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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: 5 februari 1999
Kenmerk: 99G000027
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
Mr. H.C.J.L. Borghouts/Ju

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van woensdag 3 februari 1999, gehouden in de
Gouverneurskamer van het kabinet MP, Binnenhof 20.

loco SG-Fi is aanwezig bij de behandeling van de agendapunten
l t/m 4; vervangt ; vervangt HBVD.
Afwezig: drs. K. M. Meulmeester

1. Mededelingen van de voorzitter

a. Het vaste agendapunt "operationale crypte- en interceptieproblematiek" zal terugkeren op
de CVIN-agenda van 26 februari a.s., waarvoor Financien eveneens wordt uitgenodigd.
In deze vergadering komen de personele en budgettaire consequenties van het MICIV-
besluit om het project een structureel karakter te geven aan de orde.

b. De CVIN-vergadering van maart wordt verplaats naar vrijdag 26 maart om 14.30 uur.

2, Export crvptografische produkten tb.v. een beveiligd communicatie-netwerk voor
Europese banken

In verband met het ontbreken van een notitie terzake wordt de behandeling van dit punt
verschoven naar de vergadering van 26 februari a.s.

3. Reorganisatie MID

Door HMID is een projectleider aangetroldcen die een plan van aanpak opstelt om te komen
tot het opstellen van een mlichtingenbehoefteplan en tot een onderzoek naar de externe
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behoeftes aan verbindingsinlichtingen. HMID zal dit plan, na vooroverleg met de
coördinator, ter bespreking aan het CV1N voorleggen.

4- Wiv

Ontwerp-nota van wijziging + oplegnotitie van de coördinator

a. Het opnemen van inkomende telefoongesprekken c.a.
(opneming in de Wiv van een regeling terzake van het opnemen van inkomende
telefoongesprekken bij de diensten, alsmede andersoortige gesprekken tussen ambtenaren
van de diensten met derden)

Het C VIN is van oordeel dat in de oplegnotitie genoemde optie b de voorkeur verdient en stelt
de MICIV voor om akkoord te gaan met het voorstel om een dergelijke regeling nog niet in de
nieuwe Wiv op te nemen, maar eerst een onderzoek te laten verrichten naar de problematiek
in brede zin waarbij ook de wenselijkheid c.q. noodzakelijkheid van een wettelijke regeling
wordt bezien.

b. de commissie van toezicht

Het CVIN stelt voor om in te stemmen met de in de ontwel-p-nota van wijziging voorgestelde
wijzigingen ten aanzien van de commissie van toezicht.

c. Advies Raad van State

Het CVIN stelt voor om de nota van wijziging voor spoed-advies te zenden aan de Raad van
State.

Financiële consequenties van het wetsvoorstel

De BVD zal de MICFV informeren over financiële consequenties die voortvloeien uit de
nieuwe Wiv, met name waar het gaat om de uitvoering van een notificatieregeling en om de
uitvoering van de d-taak.

5. yS-Echclon /' crypto

a. De coördinator zal op korte termijn met de SG-BZ overleggen over de mogelijkheid om
hetNBV op een duidelijk herkenbare wijze bij BZKte positioneren.

lx Het CVIN stemt in met het voorstel om het onderzoek naar het NB V te starten. De
uitwerking van de onderzoeksopdracht kan in het Bib-beraad plaatsvinden.
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6. Philips Crypte

De concept-overeenkomsten tussen de Staat en Philips over Philips Crypte wordt ter
goedkeuring aan de leden van het CVIN voorgelegd. Het CVIN zal zich daarover in de
vergadering van 26 februari uitspreken, (concept-overeenkomsten bijgevoegd).
Ju. maakt een voorbehoud ten aanzien van de uit de eventuele goedkeuring door het CVIN
voortvloeiende financiële verplichtingen voor dat ministerie.

7- Besluitenlijst van de CVIN-vergaderingen van 18 december 1998 fnr. 98G00222)

Vastgesteld.

8. Evaluatie nationale en internationale dreiging

BVD:

MID:

9. Rondvraag

De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 26 februari om 14.30 uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed
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