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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

/BuZa

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van woensdag 31 mei 2000, gehouden van
13.00 uur - 14.30 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.

1. Mededelingen van de voorzitter

a. De notificatie Wiv bij de Europese Commissie heeft nog niet geleid tot
ontvangstbevestiging. De BVD attendeert de PV-Brussel > hierop met het
verzoek om bij de E.C. op een snelle behandeling aan te dringen.'

b. De BVD heeft inmiddels kunnen voorzien in tijdelijke vervanging van ,
waardoor de voortgang van het wetgevingsproces Wiv gewaarborgd is.

c. De achtergronden van het Wob-verzoek van Eurowatch inzake de samenwerking op het
gebied van crypto en interceptie worden door Justitie, zonodig in samenwerking met de
BVD, onderzocht. Voorkomen dient te worden dat eventueel onderling wantrouwen een
goede samenwerking belemmert.

d. Naar aanleiding van uitspraken van de minister van Justitie over Echelon concludeert het
CVIN dat er behoefte bestaat aan een notitie op basis waarvan een nationaal standpunt
gebaseerd kan worden. In deze notitie worden in ieder geval de volgende elementen
verwoord:
Nederland intercepteert t.b.v. justitiële doeleinden en t.a.v. aspecten van Nationale
veiligheid. Voor zover bekend wordt de geïntercepteerde informatie slechts gebruikt voor
die doeleinden.;
interceptie is gebonden aan condities die zijn of worden vastgelegd in nationale
wetgeving. De Ned. instanties houden zich strikt aan deze wetgeving;
het beschermend vermogen van de Ned. overheid tegen intercepties van buitenaf is
gering. De rechtsregels strekken niet verder dan tot het eigen grondgebied. De overheid
kan niet worden aangesproken op eventuele inbreuken daarop vanuit het buitenland.
overheid, bedrijfsleven en burgers hebben een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de
noodzakelijk geachte bescherming van informatie;
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Nederland beschikt vooralsnog niet over harde gegevens op grond waarvan uitspraken
over het bestaan van "Echelon" of daarmee vergelijkbare interceptiesystemen in het
buitenland kunnen worden gedaan.

De secretaris bevordert - via de Adviesgroep 7 C - de totstandkoming van een aanzet voor een
nationaal standpunt in deze.

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 17 maart 2000

Akkoord.
Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt het volgende opgemerkt:

pt.2: De bij dit agendapunt besloten vervolgacties en -onderzoeken worden in het CVIN
besproken. De BVD zal t.a.v. punt 5h contact onderhouden met V&W en zonodig
daarover rapporteren in de CVIN-vergadering van oktober 2000. De secretaris zal
namens de voorzitter bij EZ verzoeken om eveneens de gevolgen van de te wijzigen
regels bij het verlenen van exportvergunningen bij dual use goederen in beeld te brengen.

pt.7a:r

3. Mededelingen over de situatie bij Philips Crypto

HBVD deelt het volgende mee:
Aan van Philips Electronics Nederland B.V. wordt op korte termijn een brief
gezonden waarin wordt aangegeven dat:
a. De Ned. overheid geen nieuwe investeringen doet in Philips Crypto.
b. Er geen garantie kan worden afgegeven voor het verstrekken van nieuwe

overheidsopdrachten aan P.C.
c. Er door de overheid op dit moment geen toezeggingen kunnen worden gedaan t.a.v.

eventuele doorstartplannen.

Alvorens bedoelde briefte versturen wordt deze nog ter fiattering voorgelegd aan de direct
betrokken ministeries (EZ, BZ, Def, AZ).
Het CVIN stemt in met vorenstaande en verzoekt HBVD om aandacht voor de administratie
van P.C. en het naar behoren afhechten van de samenwerking met het bedrijf.

4. Mededelingen over de stand van zaken t.a.v. de overgang van het NBV naar de BVD

Op 21 juni a.s. zal de Stuurgroep NBV zich kunnen uitspreken over een compleet voorstel
voor de definitieve overgang van het NBV naar de BVD, inclusief de eventuele overgang van
de Necom-meetgroep. Indien de Stuurgroep met de voorstellen instemt is daarmee de
overgang definitief. De formele overgang vindt dan plaats per 1-1-2001.
Naar verwachting is de huisvesting voor het NBV reeds in het najaar van 2000 gereed en kan
de plaatsing van mensen en materieel van het NBV reeds de facto plaatsvinden.

Ministerie van Algemene Zaken - Binnenhof 20 - Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage



- 3 -

5. Evaluatie nationale en internationale dreiging

AZ: situatie Israel-Zuid Libanon
BZ: Libanon: afwijzing van een verzoek om Ned. participatie in Unifil
MID:|

BVD:

6. Overige onderwerpen

Geen

De volgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 23 juni 2000 om 14.30 uur.

£

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed
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