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M I N I S T E R I E V A N A L G E M E N E Z A K E N
Kabinet van de Minister-President

Datum: 26 oktober 1998
Kenmerk: 98G000172
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van het CVIN:
Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cdre. H.J. Vandeweijer/Hoofd MID

/BuZa
,/Ju

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van woensdag 21 oktober 1998, gehouden in
de Blauwe Zaal van het Kabinet MP, Binnenhof 20.

Afwezig:

1. Mededelingen van de voorzitter

- De leden van het CVIN stemmen in met het voorstel om:
a. de behandeling van agendapunt 3 uit te stellen. De materie is te complex voor
snelle besluitvorming.
b. de ter kennisname bij de agenda meegezonden juridische beschouwing zonder
verdere interne verspreiding in te leveren bij de secretaris.

- De secretaris zal de stukken over de nieuwe VS-policy ten aanzien van de export
van cryptografie aan de leden van het CVIN zenden. Zo mogelijk wordt een analyse
van de mogelijke consequenties gevoegd.

2. Operationale crypto- en interceptieproblematiek

a. Evaluatie samenwerkingsverband.

Het CVIN constateert dat, alhoewel de evaluatie van het Samenwerkingsverband niet
het volledige werkpakket van de samenwerking belicht, de conclusies van de
evaluatiecommissie niet genegeerd kunnen worden. Evenzeer is het CVIN van
mening dat de samenwerking voortgezet dient te worden op de wijze zoals in het
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rapport-Veenkamp omschreven, maar dat tengevolge van het ontbreken van een
duidelijke leiding en aansturing, het samenwerkingsverband tot nu toe te zwak en te
vrijblijvend heeft geopereerd.

Naar aanleiding van de brief van besluit het CVIN als volgt:

1. Het rapport-Veenkamp wordt tezamen met het rapport van de
Evaluatiecommissie en voorzien van een nieuwe oplegnotitie voorgelegd aan de
MICIV;

2. In de oplegnotitie wordt nadrukkelijk ingegaan op de conclusies die in het
evaluatierapport getrokken zijn; de naar aanleiding van de evaluatie aan te
brengen veranderingen en verbeteringen dienen daarbij duidelijk voor het
voetlicht gebracht te worden.

3. Het rapport-Veenkamp dient te worden aangepast met het oog op eventuele
opgetreden wijzigingen, zoals de consequenties van recente wijzigingen in het
beheer van de politie; tevens dienen de in het rapport genoemde bedragen aan
de actualiteit aangepast te worden;

4. De coördinator zal na aanpassing van de rapportage contact opnemen met DG
Rijksbegroting. De aangepaste rapportage wordt onder de CVIN-leden verspreid
alvorens aan de MICIV te worden gezonden.

b. Nieuwe richtlijnen VS inzake export sterke cryptografische producten en de
gevolgen voor Nederland.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.
Zie tevens agendapunt 1.

3. VS-Echelon ƒ crypte

Zie agendapunt 1

4. Philips Crvpto

Plv.DGPZ is door de SG-BZ gemandateerd om namens hem het overleg te voeren
met Philips over voortzetting van de overeenkomst tussen de Staat, Philips en Philips
Crypto. Plv. DGPZ zal ter voorbereiding op de besprekingen met Philips Crypto
contact opnemen met dhr. Bruinsrna en deze bij de onderhandelingen betrekken. EZ
behoudt zich het recht voor om, indien de besprekingen met Philips Crypto niet
uitmonden in een adequaat contract, geen bijdrage te betalen over het jaar 1999.
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5. Besluitenlijst van de CVIN-verqaderinqen van 18 september 1998 (nr. 98G00152)

Aanvaard.

6. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

a. Het CVIN gaat akkoord met de in de notitie weergegeven beslispunten en tekent
daarbij het volgende aan:

Beslispunt 1 en 2:
Het CVIN is van oordeel dat het begrip "nationale veiligheid" te beschouwen is als
een onbepaald rechtsbegrip dat geen afbakenend, maar een duidend karakter heeft.
Onder dit begrip valt al hetgeen de regering als een veiligheidsbelang definieert. De
politieke besluitvorming ten aanzien van onderwerpen die onder de d- resp. de e-
taak van AIVD en MIVD dienen te worden uitgevoerd, maar ook de in de overige
taakartikelen van de diensten omschreven taken worden in dit verband beschouwd
als zijnde besluiten welke vallen onder het begrip nationale veiligheid. Een en ander
ware helder te omschrijven in de toelichting op de desbetreffende artikelen. Daaraan
dient te worden toegevoegd dat met de introductie van het begrip "nationale
veiligheid" op geen enkele wijze wordt beoogd de huidige en toekomstige
taakuitoefening van de diensten te beperken (pag. 10 van de beslispuntennotitie).
HMID zal dit CVIN-standpunt ter kennis brengen van de juridisch specialisten van
Def. en bevorderen dat zij hierover contact opnemen met de BVD en BZK/CZWI.

Beslispunt 5:
Bij de uitwerking van dit beslispunt dienen de financiële consequenties nader te
worden uitgewerkt.

