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1s-Gravenhage, 27 januari 1987.

Hierbij bied ik u in bijlage aan de naar aanleiding van
de diskussie in de CVIN-vergadering van 15-1-1987 bijge-
stelde richtlijnen betreffende de werkwijze CVIN in vre-
destijd .
Ik stel u voor de diskussie terzake in de eerstvolgende
CVIN-vergadering af te sluiten.

De Coördinator van de Inlichtingen-
en veiligheidsdiensten,

P.H. Alkemade, gen .maj. b.d.
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bijlage

Richtlijnen betreffende de werkwijze CVIN in vredestijd

In de instellingsbeschikking CVIN, nr. KA VER-
TROUWELIJK, van 1987 is de taakstelling van
het CVIN geformuleerd. Met betrekking tot de vredestaken
van het CVIN wordt de volgende werkwijze van het comité
in vredestijd vastgesteld.

a. Voorwatbetreft de funktie van het CVIN om te dienen
alsorgaan waarin de coördinatie van deuitvoering
van de taken van de diensten gestalte kan krijgen.

Als voorwaarde voor een goed overleg zullen de leden
van het CVIN een grote openhartigheid t.o.v. elkaar
ten toon spreiden, waarbij de vertrouwelijkheid van
uitgewisselde informatie volledig wordt gerespekteerd
en gewaarborgd. Problemen op het gebied van de onder-
linge samenwerking en eventuele meningsverschillen
terzake worden in alle openheid besproken.
In verband hiermee worden CVIN-vergaderingen in prin-
cipe alleen bijgewoond door de vaste leden. In voor-
komend geval kunnen leden zich laten vergezellen door
specialisten, echter alleen voor het onderwerp van de
agenda waarvoor dit specialisme vereist is.
In normale omstandigheden vergadert het CVIN eenmaal
per maand op een vaste middag welke door de leden
voor dit doel wordt gereserveerd. Indien een lid door
overmacht een vergadering niet kan bijwonen, beslist
de voorzitter of de vergadering naar een andere datum
wordt verschoven c.q. aan het lid toestemming wordt
verleend zijn plaatsvervangend hoofd af te vaardigen.
De voorzitter en de leden van het CVIN kunnen te al-
len tijde verzoeken een vergadering bijeen te roepen
indien de veiligheidssituatie dit naar hun mening
rechtvaardigt,
Het inlichtingenbehoeftenplan vormt een leidraad voor
de informatieverwervende aktiviteiten van de inlich-
tingendiensten, althans voorzover het gegevens be-
treft over het buitenland. De relatief geringe ver-
wervingscapaciteit van de diensten noodzaakt tot een
goede opzet van het plan, een kritisch onderzoek van
inlichtingenbehoeften en gestelde prioriteiten en een
doorlopende toetsing van de inlichtingenbehoeften aan
wijzigende omstandigheden. Het CVIN zal in dit proces
een belangrijke rol moeten vervullen.
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t>. Voor wat betreft het evalueren van de nationale en
internationale dreiging op basis van de door in het
CVIN vertegenwoordigde instanties verzamelde inlich-
tingen

Het CVIN werkt "ministersgericht", d.w.z. de inlich-
tingenondersteuning van het (gezamenlijk) beleid van
betrokken ministers t.a.v. ontwikkelingen op het ge-
bied van de nationale en internationale dreiging. Dit
houdt voor het CIVN 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 de nationale

en internationale (drei-
ging s) situatie;

- van belang voor beleidsbepa-
ling .

- naar niveau; - internationaal; politiek;
economisch; militair (opera-
tioneel/strategisch) ;
nationaal; spionage/sabota-
ge, terrorisme, politiek/ex-
tremisme .

het evalueren van de nationale en internationale
situatie.
het rapporteren van de bevindingen aan MICIV c.q.
voorzitter MICIV.

Deel van het evaluatieproces zal zijn het vaststellen
van de inlichtingenbehoeften ter invulling van de
"witte plekken" en het bespreken van de mogelijkheden
de ontbrekende informatie te verwerven. Het inlich-
tingenbehoeftenplan zal hierbij een belangrijke rol
spelen.

c. Voor wat betreft het selekteren van voor het rege-
"rThgsBeleTd van belang zijnde onderwerpen en het op-
stellen en yerspreid^eji van inlichtingenrapporten ter-
zake .

In principe gelden voor deze taakstelling dezelfde
criteria als beschreven onder par. b., met dien ver-
stande dat bedoelde inlichtingenrapporten in het al-
gemeen slechts één onderwerp behandelen ("basic in-
telligence") en minder tijdgebonden zijn. Voor de sa-
menstelling van de rapporten zal het CVIN de staf-
groep aktiveren, de gewenste samenstelling (deskun-
digheid) bespreken, inbegrepen de aanwijzing van de
voorzitter en een "deadline" bepalen voor de indie-
ning van het concept. Voor de behandeling van het
concept in het CVIN zal de voorzitter van de staf-
groep ter vergadering worden uitgenodigd.
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d. Voor wat betreft het fungeren als ambtelijk voorpor-
taal bij de voorbereiding van het ministerieel over-
leg in de MICIV

Het CVIN zal een aktieve rol vervullen bij de selek-
tie van onderwerpen welke zich lenen voor behandeling
in de MICIV. Het ambtelijk vooroverleg over de gese-
lekteerde onderwerpen zal eveneens in het CVIN
plaatsvinden waartoe het comité zal worden aangevuld
met een hoofdambtenaar van het ministerie van Justi-
tie, Defensie en Algemene Zaken.

e. Voor wat betreft de inrichting van de CVIN-agenda

De (vredes) taakstelling van het CVIN bepaalt de in-
richting van de vergaderagenda, t.w. de behandeling
van de onderwerpen "coördinatie", "evaluatie nationa-
le en internationale dreiging" en "selektie belang-
rijke onderwerpen".
Van deze onderwerpen leent alleen de evaluatie van de
nationale en internationale dreiging zich voor een
vaste indeling, welke als volgt wordt opgezet:

HBVD, HIDB en HMID verzenden uiterlijk twee dagen
vóór de betreffende CVIN-vergadering een overzicht
van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het ei-
gen taakgebied. Verzendlijst: Coördinator, AMAD,
HBVD, HlDB, HMID;
Ter vergadering geven genoemde hoofden een toe-
lichting op de eigen bijdrage, gevolgd door een
overzicht van AMAD over de belangrijkste politieke
ontwikkelingen/aandachtsgebieden;
Diskussie, af te sluiten met een CVIN-evaluatie
van de toestand onder aangeven van de gebieden/on-
derwerpen welke naar het oordeel van het CVIN bij-
zondere aandacht verdienen;
Vorm en inhoud van rapportage aan MICIV c.q. voor-
zitter MICIV.

De overige vredestaken van het CVIN worden eveneens
geagendeerd, echter zonder een verdere invulling. De-
ze is afhankelijk van zich voordoende ontwikkelingen,
opdrachten/verzoeken van betrokken ministers en eigen
initiatief van het CVIN,
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Op basis van het voorgaande zal een CVIN-agenda de
volgende standdaardvorm hebben:
- Opening

Evaluatie nationale en internationale dreiging
- Toelichting eigen bijdrage door resp. HBVD,

HIDB, HMID.
- Overzicht politieke ontwikkelingen door AMAD.
- CVIN-evaluatie van de toestand.
Coördinatie
Selektie belangrijke onderwerpen.

" Rondvraag.
- Sluiting.


