MINISTERIE VAN DEFENSIE

Afdeling VCS
Nr. 389.834/D Conf.

DE M I N I S T E R VAN D E F E N S I E

GELET OP

het Koninklijk besluit van 5 augustus 1972, nr. 437* houdende regeling van de taak, de
organisatie, de werkwijze en de samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
Artikel IV, 5
BESLUIT
1. De navolgende taken van de militaire inlichtingendiensten zijn opgedragen aan de landmachtinlichtingendienst :
a. de signaleringsregeling ten aanzien van dienstplichtigen voor indeling bij één van
de krijgsmachtdelen}
b. de antecedenten-onderzoeken met betrekking tot burgerpersoneel van het Ministerie
van Defensie, voor zo ver niet deel uitmakend van één der overige krijgsmachtdelen}
c. de werkzaamheden met betrekking tot de materiële veiligheid van het Ministerie van
Defensie, voor zo ver niet behorend tot een der overige krijgsmachtdelen}
d. de werkzaamheden met betrekking tot het observeren van hier te landen geaccrediteerde militaire vertegenwoordigers van Communistische landen.
2. De beveiliging van geclassificeerde defensieopdrachten bij de Nederlandse industrie
geschiedt door de onderscheidene krijgsmachtinlichtingendiensten volgens een namens
mij door het Interservice Comité H vast te stellen taakverdeling, welke door de werkgroep Industriebeveiliging wordt voorgesteld. De Voorzitter van het Interservice
Comité II geeft van deze taakverdeling, alsmede éénmaal per jaar van de wijzigingen
daarvan, kennis aan de ontvangers van deze Beschikking.
3. De Beschikking van 7 mei 1974, nr, 389.834/A conf. komt hierbij te vervallen.
4. Afschrift van deze Beschikking zal worden verzonden volgens bijgaande verzendlijst.
»s-Gravenhage, 30 juni 1976
DE MINISTER VOORNOEMD,

IO.O8.O1 - 22760 - 328027*-50

Verzendli.ist, behorende bij Ministeriële Beschikking van de Minister van Defensie,
dd. 30 juni 1976, nr. 389.834/D Conf.
de Minister van Algemene Zaken t«a*v* de coördinator van de
inlichtingen en veiligheidsdiensten;
de Minister van Algemene Zaken t.a.v. het hoofd van de inlichtingendienst buitenland;
de Minister van Binnenlandse Zaken t.a.v* het hoofd van de
binnenlandse veiligheidsdienst;
het hoofd van het kabinet van de Minister van Defensie;
de Staatssecretaris (personeel);
de Staatssecretaris (materieel);
de Secretaris-Generaal;
de RLv. Secretaris-Generaal (KM);
de Hv. Secretaris-Generaal (Kt);
de Flv. Secretaris-Generaal (KLu);
de Loco Secretaris-Generaal;
de Voorzitter van het Comité Verenigde Chefs van Staven;
de Chef van de Marinestaf;
de Chef van de Generale Staf;
de Chef van de Luchtmachtstaf;
de Voorzitter van de Materieelraad;
de Vlagofficier Materieel;
de Kwartiermeester-Generaal;
de Directeur Materieel Luchtmacht;
de Directeur Burgerpersoneel;
het hoofd van de hoofdafdeling dienstplichtzaken;
het hoofd van de hoofdafdeling comptabiliteit;
het hoofd van de centrale afdeling organisatie en efficiency;
het hoofd van de Marine inlichtingendienst;
het hoofd van de Landmachtinlichtingendienst;
het hoofd van de Luchtmachtinllchtingendiehst;
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Onderwerp: Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
NOTA VOOR t De Chef van de Marinestaf
De Chef van de Generale Staf
van de Luchtmachtstaf
? £Pi,45^'fe

