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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van donderdag 16 juli 1998.

i vervangt H BVD;
( interim-APL) is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 2;

Afwezig:

1. Mededelingen van de voorzitter

- Trusted Third Parties: De voorzitter is, gelet op de inhoud van de brief van de minister van BiZ, van
oordeel dat bij ministeriële besluitvorming het oordeel ten aanzien van de veiligheidsbelangen in dit
dossier dermate zwaar weegt dat het vervolgtraject via de üjn CVIN-CVIN-plus en MIC1V dient te
lopen en niet via de RWTI of direct via de MR. Het CVIN sluit zich hierbij aan. De BVD zal dit
standpunt uitdragen naar EZ en V&W.

- De CVIN-vergadering van 16 oktober 1998 vindtin principe plaats bij Philips Crypto, vanaf ca. 14.00
uur. De secretaris overlegt met de directie van Philips Crypto over de invulling van het programma.

2. pperationaie crypto- en interceptieproblematiek
a. Financiën (brief van ): De coördinator zal over de financiering van het project spreken
met de DG Rijksbegroting van het ministerie van Financiën aan de hand van een door de heer

op te stellen notitie waarin inzicht wordt gegeven in de omvang van het project, de daarop
betrekking hebbende financiële onderbouwing en de motivatie omtrent de te prefereren wijze van
financiering. Conclusie van het CVIN is dat de notulen van de MICIV-vergadering van 4 juli 1995 over



de financiering van het samenwerkingsverband op vuumand een wijziging van het standpunt van de
minister van Financiën onwaarschijnlijk maken. Uitzondering daarop vormt de financiering van het
Informatiepunt, dat als een geheel nieuwe activiteit kan worden aangemerkt.
b. Informatiepunt (brief var over de voortgang van het project): zal de
gevoelens van het CVIN t.a.v. het aantrekken van externe werknemers zonder voorafgaand overleg
overbrengen aan de gedelegeerd opdrachtgever.

3. VS-Echelon / crypto

De leden van het CVIN nemen met instemming kennis van de mondelinge toelichting van de
coördinator en van de voorgenomen acties.

4. Philips Crypto

BZ heeft Ju en EZ aangeschreven over de bijdrage voor 1998.

C

5. Besluitenlijst van de CVIN-verqaderingen van 19 juni 1998 (nr. 98G000095)

De besluitenlijst wordt akkoord bevonden.
Met betrekking tot de analyse overBBBI deelt HMID mee dat een gezamenlijke MID-BVD-analyse is
opgesteld (wordt bij deze besluitenlijst meegezonden) waaraan niet is deelgenomen door BZ. Naar
aanleiding van een discussie over de mogelijke vervolgtrajecten die kunnen voortvloeien uit dergelijke
analyses stelt de coördinator voor om per analyse de eventuele vervolgprocedures te bezien die
kunnen liggen in het l&V-traject. Indien een CVIN-analyse leidt tot het maken van politieke afwegingen
dient het uitgangspunt te zijn dat het CVIN niet zal treden in politieke verantwoordelijkheden. De leden
van het CVIN stemmen hiermee in

6. Evaluatie nationale en internationale dreiging

BVD

|Het CVIN gaat ermee akkoord dat de BVD hiertoe als
penvoerder optreedt en de meest betrokken departementen benadert voor participatie (BZ, Def en
Ju).

-Nederland:|

MID



7. Rondvraag

De eerstvolgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 28 augustus 1998

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed
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Aan de heer (plv SG/EZ)

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van donderdag 16 juli 1998.

vervangt HBVD;
(interim-APL) is aanwezia bii de behandeling van agendapunt 2;

Afwezig:

1. Mededelingen van de voorzitter

- Trusted Third Parties: De voorzitter is, gelet op de inhoud van de brief van de
minister van BiZ, van oordeel dat bij ministeriële besluitvorming het oordeel ten
aanzien van de veiligheidsbelangen in dit dossier dermate zwaar weegt dat het
vervolgtraject via de lijn CVIN-CVIN-plus en MICIV dient te lopen en niet via de
RWTI of direct via de MR. Het CVIN sluit zich hierbij aan. De BVD zal dit standpunt
uitdragen naar EZ en V&W.

