
Kabinet van de Minister-President

Nr.:

Onderwerp;
Alk 1381 b
Besluitenlijst CVIN
dd. 7-2-1985

M I N I S T E R I E V A N A L G E M E N E Z A K E N

Binnenhof 20,postbus 20001,
2ƒoo EA 's-Gravenhage, tel, 0/0-614031

Aan: Hoofd BVD
Hoofd IDB
Hoofd MARID
Hoofd LAMID
Hoofd LUID
Hoofd AIV Defensiestaf
Vertegenwoordiger BuZa

s-Gravenhage, 15 februari 1985

Hierbij zend ik u de "Besluitenlijst CVIN-vergade-

ring" naar aanleiding van de op 7 februari 1985

gehouden CVIN-bijeenkomst.

De Coördinator van de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten,

F . H . Alkemade, gen.maj. b.d.
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BESLUITENLIJST CVIN-VERGADERING DD. 7 FEBRUARI 1985

I Periodieke rapportage

1. Appreciatie van de toestand

a. De vergadering stemde in met het van start gaan van de
werkzaamheden voor een (proef)rapportage volgens de
volgende globale indeling:

(1) Interne veiligheid - aktie BVD.

{ 2) Ve ilighe idsbeleid
- Politieke ontwikkelingen - aktie BuZa,
- Politiek/militair • aktie KL i.o.m. BuZa,

KM, KLu.
— Militaire ontwikkelingen - aktie K.M, KL, KLu.

(3) Wetenschappelijke en econo
economische ontwikkelingen(evt)- aktie KL i.o.m. KM, KLi

b. De diensten stellen concepten op van onderwerpen naar
eigen keuze. Voornaamste criterium: van belang voor
de MICIV.
Na indiening van de concepten wordt een redaktiecom-
missie ingesteld, belast met de eindselektie van op
te nemen onderwerpen en het redigeren van het totale
eindconcept. Het eindoordeel (o.m. al of niet ver-
spreiden) berust bij het CVIN.

c. De eerste rapportage wordt gericht op de NAVO-minister-
raad van december a.s.. Hieruit volgt het volgende tijd-
schema :

^^ eind augustus/begin september; indiening concepten
en instellen redaktiecoramissie.

^^ sepj^ejtiber•/oktober: selektieproces en redigeren eind-
concept.

(3) in november; beoordeling eindconcept in CVIN.

2. Samenvattenderapportage

De vergadering besloot het tijdstip van de verlenging
van het Warschaupakt aan te grijpen voor het opsteller,
van een rapport over het "reilen en 2eilen" van het WP.
Ingestemd werd met de instelling van een werkgroep on-
der voorzitterschap van de KL met vertegenwoordigers
van BVD (ideologie), KM er. KLu. BuZa-vertegenwoordiger
en IDB zullen, waar nodig, hun medewerking verlenen.
Het eindconcept zal in de CVIN-vergadering van mei
a. s. worden behandeld.
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II Oefening WINTEX/CIMEX

1. Het CVIN neemt deel aan de oefening. CVIN-bijeenkomsten
elke dag (eerste dag: 26 februari) te 08.00 A in
Regeringsnoodzetel. Deelnemers aan CVIN-beraad: Coördi-
Coördinator, vertegenwoordiger BuZa, HMARID, HLAMID,
HLUID, HAIV Defensiestaf en vertegenwoordiger BVD (zo
mogelijk).

2. De militaire deelnemers stellen elke dag een overzicht
van de toestand voor het eigen ressort op (inklusief
Cl-aspekten), afgesloten met een korte beoordeling van
de toestand, waarin tenminste de mate van gereedheid
van de tegenstander wordt ingeschat, alsmede een bijge-
werkt "plaatje" voor gebruik van een overhead-projektor


