
Kabinet van de Minister-President
Ministerie van Algemene Zaleen

Datum: 3 april 2002
Kenmerk: 02G427884
Rubr. ambt:
Einddatum rubr.: aanw. 18

Aan de leden van het CVTN:
'Ju

hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Gen. Maj. J.A. van Reijn/Directeur MID

/BuZa
mr.drs. R.K. Visser/AZ,
Alsmede (agendapunten l en 2):

EZ
i/V&W

loco-SG Fi
en de Secretarissen-generaal:
drs. J.W. Holtslag/BZK
drs. DJ. Barth/Def
mr. H.C.J.L. Borghouts/Ju
mr. F.A.M. Majoor/BZ

Besluitenlijst van de CVEN-vergadering van vrijdag 29 maart 2002, gehouden van
14.00 uur - 16.00 uur in Commissiekamer 3 van het Kabinet MP.

vervangt DGPZ; < vervangt < , de heren Barth,
en Majoor zijn afwezig.

1. Mededelingen
a. De MICIV is verplaatst van 9 naar 16 april, aanvang te 10.00 uur. DMID voegt toe dat de

minister van Defensie verhinderd is en vermoedelijk vervangen wordt door de
staatssecretaris.

b. De coördinator de plv. coördinator en de secretaris hebben een bezoek aan het VK
gebracht met het doel om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de coördinatie in het
VK gestalte heeft gekregen en de organisatie van de buitenlandtaak. Een verslag van dit
bezoek wordt aan de leden van het CVIN toegezonden.

c. Aan de MICIV wordt voorgesteld om, tengevolge van een interne herschikking van taken
bij AZ, mr. drs. R.K. Visser te benoemen tot coördinator en de raadadviseur Veiligheid,
mr. G.P. van de Beek tot plaatsvervangend coördinator. Het CVIN heeft geen bezwaar
biertegen.

d. Ten behoeve van de afronding van het wetgevingstraject is overleg gevoerd met de
voorzitter van de Cie IVD van de Tweede Kamer. Naar het zich laat aanzien zal



hoofdstuk VI van de Wiv (Toezicht en Klachtbehandeling) op 15 april in werking kunnen
treden. De rest van de Wiv volgt dan op 29 mei)

2. Voorbereiding van de MICIV-vergadering van 9 april
a

Het CVIN stemt ermee in dat de notitie en oplegnotitie aan het CVIN worden voorgelegd.
HBVD zal enkele saillante zinsneden die nu in de bijlage zijn vermeld, opnemen in de
oplegnotitie.

(

i

Het CVIN stemt ermee in dat d e MICIV wordt voorgelegd.

devoleende onderwerpen:

- de mogelijke belemmeringen voor een effectieve aanpak in onze nationale wetgeving;
- de problematiek van de verschillende onafhankelijk van elkaar werkende loketten in '

Nederland
- het (averechts) effect dat een klassieke westerse benadering op Islamieten kan hebben.

> geeft aan dat hij de notitie nog aan de MinDef voor zal leggen. Het CVIN gaat
ermee akkoord dat de notitie ter kennisneming aan de MICIV wordt gezonden; dit is met
name ook relevant i.v.m. opleiding in wapens en wapengebraik.

e. Veilig communiceren
Ie. Nota Cryptofaciliteit (BVD-notitie nr 1818930/01 + oplegnotitie)

DMID zegt dat Defensie nog een voorbehoud maakt t.a.v. het in de notitie gepresenteerde
financieringsvoorstel. Het CVIN stemt ermee in dat de notitie aan de MICIV wordt
voorgelegd en dat wordt aangegeven op welke punten er overeenstemming is bereikt en
op welke punten nog niet. In de oplegnotitie wordt nog het volgende expliciet
opgenomen:
a. de (eerdere) MICIV-besluitvorming t.a.v. Philips Crypto
b. een extra beslispunt dat, indien een ministerie staatsgeheimen wil communiceren, dit

geschiedt via een nationaal goedgekeurd apparatuur en dat dat ministerie zich daartoe
(verplicht) tot de Cryptofaciliteit went.

c. als aansturingmodel wordt niet voor het BIB-beraad gekozen maar voor een verband
van de vier meest betrokken departementen. Dit vanwege het voornemen om het BIB-
beraad op te heffen.