Voorzitter van het Comité Verenig°fi.e Inlichtingendiensten Nederland

'~~——*
Referte» VCS 75-299/9579»
dd. 15 augustus 1975. fa

it
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1.
Op 22 oktober j.l. is ingesteld de "Ministeriële Commissie voor
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten" (MICIV). Behalve het algemeen
beleid betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft de MICIV
tot taak het bevorderen van een goede samenwerking van de diensten, de
onderlinge taakafbakening en het beslechten van geschillen en het periodiek vaststellen van algemene richtlijnen met betrekking tot het op te
i
stellen inlichtingenplan en met betrekking tot veiligheidsaangelegenheden.
De leden van het MICIV zijn de Minister-President (Voorzitter), Minister ;
van Buitenlandse Zaken, Minister van Justitie (onder voorbehoud), Minister van Binnenlandse Zaken en Minister van Defensie. Vaste ambtelijke
deelnemers zijn Voorzitter CVIN, Hoofden van de drie militaire inlichtingendiensten, Hoofd BVD en IDB, een ambtenaar van Dqfensie (Loco-SG)
;
en een ambtenaar van respectievelijk Buitenlandse Zaken en Justitie,
2.
De MICIV is inmiddels accoord gegaan met de instelling van een
ambtelijke oommissie tot het ontwerpen van een wet betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze commissie staat onder voorzitterechnni
van Mr. W.J. van Eijkern en is samengesteld uit juridische medewerkers vnnj
Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie. Voorts maken deel uit van deze commissie Voorzitter CVIU, een ver-i
tegenwoordiger van.IDB en BVD en een vertegenwoordiger van Defensie nomen*i
de drie militaire inlichtingendiensten. Als juridisch medewerker van De- i
fensie en als vertegenwoordiger van de drie militaire inlichtingendiensten
zijn door Secretaris-Generaal Defensie aangewezen respectievelijk de LocoSG en Hoofd Sectie Inlichtingen Defensiestaf (ïï-SIDS).
j

5.
Ik ben voornemens met de Minister van Defensie het mandaat voor
H-SIDS te bespreken. Bij dit overleg zal ik uitgaan van het gestelde in
het Memorandum inzake inliohtingenvoorziening toekomstige Defensiestaf
(referte)* Be laatste ontwikkelingen, regelende de deelname van H-SIDS aan
het CVIH-overleg.
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het CVIN-overleg, acht ik overigens dermate teleurstellend en onbevredigend dat ik ernstig overweeg de Minister te adviseren in het
mandaat voor E-SIDS hieraan ruime aandacht te besteden in de zin van
referte.
\Se (Voorzitter van het Comité
\\terenigdG Chefs van Staven

Luitenant-Generaal
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Deelname H-SIDS aan

Commissie Van Eykern.

N O T A VOOR

i . a . a.

De Secretaris-Generaal.
Be Chef van de F a r i n e s t a f .
)
De Chef van de Generale S t a f . )
De Chef van de L u c h t m a . c h ü s t a f . }

Referten; A - VCS 76-700/1
B - Notulen 1012e vergadering Comité VCS.
1.
Kaar aanleiding vari het feit dat U, na overleg met mi,',
II-SIDS hebt aangewezen in de Commissie Van Eykern heb ik, vidr rpl>ri'
A, de chefs van staven ingelicht.

2.
In de vergadering van 'net Comité VCS van 15 novrmlirr J."-.
is mijn aantekening ir, referte A aan de orde geweest. Voor ..'-i t, IT tv r de reacties van de chefs va.n sta.ven verwijs ik naar punt -1.2. v. n
referte B, waaruit blijkt dat de chefs van staven unaniem e^n 'uv'!,;zende houding aannemen door zich op het standpunt te steller u J ''t,
van de hoofden krijgsmachtdeel-inlichtingen en veilighei dsr1 i - • • o -s\e beter is toegerus
zal hebben in de Commissie - er tussen de krijgsmachtdelen - -~<\r
ik aanneem de Minister toch zeker aal moe !;en worden geoofirïinrvf• "••
Comité II is daarvoor het forum.
~j.
Alhoewel ik het gestelde met betrekking tot de (,r••''•>• n..
parate kennis, aanwezig bij do respectieve Hoofden Kri j£?>na -'i^ d f t ". inlichtingen en veiligheidsdiensten, niet in twijfel trek, ü '• u'- ;. ' '
mij logisch en zonder "bezwaar dat II-SID3 uitsluitend voor v/,' '•••'.het aspect "inlichtingen" in zijn toekomstige capaciteit v-.tr v - - ' / ' i van het Comité II, waar de coördinatie plaats vindt, deel ui L i; i > • v o .'
de Commissie Van Eykern,
4.
Daar hier in feite sprake is van uiteenlopende s^an-'p-,;j.'.<
vraag ik Uw aandécht voor deze materie.
|,\Da %>orzitter van het '"o; .i t
vftVerenigde Chefs van Staven,

A. J.
Luitenant-Generaal
'èrzoeke bij beantwoording datum en nummer te vermelden
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MINISTERIE VAN DEFENSIE

afd. Comité VOS
nr. 339,334/1 Con'f.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1972, nr. 437» houdende .regeling
van. de taak, de organisatie, de werkwijze en de samenwerking van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten,;Artikel•IV, 5BESLUIT
1. Da navolgende taken van de militaire inlichtingendiensten aijn opgedragen aan.de landmachtinlichtingendienst:
a. de signaleringëregeling ten aanzien van dienstplichtigen voor indeling bij één van de krijgsmachtdelen;
b. antecedente-r.-onderzoeken rnst betrekking tob "burgorpersonsei v&n het
ministerie van defensie, voor sover niet deel uitmakend van een der
overige krijgsmachtdelen;
c. v;erkzaanheden net betrekking tot de materiele veiligheid van het
ministerie van defensie, voorzover niet behorend tot één der overige
krijgsmachtdelen;
d. werkzaamheden met betrekking tot het observeren van hier te lande
geaccrediteerde vertegenwoordigers van corjnvaiistische landen.
-2. De. -laoveiliging van geclassificeerde defensie-opdrachten bij d e Nederlandse industrie geschiedt door de onderscheidene militair
lichtingendiensten zoals aangegeven in de bijlage,
Afschrift van deze regeling zal worden verzonden volgens bijgaande verzendlijst.

