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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
Uu

\t van de CVIN-vergadering van vrijdag 17 april 1998.

Afwezig:
Vanaf agendapunt 4 woont ,/EZ de vergadering bij. Vanaf agendapunt 5 woont

A/&W de vergadering bij; hij vervangt /COA
is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 5.

1. Besluitenlijst van de CVIN-verqaderinqen van 19 maart 1998 (nr. 980000050)

De besluitenlijst wordt goedgekeurd met de volgende toevoeging in pt. 7 (Trusted Third Parties): "Er is
hier sprake van een klassiek dilemma: prevaleren de belangen van de markt of die van de opsporing en
nationale veiligheid".

2. Mededelingen van de voorzitter.

a. Werkgroep Archieven: De rapportage van de Werkgroep Archieven zal op de agenda van het
CVIN worden geplaatst;

b. Operationale activiteiten in het bujtenland:
HBVD en HMID zullen in verband hiermee op korte termijn met de coördinator overleg voeren
over:

1e. De reikwijdte van de Wiv;
2e. De politieke implicaties, namelijk de afweging tussen het belang van een goede stroom van



informatie gezet tegenover de politieke afbreukrisico's (op basis van een risk-assessment);
3e. de functionele aspecten: kunnen operationele activiteiten in het buitenland op een operationeel

verantwoorde wijze worden uitgevoerd.

c. Verqaderschema C VIN: Voortaan vergadert het CVIN in principe op iedere derde vrijdag van
de rnaand om 14,30 uur (zie bijgevoegd overzicht)

3. Evaluatie nationale en internationale dreiging
MID:

BVD:

4. Philips Crypto
zal een verkennend gesprek voeren met de Raad van bestuur van TNO over de

mogelijke overname (van de bedrijfsactiviteiten) van Philips Crypto door TNO. Indien TNO hier positief
op reageert zal in een daaropvolgend gesprek tussen i, SG-BZ en directie van Philips
in eerste instantie worden ingezet op behoud van P. C. in de huidige nog aan te passen formule. Indien
Philips vasthoudt aan afstoting van P.C. zal de TNO-variant ter sprake worden gebracht. Daarbij wordt
gestreefd naar behoud van de bedrijfsnaam.

5. Operationele crypto en interceptie
reikt ter vergadering de aangepaste rapportage, een management-samenvatting

en een aanbiedingsforrnulier vooronderraden inclusief financiële onderbouwing uit en geeft een korte
toelichting)
De leden van het CVIN kunnen zich verenigen met de conclusies en aanbevelingen. Tekstueel
commentaar op rapportage en samenvatting dient de projectsecretaris te bereiken op uiterlijk
woensdag 22 april om 11.00 uur. Commentaar op de financiële onderbouwing uiterlijk op woensdag 29
april om 12.00 uur.
Het CVIN verzoekt Justitie om, vooruitlopend op definitieve besluitvorming in de MICIV/MR, met
voortvarendheid in de opvolging van de APL, , te voorzien. Tot die tijd blijft de heer

op ad hoe-basis beschikbaar

6. Rondvraag.
Geen bijzonderheden

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed



VERGADERSCHEMA1998

N.B. In verband met een verplichte ADV-dag op vrijdag 22 mei a.s. vergadert het CVIN op vrijdag 29
mei 1998. De overige vergaderdata in 1998 zijn:
19juni
17 juli
28 augustus (laatste vrijdag)
18 september
16 oktober
20 november
18 december
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5. Operationele crypto en interceptie
reikt ter vergadering de aangepaste rapportage, een management-samenvatting

en een aanbiedingsformulier voor onderraden inclusief financiële onderbouwing uit en geeft een korte
toelichting)
De leden van het CVIN kunnen zich verenigen met de conclusies en aanbevelingen. Tekstueel
commentaar op rapportage en samenvatting dient de projectsecretaris te bereiken op uiterlijk
woensdag 22 april om 11.00 uur. Commentaar op de financiële onderbouwing uiterlijk op woensdag 29
april om 12.00 uur.
Het CVIN verzoekt Justitie om, vooruitlopend op definitieve besluitvorming in de MICIV/MR, met
voortvarendheid in de opvolging van de APL, , te voorzien. Tot die tijd blijft de heer

op ad hoe-basis beschikbaar

6. Rondvraag.
Geen bijzonderheden

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. LArGeelhoed



Datum: 23 april 1998
Kenmerk: 98M000059
Rubr. ambt.: Me
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan:
(plv SG/EZ)

C

C

Besluitenlijst vergadering 17 april 1998

4. Philips Crypto
zal een verkennend gesprek voeren met de Raad van bestuur van TNO over de

mogelijke overname (van de bedrijfsactiviteiten) van Philips Crypto door TNO. Indien TNO hier positief
op reageert zal in een daaropvolgend gesprek tussen SG-BZ en directie van Philips
in eerste instantie worden ingezet op behoud van P. C. in de huidige nog aan te passen formule. Indien
Philips vasthoudt aan afstoting van P.C. zal de TNO-variant ter sprake worden gebracht. Daarbij wordt
gestreefd naar behoud van de bedrijfsnaam.

5. Operationele crypto en interceptie
reikt ter vergadering de aangepaste rapportage, een management-samenvatting

en een aanbiedingsformulier vooronderraden inclusief financiële onderbouwing uit en geeft een korte
toelichting)
De leden van het CVIN kunnen zich verenigen met de conclusies en aanbevelingen. Tekstueel
commentaar op rapportage en samenvatting dient de projectsecretaris te bereiken op uiterlijk
woensdag 22 april om 11.00 uur. Commentaar op de financiële onderbouwing uiterlijk op woensdag 29
april om 12.00 uur.
Het CVIN verzoekt Justitie om, vooruitlopend op definitieve besluitvorming in de MICIV/MR, met
voortvarendheid in de opvolging van de APL, te voorzien. Tot die tijd blijft de heer

op ad hoe-basis beschikbaar

6. Rondvraag.
Geen bijzonderheden

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten

mr. L.A. Geelhoed


