GEHEIM

Coördinator van de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten.
Nr.4 (KA.227/00}
Aantekening voor de Minister-President.
Hu ik omstreeks een half jaar in de gelegenheid
"ben geweest een indruk te krijgen van het werk van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, meen ik goed te
doen Uwer Excellentie mijn voorlopig oordeel over de
mogelijkheden om tot een "betere coördinatie en daardoor
tot een groter rendement van deze diensten te geraken,
voor te leggen.
Ik moge er hierbij met nadruk op wijzen, dat,
hoewel ik niet te klagen heb over gebrek aan bereidheid
van de hoofden van de diensten mij in te lichten, ik
toch zeker niet durf stellen, dat ik volledig op de
hoogte ben van wat zich in die diensten afspeelt. De
mogelijkheid, dat, bij nader overleg over de door mij
aangegeven richtlijnen voor het coördinatiebeleid, zal
blijken, dat daarin wijzigingen zullen moeten worden
aangebracht, kan ik daarom zeker niet uitsluiten.
Ik meen echter, dat dit geen beletsel mag zijn de zaken
thans aan te vatten, omdat niets doen zeker het continueren van een onbevredigende toestand betekent.
I. Algemene opmerkingen.
1. Hoewel de verschillende diensten, ieder voor zich,
rekening houdende met de begrenzingen gesteld door
personeelsbezetting en toegewezen gelden, organisaties hebben opgebouwd, waaruit een schat van gegevens kan worden verkregen, is het rendement ten
behoeve van het algemeen regeringsbeleid van de
diensten gezamenlijk bepaald gering.
2. De oorzaak hiervan ligt mijns inziens niet in hoofdzaak in gebrek aan coördinatie (III) bij het inwinnen
van de gegevens - hoewel ook daaraan nog wel iets
mankeert -, maar aan gebrek aan coördinatie bij de
verwerking van de gegevens tot voor het te voeren
algemeen beleid nuttige en in de juiste vorm gegoten
inlichtingen.
II.Coördinatie verwerking gegevens >
3. De verwerking van gegevens tot inlichtingen moet omvatten een selectie op bruikbaarheid van de aanwezige
gegevens, het maken van een voor het speciale doel
geschikt rapport en eventueel het geven van opdrachten
tot het inwinnen van aanvullende gegevens. Een hiertoe geëigend centraal orgaan bestaat niet.
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4. Comité's op hoog inlichtingenniveau of een coördinator alleen, kunnen eventueel richtlijnen geven
voor het te voeren beleid, maar leveren niets af.
Daarvoor is een staf nodig.
5. Deze staf zal moeten bestaan uit mensen, die enerzijds
volledig entree hebben bij de inlichtingendiensten
en stafsecties, die dus als het ware in de keuken
mogen kijken en die anderzijds begrip hebben, althans
onder leiding te staan van iemand, die begrip heeft,
voor de behoeften van de instantie, die de inlichtingen
moet gebruiken voor de beleidsbepaling. Aan de eerste
eis kan, zoals de ervaring leert, slechts worden voldaan door mensen van de eigen dienst, terwijl de
tweede een contact met de beleidsinstanties vraagt.
Een dergelijk orgaan zal, naast zijn nut', voor de
Regering, tevens bijzonder nuttig kunnen werken ten
aanzien van inlichtingen welke voor meer beperkt beleid nodig zijnv' wanneer de departementale opdrachten
in de gecombineerde staf worden gebracht. In dat geval zal namelijk veelal blijken, dat ook de andere
diensten een bijdrage kunnen leveren.(Het is mij herhaaldelijk gebleken, dat bij de verschillende diensten
aan dezelfde onderwerpen werd gewerkt).
6. In de praktijk zal personeelsgebrek het vormen van een
permanente gecombineerde staf wel in de weg staan.
Ik meen daarom, dat, althans voorlopig, met "part
timers" zal'moeten worden gewerkt. Een mogelijke oplossing zou zijn, dat elke dienst een vaste officier
of ambtenaar aanwijst voor de gecombineerde staf en
deze officier opdraagt de op gezette tijden, bv.éénmaal per week, te houden stafbesprekingen bijtte wonen
en opdrachten van de leiding van de staf te aanvaarden.
7. Met de leiding van de gecombineerde staf zou,naar mijn
mening, de Coördinator kunnen worden belast, daar deze
door zijn plaatsing bij het Kabinet van de MinisterPresident op eenvoudige wijze in de gelegenheid kan
worden gesteld kennis te nemen van wat voor het algemeen regeringsbeleid van belang is en zich voor wat de
juiste vorm van de rapportage betreft gemakkelijk kan
oriënteren.
8. Het te.voeren inli c ht ingenb ele i d zal door een comité
van hoofden van de inlichtingendiensten, dat wordt
voorgezeten door de coördinator, eveneens in periodieke-^ maar veel minder frequente, vergaderingen moeten worden vastgesteld.
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. Zowel in de gecombineerde staf als in het comité van
hoofden zullen, "behalve de eigenlijke inlichtingendiensten, ook vertegenwoordigd moeten zijn die minis,teries, welke een veelvuldig gebruik van inlichtingen
'kunnen)maken, doch geen eigen inlichtingendienst hebben.
Voor de gecombineerde staf zou bv. een ambtenaar (van
de documentatieafdelingen?jvan Buitenlandse Zaken en
Economische Zaken kunnen worden bestemd, terwijl naar
mijn mening zeker de Secretaris-Generaal van Buitenlandse Zaken en mogelijk een topfiguur van Economische
Zaken, zitting in het comité zouden moeten nemen.
(Voorshands kan de Coördinator de vergaderingen van
het comité bijeenroepen en is formele instelling naar
mijn mening niet nodig).
III. Coördinatie verzamelen gegevens.
10. Het overgrote deel van gegevens,van belang voor de
beleidsbepaling, wordt verkregen uit open- of semiopen bronnen (couranten, tijdschriften, rapporten,
telegrammen e.d.). Coördinatie van het verzamelen
van deze gegevens is slechts een kwestie van werkverdeling en gebruikmaking van eikaars documentatie.
Een en ander zal zeker worden gestimuleerd,ingeval
een gecombineerde staf tot stand komt.
11. Coördinatie van het verzamelen van geheime gegevens
uit het buitenland is een veel moeilijker punt.
De praktijk van het operationele inlichtingenwerk
heeft n.l. geleerd, dat slechts een behoorlijk rendement van de operaties wordt verkregen, wanneer:
a) de afdeling, welke de geheime operaties leidt,
uit specialisten in het geheime werk bestaat;
b) een innige samenwerking en een voortdurend overleg
van de leiders van de operaties (sectie verwerving)
met de mensen,die de opdrachten geven en de gegevens verwerken (sectie requirements en verwerking)
tot bruikbare inlichtingen, bestaat.
Deze praktijkeisen brengen mede, dat het personeel
van de sectie "requirements en verwerking* een vrij
diepgaand inzicht in de geheime operaties krijgen
en dit veroorzaakt weer, dat voor deze sectie geen
mensen kunnen worden gebruikt, die niet onder het
hoofd van de geheime operationele dienst ressorteren.
Anderzijds moeten zij weten, althans kunnen beoordelen,
welke inlichtingen de afnemers behoeven.
12. De consequentie hiervan is dat iedere instantie,die
geheime inlichtingen behoeft, hetzij een eigen operationele dienst moet hebben, hetzij eigen personeel
moet afstaan om onder leiding en verantwoordelijkheid
van het hoofd van een gemeenschappelijke operationele
dienst de sectie requirements en verwerking van die
dienst te vormen.
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13. Bij de eerste oplossing is haast onvermijdelijk, dat
op eikaars terrein wordt gewerkt, met als gevolg
botsingen, welke een goede samenwerking moeilijk maken,
terwijl bovendien een zeer slecht rendement van de
schaarse goede geheime agenten en van de verzamelde
inlichtingen wordt verkregen. Hiertegenover staat,
dat iedere dienst autonoom is.
De tweede oplossing kan slechts werken, ingeval zowel
de gebruikers, als het hoofd van de operationele
dienst deze dienst als een gemeenschappelijke -, dus
geen concurrerende dienst beschouwen, maar zal dan
ook veel efficiënter zijn dan vele op zichzelf staande
diensten.
14. In de Nederlandse organisatie is de mogelijkheid voor
aparte operationele organisaties van de krijgsmachtonderdelen in het K.B. no. 51 geopend, maar hoewel de
MARID wel met informanten werkt, opereert slechts de
BID met agenten. (De sectie algemene zaken van de
Generale Staf is formeel zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van de Chef van de Generale Staf, maar
is in feite voor dit werk de niet officiële militaire
afdeling van de BID.) Bij de BID ontbreken...e£h±e.r de
„„„.M ~ t „ë ,.„„„.! „„™^+-<, ,^^vjï£w^rJÜj^^
g e vo l g, dat samenwerking en overleg met de gebruikers zeer veel te wensen overlaten en de BID
een zelfstandig zoekend en tastend orgaan is, instede
van een gemeenschappelijk dienend orgaan.
15. Als eerste stap om hierin verbetering te brengen, heb
ik het denkbeeld om een militaire afdeling bij de
BID te vormen, gesplitst in een sectie operaties met
BID personeel en een sectie requirements en verwerking,
met-voorlopig voor één of enkele dagen per week aldaar^
ónder'.leiding en verantwoordelijkheid van het hoofd
van de BIDr tewerk te stellen officieren van de drie
krijgsmachtonderdelen, ter discussie voorgelegd aan
de hoofden van de BID, MAEID, MID en LID en het hoofd
van de sectie algemene zaken. Mijn voornemen is, na
kennisname van de standpunten van deze diensthoofden,
voorstellen aan de bij deze aangelegenheid betrokken
ministers en de Chef Generale Staf te doen.
volgende stap zou ik Buitenlandse Zaken en EconoZaken meer voor deze zaak willen interesseren,
daar deze ministeries wel verkregen inlichtingen gebruiken en er zelfs veelal zeer mede zijn ingenomen,
maar vrijwel nooit vragen stellen of aanwijzingen geven.
Als verder verwijderd doel zie ik een overeenkomstige
opzet voor het inwinnen van geheime gegevens in het
binnenland, waarbij dan de BYD zou moeten worden ingeschakeld.
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IV. Resumé.

