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Ex . nr .
KA 436/06 - ZEER GEHEIM-PERSOONLIJK
Bijlagen: 1 verslag

1 ontwerp-besluit
1 verzendlijst
' s-Gravenhage , 9 april 1957.

Hierbij doe ik U toekomen het verslag van
de vergadering van 2 april j.l., zomede van de tekst
van het ontwerp-besluit, zoals deze in die vergadering is vastgesteld.
Tot mijn spijt verzuimde ik in de vergadering de datum van onze volgende bijeenkomst ter sprake
te brengen. Zonder tegenbericht Uwerzijds neem ik aan,
dat dit zal zijn de eerste dinsdag in mei, te weten
dinsdag 7 mei a.s. te 14.00 uur in het Ministerie van
Algemene Zaken.
De in die vergadering ter sprake te brengen
onderwerpen hoop ik tijdig te Uwer kennis te brengen.
De Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten,

.J. Kist.

Aan: Zie bijgaande verzendlijst.

VERZENDLIJST.

Ex.nr,

Mr. S.J. baron Van Tuyll vant
Serooskerken
Commandeur J.P. van Duim
Kol. F.E. Lagerwerff
Lt.Kol. J.P. Oele
'r. L. Einthoven
Mr. J.M. Kielstra
Majoor van de Grote Staf
J.J.L. "baron Van Lynden
Archief

Secreta'ris-G-eneraal van het
Ministerie van Buitenlandse
Zaken

1

Hoofd Marine Inlichtingen
Dienst

2

Hoofd Militaire Inlichtingen
Dienst

3

Hoofd Luchtmacht Inlichtingen
Dienst
4
Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst

5

Plv.Hoofd Buitenlandse Inlichtingen Dienst

6

Hoofd Sectie Algemene Zaken
van de Generale Staf

7
8 —

C-iwo^vJ i "i j/4 A ;'/ i f /

COÖRDINATOR VAN DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN.

/

ZEER GEHEIM.
Ex.nr.
VERSLAG VAN HET BESPROKENE IN DE VERGADERING
_
VAN DINSDAG 2 APRIL 1957.
_
Aanwezig de heren;
F. J. Kist, Voorzitter
J.F. van Duim, bijgestaan
door J. Nieuwenhuyzen
F. E. Lagerwerff
J. P. Oele
Mr. L. Einthoven en
Mr. J. S. Sinninghe Damsté
Mr. J.M. Kielstra, bijgestaan door Mr. Th. W. Crul
Mr. E. Schokker

(Coördinator van de Inlichtingen
en Veiligheidsdiensten)
(Marid)
(M.I.D. )
(Lu.I.D. )
(B.V.D. )
(B.I.D. )
(Ministerie van Buitenlandse
Zaken)

Verhinderd:
Mr. S. J. baron Van Tuyll van Serooskerken
Mr. C.B. Labouchère
J. J. L. baron Van Lynden.