' s - Gr avenhage, 7 £<3 i 1974*
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Verzendlijst, behorende bij ministeriele beschikking van 7 mei 1974,
nr.
J89.854/A Gonf.
.
:.
de minister van algemene zaken t,a,v. de coördinator van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

2 x

de minister van algemene zaken t.a.v. het hoofd van de inlichtingendienst buitenland}

2 x

de minister van binnenlandse, zaken t.a.v. het hoofd van de
binnenlandse veiligheidsdienst;

2 x

het hoofd van het kabinet van de minister van defensie;

1 x

de staatssecretaris (personeel);

1 x

.

de staatssecretaris (materieel)J

1 x

de secretaris-generaal;

2 x

de plv. secretaris-generaal (KM);

•

de plv. secretaris-generaal (KL);

-

'

2 x

.

.2 x

de plv.- secretaris-generaal'(KLu);

2 x
•

de loco secretaris-generaal;

-

- -

1 x

de voorzitter van het comité verenigde chefs'van staven;

2 x

de chef van de marinestaf;

2 x

de chef van de generale staf;

'

"

•

-

.

de chef van de luchtmacht staf; ."

2 x

' .

de voorzitter van de materieelraad;

2 x
.

2 x

de vlagofficier materieel;
de kwartiermeester-generaal;

2 x
.

'

.

de directeur materieel luchtmacht;
de directeur burgerpersoneel; '

;

2 x2 x

'

3 x

het hoofd van de hoofdafdeling dienstplichtzaken

J x

het hoofd van de hoofdafdeling comptabiliteit;

'

4 x
k

het hoofd van de centrale afdeling organisatie en efficiency;
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•v/W,^.*-**-vj?..

CONT-IDENUEEL
Bijlage : behorende bij MB van 7 mei 1974

Nr-

389.834/A Gonf.

Taakverdeling van de krijgsmacht inlichtingendiensten
ten

aanzien van industrieën

belast mot de uitvoering van
geclassificeerde defensie-opdrachten

1.

WLROE IFLICHTIKGBKDlEJffST

Bronswerk
- Amersfoort
Croon
— Rotterdam
Yan der Heem Electronics- Den Haag
Sm.it-Compro

. - Nijmegen

Hollandse Signaal App. - Hengelo
» Hilversum
P.ToI»
Lipa
- Drunen
Meilink
- Boroulo
N.D.R.
» Den Haag
Fevesbu
- Den Haag
T.d» (ïlesan-de Noord
Rietschoten en Houwens - Ro'tterdam
••• Rotter'dam
H.D.M.
- Rotterdam
H.T.D.
- Vliasingen
De Schelde
- Ridderkerk
Smit Slikkerveer
- Hengelo
ïwente
-• Den Haag
Verebus
- Alblasserdam
Terolme Scheepsverf
- Maassluis
Verolme Elektra
De Weger
•• Rotterdam
- Schiedam
Wilton Peyenoord
Nederlands Scheeps'faouwkundig Proefstation ; - Wageningen

/2. LANDMACHT

2. LANDMACHT INLICHTINGENDIENST
DAB1
Eurometaal N.V.

- Eindhoven
- Zaandam

3. LUCHTMACHT INLICHTINGEHDIENST
Philips Usfa
- Eindhoven
'
'
Optische Industrie
"De Ouda Delft"
- Delft
Avio Fokker Ypenburg
- Ypenburg (gera. Rijswijk (ZH)
Fokker VFW
- Schiphol-Oost (geia* Oude-Meer)
Avio Fokker Voensdrecht — Voensdrecht (gem. Hogarhaids)
Defensie Olie Centrale - Noordwijk aan Sao
Bechtel Inc»
- Den Haag
Van ¥ijk en.JBoerma
- Groningen
(Ogem Concern)
N.L.R.
- Amsterdam
N.I.V.H.
- Amsterdam
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COMITÉ VERENIGDE CHEFS
VAN STAVEN

Van deze brief zijn 10 exemplaren)
dit is ex«nra 5"
'8-Graverthage,
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Onderwerp: Inlichtingendienst Buitenland,