16. Resumerend zou ik als richtlijn voor mijn beleid in
chronologische volgorde willen streven naar:
a) coördinatie van het inwinnen. van^geheiiaeinli chtingen "uit het buitenlan5~öp' milïtaïr gebiëÏÏ door
het Ssteïlén~bTj deTsiïFvan een afdeling militaire zaken, gesplitst in een sectie operaties
met BID personeel en een sectie requirements en
verwerking met te detacheren officieren van de -, \n der krijgsm
b) coördinatie van het verwerken van gegevens, allereerst ten "behoeve van het algemeen regeringsbeleid,
maar mede ten behoeve van departementaal "beleid,
door het vormen van een staf van "part timers", die
de inlichtingendiensten en documentatieafdelingen
vertegenwoordigen, onder leiding van de Coördinator
en waarvan het te voeren "beleid wordt "bepaald door
een Comité van hoofden van inlichtingendiensten en
vertegenwoordigers op hoog niveau van Buitenlandse
Zaken en Economische Zaken, met als voorzitter de
Coördinator.
c) coördinatie van het inwinnen van geheime gegevens
uit het "buitenland o p p o l i t i ek_en_ec pnpmi s ch gebied door een overeenkomstige regeling,als genoemd
onder a, maar met personeel van Buitenlandse Zaken
en Economische Zaken.
d) coördinatie van het inwinnen van geheime gegevens
uit het "binnenland, op overeenkomstige wijze als
voor geheime gegevens uit het buitenland, waarbij
de BVD de gezamenlijke operationele instantie zou
dienen te zijn.
17. Geheel los hiervan stel ik mij voor, de organisatie
en samenwerking van de inlichtingendiensten in oorlogstijd ter discussie te stellen, daar hieromtrent
geen regeling is getroffen.
18. Gaarne vernam ik, of bovengenoemde opzet in beginsel
Uw instemming heeft.
De Coördinator van de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten,
1)
.Dit punt is vooropgesteld,aangezien reeds
reorganisatievoorstellen door de BID zijn
ingediend en bovendien omdat de verantwoordelijkheid van CGS voor geheime operaties
in het buitenland niet in overeenstemming
is met de geest van het vertrouwelijk K.B.no.51.