1. De Voorzitter deelt mede, dat behalve de reeds in de vorige
vergadering besproken opmerkingen van de heer Felderhof
ten aanzien van het ontwerp-besluit tot instelling van het
C.V.I.N., nog opmerkingen zijn binnengekomen van het Hoofd
van de B.V.D. en van de Generale Staf. In verband hiermede
stelt hij voor het ontwerp in deze vergadering geheel door
te nemen. De vergadering stemt hiermede in.
Als eerste punt vermeldt de Voorzitter, dat de juridische
afdeling van de Generale Staf heeft gesuggereerd, dat de
instelling van het C.V.I.N. bij Koninklijk Besluit zou moeten worden geregeld. Spreker is het daarmede niet eens. Hij
meent, dat door instelling van het C.V.I.N. op het gebied
van rapportage aan de regering, uitvoering wordt gegeven
aan de wens tot coördinatie, welke in het K.B. nr. 51 is
neergelegd en waarvan de uitvoering aan de Coördinator is
opgedragen.
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Het is bepaald niet zijn bedoeling een nieuwe vorm van
coördinatie te creëren, waarvoor een K.B. wellicht nodig zou
zijn, maar hij beoogt slechts een zekere formalisering te
verkrijgen van een samenwerking, welke hij als Coördinator
ook zonder instelling van een Comité zou kunnen tot stand
brengen. Hij meent, dat deze formalisering nuttig zal zijn,
enerzijds opdat de regering wete, dat rapportage en appreciaties van het C.V.I.N. inderdaad de mening van het gecombineerde inlichtingenapparaat weergeven en anderzijds, teneinde de regering in staat te stellen het geven van opdrachten of het stellen van kernvragen aan dat gecombineerde
inlichtingenapparaat in zijn geheel op eenvoudige wijze mogelijk te maken. Bovendien wijst spreker erop, dat uit practische overwegingen een besluit van de Minister-President
te verkiezen is boven een K.B., niet alleen ter wille van
een spoedige tot standkoming van het C.V.I.N., maar ook met
het oog op later wellicht aan te brengen wijzigingen of
zelfs intrekking, hetgeen bij een K.B. - waarbij waarschijnlijk de Raad van State moet worden gehoord - veel bezwaarlijker en zeker veel tijdrovender is dan bij een ministrieel
besluit.
De vergadering is na enige discussie van oordeel,
dat een ministerieel besluit te verkiezen is boven een K.B..
Hierna komt ter sprake een voorstel van de Generale
Staf om:
a. artikel 1 van het ontwerp-besluit te vervolgen met de
woorden:"ressorterende onder de Algemene Verdedigingsraad"
zulks in overeenstemming met het Comité V.C.S. en de
C.A.V. en
b. de rapportage aan de Voorzitter van de Algemene Verdedigingsraad te doen geschieden.
In de over dit voorstel ontstane discussie blijkt, dat de
algemene opinie is, dat door deze toevoeging aan artikel 1
het Comité een te zwaar karakter zou krijgen. Bovendien zou
het besluit dan niet in overeenstemming zijn met het K.B.
nr. 51, daar dan de coördinatie van de diensten eigenlijk
bij de A.V.R. zou worden gelegd. Naar voren kwam, dat rapportage aan de A.V.R. in vredestijd zeer onpractisch zou
zijn, daar deze Raad slechts zeer zelden vergadert.
Besloten wordt in het ontwerp.artikel 1 in de bestaande vorm te handhaven en op te merken, dat de rapportage
aan de regering, zonder dit nader te preciseren, zal geschieden.
Bij de artikelsgewijze bespreking werd naar aanleiding van enige opmerkingen naar voren gebracht, dat het
aanbeveling verdient de drie taken van het C.V.I.N., n.l.:
'
rapportage
taakverdeling naar aanleiding van regeringsinstructies en
taakverdeling in verband met eigen initiatief,
duidelijk te doen uitkomen in artikel 3 a, b en c.

