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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

m
Datum: 28 maart 2000
Kenmerk: OOG381773
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van de C VIN:
/Ju

hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
drs. K.M. Meulmeester/AZ
Gen. Maj. J.A. van Reijn/Directeur MID

SuZa

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 17 maart 2000, gehouden van
14.00 uur - 16.30 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.

De coördinator en zijn afwezig. Het voorzitterschap wordt waargenomen door dhr.
Van Hulst

is verhinderd.
is aanwezig bij de behandeling van de punten l t/m 3.

1. Mededelingen van de voorzitter

a. Een schriftelijke reactie van V&W op de houtskoolschets en de agendapunten 2 en 3
wordt ter vergadering uitgereikt.

b. Het Wob-verzoek van dhr. Slats (Vrij Nederland) over de CVIN/MICIV- bemoeienis met
Echelon is in de Adviesgroep 7C afgestemd en inmiddels afgehandeld.

c. De concept antwoorden op kamervragen van mevrouw Halsema (GroenLinks) inzake
Echelon worden ter vergadering uitgereikt. De leden worden verzocht orn hun reacties
voor a.s. maandag 15.00 uur aan BZ door te geven. T.a.v. de vraag welke minister het
voortouw neemt in de beantwoording dient zonodig nog interdepartementale afstemming
tussen BZ, BZK en Def. plaats te vinden. Vooralsnog heeft BZ het voortouw.

d. Vanuit de Europese Commissie zijn signalen ontvangen dat wellicht aan formele
notificatie van de Wiv niet te ontkomen valt. Dit kan gevolgen hebben voor het tijdstip
van plenaire behandeling in de Tweede Kamer.

e. In het BIB-beraad van 13 maart jl. is voornamelijk overlegd over de voortgang van het
TIBI-project en de situatie bij Philips Crypto. Ten aanzien van het TIBI-project zijn
vragen gerezen over de projectopdracht en de uitvoering daarvan. Door Def. wordt nu een
contra-expertise opgesteld. Deze kan worden besproken in de CVIN-vergadering van
april. De situatie bij Philips Crypto komt verder aan de orde bij de behandeling van
agendapunt 3.
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f. De besprekingen in de Stuurgroep over de overgang van het NBV naar de BZK/BVD
verlopen naar wens.

g. Het CVIN stemt ten aanzien van de "Houtskoolschets Vernieuwing Tapvoorzieningen" in
met de inmiddels ingezette acties. De Beleidsgroep dient zorg te dragen voor het
inbrengen en afstemmen van de belangen van zowel de politie als de I&V-diensten.
Besluitvorming over dit onderwerp dient zowel in binnen de Regieraad ICT als binnen
het CVIN plaats te vinden.

C

c

2. Notitie "De consequenties en mogelijke aandachtspunten als gevolg van de versoepeling
van het Amerikaanse crypto-exportbeleid"

Het CVIN stelt vast dat rnet deze notitie is voldaan aan de vraagstelling en neemt ten aanzien
van de onder punt 5 van de notitie genoemde aandachtspunten de volgende besluiten.

5b. De reeds gemaakte afspraken over het omgaan met exploitatieproblematiek worden
vooralsnog als toereikend beoordeeld.

5c. Beleidsgroep PIDS wordt verzocht dit aandachtspunt nader uit te werken.
5d. BVD en MID zullen zich gezamenlijk over dit aandachtspunt buigen en hierover aan het

CVIN rapporteren. De Beleidsgroep PIDS wordt gevraagd om ditzelfde te coördineren
ten aanzien van de politie.

5e. EZ stelt dat het verlenen van exportvergunningen een beleidsverantwoordelijkheid is van
de minister van EZ, daarbij geadviseerd door zowel de MID als het NBV. EZ heeft geen
behoefte aan een nader onderzoek zoals voorgesteld. Het CVIN stemt hiermee in.
Overigens zal EZ de huidige praktijk t.a.v. het verlenen van exportvergunningen bij dual
use goederen schriftelijk uitwerken.

5f. Dit aandachtspunt dient zich te beperken tot [
omtrent implementatie en uitvoering van de technical review. De MID onderzoekt dit in
samenwerking met het NBV.

5g. Genoemd aandachtspunt staat niet in relatie tot de probleemstelling. Indien de I&V-
diensten over dergelijke kennis wensen te beschikken kunnen zij dit zelfstandig
onderzoeken.

5h. Het CVIN acht het van belang dat dit aandachtspunt nader uitgewerkt wordt en verzoekt
V&W om hieraan - zo mogelijk in het kader van het TTP-project - uitvoering te geven.