ZEER GEHEIM
No. : 5

Van : de Coördinator van de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Aan : de Minister-President.

Ten vervolge op het memorandum van
Mr.ö.L.W.Fock van 10 november 1956, nr.F.1265,
(<~
waarbij U een appreciatie van de toestand werd
aangeboden, moge ik U mededelen, dat het Comité
der Versnigde Chefs van Staven aan Comité II,
(Hoofden van de secties inlichtingen van de staven),
heeft opgedragen dagelijks een gezamenlijke appreciatie van de toestand voor hen op te maken.
De Chefs van Staven hebben mij,in mijn
functie als Coördinator van de Inlichtingendiensten
der Krijgsmachtonderdelen, verzocht de daartoe
nodige bijeenkomsten voor te zitten en daarbij
vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, van de B.I.D. en van de B.V.D. uit
te nodigen.
Rapportage zal door mij geschieden aan
het Comité der Verenigde Chefs van Staven, welk
Comité zal beslissen of de appreciatie al of niet
voorzien van commentaar aan de Minister voor Defensie en mogelijk aan U, de Minister van Buitenlandse
Zaken en SHAPE zal worden aangeboden. Spoedshalve,
mede ter inlichting van de onderbevelhebbers, zal de
appreciatie tevens rechtstreeks aan de drie Chefs
van Staven worden toegezonden.
Vanzelfsprekend zal ik niet nalaten om
wanneer de appreciatie daartoe aanleiding geeft,
U deze ter voorlopige kennisneming reeds terstond
aan "te

P.J.Kist

13 november 1956
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COÖRDINATOR VAN DE INLICHTINGENEN VEILIGHEIDSDIENSTEN.
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Ex.nr. /

Nr. KA 392/06 - Zeer Geheim
Bijlagen: een concept-voorstel
een schema
s-Gravenhage, 28 februari 1957.

Aan de Ministers van:
— Algemene Zaken,
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,
Marine,
Oorlog,
Buitenlandse Zaken.

Ik heb de eer Uwer Excellentie hierbij, ter voldoening aan het gestelde in artikel 36 van het K.B. nr. 51
van 8 augustus 1949, zoals sedert gewijzigd, waarbij aan
de Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
is opgedragen alvorens een voorstel te doen aan de
Minister-President, overleg met de betrokken verantwoordelijke Ministers te plegen, aan te bieden een concept-voorstel aangaande de voor tijd van oorlog of oorlogsgevaar gewenste organisatie aan de top van de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten.
Dit voorstel vindt zijn oorzaak in het feit, dat
mij, in mijn contact met de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is gebleken, dat behoefte bestaat aan een regeling, welke een zodanige coördinatie verzekert van het
beleid en de werkzaamheden van die diensten in oorlogstijd,
dat de Regering, door het ontvangen van-in een practische
vorm gegoten-rapporten en appreciaties, bij het bepalen
van haar beleid ten volle profijt kan trekken van de vele
gegevens, welke door de diensten en ook door het Ministerie
van Buitenlandse Zaken zijn -en kunnen worden ingewonnen.
Ik moge hierbij opmerken, dat ik de overtuiging
heb opgedaan, dat het geringe rendement, dat de inlichtingendiensten afwierpen,hetgeen geleid heeft tot de instelling van de functie Coördinator van de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten, allereerst te wijten is aan een gebrek
aan coördinatie bij het in een bruikbare vorm verstrekken
van gegevens aan de Regering en slechts in veel'mindere
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mate aan een gebrek aan coördinatie bij het inwinnen van
gegevens.
Opmerking verdient echter, dat eerstgenoemd gebrek tot gevolg heeft gehad, dat aan de diensten vrijwel
nimmer is gevraagd om inlichtingen té verschaffen ten
dienste van het algemeen beleid. Het vraagstuk van coördinatie bij het inwinnen van inlichtingen is daarom eigenlijk nimmer in wezen gesteld en had slechts betrekking op
het voorkomen van doorkruisen van eikaars acties ten behoeve van het eigen ministerie.
Het hierbij overgelegde beredeneerde voorstel
is erop gericht in deze situatie verbetering te brengen;
allereerst in oorlogstijd, maar zoals U uit de "Opmerkingen" , volgende op de uitwerking van punt 1 zal blijken,
mede voor vredestijd.
Ik moge er de aandacht op vestigen, dat wordt
voorgesteld behalve de Hoofden van de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten ook een vertegenwoordiger van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de samenwerking te
doen deelnemen. De redenen hiervan zijn, dat op het Ministerie van Buitenlandse Zaken een zeer grote hoeveelheid
inlichtingen op politiek en economisch gebied binnenkomen
en dat uiteraard een appreciatie van de politieke situatie
het best door een vertegenwoordiger van dit Ministerie kan
worden gegeven. Voor een algemene appreciatie van de toestand kan dus de visie van Buitenlandse Zaken zeker niet
worden gemist.
Ter illustratie van het belang, dat elders aan
de medewerking van Buitenlandse Zaken wordt gehecht, moge
ik opmerken, dat in Canada het "Joint Intelligence Committee" - dat een overeenkomstige samenstelling en taak heeft
als de voorgestelde organisatie - wordt voorgezeten door
een vertegenwoordiger van het "Department of External
Af f air s" 'met de bepaling, dat dit departement ook voorziet
in een vervangend voorzitter, wanneer de vaste voorzitter
verhinderd is. Men kent daar echter de functie Coördinator
niet.
De voorstellen, geformuleerd onder punt 2 en 3
bevatten geen afwijking van de bestaande toestand en zijn
slechts opgenomen om duidelijk te doen uitkomen, dat de
voorgestelde organisatie niet afdoet aan de thans reeds
bestaande en in het K.B. nr. 51 voorgeschreven verhoudingen.
Te Uwer inlichting moge voorts nog dienen, dat
dit voorstel is opgemaakt in gezamenlijk overleg met de
Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en de Hoofden van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en het eenstemmig oordeel van deze functionarissen
weergeeft.
Ook heb ik mij, alvorens deze zaak aan Uw oordeel te onderwerpen, verzekerd van de instemming van het
Comité Verenigde Chefs van Staven, niet alleen omdat dit
Comité een belangrijke functie in de ontworpen opzet ver-
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vult, maar "bovendien omdat de Hoofden van de Staf secties
inlichtingen, waarvan de werkzaamheden formeel buiten de
bemoeienis van de Coördinator vallen, in de organisatie
een functie vervullen.
Ik moge U verzoeken mij wel te willen doen weten
of U er mede akkoord kunt gaan dat ik, nadat ik ook van
Uw Ambtgenoten, die ik deze brief toezond, instemming daarmede zal hebben verkregen, dit voorstel, vergezeld van een
ontwerp-besluit, bij de Minister-President zal indienen.
Voor het geval U bemerkingen op de voorgestelde organisatie
hebt, moge ik U verzoeken mij in de gelegenheid te stellen
het voorstel nader mondeling bij U toe te lichten.

