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Betreft:

Oplegbrief bij de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en .
Koninkrijksrelaties en bij de brief van de coördinator I& V.

I . Inleiding

",......,.

Bijgaand treft u twee brieven aan, die u ter instemming worden voorgelegd, te weten
a.
de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kenmerk
1683466/01 de dato 12 april 2001 inzake Philips Cryptoen
b.
de brief van de coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
d.d. I mei 2001 kenmerk 01M405646 waarin wordt voorgesteld het CVIN-plus op te
heffen en mr.drs. R.K. Visser te benoemen tot plaatsvervangend coördinator.

2 . De keuze voor een pro forma-Miciv
De in de brieven opgenomen beslispunten worden aan u ter aceordering voorgelegd via een
pro forma MICIV. Voor deze weg is gekozen omdat over de inhoud van beide brieven
instemming bestaat bij de in de MICIV vertegenwoordigde ministeries. Het CVIN is in de
vergadering van 28 maart jl. akkoord gegaan met beide brieven en met het voorstel de uit de
brieven voortvloeiende beslispunten aan de MICIV voor te leggen.
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3. De beslispunten

U wordt verzocht om in te stenunen met de volgende beslispunten:

beslispunt 1: De MICIV stemt in met de wijziging van de samenwerking met Philips
Crypto.
beslispunt 2: De MICIV stemt in met het voorstel tot het aanwenden van de vrijgevallen
gelden voor knelpunten op de korte termijn en onderzoek naar
oplossingen op de langere termijn, op basis van een daartoe strekkend
plan van aanpak in overeenstemming met de betrokken ministeries.
beslispunt 3: De MICIV stemt in met de opheffing van het CVIN-plus.
beslispunt 4: De MICIV stemt in met de benoeming van mr. drs. R.K. Visser tot
plaatsvervangend coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Indien deze beslispunten aanleiding geven tot opmerkingen kunt u deze tot dinsdag 8 mei
2001, 10.00 uur berichten aan de secretaris van de MICIV (
).

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

drs. W .J. Kuijken
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