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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 19 juni 1998.
vervangt HBVD;
vervangt HMID.
(interim-APL) is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 8;
•DVB is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 9.
Vanaf agendapunt 8 woont
de vergadering bij.
1. Besluitenlijst van de CVIN-verqaderinq van 29 mei 1998 (nr. 98GOOOQ80)
De besluitenlijst wordt goedgekeurd.

2. Mededelingen van de voorzitter.

3. Evaluatie nationale en internationale dreiging
MID:
BVD:

BZ: - Cyprus: problematiek n.a.v. de voorgenomen plaatsing van raketsystemen

6.

Conclusies en aanbevelingen van de "Werkgroep Archieven".

De reactie van de regering op de rapportage van de werkgroep wordt u hierbij toegezonden
(98M0057?48).

7. Philips Crypto
Een gesprek tussen SG-BZ en directie Philips heeft nog niet plaatsgevonden. De coördinator spreekt
de departementen aan die nog geen toezegging hebben gedaan om hun financiële verplichting voor
1998 te zullen voldoen.

8. Operationele crypto en interceptie
(Rappportage betreffende samenwerking op het terrein van interceptie)
Het CVIN stemt in met de voorliggende rapportage met de volgende aantekeningen:
a. Interim-APL
zal zich bij zijn werkzaamheden voor Justitie beperken tot de
organisatorische aspecten van het project.
b. De rapportage en de management-samenvatting worden bijgesteld.
c. De financiering van het project wordt besproken met Financiën. De resultaten daarvan worden
vastgelegd in de financiële onderbouwingsparagraaf van de rapportage en in het overzicht van de
financiële gevolgen van het voorstel
d. De aldus bijgestelde rapportage wordt ter informatie aan de leden van het CVIN gezonden, waarna
een vergadering van de MICIV gepland kan worden.

9. VS-Echelon / Crypto
(voorlopige bevindingen van de CVIN-werkgroep, nr. 98G000090)
Het CVIN concludeert dat in het rapport van voorlopige bevindingen de diverse standpunten
geïnventariseerd zijn, dat het rapport geen basis biedt om de verantwoordelijke bewindspersonen
adequaat te informeren en dat voortzetting van de werkzaamheden van de werkgroep geen uitzicht
geeft op de gewenste duidelijkheid.
Gelet op de gevoelige veiligheidsproblematiek stemt het CVIN in met de volgende aanpak:
a. Onder voorzitterschap van de coördinator wordt een werkgroep geformeerd die verder bestaat uit
plvDGPZ, plv HBVD en plv HMID. De werkgroep zal zich volledig over de materie laten informeren

uiteenlopende (veiligheids-)belangen zal de werkgroep voorstellen doen met betrekking tot de
aansturing, positionering en gedragsregels van de betrokken dienst(en),
b. De voorstellen zullen in het CVIN worden besproken, in aanwezigheid van EZ en V&W
c. Op basis van discussie in het CVIN zal de MIC1V geadviseerd worden.
10.

C

Rondvraag.

N.B.
a. De leden van het CVIN stemmen in met een voorstel van de directie van Philips Crypto om, na de
zomer, een vergadering, gecombineerd met een presentatie door Philips Crypto te houden ten
kantore van Philips Crypto te Eindhoven. De secretaris zal u daarover nader informeren.
b. De eerstvolgende vergadering van het CVIN vindt plaats op vrijdag 17 juli 1998
c. De CVIN-vergadering van 20 november 1998 vangt aan om 11.00 uur
d. Vanaf heden zullen de onderwerpen die EZ en V&W regarderen aan het begin van de
vergaderingen geagendeerd worden.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed
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~\n punt 9a van d

98G000095) is een deel van de tekst weggevallen. De juiste tekst luidt als volgt: "De
werkgroep zal zich volledig over de materie laten informeren door alle daarbij
betrokken partijen. Op basis van de bevindingen en met inachtneming van de
uiteenlopende (veiligheids-)belangen ....".
Namens de Secretaris,

(secretaresse)
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