De Coördinator van de
Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten,
C

~.<T. Kist,
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ZEER GEHEIM
Voorstel aangaande de voor tijd van oorlog of oorlogsgevaar
gewenste organisatie aan de top van de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten.
De organisatie aan de top van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten moet er op zijn "berekend, dat het doel, waarvoor deze
diensten zijn ingesteld, kan worden bereikt.
Dit doel kan worden geformuleerd als volgt:
1_. Het aan de Regering in een practische vorm verschaffen van de
voor het bepalen van haar gezamenlijk beleid benodigde inlichtingenrapporten en appreciaties.
2_. Het aan de Bevelhebbers der Strijdkrachten in een practische
vorm verschaffen van de voor het bepalen van hun gezamenlijk
beleid benodigde inlichtingenrapporten en appreciaties.
3.. Het aan de afzonderlijke ministers en de Bevelhebbers der
Strijdkrachten (Chefs van Staven) verschaffen van de voor het
bepalen van hun eigen beleid benodigde inlichtingenrapporten
en appreciaties.
ad__1_. Inlichtingen ten behoeve van het gezamenlijk beleid van
de Regering.
1.1. De situatie is momenteel zo, dat de ministers, die over eigen
inlichtingendiensten of informaties (BuZ) beschikken, en het
Comité V.C.S. elk op hun eigen terrein worden voorzien van
door hun diensten of ambtenaren uit de vele binnenkomende berichten geselecteerde- en tot een rapport en/of een appreciatie van de toestand verwerkte gegevens.
1_._2. Deze rapporten en appreciaties kunnen echter geen rekening
houden met de bij andere ministeries ontvangen gegevens en
zijn dus eenzijdig ingesteld.
1.3. Samenbrengen en evaluatie van het totaal aan beschikbare inlichtingen en.het opmaken van een beoordeling van de toestand
als geheel (militair-politiek-binnenlandse veiligheid-mogelijk ook economisch), hetgeen toch nodig is voor het 'bepalen
van - voor V.C.S. het adviseren omtrent - het algemeen gezamenlijk beleid, zal dus eerst in de ministerraad (A.V.R.) respectievelijk het Comité V'. C. S. kunnen geschieden.
1.4. Het is duidelijk, dat noch de ministerraad (A.V.R.), noch het
Comité V.C.S. de geschikte coördinerende organen zijn voor het
maken van evaluaties, welke voor het bepalen van dat beleid
noodzakelijk zijn.
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1.5. De coördinatie van alle beschikbare inlichtingen en het verwerken daarvan tot een algemeen rapport c.q. een algemene
appreciatie van de toestand, dient op lager niveau te geschieden en aan de Regering en de V.C.S. als een gegeven voor de te
nemen beslissing of het te geven advies, te worden aangeboden.
1.6. Het orgaan, dat deze taak zal moeten vervullen dient dus allereerst de bij de verschillende organisaties ontvangen berichten
te verzamelen en deze op betrouwbaarheid te selecteren, maar
moet bovendien een selectie toepassen op belangrijkheid voor
het algemeen gezamenlijk beleid en op grond daarvan een rap. port en zo mogelijk een appreciatie van de toestand opmaken.
1.7. Wat het eerste betreft is aangewezen het bijeenbrengen van de
Hoofden van de Inlichtingendiensten, waaronder begrepen de
B.V.D., en een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken, aangezien dit ministerie over zeer veel inlichtingen beschikt.
1.8. Voor de tweede taak, de selectie op belangrijkheid, het verwerken van de ontvangen gegevens tot bruikbare inlichtingen, dwz.
de juiste vormgeving van de inlichtingenrapporten en het opmaken van een appreciatie, zijn de meest gerede functionarissen
de Hoofden van de Stafsecties-Inlichtingen van de Krijgsmachtonderdelen (als verwerkers van de militaire gegevens), Hoofd
B.V.D., Hoofd B.I.D. (die zelf geheel, respectievelijk ten dele
voor verwerking van de gegevens zorgen) en wederom een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken (in het
byzonder ter waardering van de gegevens op politiek gebied).
1.9. Aangezien de gelukkige omstandigheid zich voordoet, dat de
Hoofden van de Inlichtingendiensten der Krijgsmachtonderdelen
tevens zijn Hoofden van de Stafsecties Inlichtingen kunnen beide functies in één orgaan, waaraan de naam Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland (C.V.I.N.) zou kunnen worden
gegeven, worden vervuld.
1.10. Het verstrekken van een beoordeling van de militaire situatie,
welke in tijd van oorlog of oorlogsgevaar steeds van byzondere
invloed op het algemeen beleid zal zijn, aan de Regering,
is echter vanzelfsprekend een verantwoordelijkheid van de Chefs
van Staven, niét van die van hun adviseurs, de Hoofden van de
Stafsecties-Inlichtingen, die deel uitmaken van het C.V.I.N.
1.11;. In verband hiermede wordt noodzakelijk geacht, dat de rapportage van het C.V.I.R. aan de regering zal geschieden door
tussenkomst van het Comité V.C.S., teneinde dit Comité in de
gelegenheid te stellen desgewenst de rapporten van commentaar
te voorzien alvorens deze aan de Regering door te zenden.
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1_-_12.. Het C.V.I.N. zal van de Regering instructies kunnen ontvangen omtrent het te voeren algemeen inlichtingenbeleid en omtrent de inlichtingen welke worden gewenst (kernvragen). Het
komt ter wille van een snelle behandeling logisch voor, dat
de regeringsinstructies en vragen, in tegenstelling met de
gang van zaken bij rapportage aan de Regering, rechtstreeks
aan het C.V.I.N. kunnen worden gegeven, respectievelijk gesteld.
1.13' Het C.V.I.N. zal mede tot taak hebben het coördineren van het
verzamelen, evalueren en verspreiden van alle voor het algemeen beleid van belang zijnde inlichtingen.
1.H. Het voorzitterschap van het C.V.I.N. zal naar het voorkomt,
aan de Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
kunnen worden opgedragen.
1.15. De voorzitter zou in het byzonder kunnen worden belast met de
rapportage namens het C.V.I.N. en er voor verantwoordelijk .moeten zijn, dat daarbij de mening van het C.V.I.N. juist wordt
weergegeven. Hem zou tevens kunnen worden opgedragen er voor
zorg te dragen, dat de instructies en vragen van de Regering
zo goed mogelijk door het C.V.I.N. worden uitgevoerd, respectievelijk beantwoord. Bovendien komt het wenselijk voor .hem de
bevoegdheid te verlenen namens het C.V.I.N. ten behoeve van
een doelmatig functioneren van dit Comité, voorstellen te doen
aan de minister-president.
1.16. Voor de werkzaamheden, verbonden aan de taken genoemd onder
1.15 zal de voorzitter moeten kunnen beschikken over een
seer e t ar iaat. Aangezien het secretariaat bij alle diensten gegevens zal moeten kunnen verkrijgen, lijkt het wenselijk, dat
elk der in het C.V.I.N. vertegenwoordigde diensten en het
ministerie van Buitenlandse Zaken een officier of ambtenaar
ter beschikking zal stellen, wanneer en voorzover dit door de
voorzitter nodig wordt geacht.

