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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: 28 mei 1999
Kenmerk: 99G000164
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de voorzitter en de leden van het CVIN,
inzake Echelon-Crypto:
mr. LA. Geelhoed - VZ - AZ,

-MID
-BVD

- BZ
-V&W

-EZ

Besluitenlijst van de vergadering van de CVIN-werkgroep inzake Echelon-crypto op dinsdag
18 mei 1999 in de Blauwe zaal van het kabinet MP.

Aanwezig: de heren Geelhoed (Vz), (BVD), (BZ),
(EZ) en - (secr).

1. Het door het CVIN geaccordeerde voorstel om het NBV over te laten gaan van BZ naar
BZK/BVD dient z.s.m. te worden voorgelegd aan de MICIV/MR.
In een daartoe strekkende notitie wordt aan de daarvoor in aanmerking komende ministers
inzicht gegeven in alle activiteiten die behoren tot het werkveld van het NBV, inclusief de
eventuele juridische kanttekeningen. Uitgangspunt hierbij is de nieuwe Wet op de
inlichtingen en veiligheidsdiensten. Tevens worden voorstellen opgenomen omtrent het
implementatietraject na positieve besluitvorming. Daarmee samenhangend dient de
instellingsbeschikking van het BIB-beraad te worden aangepast. De gevolgen daarvan
worden eveneens in bedoelde notitie opgenomen. De secretaris zal ernaar streven een
dergelijke notitie voortvarend af te ronden en zo mogelijk nog in juni '99 ter
besluitvorming (via het CVIN) aan de MICIV voor te leggen.

2. De brief van de minister van Verkeer en Waterstaat zal worden afgedaan middels een
separate notitie aan de leden van de MICIV, waarin nader kan worden ingegaan op de
specifiek door de minister van V&W gestelde vragen. Deze notitie zal aansluiten op de
notitie die de overgang van het NBV naar BZK regelt.

(secretaris)
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