MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Kabinet van de Minister-President

Datum: 26 oktober 2000
Kenmerk: OOG394194
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
Agendapunten l t/m 7
/V&W
JEZ
Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 20 oktober 2000, gehouden van
14.30 uur - 16.00 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.
Alle CVIN-léden zijn aanwezig.
zijn aanwezig bij de behandeling van de agendapunten l tm 7.
1. Mededelingen van de voorzitter
De Voorzitter heet
welkom. Dhr. Van Hulst verwelkomt namens de CVINleden de coördinator / voorzitter.
2.

Besluiten van de CVIN-vergadering van 14 september 2000

Vastgesteld.
3.

Wiv: Mededelingen inzake de notificatie van de Wiv bij de E.C, en inzake de voortgang
van de nota n.a.v. het nader verslag

a. Notificatie
Het CVIN stemt in met het voorstel om via een pro-forma MICIV de instemming van de
MICIV/MR te vragen met de reactie van de regering op de Uitvoerig Gemotiveerde Mening
(UGM) van de Europese Commissie. BZK/BVD past de concepttekst hiertoe aan.
Het CVIN besluit verder dat in de Nota naar aanleiding van het nader verslag uitleg dient te
worden gegeven over de motivatie voor het schrappen van het begrip vitale economische
belangen en voor het schrappen van artikel 30 uit de ontwerp Wiv.
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b. Nota n.a.v. het nader verslag
De voorzitter geeft aan dat hij twijfels heeft over de actualiteit van in de nieuwe Wiv
opgenomen taakartikel van de coördinator. Hier dient gekomen te worden tot actualisering en
wijziging die aansluit bij de realiteit en vervolgens in de nota n.a.v. het nader verslag en in
een nota van wijziging dient te worden opgenomen. Het CVIN ondersteunt een nadere
beschouwing van het desbetreffende artikel. De secretaris zal dit inbrengen in het
wetgevingsoverleg binnen de Adviesgroep 7C.
De voorzitter verzoekt HBVD om een heldere beschrijving van de buitenlandtaak van de
A1VD en in te gaan op de beoogde omvang en uitvoering van die taak door de nieuwe
buitenlanddirectie. HBVD zegt dit toe.
4. Voorbereidende notitie terzake Echelon: "Het grootschalig afluisteren van moderne
telecommunicatiesystemen"
Het CVIN besluit dat de notitie over "Echelon" in eerste instantie uitsluitend dient te worden
opgesteld ter volledige informatie van de MICIV en dat deze notitie een antwoord moet geven
op de navolgende politiek-bestuurlijke kernvragen:
- Wat wordt er verstaan onder Echelon en daarmee vergelijkbare systemen.
- Is het technische uitvoerbaar.
- Wordt het in de praktijk uitgevoerd. Welke landen doen dit en wat is de wettelijke basis.
- Wat doet Nederland op dit gebied.
- Welke bescherming is mogelijk en op welke wijze wordt in Nederland bescherming geboden
aan de belangen van burgers, bedrijfsleven en overheid.
- Hoe wordt er in Nederland en in het buitenland gekeken naar de aanvaardbaarheid van
dergelijke systemen.

D

Het CVIN is van oordeel dat in de notitie moet worden opgenomen dat het zeer voorstelbaar
of waarschijnlijk is dat dergelijke systemen existeren, evenals het bestaan van internationale
samenwerkingsverbanden. Daarbij dient een passage te worden opgenomen over de rol van
Nederland in de internationale samenwerking, waaruit die rol bestaat en welke waarborgen er
zijn voor de bescherming van het belang van Nederlandse burgers, bedrijfsleven en overheid.
Indien er op dit moment reeds politiek-bestuurlijke of juridische knelpunten te formuleren zijn
worden deze in de notitie onder de aandacht van de MICIV gebracht. De daaruit volgende
informatie van de voltallige Ministerraad dient aan te sluiten op de informatie die aan de TK
zal worden verstrekt.
Justitie zal de notitie conform de hierboven beschreven lijnen aanpassen en aan de CVINleden aanbieden voor het verkrijgen van commentaar voorzien van concrete tekstvoorstellen.
De op basis daarvan opgestelde definitieve notitie zal vervolgens aan de MICIV worden
aangeboden.
5.

Concept-notitie ten behoeve van de MICIV over de situatie bij Philips Crypto

HBVD merkt op dat het voorstel om de bijzondere overheidsbijdrage voor 2001 aan te
wenden voor de afronding van de relatie met Philips Crypto inhoud dat dit bedrag voorlopig
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gereserveerd zal blijven op de begroting voor het geval de inzet daarvan ook daadwerkelijk
noodzakelijk is. EZ en Def. geven aan op dit punt nog een voorbehoud te willen maken en
koppelen dit rechtstreeks terug aan HBVD.
Met inachtneming van vorenstaande stemt het CVIN in met het voorstel om d.m.v. een proforma vergadering de instemming van de MICIV te vragen met de voorgestelde lijn. De
minister van BZK zal in zijn brief aan de MICIV aangeven dat de MICIV binnen een aan te
geven termijn zal worden geïnformeerd over de vraag op welke wijze kan worden voorzien in
het "crypto-gat" . Ook geeft hij aan dat er helderheid zal worden gegeven over de politieke
verantwoordelijkheid voor deze problematiek en de politiek-bestuurlijke consequenties
daarvan.

6.

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

Het CVIN neemt kennis van de mondelinge rapportage door HBVD.
7. Vergadering BIB-beraad d.d. 21 september 2000: mededelingen van Vz. Bib-beraad
HBVD doet mededelingen over het proces rondom de herziening van AAR9. Het CVIN
neemt hier kennis van.
8. Evaluatie nationale en internationale dreiging
DMID:

- geen mededelingen

HBVD:
plv. DGPZ:
9.

- geen mededelingen

Overige onderwerpen/rondvraag

Geen
N.B. De eerstvolgende CVIN-vergadering is op vrijdag 17 november 2000.
De coördinator van de inlichtingen,
veiligheidsdiensjten,

drs. W. ]. Kuijken
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