OPMERKINGEN: Aangezien iedere verandering in organisatie en/of
werkwijze bij overgang van de vredes- tot de oorlogstoestand,
zoal niet desorganiserend-, dan toch vertragend werkt, is het
wenselijk een noodzakelijk geachte oorlogsorganisatie, tenzij
hiertegen overwegende bezwaren bestaan, reeds in vredestijd
als vredesorganisatie in te voeren. Het komt mij voor, dat er
geen enkel bezwaar kan bestaan het C.V.I.N. reeds in vredestijd in te stellen, zij het dat dit Comité dan als regel minder frequent zal vergaderen en dat de werkzaamheden minder
zullen omvatten.
Bovendien meen ik, dat ook in vredestijd dit Comité goede
diensten zal kunnen verrichten, niet alleen, vanzelfsprekend,
ten behoeve van een gecoördineerd inlichtingenbeleid, maar
bovendien door aan de Regering rapporten en wellicht somtijds
appreciaties aan te bieden, waarin al het in Nederland beschik-
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bare inlichtingenmateriaal is verwerkt. De situatie in de
wereld is momenteel niet zodanig, dat een samenvatting of het
wijzen op "bepaalde aspecten, die zich voordoen, niet van nut
zou kunnen zijn. Het lijkt echter waarschijnlijk, dat het accent in vredestijd minder op het militaire aspect en meer op
het politiek economische terrein zal liggen, dan in oorlogstijd. Als groot voordeel van de instelling van het C.V.I.N. in
vredestijd zie ik voorts, dat zowel de Regering als het
C.V.I.N. er aan zullen wennen bedoelde rapportage te ontvangen respectievelijk te verzorgen. Ook heeft de Regering de gelegenheid door het stellen van vragen en het geven van instructies het C.V.I.N. af te stemmen op haar behoeften. Ik verwacht,
dat door een zodanig twee richtingverkeer de doelmatigheid van
de voorgestelde organisatie zal groeien.
Aangezien tenslotte deze organisatie zonder enige extra kosten
kan worden ingevoerd - in feite is reeds in iets andere vorm
en met beperkter doelstelling sinds november in deze geest gewerkt - meen ik te mogen voorstellen om,' wanneer het voorstel
voor oorlogstijd wordt aanvaard, de organisatie onmiddellijk
in te stellen en te doen functioneren.
Ad 2. Inlichtingen ten behoeve van het gezamenlijk beleid van
de Bevelhebbers der Strijdkrachten.
2.1. Coördinatie van het inlichtingenbeleid op dit niveau is reeds
geregeld en wordt verzorgd door Comité II als adviesinstantie
van het Comité V.C.S.
2.2. Het instellen van het C.V.I.N. doet niet af aan de noodzakelijkheid dat voor gecoördineerd militair optreden de Bevelhebbers der krijgsmachtonderdelen, dit zijn tevens de leden van het
Comité V.C.S., moeten beschikken over een orgaan, dat in staat
is op militair gebied een gecoördineerde rapportage te verzorgen en gecoördineerde appreciaties op te stellen. Het Comité II
voldoet aan deze eisen en zal daarom,-naar het voorkomt, naast
het C.V.I.N. moeten blijven bestaan.
2.3. Het lidmaatschap van het C.V.I.N. van de leden van Comité II
zal er slechts toe bijdragen, dat zij beter geïnformeerd zullen zijn omtrent de algemene situatie, hetgeen hun werk in het
specifiek militaire vlak ten goede zal komen*
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Ad 3. Inlichtingen ten "behoeve van het eigen "beleid van afzonderlijke ministers en Bevelhebbers der Strijdkrachten (Chefs, van StavenH
3.1. Aangezien de ministers en de Bevelhebbers der Strijdkrachten
(Chefs van Staven) ook in tijd van oorlog of oorlogsgevaar
- behoudens wanneer voor wat ministers betreft bepaalde bevoegdheden zullen worden overgenomen door het Militair Gezag verantwoordelijk blijven voor de hen in vredestijd toegewezen sector, zal, naar het voorkomt, de verstrekking van inlichtingen aan de ministers en de Bevelhebbers der strijdkrachten (Chefs van Staven) ook in die omstandigheden c.f.
het voorgeschrevene in K.B. no. 51 van 8 augustus 1949, zoals
sindsdien gewijzigd, moeten worden gehandhaafd.
3.2. De rapportage aan het Militair Gezag zal worden behandeld
bij de afzonderlijke voorstellen, welke zullen worden gedaan
ten aanzien van de verhouding van de beide burgerdiensten,
de B.V.D. en de B.I.D., tot het Militair Gezag onder de
Staat van Oorlog of de Staat van Beleg.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

28 februari 1957
K/10

CONCEPT.
MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT

KA ^£/06-Zeer Geheim.
Onderwerp; Instellingsbesluit C.V.I.N.