3. Situatie Philips Crypto
(Ter vergadering wordt de BVD-notitie nr. 1539399/01 uitgereikt, zijnde het verslag van
de vergadering van het BIB-beraad van 13 maart j 1. over Philips Crypto)

Het CVIN neemt met zorg en verbazing kennis van uitspreken en conclusies in de brief van
de managing director van Philips Crypto. Het is derhalve van belang om nader geïnformeerd
te worden over de situatie bij Philips Crypto en over de vraag in hoeverre er sprake is van
gewijzigd beleid bij het Philips moederconcern. De voorzitter van het BIB-beraad zal contact
opnemen met teneinde een gesprek te arrangeren tussen i enerzijds
en EZ, Def (DGM) en Vz BIB-beraad anderzijds. Een uitgangspunt daarbij is dat het niet
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vanzelfsprekend is dat de overheid doorgaat met de instandhouding van een nationale crypto-
industrie.

4. Besluiten van de CVIN-vergadering van 28 februari 2000

Goedgekeurd met de opmerking dat onder punt 5 gelezen dient te worden: "confidentiality en
security"

5, Notitie Inlichtingenbehoefte bij Europees crisismanagement

De behandeling van dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende CVIN-vergadering.

6. Evaluatie nationale en internationale dreiging

MID:

BZ:
Ju: - dreiging t.a.v. Koerdische voorman
BVD

7. Rondvraag

a. BZ vestigt de aandacht op een diplomatieke code waarin de vraag aan de orde is of
ingestemd kan worden:

b.

Het CVIN is van oordeel dat in principe dergelijke gegevens niet aan derde landen
zouden moeten worden vrijgegeven. BZ en BVD overleggen. De desbetreffende code
wordt door BZ ter beschikking gesteld..
Indien BVD/MID worden verzocht om een inbreng bij een Algemeen Overleg van de
Commissie Buitenland van de Tweede Kamer over|
zal deze inbreng beperkt blijven tot het geven van een presentatie.
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De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 21 april 2000 om 14.30 uur.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

O

mr. L.A. Geelhoed

C
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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

Binnenlandse Veiligheidsdienst
Voorzitter van de Crypto Werkgroep

Dr. Van der Stamstraat l
Leidschendam

Kenmerk : OOG382044 's-Gravenhage, 30 maart 2000

Geachte

Hierbij zend ik u de relevante besluiten van de CVIN-vergadering van 17 maart 2000 inzake
de notitie 'consequenties en mogelijke aandachtspunten als gevolg van de versoepeling van
het Amerikaanse crypto-exportbeleid'.
Ten aanzien van de verder te ondernemen stappen zal ik op korte termijn met u contact
opnemen.

^secretaris CVIN)
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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

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag ] 7 maart 2000, gehouden van
14.00 uur - 16.30 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.

2. Notitie "De consequenties en mogelijke aandachtspunten als gevolg van de versoepeling
van het Amerikaanse crypto-exportbcleid"

Het CVIN stelt vast dat met deze notitie is voldaan aan de vraagstelling en neemt ten aanzien
van de onder punt 5 van de notitie genoemde aandachtspunten de volgende besluiten.

5b. De reeds gemaakte afspraken over het omgaan rnet exploitatieproblematiek worden
vooralsnog als toereikend beoordeeld.

5c, Beleidsgroep PIDS wordt verzocht dit aandachtspunt nader uit te werken.
5d. BVD en M1D zullen zich gezamenlijk over dit aandachtspunt buigen en hierover aan het

CVIN rapporteren. De Beleidsgroep PIDS wordt gevraagd om ditzelfde te coördineren
ten aanzien van de politie.

5e. EZ stelt dat het verlenen van exportvergunningen een beleidsverantwoordelijkheid is van
de minister van EZ, daarbij geadviseerd door zowel de MID als het NB V. EZ heeft geen
behoefte aan een nader onderzoek zoals voorgesteld. Het CVIN stemt hiermee in.
Overigens zal EZ de huidige praktijk t.a.v. het verlenen van exportvergunningen bij dual
use goederen schriftelijk uitwerken.

5 f. Dit aandachtspunt dient zich te beperken tot l
omtrent implementatie en uitvoering van de technical review. De MID onderzoekt dit in
samenwerking met het NB V.

5g. Genoemd aandachtspunt staat niet in relatie lot de probleemstelling. Indien de I&V-
diensten over dergelijke kennis wensen te beschikken kunnen zij dit zelfstandig
onderzoeken.

5h. Het CVIN acht het van belang dat dit aandachtspunt nader uitgewerkt wordt en verzoekt
V&W om hieraan - zo mogelijk in het kader vaa het ÏTP-project - uitvoering te geven.