Beslispunt 7:
Ook bij uitwerking van dit punt is het van belang inzicht te kunnen geven in de
materiele consequenties.

Beslispunt 18:
Het CVIN is van oordeel dat, gelet op de aard van de inzageverzoeken in I&V-
archieven, er sprake is van een direct belang dat de Staat bij de afhandeling van
eventuele rechterlijke procedures heeft. Dit belang rechtvaardigt dat in de nieuwe
Wiv wordt vastgehouden aan de Raad van State als beroepsorgaan.

Beslispunt 19:
Het CVIN meent dat de argumenten ten aanzien van de voorgestelde wijze van
benoeming van Vz en leden van de commissie van toezicht voldoende zijn orn niet
van het voorstel af te wijken.

b. Het CVIN verzoekt de Adviesgroep 7C om de Nota naar aanleiding van het
verslag en de Nota van wijzigingen voor bespreking in de MICIV en MR gereed
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te makenen te voorzien van een oplegnotitie waarin eventueel resterende
interdepartementale twistpunten en mogelijke politieke knelpunten onder de
aandacht van de MIC1V worden gebracht. Daarbij dient te worden gestreefd naar
een dusdanig tijdige behandeling in de MICIV dat toezending aan de TK nog voor
de aanvang van het kerstreces (18 december 1998) kan plaatsvinden.

7. Evaluatie nationale en internationale dreiging

MID:
BVD:

8. Rondvraag

Geen

N.B. De eerstvolgende vergadering van het CVIN vindt plaats 20 november 1998 van
11.00-12.30 uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed

Ministerie van Algemene Zaken - Binnenhof 20 - Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
kabinet van de minister-president

Datum: 28 oktober 1998
Kenmerk: 98GOQQ172
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan:
(HDTP/V&W)

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van woensdag 21 oktober 1998, gehouden in de
Blauwe Zaal van het Kabinet MP, Binnenhof 20.

Afwezig:

l. Mededelingen van de voorzitter

- De leden van het CVEN stemmen in met het voorstel om:
a. de behandeling van agendapunt 3 uit te stellen. De materie is te complex voor snelle
besluitvorming.
b. de ter kennisname bij de agenda meegezonden juridische beschouwing zonder verdere
interne verspreiding in te leveren bij de secretaris.

- De secretaris zal de stukken over de nieuwe VS-policy ten aanzien van de export van
cryptografie aan de leden van het CVIN zenden. Zo mogelijk wordt een analyse van de
mogelijke consequenties gevoegd.

2. Operationale crypto- en interceptieproblematiek

a. Evaluatie saaienwerkingsverband.

Het CVIN constateert dat, alhoewel de evaluatie van het Samenwerkingsverband niet het
volledige werkpakket van de samenwerking belicht, de conclusies van de evaluatiecommissie
niet genegeerd kunnen worden. Evenzeer is het CVIN van mening dat de samenwerking
voortgezet dient te worden op de wijze zoals in het rapport-V eenkamp omschreven, maar dat
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tengevolge van het ontbreken van een duidelijke leiding en aansturing, het
samenwerkingsverband tot nu toe te zwak en te vrijblijvend heeft geopereerd.

Naar aanleiding van de brief van besluit het CVIN als volgt:

1. Het rapport-Veenkamp wordt tezamen met het rapport van de Evaluatiecommissie en
voorzien van een nieuwe oplegnotitie voorgelegd aan de MICIV;

2. Iii de oplegnotitie wordt nadrukkelijk ingegaan op de conclusies die in het evaluatierapport
getrokken zijn; de naar aanleiding van de evaluatie aan te brengen veranderingen en
verbeteringen dienen daarbij duidelijk voor het voetlicht gebracht te worden.

3. Het rapport-Veenkamp dient te worden aangepast met het oog op eventuele opgetreden
wijzigingen, zoals de consequenties van recente wijzigingen in het beheer van de politie;
tevens dienen de in het rapport genoemde bedragen aan de actualiteit aangepast te worden;

4. De coördinator zal na aanpassing van de rapportage contact opnemen met DG
Rijksbegroting. De aangepaste rapportage wordt onder de CVIN-leden verspreid alvorens
aan de MICIV te worden gezonden.

b. Nieuwe richtlijnen VS inzake export sterke cryptografische producten en de gevolgen voor
Nederland.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.
Zie tevens agendapunt l.

3. VS-Echelon / crypto

Zie agendapunt l

De coördinator van de inlichtingen en veilig-
heidsdiensten,
voor deze, „*•*
de secret.arfs, /
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
kabinet van de minister-president

Datum: 28 oktober 1998
Kenmerk: 98GOOO172
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan:
(plv SG/EZ)

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van woensdag 21 oktober 1998, gehouden in de
Blauwe Zaal van het Kabinet MP, Binnenhof 20.

Afwezig:

t

l. Mededelingen van de voorzitter

- De leden van het CV1N stemmen in met het voorstel om:
a. de behandeling van agendapunt 3 uit te stellen. De materie is te complex voor snelle
besluitvorming.
b. de ter kennisname bij de agenda meegezonden juridische beschouwing zonder verdere
interne verspreiding in te leveren bij de secretaris.