Naar ik van de Coördinator van de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten vernam, is door U goedgekeurd, dat
het bij zijn "brief van 28 februari 1957 no. KA 392/06Zeer Geheim aan U voorgelegde voorstel tot regeling van de
voor tijd van oorlog of oorlogsgevaar gewenste organisatie
aan de top van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten door
het instellen van het Comité Verenigde Inlichtingendiensten
Nederland, "bij mij zou worden ingediend.
Aangezien ook ik mij met dit voorstel kan verenigen,
meen ik, dat thans tot instelling van het C.V.I.N. kan worden
besloten.
Ik stel mij voor de instelling te realiseren door
bekrachtiging van bijgaand ontwerp-besluit.
Alvorens hiertoe over te gaan zou ik echter gaarne
van U vernemen of dit ontwerp U nog aanleiding geeft tot opmerkingen.
Ter toelichting merk ik nog op, dat de redactie van
het besluit zodanig is gekozen, dat geen inbreuk wordt gemaakt op de regeling van de organisatie, de werkwijze, de
taak en de samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, als neergelegd in het K.B. no. 51 van 8 augustus
194-9» zoals sedert gewijzigd.
Met name komt in art3 sub b en c tot uiting, dat
het C.V.I.N. geen eigen instructies geeft aan de diensten,
maar zich slechts bezighoudt met taakverdeling. Het C.V.I.N.
treedt dus in geen enkel opzicht in de plaats van de voor de
diensten verantwoordelijke ministers.
Voorts merk ik in dit verband op, dat in punt 4
van de overweging is vastgelegd, dat de rapportage aan de
eigen ministers normaal voortgang zal vinden.
Tenslotte merk ik nog op, dat, hoewel de voorcorrespondentie over deze aangelegenheid als "Zeer Geheim"
is behandeld, de classificatie "Vertrouwelijk" mij voor het
Instellingsbesluit het meest gewenst voorkomt.
De MINISTER-PRESIDENT,
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN,

Aan:
De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming
en Publiekrechtelijke BedrijfsorganisatieDe Minister van Oorlog,
De Minister van Marine en
De Minister van Buitenlandse Zaken.

ZEER GEHEIM.

Ho. 9
Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
Aan: de Minister-President.
Onderwerp: Instellen Comité Verenigde Inlichtingendiensten
He der land.
,
Op grond van de bevoegdheid mij verleend "bij artikel 36 van
het Vertrouwelijk K.B. no. 51 van 8 augustus 1949, zoals sedert gewijzigd, moge ik U hierbij aanbieden een beredeneerd
voorstel aangaande de voor tijd van oorlog of oorlogsgevaar
gewenste organisatie aan de top van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De bedoeling is, dat het daartoe in te stellen orgaan: het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (C.V.I.N.), reeds in vredestijd zal functioneren.
Aan de betrokken verantwoordelijke ministers - waaronder ook
U als Minister van Algemene Zaken - heb ik bij mijn schrijven
van 28 februari 1957 nr. KA 392/06-Zeer Geheim, verzocht mij
te willen doen weten of zij met dit voorstel konden instemmen. De Ministers voor Defensie en Buitenlandse Zaken hebben
mij schriftelijk-? de Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie mondeling,
medegedeeld, dat indiening van dit voorstel bij U,hun instemming heeft. Ik meen, dat hiermede het in artikel 36, K.B.
na. 51 voorgeschreven overleg heeft plaatsgehad.
Het komt mij voor dat, wanneer ook U als Minister-President
met het voorstel kan instemmen .realisering daarvan zou kunnen
geschieden door bekrachtiging van bijgaand ontwerp-besluit. .
Dit ontwerp-besluit is, evenals het voorstel, opgemaakt in
overeenstemming met de Hoofden van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en met een vertegenwoordiger van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, maar is uiteraard nog niet goedgekeurd
door Uw bij deze aangelegenheid betrokken.Ambtgenoten.
In verband hiermede heb ik een ontwerp-brief van U aan de betrokken ministers, waarbij het besluit ter beoordeling wordt
.voorgelegd, hierbij gevoegd. ^',« <y9i,/W
Ik moge nog opmerken, dat de redactie van het ontwerp-besluit
zodanig is gekozen, dat instelling van het C.V.I.N. geen inbreuk maakt op de ministeriële bevoegdheden, zoals deze in
het K.B. no. 51 zijn neergelegd. Met name komt in artikel 3 b
en c tot uiting, dat het C.V.I.N. geen eigen instructies aan
de diensten geeft, maar zich slechts bezig houdt met taakverdeling.
Voorts merk ik nog op, dat, hoewel de voorcorrespondentie
"Zeer Geheim" is geclassificeerd, de classificatie "Vertrouwelijk" van het besluit voldoende wordt geacht.
Gaarne Uw beslissing.

KA 442/06 - ZEEH GEHEIM
1

11 aPril

1957.

