MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Kabinet van de Minister-President

Datum: 13 november 1998
Kenmerk: 98G000189
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

U wordt uitgenodigd voor een CVEST-vergadering op vrijdag 20 november 1998 om 11.00 uur
in de Gouverneurskamer van het Kabinet MP, Binnenhof 20.
Agenda:
1. Mededelingen van de voorzitter
(7

2. Operationale crvpto- en interceptieproblematiek
a. Concept-stukken t.b.v. de MICrV-vergadering van 15 december a.s.
- Concept-oplegbrief van de minister van Justitie
- Rapportage betreffende samenwerking op het terrein van interceptie
(
: d.d. 12 november, aangepast n.a.v. CVIN-besluiten d.d. 21
oktober jl.)
- Concept-aanbiedingsformulier voor onderraden
- Evaluatie van het samenwerkingsverband operationele crypto (reeds in uw bezit)
b. Nieuwe richtlijnen VS inzake export sterke crypto grafische producten (Brief + bijlagen van
de secretaris d.d. 98G000188)
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3. VS-Echelon / crypto
Mededelingen over de stand van zaken
4. Philips Crypto
- Stand van Zaken m.b.t. het voortbestaan van Philips Crypto

5. Besluitenlijst van de C VIN-vergaderingen van 21 oktober 1998 far. 98G00172)

'
6. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Stand van zaken
7. Evaluatie nationale en internationale dreiging
- Overzicht ontwikkelen door resp. HBVD en HMID.
- Overzicht van de voor het CVIN relevante politieke ontwikkelingen door plv.
DGPZ/BZ.
8.
,-

Rondvraag

NB:
l, 2, en 3;
3 en 4.

HDTP-VW wordt uitgenodigd voor de behandeling van agendapunten
plv. SG-EZ voor de behandeling van de agendapunten l, 2,
(APL a.i.) is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 2.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten)
namens def &--^

.
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
kabinet van de minister-president

\

Datum: 13 november 1998
Kenmerk: 98G000189
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18
Aan:
(HDTP/V&W)
U wordt uitgenodigd voor een CVIN-vergadering op vrijdag 20 november 1998 om 11.00 uur
in de Gouverneurskamer van het Kabinet MP, Binnenhof 20.

Agenda:
1. Mededelingen van de voorzitter

2. Operationale crypto- en interceptieproblematiek

f

a. Concept-stukken t.b.v. de MICIV-vergadering van 15 december a.s.
- Concept-oplegbrief van de minister van Justitie
- Rapportage betreffende samenwerking op het terrein van interceptie
C
d.d. 12 november, aangepast n.a.v. CVIN-besluiten d.d. 21
oktober j 1.)
- Concept-aanbiedingsformulier voor onderraden
- Evaluatie van het samenwerkingsverband operationele crypto (reeds in uw bezit)
b. Nieuwe richtlijnen VS inzake export sterke cryptografische producten (Brief + bijlagen van
de secretaris d.d. 98G000188)

Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage - Binnenhof 20 - Tel. (070) 356 41 00 - Fax (070) 356 46 83

3. VS-Echelon / crypto
Mededelingen over de stand van zaken

De coördinator van de inlichtingen en veiligheidsdiensten, ^—
voor deze,
--""v
de secretaris, /

f
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
kabinet van de minister-president

Datum: 13 november 1998
Kenmerk: 98G000189
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18
Aan:
(plv SG/EZ)

U wordt uitgenodigd voor een CVIN-vergadering op vrijdag 20 november 1998 om 11.00 uur
in de Gouverneurskamer van het Kabinet MP, Binnenhof 20.
Agenda:
1. Mededelingen van de voorzitter
2. Operationale crypto- en interceptieproblematiek
a. Concept-stukken tb.v. de MIGIV-vergadering van 15 december a.s.
- Concept-oplegbrief van de minister van Justitie
- Rapportage betreffende samenwerking op het terrein van interceptie
(
d.d. 12 november, aangepast n.a.v. CVIN-besluiten d.d. 21
oktober j 1.)
- Concept-aanbiedingsformulier voor onderraden
- Evaluatie van het samenwerkingsverband operationele crypto (reeds in uw bezit)
b. Nieuwe richtlijnen VS inzake export sterke crvptografische producten (Brief + bijlagen van
de secretaris d.d. 98G000188)
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3. VS-Echelon / crypte
Mededelingen over de stand van zaken

4. Philips Crvpto
- Stand van Zaken m.b.t. het voortbestaan van Philips Crypto

i

De coördinator van de inlichtingen en veiligheidsdiensten,
voor deze, ^^^
de secretaris, //

(
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
kabinet van de minister-president

Datum: 13 november 1998
Kenmerk: 98G000189
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18
Aan:

;, APL a.i. d.t.v.

U wordt uitgenodigd voor een CVJN-vergadering op vrijdag 20 november 1998 om 11.00 uur
in de Gouverneurskamer van het Kabinet MP, Binnenhof 20.
Agenda:
2. Operationale crypto- en interceptieproblematiek
a. Concept-stukken t.b.v. de MICTV-vergadering van 15 december a.s.
- Concept-oplegbrief van de minister van Justitie
- Rapportage betreffende samenwerking op het terrein van interceptie
(
d.d. 12 november, aangepast n.a.v. CVIN-besluiten d.d. 21
oktober j 1.)
- Concept-aanbiedingsformulier voor onderraden
- Evaluatie van het samenwerkingsverband operationele crypto (reeds in uw bezit)
b. Nieuwe richtlijnen VS inzake export sterke crvptografische producten (Brief+bijlagen van
de secretaris d.d. 98GOOO18 8)

De coördinator van de inlichtingen en veiligheidsdienstej
voor dez
de sej-etans/
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