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MINISTERIELE COMMISSIE VOOR DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Nr. 16510

l.

Besluitenlijst van
de vergadering van
l juli 1997

Notulen van de vergadering van 27 september 1996
( nr. 16178)
Vastgesteld.

2.

Mededelingen
Geen.

3.

Besluitenlijst van de CVIN-plus-vergadering van
26 -juni {nr. 97G000075)
Deze besluitenlijst wordt betrokken bij
de behandeling van de navolgende agendapunten

Bij zondere Informatiebeveiliging (nrs. 97G000070,
96G000155 en 96G000155a)
De Commissie stemt in met de conclusies
van het CVIN-plus. De voorzitter van het
BIB-beraad zal ten behoeve van de ministers een
korte informatieve notitie opstellen over het
beleidsterrein waarop het BIB-beraad zich richt,
de verantwoordelijkheden, de wijze waarop daaraan
invulling wordt gegeven, de resultaten en de
raakvlakken met andere beleidsterreinen.
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5.

MICIV, l juli 1997

Stuurgroep operationele cryptografie en
interceptie: Evaluatie en goedkeuring begroting
(nr. 97G000069)
De Commissie aanvaardt de voorstellen
van de coördinator en stemt in met de
voortzetting van het samenwerkingsverband en de
toewijzing van het budget voor 1997 en tekent
daarbij aan dat het van belang is dat het
tapkamerproject van het ministerie van Justitie
blijft functioneren in het kader van het project
Nationaal interceptiecentrum.

6 . Voortzetting van de overeenkomst Staat - Philips
- Philips Crypto
(nr. 97G000071)
De Commissie stemt in met het voorstel
van het CVIN-plus. De Commissie tekent daarbij
aan dat bij het nader onderzoek niet aan de orde
is de vraag of de ondersteuning aan Philips
Crypto moet worden voortgezet maar wei de vraag
in welke vorm de relatie met Philips Crypto
gestalte dient te krijgen en welke rol de
overheid daarin dient te spelen.

7.
(MID nr. DIS 97002770)
De Commissie neemt kennis van deze
analyse en verzoekt het CVIN om na te gaan wat de
mogelijkheden zijn om te komen tot een beter
beeld van met name

8.

Inlichtingenplan BVD 1997
De Commissie neemt kennis van dit plan,

MICIV, l juli 1997

(BVD kenmerk 2294749-34 en aanvulling nr.
2300552-87)
De Commissie neemt kennis van deze
analyse en tekent daarbij aan behoefte te hebben
aan een nadere studie over de effecten van
ontwikkelingen in het buitenland op etnische
groeperingen in Nederland. De betrokken ministers
zullen de opdracht tot een dergelijke studie
nader formuleren aan de hand van een door de SG's
van AZ en Biza op te stellen vraagpuntennotitie.

2/7/1997

