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Ingevolge besluitvorming in de CVIN-vergaderingen van 26 januari en 16 februari 2001
ontvangt u bijgaande inventarisatie van mogelijke actiepunten naar aanleiding van de
behandeling van de notities "Grootschalig afluisteren van moderne
telecommunicatiesystemen in de Ministerraad" en naar aanleiding van de
"Rondetafelgesprekken" van de vaste commissie voor Justitie van de T.K. over Echelon.
In z'n algemeenheid komt het CVIN tot het oordeel dat behandeling van onderstaande
actiepunten eind april 2001 afgerond moet kunnen zijn.
Actiepunten
Vraagstelling/Onderwerp

v

voortouw actie

a. n.a.v. de behandeling in de MR
Regelgeving bescherming Telecommunicatie is versnipperd en niet
actueel. Regering moet tekortkomingen wegwerken.
coördinatie / uitvoering

V&W

Uitwerking int. privaatrechtelijke beginselen tot regeringsstandpunt

Ju

initiëren van een internationale discussie over de int. rechtsbeginselen

Ju (Raad v. Europa)

Beleidsaanpak beveiliging gevoelige overheidscommunicatie

BZK/BVD

Regelgeving voor het tegengaan van onbevoegd aftappen

Ju
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b. n.a.v. de brief + nota van de minister van Defensie
Regeringsstandpunt bescherming telecommunicatiegeheim

Ju/BZK

toelichting standaardisatieproces voor cryptografische
beveiligingssystemen

V&W

Toelichting proces exportcontrole cryptografische producten

EZ

Wordt aandacht besteed aan de beveiliging van buikinformatie
(land-.zeekabels, satellieten straalverbindingen)
(Uitleg wijze van informatiebeveiliging)

V&W

Stand van zaken t.a.v. het handhavingbeleid van de aftapbepalingen
van de Telecornwet en beleidsvoornenems

V&W

Kunnen cryptografische beschermingsmaatregelen t.b.v. burgers/
bedrijfsleven zonder restrictie worden gebruikt

V&W/BZK/EZ

Stand van zaken TTP-project

V&W/EZ

c. n.a.v. de Rondetafelgesprekken in de TK

v

Regeringsstandpunt over de rol van VK als EU-partner

BZ

Uitleg samenwerkingsverband PIDS

Ju

Uitleg over rapportage aan TK over de JBZ-raad en besluitvorming
daarin

Ju/BZK

Uitleg over eventuele strijdigheid van Wiv- artikelen, waaronder
de search-artikelen met de Grondwet

BZK/CZW

Worden bevoegdheden/budgetten I&V-/opsporingsdiensten verruimd

De#BZK/Ju/AZ

Stimulering v.d. verkrijgbaarheid van sterke encryptie t.b.v. het
bedrijfsleven

BZK/EZ
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N.B.
Actiepunten die betrekking hebben op de Wiv en daarop betrekking hebbende vragen zijn
niet opgenomen.
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Ingevolge besluitvorming in de CVIN-vergadering van 26 januari 2001 ontvangt u bijgaande
inventarisatie van mogelijke actiepunten naar aanleiding van de behandeling van de notities
"Grootschalig afluisteren van moderne telecommunicatiesystemen in de Ministerraad" en naar
aanleiding van de "Rondetafelgesprekken" van de vaste commissie voor Justitie van de T.K.
over Echelon. Bijgaande inventarisatie is tot stand gekomen na ambtelijk overleg met alle bij
het CVIN betrokken partij en. Behandeling van deze actiepuntenlij st vindt plaats bij
agendapunt 3 van de CVIN-vergadering van 16 februari 2001.
l . Algemeen
TK-lid Van Oven heeft in een radio-uitzending aangekondigd een debat te willen met de
verantwoordelijke ministers. Alhoewel op dit moment nog niet duidelijk is of en wanneer een
dergelijk debat zal plaatsvinden wordt geadviseerd om een "vestzaknotitie" ten behoeve van
de ministers van BZK, Def en Ju voor te bereiden.
actie BZK/BVD, Ju/DGRh en Def/MID;
voorstel: uitvoering door Bureau Pids
Termijn: z.s.m.; bij voorkeur voor l maart
2. Actiepunten
Vraagstelling/Onderwerp

voortouw actie

termijn

Regelgeving bescherming Telecom is
versnipperd en niet actueel. Regering moet
tekortkomingen wegwerken
coördinatie/uitvoering

V&W

voor l april

Uitwerking int. privaatrechtelijke
beginselen tot regeringsstandpunt

Ju

voor l april

initiëren van een internationale discussie
over de int. rechtsbeginselen

Ju (Raad v. Europa)

Beleidsaanpak beveiliging gevoelige
overheidscommunicatie

BZK/BVD

Regelgeving voor het tegengaan van
onbevoegd aftappen

Ju

a. n.a.v. de behandeling in de MR

,

mei/juni

b. n.a.v. de brief + nota van de minister van Defensie
Regeringsstandpunt bescherming
telecommunicatiegeheim

Ju/BZK

voor l april

l

toelichting standaardisatieproces voor
cryptografische beveiligingssystemen

V&W

voor l april

Toelichting proces exportcontrole
cryptografische producten

EZ

voor l maart

Wordt aandacht besteed aan de beveiliging van
buikinformatie (land-,zeekabels, satellieten
straalverbindingen)(Uitleg wijze van
informatiebeveiliging)

V&W

voor l april

Stand van zaken t.a.v. het handhavingbeleid
van de aftapbepalingen van de Telecomwet en
beleidsvoornenems

V&W

voor l april

Kunnen cryptografische beschermingsmaatregelen t.b.v. burgers/bedrijfsleven
zonder restrictie worden gebruikt

V&W/BZK/EZ

voor l april

Stand van zaken TTP-project

V&W/EZ

voor l april

Regeringsstandpunt over de rol van VK
als EU-partner

BZ

voor l april

Uitleg samenwerkingsverband PIDS

Ju

medio maart

Uitleg over rapportage aan TK over de
JBZ-raad en besluitvorming daarin

Ju/BZK

medio maart

Uitleg over evt. strijdigheid van Wivartikelen w.o. search-art. met de Grondwet

BZK/CZW

voor l april

Worden bevoegdheden/budgetten I&V-/
opsporingsdiensten verruimd

Def/BZK/Ju/AZ

medio maart

Stimulering v.d. verkrijgbaarheid van sterke
encryptie t.b.v. het bedrijfsleven

EZ/BZK

voor l juni

c. n.a.v. de Rondetafelgesprekken in de TK

v

N.B.
Actiepunten die betrekking hebben op de Wiv en daarop betrekking hebbende vragen zijn
niet opgenomen.

