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MINISTERIëLE COMMISSIE VOOR DE
INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Nr. 15583 Besluitenlijst van
de vergadering van
4 juli 1995

1. Notulen van de ver_q_aderinq .van 24 januari 1995
(nr. 15408)

Vastgesteld.

2. Cryptoproblematiek
(covernota en beslispuntennota nr. 95G000069/70
d.d. 22-6-1995) (besluitenlijst van de
CVIN-plus-vergadering nr. 95G000074 d.d.
3-7-1995, punt l)

De commissie stemt in niet het voorstel
tot instelling, voorshands voor een proefperiode
van l jaar, van een samenwerkingsverband gericht
op de praktische aanpak van de operationele
cryptoproblematiek. Bij dit samenwerkingsverband
zijn betrokken de ministeries van Binnenlandse
Zaken (Binnenlandse Veiligheidsdienst-BVD),
Defensie (Technisch Informatieverwerkingscentrum
TIVC en Nationaal Bureau voor
Verbindingsbeveiliging-NBV) en Justitie
(Gerechtelijk Laboratorium-GL).

De commissie gaat voorts akkoord met de
volgende aan haar door het CVIN-plus voorgelegde
en door haar nader geammendeerde beslispunten:

Beslispunt II..!__:_
De overeenkomst tussen de Staat en

Philips Crypto zal ook in relatie tot de
operationale aanpak van de cryptoproblematiek
worden geëvalueerd. Het CVIN zal bij deze
evaluatie, die eind 1995 dient aan te vangen en
medio 1996 moet zijn afgerond worden betrokken.

Beslispunt II.2:
Het treffen van wettelijke maatregelen

in het kader van offensieve cryptoproblematiek is
noodzakelijk. Bij de voorbereiding daarvan door
een werkgroep onder leiding van Justitie zal ook
Verkeer en Waterstaat betrokken worden.
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Beslispunt II. 3:
Het CVIN is voorshands en uiteraard

onder ministeriële verantwoordelijkheid
beslissingsbevoegd ten aanzien van
meningsverschillen over de exploitatie ter
terechtzitting van gedecrypteerde gegevens,
zolang voor deze beoordeling geen objectieve
criteria zijn overeengekomen. Elk hierbij
betrokken CVIN- lid kan een veto uitspreken tegen
exploitatie ter terechtzitting van gedecrypteerde
gegevens .

Beslispunt II . 4 :
De MICIV is van oordeel dat voor het

voorgestelde samenwerkingsverband adequate
financiële voorzieningen dienen te worden
getroffen. De minister van Financiën zal tijdens
de a. s. begrotingsbesprekingen in het kabinet een
f inancieringsvoorstel doen.

Het samenwerkingsverband zal in eerste instantie
voor een proefperiode van een jaar van start
gaan, met ingang van l januari 1996. In het
midden van deze proefperiode zal het CVIN het
samenwerkingsverband nader evalueren, opdat de
MICIV medio 1996 een besluit over de voortzetting
van het samenwerkingsverband kan nemen. Ook de
belangen van BZ zullen in deze evaluatie v/orden
meegewogen .

Uitgangspunt is dat het samenwerkingsverband zal
uitmonden in een structureel samenwerkingsverband
dat zich zal richten op het bereiken van een
ambitieniveau van tenminste 80% ontcijfering.

De aansturing en de organisatiestructuur van het
samenwerkingsverband zal nader worden uitgewerkt
door het CVIN dat tevens wordt belast met het
opstarten van het samenwerkingsverband. De
samenwerking zal uiterlijk l januari 1996 van
start gaan. Daarop vooruitlopend treffen TIVC,
NBV en GL de nodige voorbereidingen.

Beslispunt II. 5;
HMID, HBVD en DGPC informeren elkaar

over voorgenomen en bestaande samenwerking van
hun diensten met bevriende buitenlandse diensten.
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