'
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'
De vergadering is van oordeel, dat de taken
van
Voorzitter en leden (ontwerp art. 6 en 7) in het besluit
gevoeglijk onvermeld kunnen blijven en dat het artikel omtrent het secretariaat verduidelijking behoeft. Voorts werden nog enige redactieverbeteringen aangebracht.
Opgemerkt wordt o. a., dat hoewel de redactie van artikel 3 a:
"De regering ten dienste van haar gezamenlijk beleid te
voorzien, enz.", taalkundig niet geheel zuiver is, deze
toch gehandhaafd zal worden, aangezien de bedoeling duidelijk is en geen betere redactie 'kon worden gevonden.
Tenslotte wordt de tekst van het ontwerp vastgesteld c. f. de bijlage van dit verslag.
~
Als tweede punt van bespreking wijst de Voorzitter erop,
dat bestudering van het internationaal communisme geschiedt
bij de B. V. D. , enige afdelingen van Buitenlandse Zaken,
B.I.D. en M.I.D.. Hij merkt op, dat periodieke rapportage
geschiedt door de B, V. D. in de maandoverzichten en dat ook
incidenteel nog wel door deze dienst wordt gerapporteerd.
Spreker heeft vernomen, dat andere instanties b. v. Buitenlandse Zaken het door de B. V. D. in de maandoverzichten
gegeven oordeel niet steeds onderschrijven en vraagt zich
af of dergelijke overzichten niet in overleg met de andere,
het communisme bestuderende, instanties zouden kunnen worden
opgemaakt.
Ook stelt spreker de vraag of, hoewel naar zijn
mening de B. V. D. als basis voor het beoordelen van het
communisme in Nederland, het internationaal communisme
grondig moet bestuderen, de rapportage eigenlijk wel op
het terrein van de B. V. D. ligt.
De heer Eint hoven benadrukt dat studie van het
internationaal communisme voor de B. V. D. noodzakelijk is.
De periodieke rapportage in de maandoverzichten voldoet
volgens spreker aan een behoefte bij de afnemers. Hij noemt
in dit verband in het bijzonder de P. G. 's. De incidentele
rapportage, zoals b. v. die omtrent de wijzigingen in de
leiding der U. S. S. R. van eind maart 1957, is meer als een
toevallige bate te beschouwen.
De heren Kielstra en Crul wijzen erop, dat, hoewel wellicht meer incidenteel dan bij de B. V. D. , ook bij
de B.I.D. voor beoordeling van de politieke situatie studie
nodig is.
De heer Schokker merkt op, dat de B. V. D. -rapportage een nuttig overzicht geeft, maar dat bestudering op
Buitenlandse Zaken uiteraard nodig blijft. Ook M.I.D. en
Marid maken een nuttig gebruik van het naando ver zicht en
zouden dit niet gaarne missen.
^
Uit de discussie komt naar voren, dat aangezien
/
bij alle instanties, die zich met bestudering van het
communisme bezighouden, deze studie gericht is naar de aard
van de dienst, een gecombineerd studieorgaan niet practisch
zou zijn. Wel echter zou het nuttig zijn, wanneer meer
_ 4 _
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overleg zou worden gepleegd en van eikaars studie zou kunnen worden geprofiteerd.
Alle aanwezigen zijn het eens over het nut van
de periodieke rapportage door de B.V.D. in de maandberichten en menen dat deze rapportage aan "belangrijkheid zal kunnen winnen, wanneer daarin ook met de visie van Buitenlandse Zaken en van de B.I.D. zal worden rekening gehouden.
De heer Sinninghe Damsté (de heer Einthoven heeft
de vergadering verlaten), zegt toe, het concept voor het
hoofdstuk "Communisme internationaal", wanneer dit bij de
B.V.D. gereed is, te zullen doen toezenden aan Buitenlandse
Zaken en aan de B.I.D.. Na bestudering aldaar zal dan een
gedachtenwisseling tussen de opsteller en de vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken en de B.I.D. plaats hebben,
waarvan het resultaat in de definitieve tekst van het overzicht kan worden verwerkt.
Ter sprake kont het nut van de bestudering van
Russische publicaties in de oorspronkelijke taal. De heer
Nieuwenhuyzen biedt aan bij de tolkenopleiding van de
K.L.M, vertalingen te doen verrichten.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter hierop de vergadering.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

9 april 1957
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CONCEPT
KABINET VAN JE MINISTER-PRESIDENT
KA .../06/80-VERTROUWELIJK

