
bijlage

Diskussiestuk "Werkwijze CVIN"

Inleiding

Door de integratie van de drie militaire diensten tot één
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MID), welke
m.i.v. 1 januari 1987 formeel van kracht wordt, wijzigt de
samenstelling van het CVIN. Tevens zijn door het CVIN wijzi-
gingen in de taakstelling van het comité voorgesteld, met
name op het funktioneren van het CVIN in vredestijd.
In afwachting van een beslissing op de ingediende wijzi-
gingsvoorstellen door de betrokken ministers, stel ik u voor
de werkwijze in vredestijd van het CVIN in de nieuwe samen-
stelling te bespreken en, waar nodig, aan de gewijzigde si-
tuatie aan te passen. Voor dat doel heb ik een aantal dis-
kussiepunten geformuleeerd welke in het hiernavolgende aan
de hand van de vredestaken van het CVIN nader worden toege-
licht.

Diskussiepunten
a. Voorr^ wat betreft de funktie van het CVIN om te dienen

alsorgaan waarin de coördinatie van de uitvoering van de
taken van de diensten gestalte^kankrijgen

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een goed over-
leg moet zijn dat de leden van het CVIN een grote open-
hartigheid t.o.v. elkaar ten toon spreiden, waarbij ui-
teraard de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde infor-
matie volledig moet worden gerespekteerd en gewaarborgd.
Bovendien moet het mogelijk zijn problemen op het gebied
van de onderlinge samenwerking en eventuele meningsver-
schillen terzake in alle openheid te bespreken.
Een openhartig en vertrouwelijk overleg is slechts moge-
lijk indien CVIN-vergaderingen steeds in een vaste samen-
stelling worden ,gehouden. Om die reden stel ik voor
CVIN-vergaderingéVTtolzsluitend open te stellen voor de
officiële leden, d.w.z. géén vervanging in geval van ver-
hindering. In voorkomend geval kunnen leden zich laten
vergezellen door specialisten, die, na behandeling van
het onderwerp waarvoor dit specialisme nodig is, de ver-
gadering verlaten.
Een vaste samenstelling van CVIN-vergaderingen betekent
dat de leden uitdrukkelijk worden verzocht de vaste mid-
dag in de maand voor CVIN-vergaderingen vrij te houden.
In geval van overmacht verdient het de voorkeur de verga-
dering naar een andere datum te verschuiven.
Het inlichtingenbehoeftenplan ("nationaal") vervult een
belangrijke rol in de coördinatie van de uitvoering van
de taken van de diensten en moet om die reden binnen het
CVIN behandeld worden. Indien dit standpunt door de leden
wordt onderschreven, zal hierop in een later stadium wor-
den teruggekomen.
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b. Voor wat betreft hetevalueren van de nationaleen inter-
nationale dreigingop basis vande door in hetCVÏN ver-
tegenwoordigde instanties verzamelde inlichtingen
Hetuitgangspunthierbijmoetzijndathet"cVIN "minis-
tersgericht" werkt, d.w.z. de inlichtingenondersteuning
van het (gezamenlijk) beleid van Detrokken ministers
t.a.v. ontwikkelingen op het gebied van de nationale en
internationale areigiag. Dit houdt voor het CVIN in:
- het vaststellen van de geografische gebieden welke een

direkte of indirekte dreiging kunnen vormen voor de
veiligheid van Nederland en van de NAVO;

- het selekteren van de aktuele ontwikkelingen ("current
intelligence") naar aard/inhoud en niveau;

- naar aard/inhoud; - relevant voor nationale en inter-
nationale dreiging; 3rÂ /-~-

- van belang voor beieidsnivooftt.A/i*>̂ .'
- naar niveau; - internationaal; politiek/flU^rCalrj

economisch/ mij^tair, militair-ope-
rationeel/strategisch/
nationaal; spionage/sabotage, ter-
rorisme, politiek extremisme.

- het evalueren van de nationale en internationale drei-
ging.

Deel van het evaluatieproces moet zijn het vaststellen
van de inlichtingenbehoeften ter invulling van de "witte
pleKken" en het bespreken van de mogelijkheden de ontbre-
kende informatie te verwerven. %^LJA*\_hLdk^hk-< «Au/X •&«-

c. Voor wat betreft net selekteren van voor het regerings-
beleid van belang zijnde onderwerpen en het opstellen en
verspreiden van inlichtingenrapporten terzake
In principe gelden voor deze taakstelling dezelfde crite-
ria als beschreven onder par. b., met dien verstande dat
bedoelde inlichtingenrapporten in het algemeen slechts
één onderwerp behandelen ("basic intelligence") en minder
tijdgebonden zijn. Voor de samenstelling van de rapporten
zal het CVIN de stafgroep aktiveren, de gewenste samen-
stelling (deskundigheid) bespreken, inbegrepen de aanwij-
zing van de voorzitter en een "deadline" bepalen voor de
indiening van het concept. Voor de behandeling van het
concept in het CVIN zal de voorzitter van de stafgroep
ter vergadering worden uitgenodigd.

d. Voor wat betreft de inrichting van eenCVIN-agenda
De"(vredes) taakstelling van het CVÏN bepaalt de inrich-
ting van de vergaderagenda, t.w. de onderwerpen "coördi-
natie", "evaluatie nationale en internationale dreiging"
en "selektie belangri^Ke onderwerpen".



Van deze onderwerpen leent alleen de evaluatie van de natio-
nale en internationale dreiging zich voor een vaste indeling
welke langs de volgende lijnen zou kunnen worden opgezet:

Het geven van een presentatie van de belangrijkste ont-
wikkelingen terzake door resp. HBVD ê r"HM!D, -in voorkxr^
mend geval aangevuld door AMAD voor wat betreft politieke
ontwikkelingen;
Diskussie, af te sluiten met een CVIN-evaluatie van de

onder aangeven van de gebieden/onderwerpen welke
naar het oordeel van het CVIN bijzondere aandacht verdie-
nen .

De overige vredestaken van het CVIN worden eveneens geagen-
deerd, echter zonder een verdere invulling. Deze is geheel
afhankelijk van zich voordoende ontwikkelingen, opdracnten/
verzoeken van betrokken ministers en eigen initiatief van
het CVIN.

Op basis van het voorgaande zou een standaard-CVIN-agenda de
volgende vorm kunnen hebben:

- Opening
Evaluatie nationale en internationale dreiging
- presentatie door HBVD
- presentatie door HMID^j^s
- politieke ontwikkelingen door AMAD
- disKussie en CVIN-evaluatie van de dreiging
Coördinatie
Selektie belangrijke onderwerp611
Rondvraag
Sluiting


