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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van woensdag 16 juni 1999, gehouden in de Blauwe
zaal van het kabinet MP, Binnenhof 20.

Afwezig: dhr. Meulmeester
HBVD wordt vervangen door , HMID door , : door

1. Mededelingen van de voorzitter

Verwacht wordt dat de Raad van State weldra het spoedadvies t.a.v. de nota van wijziging van
de Wiv zal afronden. De Adviesgroep 7C zal vervolgens hierover aan het CVIN rapporteren.
Een al dan niet nader informeren van de MICIV hangt af van de inhoud van het advies.

2. Besluiten van de CVIN-vergadermg van 26 maart 1999 en 21 april 1999

Goedgekeurd met de opmerking dat de punten die betrekking hebben op Echelon en NBV
worden behandeld bij agendapunt 5.

3. Verslag van de vergadering van de Adviesgroep 7cjnzake de notitie: Jurisdictie in de
informatiemaatschappij

Het CVIN concludeert dat duidelijkheid t.a.v. de mandatering van van belang is.
De voorzitter zal dit aspect bespreken met die momenteel de facto
optreedt als voorzitter van de Adviesgroep 7C. Het onderwerp wordt op de agenda geplaatst
van de Adviesgroep 7C die op 24 juni a.s. vergadert.
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4. Crypto- en interceptieproblematiek: activiteiten van het bureau PIDS

Het CVIN stemt in met de notitie, daarbij het volgende aantekenend:
a. De financiering van de door MID en BVD bij het bureau PIDS te plaatsen fte's komen voor

rekening van die diensten zelf.
b. Bij de taakomschrijvingen in de punten 3, 4 en 5 dient te worden verstaan dat deze

activiteiten van het bureau PIDS slechts betrekking kunnen hebben op de aan het Platform
opgedragen taken.

c. Het bureau PIDS is beheersmatig opgehangen aan het ministerie van Justitie, de aansturing
van het bureau vindt plaats door de beleidsgroep.

d. BVD, MID en Ju overleggen op basis van de beschikbare functiebeschrijvingen onderling
over de daadwerkelijke invulling van die functies.

e. DNBV wordt als adviseur opgenomen in de beleidsgroep. Deze situatie kan eventueel
gewijzigd worden n.a.v. besluitvorming van de MICIV over de positionering van hetNBV.

De notitie wordt dienovereenkomstig aangepast; Justitie wordt verzocht tot implementatie
over te gaan.

5. Echelon - crypto

a. Aansturing en positionering van het NBV

Met betrekking tot de besluitenlijst van 26 maart 1999 hecht BZ eraan daaraan toe te voegen
dat: "BZ onder voorbehoud akkoord is gegaan met de positionering van het NBV bij
BZK/BVD. Het voorbehoud dat BZ maakt betreft het waarborgen van de belangen die BZ als
klant van het NBV heeft."

Het CVIN besluit om in hoofdlijnen in te stemmen met de voorliggende concept-notitie en
daarop het oordeel van de MICIV te vragen. De secretaris zal de notitie in goed overleg met
de betrokken ministeries aanpassen. Na besluitvorming door de MICIV wordt een stuurgroep
gevormd waarin, naast de SG's van BZ, BZK. en Def, ook de coördinator I&V zal deelnemen.
Onder deze stuurgroep kunnen vervolgens uitvoerende werkgroepen geformeerd worden.
BZ maakt DNBV erop attent dat deze zijn notitie over de activiteiten die het NBV in het
kader van de bijzondere taak verricht met spoed dient af te ronden.

b. Beantwoording van de brief van de minister van V&W

De secretaris past de notitie in overleg met de betrokken departementen op enkele onderdelen
aan, waarna deze kan worden voorgelegd aan de MICIV.

6. Nederlandse censuurdienst

Het CVIN stemt in met het voorstel van HMID ter zake.
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7. Oost-Europese georganiseerde misdaad

Het CVIN neemt met belangstelling kennis van de rapportage en de daaraan verbonden
conclusies en aanbevelingen. Justitie wordt verzocht om een voorstel omtrent eventuele
vervolgstappen die n.a.v. dit onderzoek gezet dienen te worden. Tevens wordt Justitie
verzocht om aan te geven ten aanzien van welke onderwerpen nadere bemoeienis van het
CVIN of de MICIV gewenst is.

De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 16 juli 1999 om 13.30 uur.

C
De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L. A. Geelhoed
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