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
in deze handelende mede namens zijn Ambtgenoten van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Pu"bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van Marine, van Oorlog en van Buitenlandse Zaken;
Overwegende
1 . dat in tijden van oorlog of oorlogsgevaar de Regering
moet kunnen "beschikken over inlichtingenrapporten en appreciaties van de toestand, waarin al hetgeen aan inlichtingen van belang voor haar gezamenlijk beleid is ingewonnen in overzichtelijke vorm is samengevat.
2 . dat voor het verzorgen van de rapportage, bedoeld onder
sub 1 een orgaan moet worden ingesteld, waarin behalve
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken is vertegenwoordigd, zulks
teneinde zowel het politieke aspect tot uiting te doen
komen, als van de vele op dat Ministerie binnenkomende
inlichtingen gebruik te kunnen maken.
3 . dat het verstrekken van een appreciatie van de militaire
situatie aan de Regering een verantwoordelijkheid is van
het Comité Verenigde Chefs van Staven.
4°. dat de rapportage van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ten dienste van het eigen beleid van de afzonderlijke Ministers en van de Bevelhebbers der Strijdkrachten (Chefs van Staven) ook in tijd van oorlog of
oorlogsgevaar onverminderd voortgang moet vinden op de
wijze als voor vredestijd is voorgeschreven in en op
grond van het vertrouwelijk K.B. nr. 51 van 8 augustus
1949) zoals sedert gewijzigd.
5°. dat instelling van het sub 2 genoemde orgaan niet afdoet
aan de noodzaak van het bestaan van het Comité II als
orgaan van het Comité Verenigde Chefs van Staven.
Overwegende voorts
dat> teneinde in tijden van oorlog of oorlogsgevaar reeds
aanstonds te beschikken over een ingewerkt apparaat, het aanbeveling verdient het orgaan bedoeld onder sub 2 reeds in
vredestijd in te stellen en te.doen functioneren.
Gelezen
het voorstel behorende bij de brief van de Coördinator van
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 28 februari 1957,
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nr. KA 392/06-Zeer Geheim.
Besluit;
1 . In te stellen het Comité Verenigde Inlichtingendiensten
Nederland (C.V.I.N.).
2 . Het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland
(C.V.I.N.) "bestaat uit:
a. De Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Voorzitter),
b. Een door de Minister van Buitenlandse Zaken aan te
wijzen vertegenwoordiger van zijn Ministerie,
c. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
d. Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst,
e. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst,
f. Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst,
g. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst.
3°. De taak van het C.V.I.N. is:
a. De Regering ten dienste van haar gezamenlijk beleid te
voorzien van samenvattende inlichtingenrapporten en
appreciaties van de toestand, waarin de militaire-,
politieke-, "binnenlandse veiligheids- en mogelijk ook
andere aspecten worden belicht.
b. Het op de meest doelmatige wijze verdelen van de taken,
voortvloeiende uit van de Regering ontvangen instructies of vragen en van het Comité Verenigde Chefs van
Staven ontvangen vragen, over de in het C.V.I.N. vertegenwoordigde instanties.
c. Het verdelen van de taken ten aanzien van het verzamelen, evalueren en verspreiden van voor het gezamenlijk
Regeringsbeleid van belang zijnde inlichtingen over de
in het C.V.I.N. vertegenwoordigde instanties.
4-°. De rapportage aan de Regering, zoals bedoeld in 3 a zal
door het C.V.I.N. aan de Minister-President geschieden
door tussenkomst van het Comité Verenigde Chefs van Staven,
teneinde dit Comité in de gelegenheid te stellen de rapporten en appreciaties van het C.V.I.N. desgewenst van zijn
commentaar te voorzien.
5°. a. Instructies omtrent de door het C.V.I.N. te verrichten
werkzaamheden, zomede omtrent de inlichtingen, welke
door de Regering worden gewenst (kernvragen) zullen
rechtstreeks aan het C.V.I.N. worden verstrekt.
b. Het C.V.I.N. zal eveneens vragen van het Comité Verenigde Chefs van Staven in behandeling nemen.
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6°. a. Het C.V.I.N. beschikt over een Secretariaat.
b. De leiding van het Secretariaat berust bij de voorzitter van het C.V.I.N..
c. Ten behoeve van het Secretariaat zal het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, zomede elk van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten de daartoe het meest in
aanmerking komende ambtenaar of officier ter beschikking stellen, wanneer en voorzover dit in verband met
de werkzaamheden - naar het oordeel van de voorzitter noodzakelijk wordt geacht.
7 . Het C.V.I.N. zal vergaderen naar behoefte.
8°. Afschrift dezes zal worden gezonden aan alle Ministers
en Staatssecretarissen, aan de Chefs van Staven, tevens
Bevelhebbers der Strijdkrachten, aan de Coördinator van
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en aan de Hoofden
van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

1s-Gravenhage,

DE MINISTER-PRESIDENT,
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN,

ZEER GEHEIM.

