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Gen.Maj. J.A. van Reijn/Directeur MID
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Agendapunten l t/m 4
'V&W

/EZ

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 26 januari 2001, gehouden van
14.30 uur -15.30 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.

vervangt HBVD.
zijn aanwezig bij de behandeling van de agendapunten l t/m 4.

1. Mededelingen

De Tweede nota van wijziging en de Nota naar aanleiding van het nader verslag bij het
wetsvoorstel Wiv zullen voor de CVIN-vergadering van februari geagendeerd worden.

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 14 december 2000

Akkoord.

Naar aanleiding van de besluitenlijst:
punt 2: In relatie tot de brief van de coördinator aan de leden van de MICIV, kenmerk

01G398888 wordt ten overvloede opgemerkt dat ook ten aanzien van een eventuele
vergroting van de formatie van de AIVD in het kader van de buitenland taak de
afweging over daarmee samenhangende financiële claims binnen het reguliere
begrotingsproces zullen plaatsvinden.

punt 3: merkt op dat door de hectiek rondom de afwerking van de notities over het
grootschalig afluisteren een zorgvuldige interdepartementale afstemming tussen alle

FA 's.r.ravpnhaoo - Rinnpnhnf 90 - Tel Cf>7m ï ï f , 41 00 - Fav C0701 ^



- 2 -

betrokkenen niet ten volle heeft plaats gehad. Hij vraagt aandacht voor een ordelijk
verloop van het nu nog te volgen traject.

punt 5: Dhr. Meulmeester geeft nadere bijzonderheden van zijn gesprek met de leiding van het
Kernteam N.O. Nederland over de informatiebereidheid van Nederlandse bancaire
instellingen. onderschrijft de constatering dat de medewerking van
banken bij politionele onderzoeken soms te wensen over laat. De coördinator zal dit
aspect aan de orde stellen in een gesprek dat hij binnenkort zal voeren met de top van
De Nederlandse Bank. Ju zal deze problematiek tezamen met de BVD nader
onderzoeken en bezien of de vraagstelling van de MICIV beantwoord kan worden.

3. Besluiten van de MICIV en de MR inzake de notities "Het grootschalig afluisteren van
moderne telecommunicatiesystemen"

Het CVIN is van oordeel dat het besluit van de MR om verdere notities over dit onderwerp te
laten behandelen in de Raad voor Justitie, Bestuur en Veiligheid (RJBV) er niet toe moet
leiden dat de I&V-diensten bij de hen regarderende onderwerpen niet meer goed betrokken
worden. Verder constateert het CVIN dat de notities vragen en acties kunnen oproepen die de
verantwoordelijkheid van meerdere ministers raken.
Besloten wordt dat de secretaris tezamen met de schrijversgroep als handreiking naar BZK de
acties inventariseert die kunnen voortvloeien uit de notities, de besluitvorming in de MR en de
hoorzitting van de TK en daaraan toevoegt welk ministerie daarvoor primaire
verantwoordelijkheid draagt en op welke termijn er gerapporteerd zou moeten worden. Dit
overzicht wordt besproken in de eerstvolgende CVIN-vergadering met het oog op
verstrekking aan het ministerie van BZK.

4. Hoorzitting Echelon

Een MID-verslag van het verloop van de hoorzitting wordt ter vergadering aan de leden
uitgereikt. Het CVIN verwacht een nadere discussie over de artikelen in de Wiv die verband
houden met het afluisteren van telecommunicatie bij de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel Wiv. Voorts kunnen kamervragen over dit onderwerp verwacht worden. De
vraag naar bescherming tegen grootschalig afluisteren zal naar verwachting van het CVIN de
discussie over de noodzaak tot instandhouding van nationale cryptofaciliteiten beïnvloeden.

5. Evaluatie nationale en internationale dreiging

BVD:
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6. Overige onderwerpen

deelt mee dat met de overgang van het NB V naar de BVD eveneens de dossiers
inzake Philips Crypto aan BZK zijn overgedragen.

N.B. De eerstvolgende CVIN-vergadering is op vrijdag 16 feburari 2001. De vergadering van
maart is verplaatst naar 28 maart 2001.

De coördinator van de inlichtingen en
veiligheidsdiensten,

drs. W. J. Kuijken
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