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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 18 december 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

Agendapunt 6 (Wiv) wordt behandelt na agendapunt 3. V&W is daarbij aanwezig.

2. Operationale crypto- en interceptieproblematiek (Uitvoering MICIV-besluiten)

Justitie zal, ter bespreking in de CVIN-vergadering van februari '99, de besluiten van de
MICIV van 15 december 1998 nader uitwerken. Eerste prioriteit heeft daarbij het overleg over
de financiële verdeelsleutel en vervolgens de rol, bemensing en aansturing van het stafbureau,
alsmede de inbedding van de coördinatie van het project.

3. VS-Echelon / crypto

De voorzitter memoreert de hoofdpunten uit CVIN-werkgroep-overleg rnbt de aansturing en
positionering van het NB V.
Twee centrale vragen zijn:
le waar wordt het NBV beheersmatig ondergebracht en
2e onder welke ministeriele verantwoordelijkheid vinden de activiteiten van het NBV plaats
en waar geschiedt de aansturing..
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ad le : Gelet op de verantwoordelijkheid van de minister van BZK voor de algemene en
bijzondere informatiebeveiliging en de rol die het NBV daarbij speelt heeft het de voorkeur
het NBV bij BZK onder te brengen. Daar het NBV ook taken uitvoert die niet-I&V-diensten
raken dient te worden onderzocht in hoeverre het wenselijk is om het NBV bij BZK een
afzonderlijke status te geven i.p.v. onderbrenging bij de BVD. De voorzitter zal hiertoe
overleg voeren met SG-BZK.

ad2e: De taken van het NBV kunnen worden onderscheiden in:

a. de algemene taak, omvattende de rol van het NBV bij de (bijzondere)
informatiebeveiliging. Verantwoordelijk is de minister van BZK. Coördinerend orgaan is
het B- c.q BIB-beraad.

b. de export-taak, onder meer omvattende de rol van het NBV bij advisering t.a.v. de export
van apparatuur/systemen/configuraties, alsmede bij nationale/internationale afspraken
t.a.v. cryptosleutels. Deze activiteiten kunnen de verantwoordelijkheden van meerdere
bewindspersonen activeren. Coördinerend orgaan is het CVDSf in uitgebreide
samenstelling.

c. de bij zondere taak omvattende de instrumentele rol van het NBV tb.v. andere
behoeftestellers. Uitgangspunt hierbij is dat het NBV geen zelfstandige taak heeft maar
optreedt op verzoek van behoeftestellers. Indien de vraagsteller een buitenlandse dienst is,
dan is MID of BVD de behoeftesteller. De le behoeftesteller is tevens de
verantwoordelijke bewindspersoon. Coördinerend orgaan is het CVIN in beperkte
samenstelling.

De leden van het CVIN stemmen in met de geschetste uitgangspunten. De coördinator zal een
en ander in de CVIN-werkgroep nader uitwerken.

4. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Uitvoering MICIV-besluiten)

a. De leden van het CVIN stemmen in met het voorstel om in de nieuwe Wiv een
afzonderlijk definitie-artikel op te nemen waarin vermeld wordt dat het begrip "nationale
veiligheid" mede omvat de vitale economische belangen van Nederland. Uitgangspunt
hierbij is dat de wetgever een soevereine bevoegdheid heeft om de reikwijdte van een
bepaling aan te duiden.

b. V&W wordt geraadpleegd t.a.v. aanpassing van de terminologie van de Wiv aan die van
de Telecommunicatiewet en t.a,v. de uitwerking van de artikelen 25/26.

5. Philips Crypto

Plv.DGPZ geeft aan de hand van een brief aan de Vz. en leden van het CVDSf een korte
toelichting over de voortgang van de besprekingen met Philips Crypto (brief d.d. 18-12-1998,
kenmerk DVB/WW-658/98 bijgevoegd).
Het CVIN stemt ermee in dat BZ en EZ in een brief aan de directeur van Philips Crypto
aangeven dat de overheid de intentie heeft om de bijzondere bijdrage aan het bedrijf te
continueren mits er een acceptabel resultaat t.a.v. de winstmaximaliseringsclausule kan
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worden bereikt. De nieuwe overeenkomst met Philips Crypto wordt in concept voorbereid en
aan het CVIN voorgelegd.

6. Besluitenlijst van de CVIN-vergaderingen van 20 november 1998 (nr. 98G001981

Goedgekeurd.

7. Evaluatie nationale en internationale dreiging

BVD, MID,BZ:|

f
8. Rondvraag

a. Plv.DGPZ deelt mee dat het NBV door Philips Crypto is benaderd voor advisering ta.v.
de export van crypto ten behoeve een Europees netwerk van Centrale Banken. Het
uitgebreide CVIN zal zich hierover aan de hand van een door het NBV op te stellen
technisch advies in de vergadering van 15 januari 1998 uitspreken. Het ministerie van
Financien wordt voor de bespreking van dit onderwerp uitgenodigd.

b. Dhr. Roes deelt mee met ingang van heden zijn CVEN-lidmaatschap te beëindigen in
verband met de benoeming van een nieuwe DG Rechtshandhaving bij Justitie die tevens
het lidmaatschap van het CVIN zal gaan vervullen.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,
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