Van; Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
Aan: de Minister-President.
Onderwerp: Instellen Comité Verenigde Inlichtingendiensten
Nederland.
Op grond van de bevoegdheid mij verleend bij artikel 36 van
het Vertrouwelijk K.B. no. 51 van 8 augustus 1949, zoals sedert gewijzigd, moge ik U hierbij aanbieden een beredeneerd
voorstel aangaande de voor tijd van oorlog of oorlogsgevaar
gewenste organisatie aan de top van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De bedoeling is, dat het daartoe in te stellen orgaan: het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (C.V.I.N.), reeds in vredestijd zal functioneren.
Aan de betrokken verantwoordelijke ministers - waaronder ook
U als Minister van Algemene Zaken - heb ik bij mijn schrijven
van 28 februari 1957 nr. KA 392/06-Zeer Geheim, verzocht mij
te willen doen weten of aij met dit voorstel konden instemmen. De Ministers voor Defensie en Buitenlandse Zaken hebben
mij schriftelijk, de Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie mondeling,
medegedeeld, dat indiening van dit voorstel bij tl hun instemming heeft. Ik meen, dat hiermede het in artikel 36, K.B.
mr, 51 voorgeschreven overleg heeft plaatsgehad.
Het komt mij voor dat, wanneer ook U als Minister-President
met het voorstel kan instemmen realisering daarvan zou kunnen
geschieden door bekrachtiging van bijgaand ontwerp-besluit.
Dit ontwerp-besluit is, evenals het voorstel, opgemaakt in
overeenstemming met de Hoofden van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en met een vertegenwoordiger van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, maar is uiteraard nog niet goedgekeurd
door Uw bij deze aangelegenheid betrokken Ambtgenoten.
In verband hiermede heb ik een ontwerp-brief van U aan de betrokken ministers, waarbij het besluit ter beoordeling wordt
voorgelegd, hierbij gevoegd.
Ik moge nog opmerken, dat de redactie van het ontwerp-besluit
zodanig is gekozen, dat instelling van het C.V.I.N. geen inbreuk maakt op de ministeriële bevoegdheden, zoals deze in
het K.B. no. 51 zijn neergelegd. Met name komt in artikel 3 b
en c tot uiting, dat het C.V.I.N. geen eigen instructies aan
de diensten geeft, maar zich slechts bezig houdt met taakverdeling.
Voorts merk ik nog op, dat, hoewel de voorcorrespondentie
"Zeer Geheim" is geclassificeerd, de classificatie "Vertrouwelijk" van het besluit voldoende wordt geacht.
Gaarne Uw beslissing.

5 april 1957
K/10

CONCEPT.
MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT
KA .../06-Zeer Geheim.
Onderwerp; Instellingsbesluit C.Y.I.N.

Naar ik van de Coördinator van de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten vernam, is door ü goedgekeurd, dat
het bij zijn brief van 28 februari 1957 no. KA 392/06Zeer Geheim aan TT voorgelegde voorstel tot regeling van de
voor tijd van oorlog of oorlogsgevaar gewenste organisatie
aan de top van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten door
het instellen van het Comité Verenigde Inlichtingendiensten
Nederland, bij mij zou worden ingediend.
Aangezien ook ik mij met dit voorstel kan verenigen,
meen ik, dat thans tot instelling van het C.V.I.N. kan worden
besloten.
Ik stel mij voor de instelling te realiseren door
bekrachtiging van bijgaand ontwerp-besluit.
Alvorens hiertoe over te gaan zou ik echter gaarne
van ü vernemen of dit ontwerp ü nog aanleiding geeft tot opmerkingen.
Ter toelichting merk ik nog op, dat de redactie van
het besluit zodanig is gekozen, dat geen inbreuk wordt gemaakt op de regeling van de organisatie, de werkwijze, de
taak en de samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, als neergelegd in het K.B. no. 51 van 8 augustus
1949, zoals sedert gewijzigd.
Met name komt in art3 sub b en c tot uiting, dat
het CtV.I.N. geen eigen instructies geeft aan de diensten,
maar zich slechts bezighoudt met taakverdeling. Het C.V.I.N.
treedt dus in geen enkel opzicht in de plaats van de voor de
diensten verantwoordelijke ministers.
Voorts merk ik in dit verband op, dat in punt 4
van de overweging is vastgelegd, dat de rapportage aan de
eigen ministers normaal voortgang zal vinden.
Tenslotte merk ik nog op, dat, hoewel de voorcorrespondentie over deze aangelegenheid als "Zeer Geheim"
is behandeld, de classificatie "Vertrouwelijk" mij voor het
Instellingsbesluit het meest gewenst voorkomt.
De MINISTER-PRESIDENT,
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN,

Aan?1
• • • - . - . .
De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatj^e:
De Minister van Oorlog,
De Minister van Marine en
De Minister van Buitenlandse Zaken.

'll/tt, i-i q
M.

KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT
KA . . ./06/80-VBRTROUWELIJK