Refertei nr„ K1778/25, dd, JO september 1975. vJ

1»
Naar aanleiding van referte bericht ik u dat gezien het
gestelde in artikel IV, 1 van KB 437 dd„ 5 augustus 1972 en het
ontbreken van nadere voorschriften, zoals bedoeld in artikel IV, 5»
de Gezamenlijke Staf geen rol speelt, waaraan een waarde oordeel
m.boto het functioneren van de IDB kan worden ontleend» In de
huidige constellatie kan de Gezamenlijke Staf danook niet worden
beschouwd als "een afnemer"„
2.
Vow.b. de behoefte van de toekomstige Defensiestaf wordt
door mij gedacht aan een toelevering van geëvalueerde gegevens
- inlichtingen - door en onder verantwoordelijkheid van de drie
krijgsmacht-inlichtingendiensten. Het te creëeren inlichtingenelement van de toekomstige Defensiestaf, dat in staat is een
geïntegreerd ialichtingenbeeld op te bouwen is gebaseerd op geëvalueerde gegevens van de drie militaire inlichtingendiensten en uit
relevante rapporten/studies uit andere bronnen en dit geïntegreerde
inliehtingenbeeld te beoordelen op de operationele betekenis» Tevens
zal het Hoofd van dit element de bevoegdheid moeten krijgen om waar
nodig, de werkzaamheden van die diensten te coördineren. In dit verband zij opgemerkt dat u, i„v.nu uw verantwoordelijkheden, bedoeld in
Hoofdstuk II van het KB, uiteraard betrokken zult worden bij de voor
u relevante ontwikkelingen»

ex.nr»

AAN: de Coördinator Inlichtingenen Veiligheidsdiensten
I*a«a» de Secretaris-Generaal
de Chef van de Marinestaf
—>de Chef van de Generale Staf
de Chef van de Luchtmachtstaf
Archief

C G 'S BLS

o<
2

3-4
5 -^
7-8

2 0 NOV. 1975

9 - 10.
ARC H u f
3JUL1981

Verzoeke bij beantwoording datum en nummer te vermelden
138239' • ZO

CONRDPMTicci
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5.
Intussen raad ik u - i„v.m0 het bovenstaande - aan, VoW.b,
de formulering van zowel de huidige als toekomstige behoeften, u te
richten naar de adviezen van de hoofden van de militaire inlichtingenen veiligheidsdiensten van de drie krijgsmachtdelen.
)e l^oorzitter van het Comité
ferenigde Chefs van Staven,

WIJTING
A.J
Luitenant-Generaal

CONFIDENT

j V A j . i N i U A U J K . j j u i V/ii^ ju/Jij; 5 iijv^ vil ü

ex. 4

MARINE
Afdeling: mar i nes t af
Koningin Marialaan 17, tel. nr. 8142 61
Telegramadres: Marine Den Haag
Telex nr. 31335

Men wordt rerzocht bl) het antwoord datum en
nummers van deze brief nauwkeurig te vermelden.

AAN Coördinator Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten
i.a.a.:
-Secretaris-Generaal van Defensie
-Voorzitter Comité Verenigde Chefs

GEHEIM

van Staven
-Bevelhebber der Landstrijdkrachten
-Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten
uw kenmerk en datum

ons nummer

voorstel-Xopdrachtnummer

S.M.18866/00733/|76/g

's-Gravenhage,

8 januari 19 76

ondenverp: Funktioneren IDB

biJlagCn

V^3LfcV\rri

:

Referte: Uw Memorandum van 30 september 1975» *"?• K 1778/25

Ter bevestiging van het onderhoud met betrekking
tot referte, tussen U en het hoofd van het bureau inlichtingen
van de marinestaf op 24 oktober 1975» deel ik U het volgende
mede,
1. Het eigen IDB produkt op het gebied van maritieme informatie is van zeer grote waarde voor de Koninklijke marine.
Daarentegen is de maritieme informatie, door de IDB verkregen van bepaalde zusterdiensten, in ruil voor het
eigen produkt, van duidelijk minder gehalte.
2. Gezien het bovenstaande bestaat zijdens de Koninklijke
marine een grote behoefte aan dit eigen IDB produkt.
Het stelt de Koninklijke marine in staat om, mede met de
middels eigen verwerving verkregen informatie:
a. Over de onontbeerlijke analysecapaciteit te blijven
beschikken.
b. Te komen tot een, van groot belang geachte, uitwisseling
van gegevens met andere marines.
De hiertoe benodigde samenwerking tussen IDB en Koninklijke
marine is als uitstekend aan te merken. Alhoewel de
Koninklijke marine over de "know how" beschikt om dit
gedeelte van de taak van de IDB over te nemen, ontbreekt
j ^

> M H H

/hè t aan de ..•

X l ' C G S 'BIS
tl.

ARCHIEF

IA K 1Q7K

Indice:
ca*.

