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Aan de leden van het CVIN:
Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cdre. H.J. Vandeweijer/Hoofd MID
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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 18 september 1998.

Afwezig: (v.w.b. agendapunten l, 2 en 3).
vervangt dhr. Van Hulst.

1. Mededelingen van de voorzitter
a. Stand van zaken m.b.t. "Villa Maarheeze", geschiedschrijving van de BID/IDB door

Wiebes en De Graaff. Ter voorbereiding op de verwachte media-aandacht rondom de
publicatie van het boek vindt ambtelijk vooroverleg plaats waarbij tevens de RVD en de

( directeuren-Voorlichting van de betrokken ministeries worden ingeschakeld.
b. Wiv: De Adviesgroep 7C bereidt een beslispuntennotitie voor waarin de knelpunten

worden vermeld die ministeriele besluitvorming behoeven. De notitie kan in de CVIN-
vergadering van 21 oktober a.s. behandeld worden.

c. Bib-Beraad:
- Het CVIN stemt ermee in dat DGOB/BZK. als voorzitter van het
Bib-beraad overlegt met de SG-BZ over voor het Bib-beraad van belang zijnde punten bij
de te voeren besprekingen tussen de Staat, Philips en Philips Crypto.
-Alvorens het onderzoek naar de primaire taken van het NBV van start kan gaan zal de
coördinator overleg voeren met Vz. Bib-beraad. Het CVIN machtigt de coördinator zijn
eventuele fiat aan het onderzoek te verlenen,

2. Operationele crvpto- en interceptieproblematiek
De gedelegeerd opdrachtgever, , zal het rapport van de Evaluatiecommissie over het
Samenwerkingsverband aanbieden ter behandeling in de CVIN-vergadering van 21 oktober
a.s., voorzien van commentaar en aanbevelingen.
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3. VS-Echelon / crvpto
De coördinator doet verslag van zijn onderzoek. De conceptrapportage kan in het CVIN van
21 oktober worden besproken.

4. Philips Crvpto
In punt 4 (Philips Crypto) van de besluitenlijst van de CVIN-vergadering van 28 augustus
1998 wordt aan punt 4a het volgende - cursief weergegevene - toegevoegd: "Het CVIN geeft
voorkeur aan voortzetting van de relatie tussen de Staat en Philips Ciypto. Met het oog
daarop wordt de SG-BZ namens de Nederlandse overheid etc. In verband daarmee zal

contact opnemen met de SG-BZ. Het resultaat van de onderhandelingen wordt,
alvorens tot ondertekening over te gaan, aan het CVIN voorgelegd.

5. Besluitenlijst van de CVIN-vergaderingen van 28 augustus 1998 (nr. 98G00140)
Goedgekeurd met inachtneming van de onder agendapunt 4 vastgelegde toevoegingen.

6. Evaluatie nationale en internationale dreiging
BVD:

MID:

BZ: - Cyprus: Plan Denktash

7. Rondvraag
a. Dhr. Roes kondigt aan dat het onderzoek naar de invloed van de Oost-Europese

georganiseerde criminaliteit in Nederland in december in het CVIN besproken kan
worden. Daaraan voorafgaand kan aan de MTCIV een voortgangsbericht over het
onderzoek worden aangeboden.

b. De CVIN-leden benadrukken het belang van een spoedige bijeenkomst van de MICIV en
een daaraan voorafgaande CVIN-plus teneinde nieuwe bewindspersonen te kunnen
informeren over de I&V-gerelateerde onderwerpen.

c. De SG-BZK zal de SG-AZ nader informeren over de opzet van het onderzoek naar de
invloed die gebeurtenissen in thuislanden kunnen hebben op minderheidsgroeperingen in
Nederland.
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