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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 26 maart 1999, gehouden in de
Gouverneurskamer van het kabinet MP, Binnenhof 20.

Fin. is aanwezig bij de behandeling van de agendapunten l t/m 5; V&W en EZ bij de punten l
t/m 7. De APL a.i. i is aanwezig bij de behandeling van agendapunt 2.

vervangt HBVD; vervangt HMID.

{ l- Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter introduceert de heren Dessens en Weck.
Een BVD-verslag van het BIB-beraad wordt besproken onder agendapunt 3b.

2. Crypto en interceptie

a. Financiering en organisatie van het Platform Interceptie, Decryptie en Signaalanalyse
(TIPS) - notitie van Soci/APL d.d. 19 maart 1999.

Het CVIN stemt in met de notitie en tekent daarbij het volgende aan:
blijft als APL a.i. in functie totdat de organisatie en financiering van het

PIDS is afgerond;
De SG-Def dient de bijdrage van dat ministerie nog goed te keuren;
Indien sprake is van onderuitputting zal bezien worden in hoeverre de dit geld besteed
kan worden aan investeringen in de tapkamer van de BVD;
Er dient inzicht te worden verkregen in de taken en activiteiten van het personeel van het
Stafbureau PIDS;
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De financiering van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) is
een afzonderlijk traject;
Financien stemt in met de financieringsvoorstellen met de aantekening dat de bijdrage
van dat ministerie beperkt zal blijven tot 25 % van de werkelijke kosten met een
maximum van 4 miljoen gulden per jaar;
Financien stemt in met de deelname van de FIOD in de Beleidsgroep.

b. Het probleem van de exportverruiming voor cryptografie (99G000087)

Het CVIN neemt kennis van deze notitie en stemt in met de start van de onder a en d
genoemde acties.

3a. Besluiten van de CVIN-vergadering van 26 februari 1999 (990000070")

Vastgesteld met de aantekening dat er van de CVIN-leden ( m.u.v. de BVD - zie agendapunt
3b) geen commentaar is ontvangen t.a.v. de concept-overeenkomst met Philips Crypto en dat
de ondertekening van de definitieve overeenkomst nu verder door BZ wordt afgehandeld.

3b. Verslag van de vergadering van het BIB-beraad van 12 maart 1999 (BIB/99/039 -
ter vergadering uitgereikt)

Het CVIN neemt kennis van dit verslag. Daarbij wordt aangetekend dat t.a.v. punt 4 van het
verslag (Overeenkomst Philips Crypto), BZ wenst vast te houden aan de geformuleerde
teksten in de concept-overeenkomst. BZ zal hierover in contact treden met de Vz,
respectievelijk de secretaris van het BIB-beraad.

4. Export cryptografïsche produkten t.b.v. een beveiligd communicatie-netwerk voor
Europese banken

Op basis van de ter beschikking gekomen gegevens stelt het CVIN vast dat de uitwisseling
van gegevens tussen de ECB en particuliere ondernemingen optimale bescherming behoeft
teneinde de risico's zoveel mogelijk in te perken. Het ter beschikking te stellen systeem dient
daarop te zijn afgestemd. De CVIN-leden kunnen hun reacties voor vrijdag 2 april 1999,
16.00 uur aan de secretaris doen toekomen, die vervolgens BZ zal informeren. Op basis
daarvan wordt het NBV nader geinstrueerd.

5. Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten

Het CVIN constateert dat Justitie en V&W nog aarzelingen hebben bij de redactie van enkele
artikelen en machtigt de coördinator om de resterende knelpunten op te lossen en de nota van
wijziging vervolgens in een pro-forma-MICIV ter besluitvorming voor te leggen aan de leden
van de MICIV.
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6. VS-Echelon / crypte
Notitie Aansturing en positionering van het Nationaal Bureau voor Verbindings-beveiliging
(NBV) (ra. 99G000074 d.d. 15 maart 1999)

a. Aansturing en positionering NBV

De leden van het CVIN stemmen in met de voorstellen t.a.v. de aansturing van het NBV en
met het voorstel om het NBV te positioneren bij de BVD. (BZ hecht aan de vermelding dat
het BZ-standpunt inzake de positionering van het NBV onvoldoende steun van de overige
ministeries kreeg en stemt eveneens in met het voorstel). Het CVIN besluit voorts als volgt:

BZK/BVD neemt het voortouw in de vorming van een Stuurgroep waarin in ieder
geval de direct belanghebbende ministeries alsmede Directeur NBV vertegenwoordigd
zijn;

De Stuurgroep doet op korte termijn voorstellen t.a.v. exacte ophanging van het NBV
binnen de BVD, de rechtspositie van het personeel en de financiële gevolgen van de
overgang, alsmede ta.v, de vastlegging van de te maken afspraken;

Waar mogelijk betrekt de Stuurgroep de resultaten van het bedrijfsmatig onderzoek
naar het NBV bij de voorstellen;

De Stuurgroep zal haar bevindingen en voorstellen aan het CVIN voorleggen. De
uiteindelijke besluitvorming geschiedt in de MICIV.

b. Exporttaak NBV

Ten aanzien van de in de notitie omschreven exporttaak stelt het CVIN vast dat de minister
van EZ verantwoordelijk is voor het verlenen van exportvergunningen en dat het NBV, onder
verantwoordelijkheid van resp. de BVD en de MID, een zuiver adviserende rol heeft. Het
CVIN heeft geen formele rol bij het verlenen van exportvergunningen.

c. Beantwoording van de brief van de minister van V&W inzake Echelon/Crvpto

Voor de beantwoording van deze brief wordt de CVIN-werkgroep, aangevuld met
vertegenwoordigers van EZ en V&W door de coördinator bijeen geroepen.

7. Trusted Third Parties OTP's)

Het CVIN stemt in met de Beleidsnotitie rechtmatige toegang en met het voorstel om dit
onderwerp verder af te handelen in de lijn ICI-RWTI
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8. Evaluatie nationale en internationale dreiging

9- Rondvraag

De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op woensdag 21 april 1999 om 10.00 uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

C

mr. L. A. Geelhoed
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