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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

Aan de leden van het CVIN:
Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Drs. K.M. Meulmeester/AZ
Gen. Maj. J. A. van Reijn/Directeur MID
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/EZ
/VenW

Datum: 23 november 1999
Kenmerk: 99G373054

Besluitenlijst van de C VIN-vergadering van vrijdag 19 november 1999, gehouden in de
Poortzaal van het kabinet MP, Binnenhof 20.

Afwezig:
wordt vervangen door

EZ en V&W zijn aanwezig bij de behandeling van de agendapunten l t/m 4.

1. Mededelingen van de voorzitter

BZ, BVD en MID kunnen een brief van AZ verwachten over de inzage van documenten
betreffende voormalig Joegoslavië door Niod-onderzoeker
De voorzitter stelt voor om tijdens een volgende CVIN-vergadering onder een separaat
agendapunt van gedachten te wisselen over Nederlandse I&V-positie bij vredesoperaties en de
rol van het CVIN daarbij. De leden van het CVIN stemmen daarmee in.

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 15 oktober 1999 (99G3701171

Vastgesteld.

3. Verdrag Cybercrime

Het CVIN stemt ermee in dat de brief inzake het Verdrag Cybercrime - na aanpassing - door
de secretaris via een schriftelijke ronde voor het CVIN-plus in een pro forma-vergadering aan
de leden van de MICIV wordt voorgelegd. De leden van het CVIN zullen hun opmerkingen
bespreken met de opsteller van de conceptbrief, (Ju).
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4. Instelling ad hoc werkgroep in zake de beleidswijziging van de V.S. t.a.v. encryptie

Het CVIN is van oordeel dat, alvorens te kunnen besluiten over de inhoud van een
onderzoeksopdracht, meer inzicht noodzakelijk is en stemt ermee in dat de BVD het
voortouw neemt in de vorming van een werkgroep die ten behoeve van het CVIN zo spoedig
mogelijk een inventarisatie opstelt van de reële en mogelijke aandachtspunten die in brede zin
voortvloeien uit het besluit van de Amerikaanse overheid. De werkgroep beschouwt daarbij
niet slechts de invalshoek van de opsporings- en I&V-diensten, maar ook die van de
ministeries van EZ en V&W.

Evaluatie nationale en internationale dreigm

6. Rondvraag

N.B. De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op maandag 20 december 1999 om 15.00
uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed
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