- De CVIN-vergadering van 16 oktober 1998 vindt in principe plaats bij Philips Crypto,
vanaf ca. 14.00 uur. De secretaris overlegt met de directie van Philips Crypto over
de invulling van het programma.

2. Operationale crypto- en interceptieproblematiek
a. Financiën (brief van ): De coördinator zal over de financiering van
het project spreken met de DG Rijksbegroting van het ministerie van Financiën aan
de hand van een door op te stellen notitie waarin inzicht wordt
gegeven in de omvang van het project, de daarop betrekking hebbende financiële
onderbouwing en de motivatie omtrent de te prefereren wijze van financiering.
Conclusie van het CVIN is dat de notulen van de MICIV-vergadering van 4 juli 1995
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over de financiering van het samenwerkingsverband op voorhand een wijziging van
het standpunt van de ministervan Financiën onwaarschijnlijk maken. Uitzondering
daarop vormt de financiering van het Informatiepunt, dat als een geheel nieuwe
activiteit kan worden aangemerkt,
b. Informatiepunt (brief van ; over de voortgang van het project): Dhr.

zal de gevoelens van het CVIN t.a.v. het aantrekken van externe
werknemers zonder voorafgaand overleg overbrengen aan de gedelegeerd
opdrachtgever.

3. VS-Echelon ƒ crypto

De leden van het CVIN nemen met instemming kennis van de mondelinge toelichting
van de coördinator en van de voorgenomen acties.

4. Philips Crypto

BZ heeft Ju en EZ aangeschreven over de bijdrage voor 1998.

De eerstvolgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 28 augustus 1998

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

C

mr. L.A. Geelhoed
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Aan ; (HDTP/V&W)

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van donderdag 16 juli 1998.

vervangt HBVD;
(interim-APL) is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 2;

Alwezig:

1. Mededelingen van de voorzitter

- Trusted Third Parties: De voorzitter is, gelet op de inhoud van de brief van de
minister van BiZ, van oordeel dat bij ministeriële besluitvorming het oordeel ten
aanzien van de veiligheidsbelangen in dit dossier dermate zwaar weegt dat het
vervolgtraject via de lijn CVIN-CVIN-plus en MICIV dient te lopen en niet via de
RWTI of direct via de MR. Het CVIN sluit zich hierbij aan. De BVD zal dit standpunt
uitdragen naar EZ en V&W.

- De CVIN-vergadering van 16 oktober 1998 vindt in principe plaats bij Philips Crypto,
vanaf ca. 14.00 uur. De secretaris overlegt met de directie van Philips Crypto over
de invulling van het programma.

2. Operationale crypto- en interceptieproblematiek
a. Financiën (brief van t: De coördinator zal over de financiering van
het project spreken met de DG Rijksbegroting van het ministerie van Financiën aan
de hand van een door op te stellen notitie waarin inzicht wordt
gegeven in de omvang van het project, de daarop betrekking hebbende financiële
onderbouwing en de motivatie omtrent de te prefereren wijze van financiering.
Conclusie van het CVIN is dat de notulen van de MICIV-vergadering van 4 juli 1995
over de financiering van het samenwerkingsverband op voorhand een wijziging van
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het standpunt van de minister van Financiën onwaarschijnlijk maken. Uitzondering
daarop vormt de financiering van het Informatiepunt, dat als een geheel nieuwe
activiteit kan worden aangemerkt,
b. Informatiepunt (brief van over de voortgang van het project): Dhr.

zal de gevoelens van het CVIN t.a.v. het aantrekken van externe
werknemers zonder voorafgaand overleg overbrengen aan de gedelegeerd
opdrachtgever.

3. VS-Echelon / crypto

De leden van het CVIN nemen met instemming kennis van de mondelinge toelichting
van de coördinator en van de voorgenomen acties.

De eerstvolgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 28 augustus 1998

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed
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