I-24253-427905*. 101

GEHEIM

vervolgblad nr. 1

opbriefnr. S.M.18866/00733/76/g

d.d. 8 januari 1976

het aan de daarvoor benodigde middelen en financiën.
Bovendien zou zulk een overname het personeelsbestand
nadelig beïnvloeden.
5. De vraag doet zich voor, of door de IDB voor wat betreft
het verzamelen van maritieme informatie wel alle mogelijkheden worden benut. Gemeend wordt dat er, gezien de thans
gevolgde werkwijze, nog andere mogelijkheden bestaan welke
conform gemaakte afspraken niet te benutten zijn door de
Koninklijke marine.
4. Het wordt door de Koninklijke marine principieel onjuist
geacht om de IDB verwerking van maritieme informatie op te
dragen. Dit zou slechts leiden tot een onnodige en ongewenste
duplicering. Voorzover er voor de verwerving behoefte bestaat
aan, inderdaad noodzakelijke, achtergrondkennis, voorziet
ds nauwe samenwerking tussen IDB en Koninklijke marine daarin,
5, De SBP politieke rapportage in het CVIN, met name over
Warschau Pakt, China, het Midden-Oosten en bijvoorbeeld
Portugal, wordt als een goede bijdrage beschouwd. Aan de
dagelijkse kroniek bestaat daarentegen geen wezenlijke
behoefte. Gezien ook soortgelijke rapportage door anderen
lijkt op dit gebied bundeling van krachten gewenst.
Indien deze zou resulteren in een dagelijks overzicht waarin
naast de thans gebruikte bronnen tevens de gegevens worden
verwerkt ontvangen via NAVO, van Buitenlandse Zaken en van
zusterdiensten dan zou niet alleen nationaal in een wezenlijke behoefte worden voorzien doch tevens een "economy of
effort" worden bereikt.

6» Nauw samenhangend met de beantwoording van vraag 5, ÏB de
Koninklijke marine van mening dat een betere rapportage
verkregen zou worden indien in één bureau koppeling plaats
zou vinden van het politieke beeld, het economische beeld
en het produkt van het Wiskundig Centrum der Koninklijke
marine• Voor wat betreft de plaats van zulk een bureau
bestaat lichte voorkeur voor onderbrenging bij de IDB. De
bezetting van een dergelijk bureau zou kunnen worden gerealiseerd middels detachering door diensten en departementen die
reeds thans werkzaam zijn op deze gebieden.
DE BEVELHEBBER DER
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Bljlage(n) : Twee

Onderwerp: Coördinatie inlichtingendiensten

ex.nr.:
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N O T A VOOR : De Minister van Defensie
d.t,v. de Secretaris-Gen.eran.1
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I.a.a.: De Coördinator InlichtingenVeiligheidsdiensten
Chef van de Marinestaf
Chef van de Generale Staf
Chef van de Luchtmachtstaf
chief

9 FEB 1976
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ïïeferte: Koninklijk Besluit van Jj augustus 197, nr. 437

1.
Als gevolg van het bersta.an van meerdere Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in Nederland ie coördinatie van de werkzaamheden vr>n deze
Diensten van essentieel "belang. In het KB nr. 437 van 5 augustur 197? ie
ingevolge het gestelde in artikel II, 1, deze taak ra.t.t. alle Diensten
opgedragen aan de Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten,
die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.
2,
In dit coördinatie-proces neemt het Ministerie van Defensie ecu
bijzondere positie in doordat het daarin is betrokken met drie nfr,rnulerlijke militaire inlichtingendiensten. Deze situatie deed de behoefte ontstaan aan een coördinatie van deze Diensten op Defensie-niveau. Dat dit
ree^s in het verleden werd onderkend moge blijken uit de instructie voor
de Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 13 februari
1956 (bijlage A).
?.
Volgens artikel 5 van deze instructie is de Coördinator tevens
belast met de functie van Coördinator van de Inlichtingendiensten der
Krijgsmachtonderdelen en als zodanig verantwoordelijk aan de "Minister
van Oorlog en van Marine".
4.
Deze instructie is gebaseerd op het KB nr. 51 van 8 augustus 1°4?t
welke laatste werd ingetrokken bij het m werking treden van het I"71 ar. .-137
van 5 augustus. 1972 (artikel VII, 1). Het feit dat deze m.i, zeer verouderde instructie niet is ingetrokken, heeft de laatste 18' maanden geleid tol
ernstige vertraging in de ontwikkeling van een nieuwe structuur die afgent end is op de behoefte van het Centrale Apparaat. Ik ben danook van munin^
dat deze instructie, die 20 jaar geleden werd uitgegeven, moet worden ingetrokken, waarbij dient te worden overwogen of er nog behoefte bestaat aan
een nieuwe instructie in deze vorm.
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5.
In dit verband moge ik tevens Uw aandacht vestigen op het bestaan
van een besluit van de Minister-President van 8 mei 1957 (bijlage B) - eveneens gebaseerd op het ingetrokken O nr. 51 van 8 augustus 1949 - waarbij
het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) werd ingesteld.
Hoewel dit Comité nog regelmatig bijeenkomt, ben ik van mening dat dit besluit kritisch op de inhoud moet worden bekeken. Teneinde de inlichtingen
functionaris van de toekomstige Defensiestaf in staat te stellen zijn taak
\.
op juiste wijze te vervullen dient in ieder geval dit besluit - eventueel
i
met toepassing van het gestelde in artikel IV, S van KB 457 - te worden aangepast.
6.
Tenslotte meen ik dat de coördinatie van de veiligheidsaspecten in
de nieuwe structuur nadere aandacht behoeft. Er dient te worden geregeld hoe ir
de noodzakelijke coördinatie van typische veiligheidsaangelegenheden (ook
binnen de departementale organisatie) kan worden voorzien. Ik moge U derhalve
voorstellen het advies van de Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die ressorteert onder het Kabinet van de Minister-President, Minister
van Algemene Zaken, terzake in te winnen.

