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Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 21 juli 2000, gehouden van
14.30 uur - 16.00 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.

vervangt dhr. Van Hulst; vervangt

1. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat, in verband met zijn benoeming tot advocaat-generaal bij het
Europees Hof te Luxemburg, hij voor het laatst aanwezig zal zijn in de CVIN-vergadering
van september a.s.

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 23 juni 2000

Vastgesteld.

Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt het volgende opgemerkt:
punt 2a: De TK is door de minister van BZK schriftelijk geïnformeerd over de notificatie van

enkele artikelen van de nieuwe Wiv bij de Europese Commissie.
punt 2e: Het Wob-verzoek van Eurowatch is inmiddels door Justitie afgehandeld.
punt 2d: Blijkens de notulen van de MR van 13/14 juli jl. werkt de ministervan Justitie aan

een notitie in zake Echelon. Dit mede gelet op het voornemen van de TK om na het
reces een hoorzitting over dit onderwerp te organiseren. Het CVIN acht het van
belang om bij het opstellen van deze notitie ook de hulp in te roepen van de
ministeries van BZK, BZ, Def en AZ, hetgeen bij voorkeur kan via de leden van de
Adviesgroep 7C. Justitie onderneemt hierin verdere actie. Aangezien het onderwerp
een hoog afbreukrisico kent en de publiciteit erover vermoedelijk slechts zal
toenemen zou het CVIN zich, aan de hand van de conceptnotitie moeten buigen over
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de vraag op welke wijze de overheid op de berichtgeving over Echelon zou dienen te
reageren.

punt 3: Naar aanleiding van de in dit punt vermelde opmerking dat het BIB-beraad een
gebrek aan daadkracht heeft merkt plv.HBVD op dat dit mede te wijten is aan een
gebrek aan mandaat van enkele vertegenwoordigers. De voorzitter onderschrijft dit
en geeft de Voorzitter van het Bib-beraad in overweging om aan het SG-beraad het
signaal af te geven dat er op het gebied van de beveiliging van het elektronische
gegevensverkeer van de overheid een grote afstand is tussen de ambities van de
overheid en de bereidheid tot verwezenlijking daarvan.

3. a. Mededelingen over de situatie bij Philips Crypto
b. De brief van Justitie in zake crypto-apparatuur (nagezonden rnet OOG388849)

ad a. Naar aanleiding van de mededelingen van plv.HBVD en de brief van Philips Crypto
van 28 juni 2000 over de voorgenomen reorganisatie komt het CVIN lot de conclusie
dat de facto sprake is van een sterfhuisconstructie en dat een definitieve liquidatie van
Philips Crypto op termijn waarschijnlijk is. Het is nu van belang op de leden van de
MICIV in te lichten over de ontstane situatie en de consequenties daarvan, alsmede de
vooruitzichten en de mogelijke alternatieven.
De BVD neemt het initiatief tot het opstellen van een dergelijke notitie ter bespreking
in de CVDSf-vergadering van september 2000. Doel is de MICIV in oktober a.s. te
informeren.

ad b. Aan de hand van de door plv HBVD verstrekte informatie over de mogelijke
compromittering van crypto-sleutelmateriaal stemt het CVIN in met het oordeel dat
een groot deel van de mogelijke risico's kan worden voorkomen door de gebruikers
nog eens nadrukkelijk te wijzen op het gebruik en de opslag van het sleutelmateriaal.
De BVD zal de opstelling van een adequate instructie bevorderen.
Het in de brief voorgestelde tweede traject is mede afhankelijk van het oordeel van de
MICIV op de onder a op te stellen notitie.

4. Mededelingen over de stand van zaken t.a.v. de overgang van het NBV naai' de BVD

Het CVIN neemt met instemming kennis van de door plv.HBVD geschetste stand van zaken
en de ondernomen en nog te ondernemen acties.

5. Evaluatie nationale en internationale dreiging
BVD

MID

MID/BZ

AZ -WTO-vergadering in Praag
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6. Overige onderwerpen/rondvraag

Geen.

N.B.

De vergadering van augustus komt te vervallen.
De eerstvolgende CVIN-vcrgadering is op donderdag 14 september 2000 om 14.30 uur.
(i.p.v. vrijdag 15 september)

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

mr. L.A. Geelhoed
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