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Bijlage
2de CONCEPT

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,
- dat door het bestaan van drie inlichtingen- en veilig-

heidsdiensten met een eigen, in de Wet op de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten omschreven taak, behoefte bestaat
aan een instantie, waarin de onderlinge samenwerking en
het overleg over en de beoordeling van de nationale en in-
ternationale veiligheidssituatie op efficiënte wijze wor-
den geregeld,

v a/fJ/A^s v** W fftft*4f 0*<* 6» & ftf^OU^.j VA* &. j"4/y«<£
- dat in deze instantie^ ook hét ministerie van' Buitenlandse

Zaken moet zijn vertegenwoordigd, teneinde zowel het poli-
tieke aspekt tot uiting te doen komen als om van de op dat
ministerie binnenkomende inlichtingen gebruik te kunnen
maken,

Overwegende voorts ,
- dat in tijden van V̂tv«o//Vr>4̂ £ " spanning en

crisis de Regering moet kunnen beschikken over inlich-
tingenrapporten en beoordelingen van de dreiging, waarin
al hetgeen aan inlichtingen van belang voor haar gezamen-
lijk beleid is ingewonnen, in overzichtelijke vorm is sa-
mengevat,

- dat in een crisissituatie een aangepaste interdepartemen-
tale advies- en coördinatiestruktuur in werking treedt ter
ondersteuning van het besluitvormingsproces binnen de
Regering, in welke struktuur de coördinator van de inlich-
tingen- en veiligheidsdiensten is opgenomen,

- dat de instelling van bedoelde instantie ertoe zal leiden
dat in crisissituaties reeds aanstonds kan worden beschikt
over een goed ingewerkt apparaat dat de coördinator ter
beschikking staat bij de uitoefening van zijn funktie in
genoemde advies- en coördinatiestruktuur,

dat overigens ook in tijden van u,if*^fen*j&. ««^^j en

crisis de ministeriële bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden onverlet blijven en derhalve de rapportages van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten ten behoeve van het
eigen beleid van de afzonderlijke Ministers, van de Chef
Defensiestaf en van de Bevelhebbers der Strijdkrachten
(Chefs van Staven) onverminderd voortgang moeten vinden;
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Gezien,
hetvoorstel van de Coördinator van de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten, tot wijziging van de beschikking
KA 460/06/80 VERTROUWELIJK van 8 roei 1957, zoals overgelegd
bij brief van , nr ;

BESLUIT:

1. Ingesteld wordt het Comité Verenigde Inlichtingendiensten
Nederland (CVIN).

2. Het CVIN bestaat uit:
a. de Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheids-

diensten (voorzitter),
b. het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst£/>Xu/4w*
c. het Hoofd van de Inlichtingendienst Buitenland, /
d. het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst,
e. het Hoofd Afdeling Politieke en Economische Aangele-

genheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken,

3. De 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;

O. het selekteren van voor het gooamapiAijk >Vegeringsbe-
leid van belang zijnde onderwerpen en het opstellen en
verspreiden van inlichtingenrapporten terzake;

• c(.-het t^ <tcKt^ VA-, t*^ik^<df***-l*. S^iUwiuP &*. é-u-s^a opstellen
en verspreiden van ô <n#ĉ kpW. : van de dreiging,
waarin de militaire-, politieke-, binnenlandse veilig-

. heids- en mogelijk ook andffre aspekten worden belicht;
.̂het in voorkomend geval Ju* qt*jt*\s ambtelijk voor-
portaal bij de voorbereiding van het ministerieel
overleg in de Ministeriële Commissie Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (MICIV)?
het uitvoeren van overige taken voortvloeiende uit van
de Regering ontvangen instrukties en vragen.

4. De rapportage aan de Regering, zoals bedoeld in 3b en 3c,
zal door de coördinator aan de Minister-President ge-
schieden onder gelijktijdige toezending aan de overige
betrokken ministers.

5. Het CVIN kan over een stafgroep beschikken, waarvan de
leiding berust bij de voorzitter van het CVIN. Ten behoe-
ve van deze stafgroep 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.

f O, , /« Q/U^t~> Qjh ^iö RA*, ^«a^w, Cb. tt't^Qéi^QJ/'ü, VJl^ OU.

±Q vtu, tU /*M~ Ofoï uJltJ/^qut - ju, vt*-&e
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6. Het CVIN zal vergaderen naar behoefte, echter tenminste
eenmaal per maand.

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,


