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Aan de leden van de MICIV 

Bijgaand zend ik u de besluiten van de vergadering van het CVIN-plus 
d.d. 23 november 2000 ten behoeve van de vergadering van de MICIV van 
28 november 2000. 

I. Notificatie wetsvoorstel W iv 

a. Het CVIN-plus merkt op dat de door de Europese Commissie voorgestane lijn zijn 
grond vindt in de aandacht van de Europese Commissie voor de interne EU-markt. Als 
gevolg daarvan doet zich het risico voor dat Europa t.o.v. bijvoorbeeld de V.S. of 
andere economische blokken op een achterstandspositie worden gezet voor zover het 
gaat om het doen van onderzoeken naar vitale economische belangen. Het CVIN-plus 
meent dat op dit punt een discussie op Europees niveau gewenst is. 

b. Het CVIN-plus stelt de leden van de MICIV voor om in te stemmen met de in de brief 
van de minister van BZK geformuleerde beslispunten. 

2. Het grootschalig afluisteren van moderne telecommunicatie. 

2 .1 Het CVIN-plus stelt de leden van de MICIV voor om aan de rapportage van de 
verbinden: 

b. 

c. 

d. 
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e. 

f. 

g. Q\·erheden dienen burgers ( ere 
onbeYoegd afluisteren of intercepteren van communicatie. 

Voorts stelt het CVIN-plus voor om de rapportage te en op 
openbaarheid van best uur neergelegde criteria voor openbaarmaking en de aldus 
ontstane rapportage, aangevuld ml:!t de toevoeging van de onder punt 2.2 genoemde 
elementen, ter kennis te brengen Yan de Ministerraad en, in vervolg daarop, aan de 

Tweede Kamer. 

3. Philips Crypto 

Naar aanleiding van dit agendapunt merkt het CVIN-plus op dat: 
n. de bij lage waarin de afbouw van de contractuele relatie met Philips Crypto is 

beschreven een bestandsopname is. De feitelijke situatie kan inmiddels op enkele 
ondergeschikte onderdelen gewijzigd zijn . 
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b. het ministerie van Defensie momenteel een conflict heeft met Philips Crypto terzake 
van mankementen aan de door Philips Crypto aan Defensie geleverde en inmiddels 
deels betaalde V -kaart. 

Het CVIN-plus stelt de leden van de MICIV voor om in te stemmen met de door de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgestelde lijn. 

De coördinator van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, 

drs. W.J. Kuijken 
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