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Betreft: instelling ad hoc werkgroep in zake de beleidswijziging van de VS t.a.v. encryptie.

1. Inleiding

In de vergadering van 15 oktober j 1. verzocht het CVIN aan de secretaris om een opdracht te
formuleren voor het doen van een onderzoek naar de gevolgen van de beleidswijziging van do
Amerikaanse overheid in zake encryptie. Ik verzoek uw instemming met de hieronder
geformuleerde onderzoeksopdracht.

2. Opdracht

In een recente verklaring van het Witte Huis wordt een beleidswijziging aangekondigd t.a.v.
de export van encryptie door Amerikaanse bedrijven, onder meer inhoudende dat het
Amerikaanse bedrijfsleven in staat gesteld wordt om, na een technische inspectie en met
inachtneming van enkele regels, geëncrypteerde producten van elke sterkte nagenoeg
wereldwijd te exporteren.

Op 15 oktober 1999 vroeg het CVIN aan de secretaris om, in overleg met de BVD en MID,
een opdracht te formuleren voor het plegen van een inventarisatie van de gevolgen van het
Amerikaanse besluit en de mogelijke reactie van de Nederlandse I&V-diensten. Naar
aanleiding van daarvan wordt een ad hoc werkgroep geformeerd die het CVIN over de
volgende vraagstelling zal dienen te rapporteren.

a. Wat zijn de praktische en technisch-operationele gevolgen van het besluit van de
Amerikaanse overheid voor de Nederlandse I&V- en opsporingsdiensten;
b. Welke zijn de denkbare maatregelen die de Nederlandse overheid zou moeten nemen
teneinde de I&V- en de opsporingsdiensten in staat te (blijven ) stellen hun wettelijke taken
naar behoren uit te voeren.



HBVD, HMID en DGRh worden verzocht om ten behoeve van deze ad hoc werkgroep een
vertegenwoordiger aan te wijzen. De secretaris van het CVIN kan eveneens deel uitmaken
van de werkgroep.

. (secretaris).


