking in het CVIN van maart een concept-CVIN-standpunt over de verplichte
sleutelbewaring opstellen, waarin tevens het minderheidsstandpunt van EZ en V&W zal worden
verwoord. Het CVIN-standpunt zal aan de MICIV worden voorgelegd, met de bedoeling dat dit door de
MR wordt meegewogen wanneer daar - via het ICI/RWTI-circuit - het TTP-project aan de orde komt.
Hoofdpunten zijn onder anderen:
- Belangen opsporing en l&V-diensten
- Risico te moeten grijpen naar disproportionele middelen
- De stand van de internationaal gevoerde discussies en de Nederlandse posities daarin (EC, OESO,
JBZ
- Gevolgen voor het bedrijfsleven

7. Rondvraag.

N .B. De volgende CVIN-vergadering wordt gehouden op vrijdag 20 maart 1998, te 14.00 uur

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten,

mr. J.P.M.H. Merckelbach
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4. Philips Crypto

Het CVIN stemt in met de conclusies naar aanleiding van de rapportage van EZ. Op die basis zal de
coördinator de SG-BZ schriftelijk aanbevelen om, na vooroverleg met en met assistentie van de plv.
SG-EZ, met Philips te overleggen over voortzetting van de activiteiten van Philips Crypto.
Uitgangspunten daarbij zijn dat er een op zakelijke gronden gezonde toekomst voor Philips Crypto is en
dat de belangen van de l&V-diensten maximaal worden veiliggesteld.

5. Operationele crypto en interceptie

Het CVIN stemt in met het jaar- en bestedingsplan 1998 van de Woc.
De APL is voornemens om zijn definitieve voorstellen m.b.t. de interceptie- en operationele
cryptoproblematiek voor het CVIN van maart af te ronden, opdat de MICIV zich hierover in maart/april
kan uitspreken.

6. Trusted Third Parties

De BVD zal ter bespreking in het CVIN van maart een concept-CVIN-standpunt over de verplichte
sleutelbewaring opstellen, waarin tevens het minderheidsstandpunt van EZ en V&W zal worden
verwoord. Het CVIN-standpunt zal aan de MICIV worden voorgelegd, met de bedoeling dat dit door de
MR wordt meegewogen wanneer daar - via het ICI/RWTI-circuit - het TTP-project aan de orde komt.
Hoofdpunten zijn onder anderen:
- Belangen opsporing en l&V-diensten
- Risico te moeten grijpen naar disproportionele middelen
- De stand van de internationaal gevoerde discussies en de Nederlandse posities daarin (EC, OESO,
JBZ
- Gevolgen voor het bedrijfsleven
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- Gevolgen voor het bedrijfsleven

7. Rondvraag.

N.B. De volgende CVIN-vergadering wordt gehouden op vrijdag 20 maart 1998, te 14.00 uur

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten,

mr.J.P.M.H.Merckelbach
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5. Operationele crypto en interceptie

Het CVIN stemt in met het jaar- en bestedingsplan 1998 van de Woc.
De APL is voornemens om zijn definitieve voorstellen m.b.t. de interceptie- en operationele
cryptoproblematiek voor het CVIN van maart af te ronden, opdat de MICIV zich hierover in maart/april
kan uitspreken.

6. Trusted Third Parties

De BVD zal ter bespreking in het CVIN van maart een concept-CVIN-standpunt over de verplichte
sleutelbewaring opstellen, waarin tevens het minderheidsstandpunt van EZ en V&W zal worden
verwoord. Het CVIN-standpunt zal aan de MICIV worden voorgelegd, met de bedoeling dat dit door de
MR wordt meegewogen wanneer daar - via het ICI/RWTI-circuit - het TTP-project aan de orde komt.
Hoofdpunten zijn onder anderen:
- Belangen opsporing en l&V-diensten
- Risico te moeten grijpen naar disproportionele middelen
- De stand van de internationaal gevoerde discussies en de Nederlandse posities daarin (EC, OESO,
JBZ
- Gevolgen voor het bedrijfsleven

7. Rondvraag.

N.B. De volgende CVIN-vergadering wordt gehouden op vrijdag 20 maart 1998, te 14.00 uur

De coördinator van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten,

erckelbach
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