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Aan de leden van het CVTN:
Hr. SJ. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cdre. H.J. Vandeweij er/Hoofd MID
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Besluitenlijst van de CVTN-vergadering van vrijdag 28 augustus 1998.

s (interim-APL) is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 2;
Afwezig: de heer

l. Mededelingen van de voorzitter

a. Welkomstwoord voor de heei ; als nieuw CVIN-lid
b. M.i.v. heden worden de agendapunten die V&W en EZ regarderen aan het begin van de

vergaderingen besproken
c. De behandeling van de nieuwe Wiv in de Vaste Cie voor BZK in de Tweede Kamer heeft

een groot aantal vragen en opmerkingen opgeleverd. De Adviesgroep 7C, waarin de Wiv
onder voorzitterschap van de coördinator is voorbereid, is belast met de voorbereiding van
de beantwoording van de TK-vragen. De door de Adviesgroep 7C voor te bereiden
concept-Nota van Antwoord zal in het CVIN - en vervolgens in de MICIV - besproken
worden.

d. Op 15 oktober a.s. vindt een Algemeen Overleg plaats tussen de TK en de ministers van
AZ, BZK en Def en de Stas OcenW over het rapport Beheren en Beweren van de
Werkgroep Archieven van de TK. AZ initieert het ambtelijk vooroverleg.

e. In een eerstkomende MICTV-vergadering, zo mogelijk te houden in november '98, worden
de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

- Project Operationele Cryptoproblematiek en Interceptie
- Nota van Antwoord m.b.t. de Wet I&V
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- Notitie t.a.v. de TTP-problematiek
- Notitie ta.v. Echelon / NB V, eventueel te combineren met de TTP- problematiek

2. Operationale_giy_ptp- en interceptieproblematiek

a. Met het oog op het verschijnen van een (concept-)rapport van de Evaluatiecommissie van
het Samenwerkingsverband is door de voorzitter nog geen overleg gevoerd met de DG
Rijksbegroting over de financiering van het Project

b. Het CVIN zal het gefïnaliseerde rapport van de Evaluatiecommissie en het eventuele
commentaar daarop in de vergadering van oktober '98 bespreken.

c. Indien de uitkomst daartoe aanleiding geeft zal de Vz de financiering van het Project
alsnog bespreken met de DG RB.

3. VS-Echelon/crypto

De Vz streeft ernaar om, op basis van nog te voeren gesprekken met juristen en direct
betrokkenen, het CVIN in oktober '98 een concept-rapport met conclusies en aanbevelingen te
kunnen voorleggen, met daarin - zo mogelijk - opgenomen de TTP-problematiek.

4. Philips Crypto

Naar aanleiding van de brief van de Philips-direcüe aan de SG-BZ d.d. 27 juli 1998
(bijgevoegd) over het besluit om Philips Crypto binnen het concern te houden besluit het
CVIN tot het volgende:
a. De SG-BZ is namens de Nederlandse overheid gemandateerd om de onderhandelingen

over de verlenging van het contract met Philips te voeren. Hij laat zich bijstaan door EZ en
neemt daarbij in acht de bevindingen van het onderzoek dat door EZ is ingesteld naar de
voortzetting van de overeenkomst tussen de Staat - Philips - Philips Crypto en de besluiten
t.a.v. Philips Crypto van het CVIN in vergaderingen van 15 januari en 19 februari en 19
maart 1998.

b. De heer zal TNO in kennis stellen van de door Philips ingenomen positie.

5. Besluitenlijst van de CVrN-vergaderingen van 16 juli 1998 (nr. 98000111)

Goedgekeurd

6. Evaluatie nationale en internationale dreiging
BVD:

MID:



BZ:

Het /IN besluit:

bespreking in het CVIN, in goed overleg dreigingsanalyses over dit onderwerp opstellen
waarbij onder meer aandacht wordt geschonken aan de volgende aspecten:

b. Z en MID overleggen nader over de inhoud van de MID-analyse over j

7. Rondvraag

Geen bijzonderheden.

N.B.
- De eerstvolgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 18 september 1998
- I.v.m. de afwezigheid van enkele vaste CVIN-leden wordt de CVIN-vergadering van

oktober verzet. Gelet op de importantie van de dan, ter voorbereiding van een MICIV-
vergadering; te bespreken onderwerpen is de aanwezigheid van de vaste CVIN-leden
gewenst. De geplande oktober-vergadering van het CVTN bij Phiiips Crypto komt daarmee
te vervallen. De secretaris bespreekt eventuele alternatieven met Philips Crypto.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed


