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Aan de leden van de CVTN:
'Ju

hr. S J. van Hulst/Hoofd BVD
drs. K.M, Meuhneester/AZ
Gen.Maj. J.A. van Reijn/Directeur MID

/BuZa

Agendapunten l t/m 3
/V&W

/EZ

Besluitenlijst van de CVlN-vergadering van woensdag 28 maart 2001, gehouden van
14.30 uur - 15.30 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.

mr. vervangt dhr. ; drs. vervangt dhr.
De heren zijn afwezig.
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l. Mededelingen

HBVD deelt mee dat mr. T.P.L. Bot, mi Ovj te Amsterdam, is benoemd tot plv. HBVD. Naar
erwachting zal dhr. Bot nog voor de zomer in dienst kunnen tredea.
HBVD deelt ter vergadering een concept-vervolgnotitie Philips Crypto uit. Deze notitie wordt
'behandeld bij agendapunt 3.
DMID deelt mee dat is benoemd tot plv, DMID. wordt
aangesteld m de rang van commodore en zal zijn werkzaamheden bij de MID eveneens voor
de zomer aanvangen.

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 16 februari 2001

Akkoord.

Naar aanleiding van punt 2 van de besluitenlijst wordt een van het Kernteam. Noordoost
Nederland ontvangen vraagstelling ter vergadering uitgereikt. De notitie gaat veel verder dan
aangekondigd. HBVD neemt deze vraagstelling mee in zijn gesprek met dhr. Wellink en zal



tevoren overleg plegen met het Kernteam over de precieze bedoeling van de notitie en het
voortraject

3, Coacept-brief van de coördinator aan de leden van de MICIV inzake
1. de opheffing van het CVIN-plus en
2. de benoeming van een plaatsvervangend coördinator

Het CVIN stemt in met de in de brief ven'atte voorstellen. Het CVIN stemt eveneens in met
de concept-vervolgnotitie van de minister van BZK inzake Philips Crypto. Beide brieven
worden, voorzien van een oplegbrief van de coördinator, voor instemming (via een siient
procedure) aan de MIC1V voorgelegd.

4. Evaluatie nationale en internationale dreiging

DMID:

HB'VD:

5. Overige onderwerpen / rondvraag

DMID: a. Discussie Echelon in Commissie ÏVD van de TK

De Cie IVD gaf aan het regeringsstandpunt t.a.v. het afluisteren door bondgenoten nog niet op
alle punten bedredigend te vinden. M.h.o.o. openbare behandeling in de TK dienen de
betrokken bewindspersonen hierop ie worden voorbereid. Daarbij ware ook aandacht te
schenken aan de ontwikkelingen in het internationale recht en de middelen die overheid,
burger en het bedrijfsleven bescherming bieden tegen illegaal afluisteren. De Adviesgroep 7C
wordt verzocht dit ten behoeve van het CVIN voor te bereiden.

b. Rejsbeperkmgen

De nieuwe Wiv voorziet in een ministeriële regeling waarin aan l&V-personeel
reisbeperkingen kunnen worden opgelegd. De opstelling van een dergelijke regeling wordt
door de MID getrokken. Ben ambtelijke ad hoc groep bestaande uit de MID, BVD, BZ en de
secretaris stelt ten behoeve van het CVIN een notitie op waarin de redenen voor een besluit
tot het vaststellen van reisbeperkingen worden verduidelijkt en waarin de daarvoor geldende
criteria worden aangegeven.
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Dhr. Meulmeester licht het CVIN in over de situatie bij het OPCW en meldt daarbij dat zijn
bemoeienis met het OPCW inmiddels definitief beëindigd is.

Dhr informeert het CVIN over een discussie met de Antilliaanse regering ta.v.
de opsporing van drugs- en witwasdeiicten.

N.B. De eerstvolgende CVIN-vorgadering is op dinsdag 17 april 2001 om 14.30 uur.

De coördinator van de inlichtingen en
veili gheidsdiensten,

drs. W. J. Kuijken
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