Instellingsbesluit C.V.I.Ïf.
Faar ik van de Coördinator van de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten vernam, is door U goedgekeurd, dat
het bij zijn brief van 28 februari 1957» nr. KA 392/06 Zeer Geheim aan U voorgelegde voorstel tot regeling van de
voor tijd van oorlog of oorlogsgevaar gewenste organisatie
aan de top van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten door
het instellen van het Comité Verenigde Inlichtingendiensten
Hederland, bij mij zou worden ingediend*
Aangezien ook ik »ij met dit voorstel kan verenigen,
meen ik, dat thans tot instelling van het C.V.I*H« kan worden
besloten.
Ik stel mij voor de instelling te realiseren door
bekrachtiging van bijgaand oatwerp-besluit»
Alvorens hiertoe over te gaan zou ik echter gaarne
van ü vernemen of dit ontwerp U nog aanleiding geeft tot opmerkingen.
Ter toelichting merk ik nog op, dat de redactie van
het besluit zodanig is gekozen, dat geen inbreuk wordt gemaakt op de regeling van de organisatie, de werkwijze, de
taak en de samenwerking vaa de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, als neergelegd in het K.B. nr. 51 van 8 augustus
1949» zoals sedert gewijzigd.
Met name komt in art. 3 sub b en c tot uiting, dat
het C.V.I.N* geen eigen instructies geeft aan de diensten,
maar zich slechts bezighoudt aet taakverdeling. Het C.V.I»H.
treedt dus in geen enkel opaicht in de plaats van de voor de
diensten verantwoordelijke ministers.
Voorts merk ik in dit verband op, dat in punt 4
van de overweging is vastgelegd, dat de rapportage aan de
eigen ministers normaal voortgang aal vinden.
Tenslotte merk ik nog op, dat, hoewel de voorcorrespondentie over deze aangelegenheid als *Zeer Greheim"
is behandeld, da-,classificatie "Vertrouwelijk" mij voor het
Instellingsbesluit het meest gewenst voorkomt.
DE MIHISTSH-PHESIDEHÏ,
MIHISTEE VAH A1GKMBKB'ZAKgff,
Aan:
De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming ,u-e
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,
De Minister van Oorlog, 1WL,I , j^.^r//^
De Minister van Marine en -i
'
'
De Minister van Buitenlandse Zaken.ix^e ^f^'Y/^f
/v^ï-V -W-* l-

l II
MINISTERIE
VAN BUITENLANDSE ZAKEN
'S-GRAVENHAGE

V B K Z O B K B

Kenmerk:
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« B A N T W O O R D 1 N O ,

K E N M E R K ,

O N D E R W E R P ,

D A T U M
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V E R M E L D E N

Datum-. 15 april 1957.

AP/AS A Z

Onderwerp: Instellingsbesluit C.V.I.ÏÏ.

Nummer: 55 630-245 6

G. S.

ZEER GEHEIM

Met verwijsing naar Uw schrijven van
11 april jl., KA 442/06 - zeer geheim, heb
ik de eer U mede te delen, dat ik mij met
de daarbij gevoegde ontwerp-ministerië'le
beschikking tot instelling van het C.V.I.N.
kan verenigen.
DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

voor deze,
De Secretaris-Generaal,4

n

! <* fl-V*

Zijner Excellentie
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
Plein 1813, No* 4,
's-G S A V E N H A G E.-

37135 - '55 (4056)

k*

MINISTER

O:^3¥
VOOR DBFMSI3

's-Gravenhage, 24 april 1957»

Nummer 26-2/57 ZG
Onderwerp;
instellingsbesluit CTTÏÏ.

r '-''
i i
'L *„- U,

u*»

In antwoord op uw "brief van 11 april 1957 kenmerk
K.A. 442/06 Zeer Geheim, betreffende het in hoofde
dezes genoemde onderwerp, moge ik U berichten dat het
ontwerp-instellingsbesluit van het comité verenigde
inlichtingendiensten Nederland, mijn instemming heeft.
Ik kan mij eveneens verenigen met uw voorstel om
het instellingsbesluit als "vertrouwelijk" te classificeren.

DE MINISTER VOOH DEFEÏÏSI3,

C, Staf.

AAN
de Heer Minister-President,
Minister van Algemene 2aken.

1S.C8.01 K\6

A:A.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
BEZITSVORMING EN PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE.
Steeds één zaak in een brief behandelen

Aan: de lieer Minister-President.

Uwbriefvan:

n april 1957,

_nr. KA 442/06-ZG
Onderwerp: In S tellingsbesluit

j

Afd-

Kabinet

j 'S-GRAVENHAGE,

Nr

27565.

1 mei

19 57

GVINl

VERTROUWELIJK.

In antwoord op Uw schrijven van 11 april jl. no. KA 442/06ZG- betreffende bovenvermeld onderwerp deel ik U mede tegen de
vaststelling van het besluit, zoals in concept voorgelegd, geen
bezwaar te hebben.
DE MINISTER,
V o/o r de se,
DE 3ECRJST A/1 S -GENERAAL,

Biilage(n):
Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer Tan dit schrijven te vermelden
10752 - '55 ( 1 4 6 6 4 )

VERTROUWELIJK.

Ho. 10

Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Aan: de Minister-President*
Onderwerp; Instellingsbesluit C.V.I.JI»

"

1. i>

4 <x

*- ^v'

/•

In antwoord op Uw brief van 11 april 1957,
KA 442/06 - Zeer Geheim, hebben Uw Anrt> 't genot en van
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie, voor Defensie en van Buitenlandse
Zaken doen weten, dat zij instemmen me t vaststelling
van het toesluit tot instelling van hei; Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland in de vorm, waarin dat _ aan
hen in concept is voorgelegd. (Brieven r esp. van 1 mei
1957, Kat. nr. 27565, van 24 april 195*7, nr. 26-2/57-Z.G.
en van 15 april 1957, AP/ASAZ, nr. 55630-2456.G.S.;.
In verband hiermede moge ifc ? voorstellen
thans het hierbij ge voegde besluit te willen bekrachtigen.

ist,

r mei 1957
C/10

VERTROUWELIJK.
No. 10

Van: Coördinator Inlichtingen- en' Veiligheidsdiensten
Aan: de Minister-President.
Onderwerp; Instellingsbesluit C.V.I.N.

