
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 november 1998
Kenmerk: 98G000198
Rubr, ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van het CVIN:
Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD

T Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Cdre. H.J. Vandeweijer/Hoofd MID

/BuZa
/Ju

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 20 november 1998, gehouden in de Rode
Kamer van het kabinet MP, Binnenhof 20.

vervangt
(APL a.i.) is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 2.

Afwezig:

1. Mededelingen van de voorzitter

Villa Maarheeze, de geschiedschrijving van de IDB,wordt op vrijdag 27 november 1998
gepresenteerd. I.v.m. de te verwachten publiciteit zijn de RVD en de directeuren Voorlichting
van de betrokken departementen ingeschakeld. De voorzitter bespreekt e.e.a. met vice-
premier Jorritsma die de MP vervangt als voorzitter van de MR. Ook vice-premier Borst
wordt geïnformeerd.

2. Operationele crypto- en interceptieproblematiek

a. Concept-stukken t.b.v. de MICIV-vergadering van 15 december a.s.

Het CVIN stemt ermee in om de voorliggende documenten voor besluitvorming voor te
leggen aan de MICIV met dien verstande dat de concept-oplegbrief van de minister van
Justitie als volgt wordt aangepast:
le. De overgang van de KLPD van Justitie naar BZK dient meer expliciet vermeld te worden;
2e. pagina 3, 3e alinea: de opvolger van de door ziekte uitgevallen APL is een opvolger ad
interim;
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3e. pagina 5: waar wordt gesproken over het stafbureau, in de tekst opnemen dat de
detachering van personeel bij het stafbureau zal plaatsvinden in goed overleg met de partners
van het Platform;
4e. pagina 6, le alinea, 3e punt: de samenwerking tussen de tot tappen bevoegde instanties en
het Centraal informatiepunt wordt geplaatst onder de beleidsmatige supervisie van het
platform.

De coördinator bespreekt financiering van de samenwerking in een vooroverleg met de
DGRB. In een korte brief worden de leden van de MICIV in kennis gesteld van de
departementale standpunten t.a.v. de financiering.

b. Nieuwe richtlijnen VS inzake export sterke cryptografische producten

De APL a.i. geeft de voorzitter van de WOC de opdracht om de gevolgen van het
Amerikaanse besluit voor de Nederlandse en Europese positie in kaart te brengen ter
bespreking in de CVIN-vergadering van maart 1999.

3. VS-Echelon / crvpto

HMID stelt de leden van het CVIN in kennis van de visie van de departementsleiding van
Defensie over de positionering van het NBV. Aan de hand van de daaruit volgende discussie
wordt besloten dat de conceptnotitie wordt aangevuld met enkele preciseringen van BZ en
vervolgens op korte termijn besproken wordt in de CVIN-werkgroep. De coördinator stelt de
leden van de MICIV schriftelijk in kennis van de stand van zaken.

4. Philips Crypto

Plv. DGPZ geeft een toelichting op de besprekingen tussen de overheid en Philips en zal
tezamen met plv.SG-EZ ten behoeve van de CVIN-vergadering van december '98 een notitie
opstellen waarin o.m. voorlopige conclusies worden opgenomen.

5. Besluitenlijst van de CVIN-vergaderingen van 21 oktober 1998 (nr. 98G00172)

Goedgekeurd.

6. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Het CVIN stemt ermee in dat aan de MICIV ter beslidtvorming een notitie wordt voorgelegd
met aanduiding van de resterende knel- en beslispuntenpunten. De Nota naar aanleiding van
het verslag en de Nota van wijzigingen kunnen vervolgens worden afgerond en na verkregen
instemming van de MICIV naar de TK worden gezonden.
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7. Evaluatie nationale en internationale drei
BVD:

MID:

BZ: |: BZ neemt het initiatief om, tezamen met EZ en Fin. een politiek-
economische analyse op te stellen t. a.v. de crisis inBBHB, waarin aandacht wordt
besteed aan de risico's voor het Ned. bedrijfsleven.

8. Rondvraag

HMID doet mededelingen over een doorlichting van de MID welke zal leiden tot een
reorganisatie van de dienst. De medewerking van de coördinator kan gevraagd worden bij een
nader onderzoek naar de voor de MID/AVI van belang zijnde inlichtingenbehoeftes van
andere departementen.

De volgende CVIN-vergadering wordt gehouden op vrijdag 18 december 1998, van 14.00 -
16.00 uur.

