
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: 23 februari 1999
Kenmerk: 99G000049
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van het CVIN:
Mr. H.C.J.L. Borghouts/Ju
Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ

/BuZa
Cdre. H.J. Vandeweijer/Hoofd MID

U wordt uitgenodigd voor een CVIN-vergadering op vrijdag 26 februari 1999
om 14.30 uur in de Gouveraeurskamer van het Kabinet MP, Binnenhof 20.

Agenda:

1. Mededelingen van de voorzitter

2. Export cryptografische produkten t.b.v. een beveiligd communicatie-netwerk voor
Europese banken
(technisch advies NBV wordt ter vergadering door BZ uitgereikt)

3- Reorganisatie MID (DIS9900)

4. Wiv
Notitie BZK m.b.t. de aanpassing van de nota van wijziging van de ontwerp-Wiv
Voorliggende vragen zijn:
a. is het CVIN van oordeel dat de in de notitie voorgestelde aanpassingen van het
wetsvoorstel van dien aard zijn dat om de (schriftelijke) instemming van de MICIV
verzocht moet worden en worden de aanpassingen alsnog in de ontwerp-nota van
wijziging verwerkt welke voor spoed-advies aan de Raad van State gezonden wordt of
b. is het CVIN van mening dat de voorgestelde aanpassingen technisch van aard zijn en
dat kan worden volstaan met de opneming van de aanpassingen in de nota naar aanleiding
van het verslag van de TK.
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5. VS-Echelon / crypto
- Mededelingen over de stand van zaken

6. Resultaten gesprek met op 1-12-98 over TTP's
(BVD notitie, kenmerk 1402105/01 d.d. 17 februari 1999)

7. Philips Crypto
- Instemming van de leden van het CVIN rnet de aangepaste concept-overeenkomsten
(worden nagezonden)

8. Besluitenlijst van de CVIN-vergaderingen van 3 februari 1999 (nr. 99GOOQ027)

9. 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.

10. Rondvraag

NB:
Mr. loco SG-Fi wordt uitgenodigd voor de behandeling van de
agendapunten l t/m 4; mr. DGTP-V&W voor de behandeling van agendapunten
l t/m 6; '. SG-EZ voor de agendapunten l t/m 7.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,
namens

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

MPC 53 B
Postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage

Aan:
Voorzitter en leden van het CVIN.

Telefoon 070-3187098
Telefax 070-3186929

Uw brief Uw kenmerk Ons nummer
D1S9900

Datum

22 februari 1999

Onderwerp

Reorganisatie Militaire Inlichtingendienst

Conform mijn mondelinge aankondiging in de vorige vergadering verzoek ik u het onderwerp
'Reorganisatie van de Militaire Inlichtingendienst' aan de agenda toe te voegen voor de
vergadering van 26 februari 1999.
De projectleider reorganisatie MID, , zal bij de behandeling van dit
agendapunt aanwezig zijn en een toelichting geven op het reorganisatieproces.

lilitaire Inlichtingendienst

H.J. Va
Commodor

Bijlagen Bezoekadres Doorkiesnummer

Kalvermarkt 32 070-3187545
Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden.