In antwoord op Uw "brief van 11 april 1957,
KA 442/06 - Zeer Geheim, heï>"ben Uw Ambtgenoten van
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie, voor Defensie en van Buitenlandse
Zaken doen weten, dat zij instemmen met vaststelling
van het "besluit tot instelling van het Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland in de vorm, waarin dat aan
hen in concept is voorgelegd. (Brieven resp. van 1 mei
1957, Kab. nr. 27565, van 24 april 1957, nr. 26-2/57-Z.G.
en van 15 april 1957, AP/ASAZ, nr. 55630-2456.G.S.).
In verband hiermede moge ik U voorstellen
thans het hierbijgevoegde besluit te willen bekrachtigen.

r mei 1957
C/10

IA i/1 v-u,- «i i~«_ c*
KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT
KA 460/06/80-VERTROUWELIJK

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
in deze handelende mede namens zijn Ambtgenoten van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van Marine, van Oorlog
en van Buitenlandse Zaken;
Overwegende,
dat in tijden van oorlog of oorlogsgevaar de Regering
moet kunnen beschikken over inlichtingenrapporten en
appreciaties van de toestand, 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 inlichtingenen veiligheidsdiensten ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken is vertegenwoordigd, zulks teneinde zowel het
politieke aspect tot uiting te doen komen, als om van de
op dat Ministerie binnenkomende inlichtingen gebruik te
kunnen maken,
dat het verstrekken van een appreciatie van de militaire
situatie aan de Regering een verantwoordelijkheid is
van het Comité Verenigde Chefs van Staven,
dat de rapportages van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ten behoeve van het eigen beleid van de afzonderlijke Ministers en van de Bevelhebbers der Strijdkrachten (Chefs van Staven) in tijd van oorlog of oorlogsgevaar onverminderd voortgang moet^ vinden op de wijze
als voor vredestijd is voorgeschreven in en op grond van
het vertrouwelijk K.B. nr. 51 van 8 augustus 194-9, zoals
sedert gewijzigd,
dat instelling van voornoemde instantie niet afdoet aan
de noodzaak van het bestaan van het Comité II als orgaan van het Comité Verenigde Chefs van Staven;
Overwegende voorts,
dat, teneinde in tijden van oorlog of oorlogsgevaar reeds
aanstonds te beschikken over een goed functionerend apparaat, het aanbeveling verdient voornoemde instantie
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;
- 2-

- 2BESLUIT;
1. Ingesteld wordt het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (C.V.I.N.).
2. Het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland
(C.V.I.N.) bestaat uit:
a. de Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (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 beleid
te voorzien van samenvattende inlichtingenrapporten
en appreciaties van de toestand, waarin de militaire-,
politieke-, binnenlandse veiligheids- en mogelijk
ook andere aspecten worden belicht;
b. het op de meest doelmatige wijze verdelen van de
taken, voortvloeiende uit van de Regering ontvangen
instructies of vragen en van het Comité Verenigde
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 inlichtingen over de in het C.V.I.N. vertegenwoordigde
instanties.
4. De rapportage aan de Regering, zoals bedoeld in 3a zal
door het C.V.I.N. aan de Minister-President geschieden
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 verrichten
werkzaamheden, aomede omtrent de inlichtingen, welke
door de Regering worden gewenst (kernvragen), zullen
rechtstreeks aan het C.V.I.N. worden verstrekt.
6.

Het C.V.I.N. beschikt over een secretariaat.
De leiding van het secretariaat berust bij de voorzitter van het C.V.I.N..
Ten behoeve van het secretariaat zal het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, zomede elk van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten de daartoe het meest in
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Xit^l'T-1'"''','1'1!^"', aanmerking komende ambtenaar of officier ter be' ; ! . ; , , , ' i : , i / i , ' "•; schikking stellen, wanneer en voorzover dit in ver,!^ '• i ;.'
band met de werkzaamheden - naar het oordeel van de
•^-'yU^Viï:..;': • , vooraitter - noodzakelijk wordt geacht.
4,1'V;/iVv•$*.,..•ii-7«'i'Het C.V,I.N. zal vergaderen naar behoefte.
/'•i'j/l^'jli-ivjÖ» .Afschrift dezes zal worden gezonden aan alle Ministers
'lrfv^V 1^1''.en Staatssecretarissen, aan de Chefs van Staven, tevens
:-^i|'j'1';iy'^i: Bevelhebbers der Strijdkrachten, aan de Coördinator
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en aan de
ien van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
1s-Gravenhage,

8 mei 1957.

DE MINISTER-PRESIDENT,
.MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN,

«R 8'f.
Nr. U
Aan: de Minister-President
Van: de Coördinator Inlichtingen- em Veiligheidsdiensten
Betr.: Rapportage door het C.V.I.H..
Van de Chef van het Kabinet van de Minister van
Zaken Overzee vernam ik, dat minister Kelders gaarne de,
door het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland
periodiek op te maken "Inlichtingensamenvatting en Beoordeling Toestand" zou ontvangen.
Zoals U "bekend is heeft deze rapportage ten doel
de Begering ten dienste van haar gezamenlijk "beleid, inlichtingen te verschaffen.
Ingevolge de instellingsbeschikking van het C.V.I.H.
geschiedt deze rapportage aan U door tussenkomst van het
Comité V.C.S., welk Comité desgewenst commentaar levert.
Het komt mij voor, dat voldoen aan de wens van
minister Kelders niet alleen geheel in overeenstemming is
met het doel van de rapportage, maar bovendien, dat dit doel
eigenlijk medebrengt, dat niet alleen de minister van Zaken
Overzee, maar ook de andere ministers de "Inlichtingensamenvattingen" ontvangen.
Ingeval U hiermede akkoord kunt gaan stel ik mij voor
in overleg met de heer Middelburg te regelen, dat in het vervolg de "Inlichtingensamenvattingen" en het daarop door de
V.C.S. geleverde commentaar, met de andere stukken voor de
ministerraad worden medegezonden. Ik teken hierbij aan, dat
de ministers voor Defensie en van Buitenlandse Zaken deze
stukken reeds ontvangen.
Gaarne Uw beslissing.

Kist.
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Aan: De Minister-President
Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Nr.: 21

Naar aanleiding van de door U aan mij gestelde
vraag of het mogelijk zou zijn door het C.V.I.N. een
rapport over de situatie in Finland te doen samenstellen,
moge ik U mededelen, dat Buitenlandse Zaken in de loop van
de volgende week van bevriende zijde een voorlopig rapport,
dat uiteraard aan U zal worden doorgegeven, hoopt te ontvangen. Daarenboven zijn de in het C.V.I.N. verenigde
diensten "bezig gegevens voor een meer uitgebreid rapport
te verzamelen.
Een op dit geval betrekking hebbend artikel
uit het Algemeen Dagblad voeg ik hierbij.
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F.J. Kist,

17 januari 1959
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