De Voorzitter van het Comité
h Verenigde Chefs van Staven

Luitenant-Generaal
\

BIJLAGE A, "behorende
VOS 76-200/13 0 2
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dd. 0 6 FEBMÖ78

: ,"
Instructie voor de coördinator van de Inlichtingen
'v •; i i'; ; ! ' ''.(••• v i en Veiligheidsdiensten

"}v
Art«ïj .1 De opÖ,rdinator 'heeft -tot taak hetgeen bij K.B.
'4 ;ftf: ., ^ ! ;'van 8 ;aiigu0tus;:l949» nr.51,zoals oodort gowijaigd,
,X^;':';''''-:;^;';'!,:•Viini'Hopf dstukVIII,;is omschreven.
.
.
,
:•'';.: 4C) Ar 11 ^^'IJe'caördinatoï1 kan zich door persoonlijke, bezoe-*'
;;: ^i/t.v/\4/:-7 ; ; ,^ ; k^n aen ;beeld vormen : van de maatregelen genomen'
•"'••„.;'-'.-::-.:•'••-•...v•:-•-"' Vti^iav'Aiflla a-»*,f:-\ Van.bedoeld K.B. :
•ï'.':;,)i,.,-:,Vv;';-' t^yHij^aal^dergelijke bezoeken niet^ brengen dan, na. ;
i-^^^iV.^1^;^^0^^^^'^
de dienst. .;,• ;•',;.j '• "J •'•,-."•-•
^;;yjjv;M;Ar,,t*3«;cpe^öö^
grote discretie gebruik,'
• 'ii'':••:...';••':
- ;v...,y'Smaken
van'-löi-iri''bevoegdheid tot het
hot kennisnemen
kenniaiiemett ::\.
-'
;';':!,v--:
y.,:y:;;:;sv:':;-makën4van.?iai;3ri''bevoegdheid.tot
• V^^-'^'C'A^rl'ii/^öhi^brorin'en^van;^
als bedoeld iin ! de v." :;
V,;:r^lU!^^^

K.B, ''^ "• • t\''••'•f'•'•

" '; -'

'^ï!l:-:;:!^VA^ti'4»-',::Ite!i;ooör^i'ri
aanbevelingen doen inzake' de> >
vOï'-:^;;0:f^
Inlichtingen- en- Veiligheids- ;
:rt;'^d:i'^^V!!!;^tdieh^^nv^^:i-t^
maatregelen, in die gevallen/- • .
ri'----'-;cV-;v>r:U^^^waaritt
:.{!:ni'd^
noodzakelijk
.^^^:a:--''^'^lb^j>^
; ^wftftt»^;«:.^HV.V\'iHfiAóht
) V4öt
noodzakelijk- 10
ie ;c; f;
y^V^f;/;-^

Minister (s),, uit:;

: ' ' : xi4r1f.5*';iI3e'>icióóVdinatör'.Van
van de-Inlichtingende - ïnlichtincën- en,
on VeiligVeilig* •<-:<
•••*:'. • ••.
iiis,-tevens ..belast met de: .funöti.e^ - v ;; (
döördinatpip;van de inlichtingendiensten der'.',. •
i|W;'!kr.ijgèniachton(3erdeleri. :Deze functie is.öen i ml-:' ;|
a'-iiH^^^ö-ijf^ctibV-Voor dit. :deel,:ivan zijn':/taaie f; ; - ';:: i i \a a n d e Minister yanr; v , r
"'-'4!'V.' ^t:l'$®^^.$tilïy^

:

'

•Minister-President^
van. Algemene; Z
V ; ; ' ^ ; ' - W è g i W.Drees

•;'••/••-'-.';:':' •

'i' '-1-:: -: -.'
• - .' ', '• • .' ,,:-v t- , •
>- Minister van Binnenlandse Zaken,

J'-.

