
Datum: 20 mei 1998
Kenmerk: 98G000072
Rubr. ambt.:
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

BuZa
Ju

U wordt uitgenodigd voor een CVIN-vergadering op vrijdag 29 mei 1998 om 14.30 uur in de
Rode Kamer van het Kabinet MP Binnenhof 20.

Agenda:

1. Besluitenlijst van de CVIN-verqaderinqen van 17 april 1998 (nr. 98G000059)

2. Mededelingen van de voorzitter.

3. Evaluatie nationale en internationale dreiging
- overzicht ontwikkelen door resp. HBVD en HMID.
- overzicht van de voor het CVIN relevante politieke ontwikkelingen door plv, DGPZ/BZ.

4. Conclusies en aanbevelingen van "Werkgroep Archieven"
De bijgevoegde conclusies en aanbevelingen zijn afkomstig uit het rapport, getiteld "Beheren
en beweren", van de werkgroep Onderzoek archieven van de Inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.

5. Philips Crypto
- Stand van zaken m.b.t. het voortbestaan van Philips Crypto



6. Operationele crypte- en interceptie
- mededelingen van de Gedelegeerd opdrachtgever

7. Rondvraag.

NB: plv. SG-EZ wordt uitgenodigd voor de behandeling van de agendapunten 5
e.v. HDTP-VW wordt uitgenodigd voor de behandeling van agendapunt 6 e.v.

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten,
namens deze..
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Kenmerk: 98G000072
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18

C (HDTP/V&W)

U wordt uitgenodigd voor een CVIN-vergadering op vrijdag 29 mei 1998 om 15,30 uur in de Rode
Kamer van het Kabinet MP Binnenhof 20.

Agenda:

6. Operationele crvpto en interceptie
- mededelingen van de Gedelegeerd opdrachtgever

7. Rondvraag.

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten,
voor deze, "



Datum: 20 mei 1998
Kenmerk: 98G000072
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18
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(plv SG/EZ)

U wordt uitgenodigd voor een CVIN-vergadering op vrijdag 29 mei 1998 om 15.15 uur in de Rode
Kamer van het Kabinet MP Binnenhof 20.

Agenda:

5. Philips Crypto
- Stand van zaken m.b.t. het voortbestaan van Philips Crypto

6. Operationele crypto en interceptie
- mededelingen van de Gedelegeerd opdrachtgever

7. Rondvraag.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,
namens deze,



(

Datum: 26 mei 1998
Kenmerk: 98G000072a
Rubr. ambt:
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

'BuZa
'Ju

/EZ
.s/VenW

Betreft: aanvullend agendapunt voorde CVIN-vergadering van 29 mei 1998.

Bijgaand zend ik u een afschrift van de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over het VS-
Echelon systeem (kenmerk HDTP/BV/98/142) aan de ministervan Algemene Zaken in diens
hoedanigheid van voorzitter van de MICIV.

De behandeling van deze brief wordt toegevoegd aan de u reeds toegezonden agenda van de CVIN-
vergadering van 29 mei a,s. als agendapunt 7. De rondvraag wordt agendapunt 8.

De coördinator van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten,,
namens