d. een helder beslispunt t.a.v. de financiering



<

2e. Notities Veilig communiceren

a. Er kan volstaan worden met de aanbieding van de koepelnota aan MICIV en MR. De
achterliggende documenten behoeven op dit moment niet per se aan de ministers te
worden aangeboden.

b. TopNet: de in de koepelnota opgenomen beslispunten worden aangepast aan de
besluitvorming in het SG-beraad waarvan kern is dat, als het DTO-onderzoek, inclusief
risicoanalyse, nut en noodzaak van TopNet uitwijst, de ministeries de principiële
bereidheid hebben uitgesproken om mee te doen aan de ontwikkeling van TopNet en
daaraan ook financieel bij te zullen dragen. Een separate en op basis van de uitkomst van
het onderzoek uitgewerkte go/no go beslissing - ook ten aanzien van de financiering -
dient dan nog wel aan SG-beraad/MR te worden voorgelegd te worden. Voorts zouden,
ter onderbouwing van het voorstel ta.v. TopNet enkele meer tot de verbeelding
sprekende voorbeelden door BZ/BVD/MID moeten worden toegevoegd. In de koepelnota
wordt aandacht geschonken aan de haalbaarheid van het project, de (nadelen van de)
beoogde kring van gebruikers, de mogelijkheden tot uitbreiding en de geboden
beveiliging.

c. Telefonie: zowel in de MICIV als in de MR zal een model van de mobiele cryptotelefoon
getoond worden. Ministers een staatssecretarissen moeten zich bewust zijn van de
beslissing en de toestellen wel gaan gebruiken (als enige - zakelijke - telefoon).

N.B. het advies is de notitie cryptofacilitiet en de koepelnota zowel in de MICIV als in de
Ministerraad te bespreken.

3. Besluiten van de CVIN-vergadering van 22 februari 2002

Agendapunt 6. Overige onderwerpen / rondvraag onder d. Analyse SIGENT:
Het CVIN stemt in met de door DGRh voorgestelde wijziging van dit punt. De tekst daarvan
luidt nu:
"DGRh informeert naar het plan van aanpak t.a.v. de interceptie. De coördinator deelt mede
dat een eerste gesprek tussen hem en beide diensten heeft plaatsgevonden. DMID merkt op
dat de activiteiten van het LIQ nog niet worden betrokke deze

l DGRh merkt op dat de politie een relatief
klein bedrag onder de titel interceptie heeft ontvangen en daarmee voortvarend aan de slag is
gegaan; plannen van de MID op dit punt zijn zeker niet zo concreet en vergevorderd. Het
CVIN constateert dat ook op dit punt een gezamenlijke aanpak het uitgangspunt moet zijn en
dat investeringen in elkaar overlappende activiteiten in principe ongewenst zijn. DGRh zal
de voorzitter van de Beleidsgroep PEDS vragen om hierover met de MID in overleg te
treden, alvorens definitieve investeringsbeslissingen te nemen. Overigens merkt hij op dat de
politie vraagt om gerichte interceptie en dat de rechter daar hoge eisen aan stelt (in
tegenstelling tot de aanpak van de MED)."
DGRh deelt in aansluiting hierop mee dat Justitie en de MID dit onderwerp verder zullen
bespreken nadat de diverse offertes zijn ontvangen.
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4. Een Europese inlichtingencapaciteit (nagezonden BZ-discussiestuk)
Het CVIN besluit om de MICIV te informeren over de in de notitie geschetste
ontwikkelingen en daarin aan te geven dat de Nederlandse inlichtingendiensten voornemens
zijn om aan te sluiten bij het door Solana gestarte initiatief. BZ zal hiertoe een - korte -
informatieve notitie t.b.v. de MICIV van 16 april 2002 opstellen. Daarin zal worden
aangegeven dat de MICIV nader geïnformeerd zal worden zodra er sprake is van meer
vastomlijnde ontwikkelingen op dit vlak.

Het CVTN neemt met mstemrning kennis van deze notitie met dien verstande dat daaruit de
volgende zinsneden worden verwijderd:
a. pag. 3, Ie alinea: "Van het ministerie van .... ingrijpen in Irak."
b. pag 4: "Op dit moment zal plaatsvinden."

6. Evaluatie nationale en internationale dreigt
MED:

7. Overige onderwerpen / rondvraag
Geen.

De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,

(C drs. W.J. Kuijken