'

,'p;,;:'?•::',- ";••;•• JDa Minister van Oorlog'en van Marine,
'''',-l;":':: 1 -;, 1 '. ; ',-', ';
Accordeert met deszelfs orgineel»
De Secretaris-Generaal van het
ie van Algemene' Zaken, .

w.g. C.Staf • ' : . ; . - " . ' • •

.

MINISTERIE
VAN A L G E M E N E ZAKEN

«£•

KABINET VAN DE M I N I S T E R - P R E S I D E N T

VGRAVENHAGE,
Plein 1813, no. 4
Bijlagen

Koninklijk Besluit van 8 augustus
1949 1 no. 51 f zoalo gawttaigd bij
K.B. van 25 augustus 1951» no. 2
en K.B. van l &u*art 1956, no.9.
./.

Hlerby moge ik U toozendea eon gaatenoild
exemplaar van hot in do margo varaold KonlnklJJIi: Boslult betroffoudo do Inliohtln^Qn- ea Voili^hoidQ—
dienateat soala dat laatötolijk word gawyaigd l^J K.B.
vaa l maart 195G» &o* 9» Hot io to verwachten, dat
dd t a tttmoetaen Oo^jpdin.^t.or op 15 april a. o* ia funotie
Kal IcuanQu trodon. 12ca ^waaroorfelb afqgtveif^ van «tja
inotmotlo wordt hier «vêHöênabygovoögd»
worden U» op Uw veraotóc» 15 exosiplaron van Uot oorapvonlsolke Koainklljk Beeluit to«*
^souden. Aan de Minister van Oorlog
sobroof ik volg«n« begaand afaohrift van ha den, no.
4460J*
TensQ.y iay voor 17 staart a«a. andors borioht,
neem Ik aan, dat oenaelf do aantal oxooplaren thana to
Uwer "beaohlfckins Doet wordon gosteld. U zult doso ont»
van^noi, aodra do nieuwe uitgave van hot Baailuit in
druk aal' atya. varashonon*
Ba Illniater-PraBident,
i
Minister van Algemene Zaken,
Voor deze t
Be SöGrataris-Ganaraal,

.Aan het Hoofd Sectie Lu 2
vaoi de Luchtmachtstaf,
Neptunusstraat 81,
HAAG (Sch.).

TM3 t 'SS (MMtt

BIJLAGE B. behorende • "bij
VCS 76-2'QO/ 4 •£ rt •/)
,.

KABINET 'VAN DE MINISTER-PRESIDENT

dd-

'

:'

'M'U c

KA;460/Ó6/80-VERTRÖUY/ELIJK

,••.'"./'"' De Minister-President,
; , Minister van Algemene Zaken,
in deze handelende mede namens zijn Ambtgeno- ,
van Binnenlandse Zakent Bezitsvorming en Publiek- '
Bedrijfsorganisatie, van Marine, van Oorlog
^^U1 en van Buitenlandse Zaken; '
•
•j'i.i"iV

• ''

-

^

'! |:, •J'I:"'.' Overwegende^
. .• '
, ;{i-,'|'i'< dat'.in tijden van oorlog of oorlogsgevaar de Regering
'\\&moet kunnen beschikken over inlichtingenrapporten en
'^j') appreciatie s van de toestand, waarin al hetgeen aan in!; ;;!,;;>'lichtingen van belang voor haar gezamenlijk beleid is
;u'i.:.Inge wonnen in overzichtelijke vorm is samengevat,
'i ";: dat voor het verzorgen van deze rapportage een instantie
1 ',i,;;moet worden ingesteld, waarin behalve de inliohtingenV:(!v $n veiligheidsdiensten ook het Ministerie van Buitenland'\ '','•;, ''se Zaken ,is vertegenwoordigd, zulks teneinde zowel het
'i,;!.„' politieke aspect .tot uiting te doen komen, als om van de
;',;!;;> op dat Ministerie binnenkomende inlichtingen gebruik te
';'';1'^':.kunnen maken,
•
:
,
'.,!,«'!,dat het verstrekken van een appreciatie van de militaire
>•'!;::situatie aan. de'Regering een verantwoordelijkheid is
;;i;;.|J';-van het Comité .Verenigde Chefs van Staven,
;'.,'. ^..vdat de rapportages van de inlichtingen- en veiligheids;;i t;; .^diensten ten behoeve van het eigen beleid van de afzon!i'.iïj::''derlijke;'Ministers en van. de Bevelhebbers der Strijd^y,-'-, kracht en, (Chefs van Staven) in tijd van oorlog of ooriv„-i',!'«logggevaar' onverminderd voortgang moeten vinden op döi
'V\'.!als voor 'vredestijd is voorgeschreven in en op grond van
;fi>',:'.h'et vertrouwelijk K.B. nr. 51 van 8 augustus 194-9» zoals
;;.i;;:M sedert gewijzigd,
'
,,l;|.; dat instelling van voornoemde .instantie niet afdoet aan
'^(•..iiYde noodzaak van het bestaan van het, Comité II als or;•'''-•';','gaan van het Comité Verenigde Chefs van Staven;

