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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

Kabinet van de Minister-President

Nr.: Alk 3034 a
Onderwerp: agenda CVIN-vergadering

7 oktober 1986

Bijlage: 1

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

s-Gravenhage, 24 september 1986.

Hierbij bied ik u aan een bijlage C, behorende bij
agenda CVIN-vergadering van 7 oktober a.s.. Deze bij-
lage wordt genoemd in toegezonden bijlage B, par. 4.
Ter voorkoming van misverstanden merk ik bovendien op

van bijlage B eveneens sprake is van
en een bijlage B, resp. verwijzende
CVIN-beschikking van 1957 (reeds in uw
eind-concept nieuwe beschikking (als

dat in par. 2
een bijlage A
naar de "oude"
bezit) en het
bijlage A gevoegd bij agenda)

De Coördinator van de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten,

F.H. Alkemade, gen.maj. b.d.

Postbus 20001 - 2500 F.A 's-Gravenhage - Kantooradres: Binnenhof 20 - Tel.-070-61403 l
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CONCEPT

VERTROUWELIJK

Aan de Minister van Defensie,
de Minister van Binnenlandse Zaken,
de Minister van Buitenlandse Zaken,

1s-Gravenhage, oktober 1986.

De integratie van de drie militaire inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten tot één militaire dienst brengt ver-
andering in de samenstelling van het Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) en maakt wijziging
van de instellingsbeschikking CVIN van 8 mei 1957 (Bij-
lage A) nood2akelljk. Het CVIN heeft hierin tevens aan-
leiding gezien de inhoud van deze dertig jaar oude be-
schikking kritisch te bestuderen in het licht van de
sinds 1957 gewijzigde omstandigheden. Een en ander heeft
geleid tot een nieuw concept (Bijlage B).

In de beschikking 1957 werd een CVIN in feite alleen no-
dig geacht in "tijden van oorlog en oorlogsgevaar" en de
taken van het CVIN waren hierop afgestemd. Het enige ar-
gument om het CVIN reeds in vredestijd in te stellen was
het onmiddellijk kunnen beschikken over een goed funk-
tionerende instantie in geval een crisis/oorlog zou ont-
staan. Het CVIN meent echter dat ook om andere redenen
het comité in vredestijd bestaansrecht heeft. De belang-
rijkste taak blijft de evaluatie van inlichtingen be-
treffende de nationale en internationale dreiging, maar
het comité biedt ook mogelijkheden voor overleg over de
onderlinge samenwerking, voor het in voorkomend geval
opstellen van inlichtingenstudies/rapportages over ge-
bieden/onderwerpen van belangstelling en het treedt op
als ambtelijk voorportaal in geval van MICIV-vergaderin™
gen. Het CVIN stelt voor deze (vredes) funkties/taken in
de nieuwe beschikking vast te leggen.

Een tweede wijzigingsvoorstel betreft de formulering "in
tijden van oorlog en oorlogsgevaar" in beschikking
1957. Het CVIN meent dat geen inzicht bestaat in de in
"tijden van oorlog" beschikbare mogelijkheden om als co-

—ffl-tté—te—blijven—funktioneren—en—üst.—waarschijnlijk ge-
handeld zal worden naar bevind van zaken. In verband met
deze onzekerheden stelt het CVIN voor deze formulering
te wijzigen in "in tijden van internationale spanning en
crisis" .
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"—"—————————- —2 —



VERTROUWELIJK' •''

De laatste kategorie wijzigingen is hoofdzakelijk van
redaktionele aard. Begrippen zijn duidelijker omschre-
ven; zaken die voor zichzelf spreken, zoals de verant-
woordelijkheden van Chefs van Staven/Bevelhebbers, zijn
vervallen en door de integratie van de drie militaire
diensten bestaat geen behoefte meer aan het zg . Comité
II.
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Ik verzoek uw kommentaar op c.q. uw instemming met de
concept-instellingsbeschikking

de — i-n-&ë^ak%ie — v^0p — êe
v G il' i gh

De MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

(Drs. R.F.M. Lubbers)
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Rubricering beëindigd door de
^Coördinator voor de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten d.d. 26 november 1990

i
F.H. Alkemade, gen.maj. b,d.

KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT
KA 460/06/80-

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,

in deze handelende mede namens zijn Ambtgenoten van
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiek-rechtelij-
ke Bedrijfsorganisatie, van Marine, van Oorlog en van
Buitenlandse Zaken;

Overwegende,
datin tijden van oorlog of oorlogsgevaar de Regering
moet kunnen beschikken over inlichtingenrapporten en
appreciaties van de toestand, waarin al hetgeen aan in-
lichtingen van belang voor haar gezamenlijk beleid is
ingewonnen in overzichtelijke vorm is samengevat,

dat voor het verzorgen van deze rapportage een instant-
ie moet worden ingesteld, waarin behalve de inlich-
tingen- en veiligheidsdiensten ook het 'Ministerie van
Buitenlandse Zaken is vertegenwoordigd, zulks teneinde
zowel het politieke aspekt tot uiting te doen komen,
als om van de op dat Ministerie binnenkomende inlich-
tingen gebruik te kunnen maken,

dat het verstrekken van een appreciatie van de militai-
re situatie aan de Regering een verantwoordelijkheid is
van het Comité Verenigde Chefs van Staven,

dat de rapportages van de inlichtingen- en veiligheids-
diensten ten behoeve van het eigen beleid van de af-
zonderlijke Ministers en van de Bevelhebbers der
Strijdkrachten (Chefs van Staven) in tijd van oorlog of
oorlogsgevaar onverminderd voortgang moeten 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,

dat instelling van voornoemde instantie niet afdoet aan
de noodzaak van het bestaan van het Comité II als or-
gaan van het Comité Verenigde Chefs van Staven;

Overwegende voorts,
dar, teneinde in tijden van oorlog of oorlogsgevaar
reeds aanstonds te beschikken over een goed functione-
rend apparaat, het aanbeveling verdient voornoemde in-
stantie reeds in vredestijd in te stellen en te doen
functioneren

Gezien,
het voorstel van de Coördinator van de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten, overgelegd bij brief van 28
februari 1957, nr. KA 392/06-Zeer Geheim;
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1. Ingesteld wordt het Comité Verenigde Inlichtingen-
diensten Nederland (C.V.I.N.).

2. Het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland
(C.V.I.N.) bestaat uit:

a. de Coördinator van de Inlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten (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 be-
leid te voorzien van samenvattende inlichtingen-
rapporten en appreciaties van de toestand, waarin
de militaire-, politieke-, binnenlandse veilig-
heids- en mogelijk ook andere aspecten worden be-
licht;

b. het op de meest doelmatige wijze verdelen van de
taken, voortvloeiende uit van de Regering ontvan-
gen instructies of vragen en van het Comité Ver-
enigde 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 in-
lichtingen over de in het C.V.I.N. vertegenwoor-
digde instanties.

4. De rapportage aan de Regering, zoals bedoeld in 3a
zal door het C.V.I.N. aan de Minister-President ge-
schieden door tussenkomst van het Comité Verenigde
Chefs van Staven, dat de rapporten en appreciaties
van het C.V.I.N. desgewenst van zijn commentaar
voorziet.

5. Instructies omtrent de door het C.V.I.N. te verrich-
ten werkzaamheden, zomede omtrent de inlichtingen,
welke door de Regering worden gewenst (kernvragen) ,
zullen rechtstreeks aan het C.V.I.N. worden ver-
strekt.

6. Het C.V.I.N. beschikt over een secretariaat.

De leiding van het secretariaat berust bij de voor-
zitter van het C.V.I.N.

Ten behoeve van het secretariaat zal het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, zomede elk van de Inlichtin-
gen- en Veiligheidsdiensten de daartoe het meest in



— 3—

aanmerking komende ambtenaar of officier ter be-
schikking stellen, wanneer en voorzover dit in ver-
band 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 Minis-
ters en Staatssecretarissen, aan de Chefs van Sta-
ven, tevens Bevelhebbers der Strijdkrachten, aan de
Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheids-
diensten en aan de Hoofden van de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten.

s-Gravenhage, 8 mei 1957

DE MINISTER-PRESIDENT,
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN,

w.g. W. Drees


