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Diskussiestuk betreffende vorm/inhoud periodieke rapportage

Algemeen

1. Volgens de instellingsbeschikking CVIN van 8-5-1957 is één
van de taken van het CVIN "de Regering ten dienste van haar
gezamenlijk beleid te voorzien van samenvattende inlichtingen-
rapporten en appreciaties van de toestand, waarin de mili-
taire-, politieke-, binnenlandse veiligheids- en mogelijk
ook andere aspekten worden belicht".

2. Uit de redaktie van deze taakstelling blijkt dat er sprake
is van twee categorieën rapportages, te weten:

a. Samenvattende inlichtingenrapporten welke niet nader worden
gespecificeerd, en

b. Appreciatiesvan de toestand, welke wél worden gespeci-
ficeerd.

Voorts kan uit het feit dat de opstelling van deze rapporten
een taak van het CVIN is worden afgeleid, dat het CVIN de
verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van deze rapporta-
ges.

Samenvattende inlichtingenrapporten

3. Het feit dat in de taakstelling twee soorten rapportages
worden genoemd suggereert dat de rapportages een ander doel
dienen. Dezerzijds wordt voorgesteld een samenvattend in-
lichtingenrapport te definiëren als een rapport waarin slechts
één onderwerp wordt behandeld.

4. Een dergelijk rapport leent zich niet voor een periodieke
rapportage, maar zal worden opgesteld indien het CVIN het
noodzakelijk oordeelt de regering over een bepaald onderwerp
te informeren. Onderwerpen zouden kunnen zijn rapportages over
chemische of nucleaire oorlogsvoering, ontwikkelingen in tech-
nologie, etc.. Het kriterium voor deze rapportage blijft
echter dat slechts éën onderwerp wordt behandeld.

Appreciaties van de toestand

5. Een appreciatie van de toestand heeft tot doel het verschaffen
van een overzicht van de verschillende relevante aspekten
van de dreiging {extern en intern). De aspekten waarover
een rapportage wordt verlangd worden in de taakstelling
genoemd, waarbij m.i. ten onrechte, de economische aspek-
ten niet worden vermeld.
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6. Een nationale appreciatie van de toestand zal met eerste
prioriteit gericht zijn op de direkte dreiging tegen
Neder land ,v m. a. w. op het Warschaupakt. Als tweede priori-
teit zou kunnen worden gedacht aan een appreciatie van de
toestand betreffende de indirekte dreiging, t.w. Midden-
Oosten/Noord-Af rika .
Ontwikkelingen in andere regio's lenen zich minder voor
een appreciatie van de toestand en kunnen in voorkomend
geval wellicht beter in samenvattende inlichtingenraporten
worden behandeld.

7. Voor een mogelijk "model appreciatie van de toestand" zie
bijvoegsel.

Organisatie

8. Aangezien er geen centraal orgaan binnen de Nederlandse
inlichtingen/veiligheidsorganisatie bestaat dat zou kunnen
worden belast met het opstellen van een appreciatie van de
toestand, zal een ad hoe-groep van deskundigen moeten wor-
den samengesteld. Gezien de onderwerpen welke in een appre-
ciatie worden behandeld zullen alle diensten en Buitenlandse
Zaken in deze groep worden vertegenwoordigd. Voorgesteld
wordt voor deze groep een vaste voorzitter en vaste leden
te benoemen.

9. Voor het samenstellen van samenvattende inlichtingenrapporten
zal i.v.m. de verscheidenheid van mogelijke onderwerpen
telkenmale een ad hoe-groep moeten worden samengesteld en
een voorzitter worden aangewezen. De noodzaak voor en het
onderwerp van een samenvattend inlichtingenrapport zullen,
zoals reeds eerder gesteld, door het CVIN worden aangegeven.

Tijdstip van rapportage

10. Zoals in par. 4 is aangegeven leent een samenvattend inlich-
tingenrapport zich niet voor periodieke opstelling. Voor
appreciaties van de toestand wordt voorgesteld deze eenmaal
per jaar op te stellen en aan het einde van het jaar te ver-
spreiden.



BIJVOEGSEL

Model "Appreciaties vande toestand" (concept)

APPRECIATIE VAN DE TOESTAND BETREFFENDE:

1. Politieke ontwikkelingen

a. Buitenlandse politiek

b. Politiek-militair

2. Militair-economische ontwikkelingen

3. Ontwikkelingen op militair gebied

a- Nucleair en chemische ontwikkelingen

b. Zeestrijdkrachten

c. Landstrijdkrachten

d. Luchtstrijdkrachten

4. Subversieve aktiviteiten

5. Overige relevante ontwikkelingen


