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Bijgaand zend ik u een afschrift van de brief van aan de coördinator
van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten d.d. 9 juli 1998 inzake de financiering van
het samenwerkingsverband operationele crypto- en interceptieproblematiek.
De brief zal worden behandeld bij agendapunt 2 van de CVIN-vergadering van 16 juli
1998.
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pi . MINISTERIE VAN JUSTITIE
V DIRECTEUR-GENERAAL WETGEVING
R E C H T S H A N D H A V I N G EN RECHTSPLEGING

's-Gravenhage, 9 juli 1998

Aan
De Voorzitter van het CVIN
Mr. L.A. Geelhoed

Betreft: financiering samenwerkingsverband operationele
crypto- en interceptieproblematiek

Nadat het CVIN in haar vergadering van 19 juni jl. de bijge-
stelde rapportage van de algemeen projectleider heeft goedge-
keurd, is door het Ministerie van Justitie de structurele
financieringsbehoefte met de IRF besproken. De Minister vam
Financiën heeft vervolgens het standpunt ingenomen dat de
financiële dekking dient te geschieden conform zijn voorstel
in de vergadering van de Ministerraad van 7 juli 1995. Dit
houdt in financiering binnen de departementale begrotingen
voor de jaren 1996, 1997, 1998 e.v.. Deze laatste toevoeging
e.v. is hierbij dus essentieel.

De situatie is nu, drie jaar na dato, veranderd. De betrokken
departementen stellen zich op het standpunt dat de benodigde
financiering thans binnen hun begrotingen niet te vinden is
en dat generale compensatie gewenst is. Voordat de MICIV zich
over dit probleem buigt, lijkt mij nog een tussenstap denk-
baar. Ik geef u in overweging om zelf als voorzitter van het
CVIN de financieringsproblematiek te bespreken met de direc-
teur-generaal Rijksbegroting.

Afhankelijk van het resultaat van dit gesprek, kan de aanbie-
dingsbrief voor het MICIV nog worden aangepast. Voor de goede
orde zij vermeld dat deze brief, met als bijlage de rapporta-
ge van de algemeen projectleider, verder voor verzending
gereed ligt in afwachting van het bekend worden van een
vergaderdatum van het MICIV.


