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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van donderdag 19 maart 1998.
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1. Besluitenlijst van de CVIN-verqaderinqen van 19 februari 1998 (nr. 98GOOQ036)

Goedgekeurd

2. Mededelingen van de voorzitter.

a. Werkgroep Archieven: De Vz memoreert de stand van zaken;
b. Manuscript Villa Maarheeze: De Vz doet verslaa van het nesnrfik tussen de heren Wiebes en De
Graaff en de coördinator en

3. Evaluatie nationale en internationale dreiging
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4 MID-notitie "Proliferatie"

In deze notitie, bestemd voor de leden van de TK, zal ook melding worden gemaakt van de activiteiten
van de BVD op dit gebied. Tevens wordt de inhoud afgestemd met BZ. De M l D neemt daartoe contact
op met resp. BVD en BZ.

C
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5. Philips Crypto
(de brief van de coördinator aan de SG-BZ, nr 98M002963, wordt ter vergadering uitgereikt)

De gesprekken tussen SG-BZ, plv. SG-EZ en Philips over het voortbestaan van Philips Crypto dienen
zich in eerste instantie te richten op voortzetting van de huidige activiteiten conform de besluitvorming
in de CVIN-vergadering van 19 februari 1998. Alvorens besluiten worden genomen over eventueel
door Philips ter sprake te brengen alternatieven (verkoop aan derden, verzelfstandiging, afstoting naar
overheid e.d.) vindt hierover terugkoppeling plaats in hetCVIN.

6. Operationele crypto en interceptie

Het CVIN stemt in met de conclusies en aanbevelingen in de "Rapportage betreffende scenario's voor
samenwerking op het terrein van interceptie" (d.d. 12 maart 1998), De APL zal de rapportage, gehoord
de opmerkingen van de CVIN-leden, aanpassen. Justitie voegt daaraan een kostenraming toe,
tezamen met een financieringsvoorstel. De rapportage zal vervolgens aan de leden van de MICIV
worden aangeboden, zo mogelijk ten behoeve van een medio april te houden vergadering. Daaraan
voorafgaand kan het CVIN-plus zo nodig schriftelijk geraadpleegd worden.

7. Trusted Third Parties

Het CVIN concludeert dat er ambtelijk geen overeenstemming is over het onderwerp verplichte
sleuteldeponering. Dit vraagstuk is onderdeel van de vraag of er wel of geen wettelijke regulering ten
aanzien van cryptografie dient te komen. Er is hier sprake van een klassiek dilemma: prevaleren de
belangen van de markt of die van de opsporing. De leden van het CVIN zijn van mening de MR hierin
een keuze dient te maken. Daartoe zal de BVD een notitie opstellen waarin kort en bondig de
verschillende standpunten van de betrokken ministeries op hoofdlijnen worden verwoord. Na onderlinge
afstemming wordt deze notitie rechtstreeks aan de Ministerraad aangeboden door de minister van Biza.

8. Rondvraag.

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten

Mr. J.P.M.H. Merckelb
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5. Philips Crypte
(de brief van de coördinator aan de SG-BZ, nr 98M002963, wordt ter vergadering uitgereikt)

De gesprekken tussen SG-BZ, plv. SG-EZ en Philips over het voortbestaan van Philips Crypte dienen
zich in eerste instantie te richten op voortzetting van de huidige activiteiten conform de besluitvorming
in de CVIN-vergadering van 19 februari 1998. Alvorens besluiten worden genomen over eventueel
door Philips ter sprake te brengen alternatieven (verkoop aan derden, verzelfstandiging, afstoting naar
overheid e.d.) vindt hierover terugkoppeling plaats in het CVIN.

6. Operationele crypto en interceptie

Het CVIN stemt in met de conclusies en aanbevelingen in de "Rapportage betreffende scenario's voor
samenwerking op het terrein van interceptie" (d.d. 12 maart 1998). De APL zal de rapportage, gehoord
de opmerkingen van de CVIN-leden, aanpassen. Justitie voegt daaraan een kostenraming toe,
tezamen met een financieringsvoorstel. De rapportage zal vervolgens aan de leden van de MICIV
worden aangeboden, zo mogelijk ten behoeve van een medio april te houden vergadering. Daaraan
voorafgaand kan het CVIN-plus zo nodig schriftelijk geraadpleegd worden.

7. Trusted Third Parties~~ "

Het CVIN concludeert dat er ambtelijk geen overeenstemming is over het onderwerp verplichte
sleuteldeponering. Dit vraagstuk is onderdeel van de vraag of er wel of geen wettelijke regulering ten
aanzien van cryptografie dient te komen. Er is hier sprake van een klassiek dilemma: prevaleren de
belangen van de markt of die van de opsporing. De leden van het CVIN zijn van mening de MR hierin
een keuze dient te maken. Daartoe zal de BVD een notitie opstellen waarin kort en bondig de
verschillende standpunten van de betrokken ministeries op hoofdlijnen worden verwoord. Na onderlinge
afstemming wordt deze notitie rechtstreeks aan de Ministerraad aangeboden door de minister van Biza.
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8, Rondvraag.

De coördinator van de inlichtingen en veilig-
heidsdiensten,

mrdrP.M.H. Merckelbach
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6. Operationele crypto en interceptie

Het CVIN stemt in met de conclusies en aanbevelingen in de "Rapportage betreffende scenario's voor
samenwerking op het terrein van interceptie" (d.d. 12 maart 1998). De APL zal de rapportage, gehoord
de opmerkingen van de CVIN-leden, aanpassen. Justitie voegt daaraan een kostenraming toe,
tezamen met een flnancieringsvoorstel. De rapportage zal vervolgens aan de leden van de MICIV
worden aangeboden, zo mogelijk ten behoeve van een medio april te houden vergadering. Daaraan
voorafgaand kan het CVIN-plus zo nodig schriftelijk geraadpleegd worden.
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7. Trusted Third Parties

Het CVIN concludeert dat er ambtelijk geen overeenstemming is over het onderwerp verplichte
sleuteldeponering. Dit vraagstuk is onderdeel van de vraag of er wel of geen wettelijke regulering ten
aanzien van cryptografie dient te komen. Er is hier sprake van een klassiek dilemma: prevaleren de
belangen van de markt of die van de opsporing. De leden van het CVIN zijn van mening de MR hierin
een keuze dient te maken. Daartoe zal de BVD een notitie opstellen waarin kort en bondig de
verschillende standpunten van de betrokken ministeries op hoofdlijnen worden verwoord. Na onderlinge
afstemming wordt deze notitie rechtstreeks aan de Ministerraad aangeboden door de minister van Biza.

8. Rondvraag.

De coördinator van de inlichtingen en veilig-
heidsdiensten,
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6. Operationele crypto en interceptie

Het CVIN stemt in met de conclusies en aanbevelingen in de "Rapportage betreffende scenario's voor
samenwerking op het terrein van interceptie" (d.d. 12 maart 1998). De APL zal de rapportage, gehoord
de opmerkingen van de CVIN-leden, aanpassen. Justitie voegt daaraan een kostenraming toe,
tezamen met een fmancieringsvoorstel. De rapportage zal vervolgens aan de leden van de MICIV
worden aangeboden, zo mogelijk ten behoeve van een medio april te houden vergadering. Daaraan
voorafgaand kan het CVIN-plus zo nodig schriftelijk geraadpleegd worden.
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De coördinator van de inlichtingen en veilig-
leidsdiensten,

rnr. J.P.M.H. Merckelbach

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


