MINISTERIE VAN A L G E M E N E ZAKEN
Kabinet van de Minister-President

Datum: 27 juni 2000
Kenmerk: OOG387528
Rubr. ambt.:
Einddatum rubr.: aanw. 18
Aan de leden van de CVIN:
'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 vrijdag 23 juni 2000, gehouden van
14.30 uur - 16.00 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.
(plv. DM1D) vervangt DMID.
1.

Mededelingen van de voorzitter

a.

c

De notificatie van de Wiv bij de Europese Commissie is inmiddels bevestigd. De
standstill-periode eindigt op 31 augustus 2000. De minister van BZK informeert de TK
hierover. De voorzitter vraagt de leden van het CVIN erop toe te zien dat de nog
openstaande punten t.a.v. het wetgevingstraject worden afgerond opdat aanbieding aan de
TK van de Nota n.a.v. het nader verslag begin september 2000 kan plaatsvinden.
b. De Kamervragen van mw. Singh Varma inzake inlichtingenactiviteiten van ex-IDB'ers
zijn door de BVD i.s.m. AZ beantwoordt en liggen voor verzending gereed bij de
minister van BZK
c. De beantwoording van het Wob-verzoek van Eurowatch inzake de samenwerking op het
gebied van crypto en interceptie bevindt zich in de afsluitende fase. De voorzitter vraagt
aandacht bij Ju voor de in de wet vastgelegde beantwoordingstennijnen.
d. Mede op basis van een inmiddels afgeronde nieuwsanalyse over de berichtgeving inzake
Echelon stelt Adviesgroep 7C een notitie als beschreven in de mei-vergadering op.
2.

Besluiten van de CViN-vergadering van 31 mei 2000

Akkoord.
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3. Mededelingen over de situatie bij Philips Crvpto
HBVD deelt mee dat de in de vorige CVIN-vergadering aangekondigde brieven aan Philips
inmiddels zijn verzonden.
van Philips Electronics Nederland B.V. heeft
aangekondigd met de overheid in gesprek te willen blijven over eventuele vervolgstappen.
Van de zijde van de overheid is hier positief op gereageerd.
N.a.v. dit onderweip memoreert de voorzitter het gebrek aan voortgang t.a.v. informatisering
van de overheid, een onderwerp waarbij de beveiligingsproblematiek een grote rol speelt. De
ICI zal de regering informeren over deze situatie. In dit verband wijst de voorzitter op de rol
van het BIB-beraad waar evenzeer sprake is van een gebrek aan daadkracht.
De voorzitter wijst verder op een mogelijke rol die Philips Crypto zou kunnen spelen in de
beveiliging van overheidsinformatie.

C

4.

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

De vergadering van de Stuurgroep NBV van 21 juni j 1. is naar september verplaatst. De
voorzitter stelt dat een dergelijk uitstel niet zou moeten leiden tot vertraging in de afronding
van het overgangsproces. HBVD deelt mee dat de SG-BZK voornemens is om telefonisch een
akkoord te verkrijgen op de reeds geformuleerde beslispunten en deze vast te leggen in een
document dat de Stuurgroepleden zal worden voorgelegd.
5.

Evaluatie nationale en internationale dreiging

AZ, Ju, BVD:
BVD:
BZ; BVD:
BVD, Ju:
MID:

6. Rondvraag
Geen
De eerstvolgende CVIN-vergadering is op vrijdag 21 juli 2000 om 14.30 uur.
De vergadering van augustus komt te vervallen.
De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed
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