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Kabinet van de Minister-President

KA VERTROUWELIJK

De Minister-President
Minister van Algemene Zaken,

in deze handelende mede namens zijn Ambtgenoten van Binnen-
landse Zaken, van Defensie en van Buitenlandse Zaken;

^-Overwegende,

at in tijden van oplopende internationale spanning en cri-
sis de Regering moet kunnen beschikken over inlichtingenrap-
porten en beoordelingen van de dreiging, waarin al hetgeen
aan inlichtingen van belang voor haar gezamenlijk beleid is
ingewonnen, in overzichtelijke vorm is samengevat,

dat voor het verzorgen van deze rapportage een instantie
moet worden ingesteld, waarin behalve de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten ook het ministerie van Buitenlandse
Zaken is vertegenwoordigd, teneinde zowel het politieke
aspekt tot uiting te doen komen, als om van de op dat
ministerie binnenkomende inlichtingen gebruik te kunnen
maken,
O wi u-t*i- cJ4 A-i#o/*4 ti^
dat ook in tijden van_oplopende spanning en crisis de minis-
teriële en̂ ŷ.-nfe££̂ aepâ sbélhan4ra4̂  bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden onverlet blijven en derhalve de rapportages van ,
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ten behoeve van het ckj
eigen beleid van de afzonderlijke Ministers en van de Bevel-
hebbers der Strijdkrachten (ftiofia amj4—̂ fapsegn) onverminderd
voortgang moeten vinden,

y| dat in buitengewone omstandigheden een aangepaste interde-
I partementale advies- en coördinatiestruktuur in werking
treedt,

Overwegende voorts,
dat,teneindeTntijden van oplopende internationale span-
ning en crisis reeds aanstonds te beschikken over een goed
funktionerend apparaat, het aanbeveling verdient voornoemde
instantie nu reeds in te stellen en te doen funktioneren;

Gezien,

het voorstel van de Coördinator van de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten, overgelegd bij brief van 28 februari
1957 nr. KA 392/06 - Zeer Geheim en zijn voorstel tot wijzi-
ging van bestaande beschikking, overgelegd bij brief van

, nr ;
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Instruktie voor de Coördinator van de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten

Art. 1 De coördinator heeft tot taak hetgeen in Hoofdstuk II
van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
van is omschreven.

Art. 2 De coördinator is voorzitter van het Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) en verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de taken van dit comi-
té.

Art. 3 De coördinator kan zich door persoonlijke bezoeken
een beeld vormen van de wijze waarop de diensten hun
taak uitvoeren en elkaar medewerking verlenen. Hij
zal dergelijke bezoeken niet brengen dan na overleg
met het Hoofd van de dienst.

Art. 4 De coördinator zal met grote diskretie gebruik maken
van zijn bevoegdheid tot het kennisnemen van bronnen
van inlichtingen als bedoeld in artikel 14 van ge-
noemde Wet.

Art. 5 De coördinator kan aanbevelingen doen inzake de door
de Hoofden van Inlichtingen- en Veiligheidsiensten te
treffen maatregelen in die gevallen waarin hij meent
dat het niet noodzakelijk is een beslissing van de
betrokken Minister(s) uit te lokken.

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,

De Minister van Binnenlandse Zaken,
De Minister van Defensie,

GEHEIM
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BESLUIT;

Ingesteld wordt het Comité Verenigde Inlichtingendiensten
Nederland (CVIN).
Het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland
(CVIN) bestaat uit:
a. de Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheids-

diensten (voorzitter),
een door de Minister van Buitenlandse Zaken aan te
wijzen vertegenwoordiger van zijn ministerie óf het
Hoofd Afdeling Politieke en Economische Aangelegenhe-
den van het ministerie van Buitenlandse Kaken,
het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
het Hoofd van de Inlichtingendienst Buitenland,
het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst,
taak van het CVIN is:
het op basis van de door in het CVIN vertegenwoordigde
instanties verzamelde inlichtingen evalueren van de
nationale en internationale veiligheidssituatie;

. het al naar gelang de ernst van de situatie opstellen
en verspreiden van een beoordeling van de dreiging,
waarin de militaire-, politieke-, binnenlandse veilig-
heids- en mogelijk ook andere aspekten worden belicht;

c. het selekteren van voor het gezamenlijk Regeringsbe-
leid van belang zijnde onderwerpen en het opstellen en
verspreiden van inlichtingenrapporten terzake;

d. het in voorkomend geval assisteren van de Coördinator
bij de voorbereiding van het ministerieel overleg in
de Ministeriële Commissie Inlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten (MICIV);

e. het uitvoeren van overige taken voortvloeiende uit van
de Regering ontvangen instrukties.

De rapportage aan de Regering, zoals bedoeld in 3b en 3c,
zal door het CVIN aan de Minister-President geschieden
onder gelijktijdige toezending aan de overige betrokken
ministers. 2^^ sL/a^^h
Het CVIN beschikt over een secretariaatf waarvan de lei-
ding berust bij de voorzitter van het CVIN. Ten behoeve
van dit sekretariaat zal het ministerie van Buitenlandse
Zaken, zomede elk van de inlichtingen- en veiligheids-
diensten de daartoe het meest in aanmerking komende amb-
tenaar/officier ter beschikking stellen, wanneer en voor
zover dit in verband met de werkzaamheden, naar het oor-
deel van de voorzitter, noodzakelijk wordt geacht.
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6. Het CVIN zal vergaderen naar behoefte.
7. Afschrift dezes zal worden gezonden aan alle Ministers en

Staatssecretarissen, aan de Chef Defensiestaf, aan de
Chefs van Staven, tevens Bevelhebbers der Strijdkrachten,
aan de Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheids-
diensten en aan de Hoofden van de Inlichtingen- en Vei-
ligheidsdiensten.

8. Deze beschikking vervangt beschikking nr. KA 460/06/80 -
VERTROUWELIJK van 8 mei 1957.

s-Gravenhage,

De Minister-president,
Minister van Algemene Zaken,