- De secretaris zal de stukken over de nieuwe VS-policy ten aanzien van de export van
cryptografie aan de leden van het CVIN zenden. Zo mogelijk wordt een analyse van de
mogelijke consequenties gevoegd.

2. Operationale crypto- en interceptieproblematiek

a. Evaluatie samenwerkingsverband.

Het CVIN constateert dat, alhoewel de evaluatie van het Samenwerkingsverband niet het
volledige werkpakket van de samenwerking belicht, de conclusies van de evaluatiecommissie
niet genegeerd kunnen worden. Evenzeer is het CVIN van mening dat de samenwerking
voortgezet dient te worden op de wijze zoals in het rapport-Veenkamp omschreven, maar dat
tengevolge van het ontbreken van een duidelijke leiding en aansturing, het
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samenwerkingsverband tot nu toe te zwak en te vrijblijvend heeft geopereerd.

Naar aanleiding van de brief van i besluit het CVIN als volgt:

1. Het rapport-Veenkamp wordt tezamen met het rapport van de Evaluatiecommissie en
voorzien van een nieuwe oplegnotitie voorgelegd aan de MICTV;

2. In de oplegnotitie wordt nadrukkelijk ingegaan op de conclusies die in het evaluatierapport
getrokken zijn; de naar aanleiding van de evaluatie aan te brengen veranderingen en
verbeteringen dienen daarbij duidelijk voor het voetlicht gebracht te worden.

3. Het rapport-Veenkamp dient te worden aangepast met het oog op eventuele opgetreden
wijzigingen, zoals de consequenties van recente wijzigingen in het beheer van de politie;
tevens dienen de in het rapport genoemde bedragen aan de actualiteit aangepast te worden;

4. De coördinator zal na aanpassing van de rapportage contact opnemen met DG
Rijksbegroting. De aangepaste rapportage wordt onder de CVIN-leden verspreid alvorens
aan de MICIV te worden gezonden.

b. Nieuwe richtlijnen VS inzake export sterke cryptografische producten en de gevolgen voor
Nederland,

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.
Zie tevens agendapunt 1.

3. V S-Echelon / crvpto

Zie agendapunt l

4. Philips Crvpto

Plv.DGPZ is door de SG-BZ gemandateerd om namens hem het overleg te voeren met Philips
over voortzetting van de overeenkomst tussen de Staat, Philips en Philips Crypto. Plv. DGPZ
zal ter voorbereiding op de besprekingen met Philips Crypto contact opnemen met dhr.
Bruinsma en deze bij de onderhandelingen betrekken. EZ behoudt zich het recht voor om,
indien de besprekingen met Philips Crypto niet uitmonden in een adequaat contract, geen
bijdrage te betalen over het jaar 1999.

De coördinator van de inlichtingen en veilig-
heidsdiensten,
voor deze,
de secretaris^ /
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
kabinet van de minister-president

Datum: 28 oktober 1998
Kenmerk: 98G000172
Rubr, arnbt.: •
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan:

2. Operationale crypte- en interceptieproblematiek

a. Evaluatie samen werkingsverband.

Het CVIN constateert dat, alhoewel de evaluatie van het Samenwerkingsverband niet het
volledige werkpakket van de samenwerking belicht, de conclusies van de evaluatiecommissie
niet genegeerd kunnen worden. Evenzeer is het CVIN van mening dat de samenwerking
voortgezet dient te worden op de wijze zoals in het rapport-Veenkamp omschreven, maar dat
tengevolge van het ontbreken van een duidelijke leiding en aansturing, het
samenwerkingsverband tot nu toe te zwak en te vrijblijvend heeft geopereerd.

Naar aanleiding van de brief van i besluit het CVIN als volgt:

1. Het rapport-V eenkamp wordt tezamen met het rapport van de Evaluatiecommissie en
voorzien van een nieuwe oplegnotitie voorgelegd aan de MICIV;

2. In de oplegnotitie wordt nadrukkelijk ingegaan op de conclusies die in het evaluatierapport
getrokken zijn; de naar aanleiding van de evaluatie aan te brengen veranderingen en
verbeteringen dienen daarbij duidelijk voor het voetlicht gebracht te worden.

3. Het rapport-Veenkamp dient te worden aangepast met het oog op eventuele opgetreden
wijzigingen, zoals de consequenties van recente wijzigingen in het beheer van de politie;
tevens dienen de in het rapport genoemde bedragen aan de actualiteit aangepast te worden;

4. De coördinator zal na aanpassing van de rapportage contact opnemen met DG
Rijksbegroting. De aangepaste rapportage wordt onder de CVIN-leden verspreid alvorens
aan de MICIV te worden gezonden.
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b. Nieuwe richtlijnen VS inzake export sterke cryptograflsche producten en de gevolgen voor
Nederland.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.
Zie tevens agendapunt l.

De coördinator van de inlichtingen en veilig-
heidsdiensten,
voor deze, /-^T
de secretaris, /
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