N.B. Bijgevoegd is de vergaderplanning 1999.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A.Geelhoed
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
kabinet van de minister-president

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

'JBuZa
'Ju

(plv SG/EZ)
5 (HDTP/V&W)

Betreft: Vergaderdata CVIN 1999. (bijlage bij de besluitenlijst van de CVIN-vergadering van
20 november 1998)

Bijgaand de data en aanvangstijdstippen die voor de CVIN-vergaderingen in 1999
gereserveerd zijn. De vetgedrukte data zijn afwijkingen van de gebruikelijke CVIN-planning
(derde vrijdag van de maand, om 14.30 uur).

vrijdag 15 januari , 14.30 uur
vrijdag 26 februari, 14.30 uur
vrijdag 19 maart, 14.30 uur
woensdag 21 april, 10.00 uur
woensdag 19 mei, 10.00 uur
woensdag 16 juni, 10.00 uur
vrijdag 16 juli, 14.30 uur
vrijdag 20 augustus, 14.30 uur
vrijdag 17 september, 14.30 uur
vrijdag 15 oktober, 14.30 uur
vrijdag 19 november, 14.30 uur
vrijdag 17 december, 14.30 uur

(secretaris CVEN)
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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 november 1998
Kenmerk: 98G000198
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan:
(plv SG/EZ)

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 20 november 1998, gehouden in de Rode
Kamer van het kabinet MP, Binnenhof 20.

vervangt:
(APL a.i.) is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 2.

Afwezig:

l. Mededelingen van de voorzitter

Villa Maarheeze, de geschiedschrijving van de IDB,wordt op vrijdag 27 november 1998
gepresenteerd. I.v.m. de te verwachten publiciteit zijn de RVD en de directeuren Voorlichting
van de betrokken departementen ingeschakeld. De voorzitter bespreekt e.e.a. met vice-
premier Jorritsma die de MP vervangt als voorzitter van de MR. Ook vice-premier Borst
wordt geïnformeerd.

2. Operationele crvpto- en interceptieproblematiek

a. Concept-stukken t.b.v. de MICIV-vergadering van 15 december a.s.

Het CVIN stemt ermee in om de voorliggende documenten voor besluitvorming voor te
leggen aan de MICIV met dien verstande dat de concept-oplegbrief van de minister van
Justitie als volgt wordt aangepast:
le. De overgang van de KLPD van Justitie naar BZK dient meer expliciet vermeld te worden;
2e. pagina 3, 3e alinea: de opvolger van de door ziekte uitgevallen APL is een opvolger ad
interim;
3e. pagina 5: waar wordt gesproken over het stafbureau, in de tekst opnemen dat de
detachering van personeel bij het stafbureau zal plaatsvinden in goed overleg met de partners
van het Platform;

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



-2-

C

4e. pagina 6, le alinea, 3e punt: de samenwerking tussen de tot tappen bevoegde instanties en
het Centraal informatiepunt wordt geplaatst onder de beleidsmatige supervisie van het
platform.

De coördinator bespreekt financiering van de samenwerking in een vooroverleg met de
DGRB. In een korte brief worden de leden van de MICIV in kennis gesteld van de
departementale standpunten t.a.v. de financiering.

b. Nieuwe richtlijnen VS inzake export sterke cryptografische producten

De APL a.i. geeft de voorzitter van de WOC de opdracht om de gevolgen van het
Amerikaanse besluit voor de Nederlandse en Europese positie in kaart te brengen ter
bespreking in de CVIN-vergadering van maart 1999.

3. VS-Echelon / crypto

HMID stelt de leden van het CVIN in kennis van de visie van de departementsleiding van
Defensie over de positionering van het NBV. Aan de hand van de daaruit volgende discussie
wordt besloten dat de conceptnotitie wordt aangevuld met enkele preciseringen van BZ en
vervolgens op korte termijn besproken wordt in de CVIN-werkgroep. De coördinator stelt de
leden van de MICFV schriftelijk in kennis van de stand van zaken.

4. Philips_Crvpto

Plv. DGPZ geeft een toelichting op de besprekingen tussen de overheid en Philips en zal
tezamen met plv.SG-EZ ten behoeve van de CVIN-vergadering van december '98 een notitie
opstellen waarin o.m. voorlopige conclusies worden opgenomen.

V""'.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A.Geelhoed
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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 november 1998
Kenmerk: 98G000198
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aan w. 18

Aan:
(HDTP/V&W)

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 20 november 1998, gehouden in de Rode
Kamer van het kabinet MP, Binnenhof 20.

vervangt;
(APL a.i.) is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 2.

