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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 29 mei 1998.

Afwezig:
vervangt H BVD.

Vanaf agendapunt 5 woont 'EZ de vergadering bij. Vanaf agendapunt 6 woont de heer
A/&W de vergadering bij; hij vervangt

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

De besluitenlijst wordt goedgekeurd.

2. Mededelingen van de voorzitter.

3. Evaluatie nationale en internationale dreiging
MIDI



- Suriname: Ontmoeting M - Wijdenbosch; proc

4. Conclusies en aanbevelingen van de "Werkgrc

In verband met de te verwachten publiciteit rondom de Kamerbehandeling van het rapport van de
Werkgroep Archieven zal AZ de interdepartementale afstemming coördineren.
(Opm. Secretaris: De TK-commissies voor BiZ, Def en OcenW zijn voornemens op 17 juni a.s. over het
rapport te overleggen met de huidige bewindspersonen. Ten behoeve daarvan is aan de ministers van
AZ, BiZ, Def en Stas OcenW een reactie op het rapport gevraagd. Deze reactie, die door AZ
gecoördineerd wordt, dient de TK in week 24 te bereiken)

5. Philips Crypto
TNO blijkt desgevraagd bereid om eventuele opname van P. C. binnen TNO in de RvB aan de orde te
stellen. Vertrouwelijkheid en eventuele afscherming wordt daarbij geboden. SG-BZ wordt verzocht het
initiatief te nemen om met de directie van Philips te overleggen over een structurele oplossing. Er dient
duidelijkheid te komen over de verplichtingen van Philips t,o.v. P.C, over de financiële verplichtingen
van de Ned. overheid en over de eventuele materiele verplichtingen (verplichte winkelnering)

6. Operationele crypto en interceptie
Aan Justitie wordt verzocht om ten behoeve van overleg in het CVIN van 19 juni a s fa. tijdens de
vorige vergadering besproken rapportage cf. besproken tussen HBVD en aan te passen
en te voorzien van financieringsvoorstellen.
De voorzitter zal met zijn ambtgenoot van Justitie overleggen over de aanstelling van de interim-
algemeen projectleider.

7. Brief van de minister van V&W aan de minister van AZ over het VS-echelon systeem
Het CVIN constateert dat er m.b.t. de door de minister van V&W aangesneden onderwerpen sprake is
van een zeer kwetsbare materie ten aanzien waarvan in het CVIN absolute openheid dient te bestaan
opdat verantwoordelijke bewindspersonen zo nodig op basis van volledige informatie ingelicht kunnen
worden. Mede met het oog op te verwachten initiatieven over dit onderwerp in E.U.-verband besluit het
CVIN tot de instelling van een werkgroep onder voorzitterschap van BZ die tot taak heeft om ten
behoeve van de eerstvolgende CVIN-vergadering (19 juni) een rapport met voorlopige bevindingen op
te stellen. Centraal staan de volgende vragen:
1e. Wat is de evolutie van de techniek en welke instellingen zijn daarbij betrokken
2e. Wat is de feitelijke betrokkenheid van Nederlandse private en publieke organisaties
3e. Wat zijn de relevante Nederlandse veiligheidspolitieke belangen
4e. Hoe is momenteel de organisatie van de publieke verantwoordelijkheden en de politieke
aansprakelijkheid.

6. Rondvraag.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,
mr. L.A. Geelhoed


