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Gen.Maj. J.A. van Reijn/Directeur MID

/BuZa

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van donderdag 14 september 2000, gehouden van
14.30 uur - 16.00 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.

vervangt vervangt
vervangt

zijn aanwezig bij de behandeling van de agendapunten l t/m 6.

1. Mededelingen van de voorzitter

Dit is de laatste vergadering van het CVIN met dhr. Geelhoed als coördinator

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 21 juli 2000

Akkoord

3. Notificatie van de Wiv (Telefax CDIU d.d. l september 2000)

De voorzitter concludeert dat de kritiek van de E.C. ten aanzien van de vitale economische
belangen in het taakartikel van de AIVD problematisch is. Het nationale economisch belang
rechtvaardigt geen handelsbelemmering. Het lijkt alsof de E.C. de Nederlandse Wiv heeft
uitgekozen als een test-case. De I&V-diensten dienen zich af te vragen of de argumenten voor
handhaving van het begrip vitale economische belangen sterk genoeg zijn om een eventuele
procedure bij het Europese Hof te doorstaan, daarbij in ogenschouw te nemend dat een
procedure tenminste 2 jaar duurt en in volle openbaarheid plaatsvindt.
Het CVIN ondersteunt deze conclusie en besluit dat de verdere behandeling kan plaatsvinden
in de Adviesgroep 7C, die voor dit specifieke geval gebruik maakt van in Europees recht
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gespecialiseerde juristen van de diverse ministeries. CVIN en - zonodig - MICIV worden bij
besluitvorming over de reactie naar de E.C. betrokken

4. Voorbereidende notities terzake Echelon

De voorzitter stelt voor om, ten behoeve van de MICIV, een notitie op te stellen die uit de
volgende elementen is opgebouwd:
a. een feitelijke en correcte technische beschrijving over de bestaande en te verwachten
ontwikkelingen op het terrein van de telecommunicatie en de onderschepping daarvan. In dit
deel te betrekken de vraag wat er op dit gebied aan de hand kan zijn en de beschrijving van
wijze waarop de I&V- en opsporingsdiensten op die ontwikkelingen reageren;
b. de problematiek van de interceptie. Daarbij te betrekken de juridische invalshoeken en de
mogelijkheden die ter bescherming tegen de interceptie van derden kunnen dienen;
c. een hoofdstuk over "Echelon" of daarmee in verband te brengen of vergelijkbare systemen.
Hierbij wordt tevens betrokken hetgeen zich in Europees en nationaal parlementair verband
voordoet;
d. een voorstel tot informatie van de TK, gebaseerd op bedoelde notitie.

Een als boven omschreven notitie wordt, voorzien van een oplegnotitie, via CVIN aan de
MICIV te voorgelegd. Daarbij wordt tevens aangegeven welke elementen aan de MR en
welke elementen aan de TK gerapporteerd kunnen worden. Dit laatste mede met het oog op
het voornemen van de TK om eind oktober 2000 een hoorzitting over het onderwerp Echelon
te houden.
Het CVIN stemt in met deze voorstellen.

5. Mededelingen over de situatie bij Philips Crypto

HBVD deelt dat de BVD een tweetal notitie in voorbereiding heeft. De eerste notitie gaat in
op het verbreken van de relatie tussen de staat, Philips en Philips Crypto en in de tweede
notitie wordt nader in gegaan op de vraag hoe de overheid op het wegvallen van Philips
Crypto moet reageren. Beide notities zijn echter nog niet geschikt voor verzending.
Het CVIN stemt in met het voorstel om de eerste notitie ter informatie van de MICIV af te
ronden.
Ten aanzien van de tweede notitie constateert de voorzitter dat er kennelijk geen
overeenstemming te verkrijgen is over de beveiligingsstandaarden. Pogingen om b.v. te
komen tot een standaard t.b.v. het rijksoverheidsintranet lopen vast. De voorzitter is van
oordeel dat BZK in deze een implementerende i.p.v. coördinerende rol zou dienen te spelen.
HBVD beraadt zich nog over vorm en inhoud van deze tweede notitie.

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

HBVD deelt mee dat de overgang naar wens verloopt. Over de rechtspositie van NBV-
personeel en over financiële kwesties is overeenstemming. De Stuurgroep zal op korte termijn
bijeenkomen om de inmiddels voorbereide convenanten te beoordelen en goed te keuren.

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



- 3 -

HBVD deelt voorts mee dat de feitelijk overgang van het personeel naar de BVD enigszins
vertraagd is en tenslotte dat met het NBV ook de Necom meeverhuist.

6a. Reisbeperkingen

Na toelichting van DMID gaat het CVIN akkoord met het voorstel om de MID het voortouw
te geven in de herziening van enkele KB 's inzake reisbeperkingen voor overheidspersoneel.
Bezien dient te worden of het mogelijk is om een ministeriële regeling in de plaats te zetten
van een KB.

7. Dreigingsanalyse

Het CVIN neemt kennis van deze analyse.

8. Evaluatie nationale en internationale dreiging

BVD:

9. Overige onderwerpen/rondvraag

Geen

De coördinator van de inlichtingen- en
vei ligheidsdiensten,
namens deze,
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