De Minis_t er-Pre si dent, Minister van Algemene Zaken,
in deze handelende mede namens zijn Ambtgenoten van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van Marine, van Oorlog en van Buitenlandse Zaken;
Overwegende
1 . dat in tijden van oorlog of oorlogsgevaar de Regering
moet kunnen beschikken over inlichtingenrapporten en appreciaties van de toestand, waarin al hetgeen aan inlichtingen van belang voor haar gezamenlijk beleid is ingewonnen in overzichtelijke vorm is samengevat.
2°. dat voor het verzorgen van de rapportage, bedoeld onder
sub 1 een orgaan moet worden ingesteld, waarin behalve
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken is vertegenwoordigd, zulks
teneinde zowel het politieke aspect tot uiting te doen
komen, als van de vele op dat Ministerie binnenkomende
inlichtingen gebruik te kunnen maken.
3°. dat het verstrekken van een appreciatie van de militaire
situatie aan de Regering een verantwoordelijkheid is van
het Comité Verenigde Chefs van Staven.
4°. dat de rapportage van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ten dienste van het eigen beleid van de afzonderlijke Ministers en van de Bevelhebbers der Strijdkrachten (Chefs van Staven) ook in tijd van oorlog of
oorlogsgevaar onverminderd voortgang moet vinden op de
wijze als voor vredestijd is voorgeschreven in en op
grond van het vertrouwelijk K.B. nr. 51 van 8 augustus
1949, zoals sedert gewijzigd.
5°. dat instelling van het sub 2 genoemde orgaan niet afdoet
aan de noodzaak van het bestaan van het Comité II als
orgaan van het Comité Verenigde Chefs van Staven.
Overwegende voorts
dat, teneinde in tijden van oorlog of oorlogsgevaar reeds
aanstonds te beschikken over een ingewerkt apparaat, het aanbeveling verdient het orgaan bedoeld onder sub 2 reeds in
vredestijd in te stellen en te doen functioneren.
Gelezen
het voorstel behorende bij de brief van de Coördinator van
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 28 februari 1957,

- 2-

- 2 -

CONCEPT

nr. KA 392/06-Zeer Geheim.
Besluit;
1 . In te stellen het Comité Verenigde Inlichtingendiensten
Nederland (C.V.I.N.).
2°. Het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland
(C.V.I.N.) toestaat uit:
a. De Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Voorzitter),
"b. Een door de Minister van Buitenlandse Zaken aan te
wijzen vertegenwoordiger van zijn Ministerie,
c. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
d. Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst,
e. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst,
f. Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst,
g. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst.
3 . De taak van het C.V.I.N. is;
a. De Regering ten dienste van haar gezamenlijk "beleid te
voorzien van samenvattende inlichtingenrapporten en
appreciaties van de toestand, waarin de militaire-,
politieke-, "binnenlandse veiligheids- en mogelijk ook
andere aspecten worden belicht.
"b. Het op de meest doelmatige wijze verdelen van de taken,
voortvloeiende uit van de Regering ontvangen instructies of vragen en van het Comité Verenigde Chefs van
Staven ontvangen vragen, over de in het C.V.I.N. vertegenwoordigde instanties.
c. Het verdelen van de taken ten aanzien van het verzamelen, evalueren en verspreiden van voor het gezamenlijk
Regeringsbeleid van belang zijnde inlichtingen over de
in het C.V.I.N. vertegenwoordigde instanties.
4°. De rapportage aan de Regering, zoals bedoeld in 3 a zal
door het C.V.I.N. aan de Minister-President geschieden
door tussenkomst van het Comité Verenigde Chefs van Staven,
teneinde dit Comité in de gelegenheid te stellen de rapporten en appreciaties van het C.V.I.N. desgewenst van zijn
commentaar te voorzien.
5°. a. Instructies omtrent de door het C.V.I.N. te verrichten
werkzaamheden, zomede omtrent de inlichtingen, welke
door de Regering worden gewenst (kernvragen) zullen
rechtstreeks aan het C.V.I.N. worden verstrekt.
b. Het C.V.I.N. zal eveneens vragen van het Comité Verenigde Chefs van Staven in behandeling nemen.
_

o

_

- 3 -

CONCEPT

6°. a. Het C.V.I.N. "beschikt over een Secretariaat.
b. De leiding van het Secretariaat "berust bij de voorzitter van het C.V.I.N..
c. Ten "behoeve van het Secretariaat zal het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, zomede elk van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten de daartoe het meest in
aanmerking komende ambtenaar of officier ter "beschikking stellen, wanneer en voorzover dit in verband met
de werkzaamheden - naar het oordeel van de voorzitter noodzakelijk wordt geacht.
7°. Het C.V.I.N. zal vergaderen naar behoefte.
8°. Afschrift dezes zal worden gezonden aan alle Ministers
en Staatssecretarissen, aan de Chefs van Staven, tevens
Bevelhebbers der Strijdkrachten, aan de Coördinator van
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en aan de Hoofden
van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

s-G-ravenhage,
DE MINISTER-PRESIDENT,
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN,