Afwezig:

1. Mededelingen van de voorzitter

Villa Maarheeze, de geschiedschrijving van de IDB,wordt op vrijdag 27 november 1998
gepresenteerd. I.v.m. de te verwachten publiciteit zijn de RVD en de directeuren Voorlichting
van de betrokken departementen ingeschakeld. De voorzitter bespreekt e.e.a. met vice-
premier Jorritsma die de MP vervangt als voorzitter van de MR. Ook vice-premier Borst
wordt geïnformeerd.

2. Operationele, crypte- en interceptieproblematiek

a. Concept-stukken t.b.v. de MICFV-vergadering van 15 december a.s.

Het CVIN stemt ermee in om de voorliggende documenten voor besluitvorming voor te
leggen aan de MICIV met dien verstande dat de concept-oplegbrief van de minister van
Justitie als volgt wordt aangepast:
le. De overgang van de KLPD van Justitie naar BZK dient meer expliciet vermeld te worden;
2e. pagina 3, 3e alinea: de opvolger van de door ziekte uitgevallen APL is een opvolger ad
interim;
3e. pagina 5: waar wordt gesproken over het stafbureau, in de tekst opnemen dat de
detachering van personeel bij het stafbureau zal plaatsvinden in goed overleg met de partners
van het Platform;
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4e. pagina 6, le alinea, 3e punt: de samenwerking tussen de tot tappen bevoegde instanties en
het Centraal informatiepunt wordt geplaatst onder de beleidsmatige supervisie van het
platform,

De coördinator bespreekt financiering van de samenwerking in een vooroverleg met de
DGRB. In een korte brief worden de leden van de MICIV in kennis gesteld van de
departementale standpunten t.a.v. de financiering.

b. Nieuwe richtlijnen VS inzake export sterke cryptografische producten

De APL a.i. geeft de voorzitter van de WOC de opdracht om de gevolgen van het
Amerikaanse besluit voor de Nederlandse en Europese positie in kaart te brengen ter
bespreking in de CVIN-vergadering van maart 1999.

3. VS-Echelon / crvpto

HMID stelt de leden van het CVIN in kennis van de visie van de departementsleiding van
Defensie over de positionering van het NBV. Aan de hand van de daaruit volgende discussie
wordt besloten dat de conceptnotitie wordt aangevuld met enkele preciseringen van BZ en
vervolgens op korte termijn besproken wordt in de CVIN-werkgroep. De coördinator stelt de
leden van de MICIV schriftelijk in kennis van de stand van zaken.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed
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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 november 1998
Kenmerk: 98G000198
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan:

i

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 20 november 1998, gehouden in de Rode
Kamer van het kabinet MP, Binnenhof 20.

vervangt
(APL a.i.) is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 2.

Afwezig:

2. Operationele crvpto- en interceptieproblematiek

a. Concept-stukken t.b.v. de MICIV-vergadering van 15 december a.sL

Het CVIN stemt ermee in om de voorliggende documenten voor besluitvorming voor te
leggen aan de MICIV met dien verstande dat de concept-oplegbrief van de minister van
Justitie als volgt wordt aangepast:
le. De overgang van de KLPD van Justitie naar BZK dient meer expliciet vermeld te worden;
2e. pagina 3, 3e alinea: de opvolger van de door ziekte uitgevallen APL is een opvolger ad
interim;
3e. pagina 5: waar wordt gesproken over het stafbureau, in de tekst opnemen dat de
detachering van personeel bij het stafbureau zal plaatsvinden in goed overleg met de partners
van het Platform;
4C. pagina 6, le alinea, 3C punt: de samenwerking tussen de tot tappen bevoegde instanties en
het Centraal informatiepunt wordt geplaatst onder de beleidsmatige supervisie van het
platform.

De coördinator bespreekt financiering van de samenwerking in een vooroverleg met de
DGRB. In een korte brief worden de leden van de MICIV in kennis gesteld van de
departementale standpunten t.a.v. de financiering.

b. Nieuwe richtlijnen VS inzake export sterke cryptografische producten
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De APL a.i. geeft de voorzitter van de WOC de opdracht om de gevolgen van het
Amerikaanse besluit voor de Nederlandse en Europese positie in kaart te brengen ter
bespreking in de CVIN-vergadering van maart 1999.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

•

mr. L.A.Geelhoed
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