*;:••$?,

l' t •

l'v

;• '

.;

> •

'l 1 ['.". Overwegende' voorts,
: • ,
:dat,-teneinde in tijden van oorlog of oorlogsgevaar reeds
;aanatonds te beschikken over een goed functionerend ap;paraat, 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 ;1§57'„nr'.':;KA^ 392/06-Zeer Geheim;
••Ingekomen nr:

A
Antwoord

-

<. v

». •••>:

BESLUIT;

'''/!:'••!'Xb';i;i|;i-1'V'f :v'1 *!'!Ingesteld wordt het Comité Verenigde Inlichtlngen••a^J'iife
(C.V.I.N.).
'k;"l'i'i1!!';''!^'^. !Het Comité Verenigde 'Inlichtingendiensten
Inlichtingendiensten Nederlanc
Nederland
O.V.I.N.) bestaat uit:
. d e Coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheids•-•• ;:j;f;Vj!::tM.1;M ^''-V' ); diensten (Voorzitter),
een door de Minister van Buitenlandse Zaken aan te
llV^Et'^^tSï^c'i^ v!1 wijzen
i' : il'. ',. f riVl-ii V'l.' *..'<<" i ',' i
vertegenwoordiger van zijn Ministerie,
?M;ttfï!^
v,
;c.Lhet Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
:/i!i:i^:i!fte^;:-:i;

'^ijÊiiïiï*
1

!

* i g. het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst.
'p . 1'
.'• .
De!| taak van het C.V.I.N. is:
a.ji, de Regering ten dienste van haar gezamenlijk beleid
! te voorzien van samenvattende inlichtingenrapporten
,''rj;;;f.en appreciaties van de toestand, waarin de militaire"
;:;•; f politieke-, binnenlandse veiligheids- en mogelijk
s 'ook andere aspecten worden belicht;
V.'het op de meest doelmatige wijze verdelen van de
'i;,| taken, voortvloeiende uit van de Regering ontvangen
: :'i instructies of vragen en van het Comité Verenigde
' ,. .Chefs van Staven ontvangen vragen, over de in het
l '^O.V.I.N. vertegenwoordigde instanties;
•tf''.».\>m':$'.';
u'!Vi,-M Jr'4'.' o'i<'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.
xf
i i'i;vj!4, ;De rapportage aan de Regering, zoals bedoeld in 3a zal//
?•'; ;;'':'; v.dobr het C.V.I.N. aan de Minister-President geschieden //
'>:';:•-'i'1''''door tussenkomst van het Comité Verenigde Chefs van
\g
vj;jv:!.:• Staven, dat de rapporten en appreciaties van het
v.f; j, ,! O.V.I.N, desgewenst van zijn commentaar voorziet.
/
.

-C

':''''
i„";iv
• ' • » •

:•'-.-

'

'

•

,

'

~-y/

,\v''!t'N5«, Instructies omtrent de door. het C.V.I.N. te verrichten
.werkzaamheden, zomede omtrent de inlichtingen, welke
door de Regering worden gewenst (kernvragen), zullen
rechtstreeks
aan het , C.V.I,N. worden, verstrekt.
i .
'
l-''
6.' :HiHet C.V.I.N. beschikt over een secretariaat.
V v.'' :,j:
,•;; De leiding van het secretariaat berust bij de voor,'' 'zitter van het O.V.I.N..
,.Ten behoeve van het secretariaat zal het Ministerie
, .van Buitenlandse Zaken, zomede elk van.de InliehtinV gen-i en Veiligheidsdiensten de daartoe het meest1in

'...;••; v""f-j^^'t^^O''''?1''!')1'''i aanmerking komende ambtenaar of officier ter be*''''';.'"•'.',' K:::'v!v'i;-'^':':' "; schikking stellen, wanneer en voorzover dit in ver.j:> '::\!^i-'•v"i.";', 'i band met de werkzaamheden - naar het oordeel van de
' f.j.',:- •''vfl,''U1;5(ii'>: • '''v voorzitter - noodzakelijk wordt geacht.
,!,••;:.''•'[* ' •>;',''•". ,; ï;i;

;

v'V.\:'\^;^!'V^'tV'uW"ii.:7«'l'ïïet

C.V.I.N. zal vergaderen naar behoefte.

, • •"'.• : ;^"; Yv;;i1::;!';!/!^!,
V'^J^f!r^!'j^,:.p.»:!''.,Afschrift

:'

dezes zal worden gezonden aan alle Ministers
•, : ''v'i'"'!r;'ïv^lv ;1Jii:^,'en Staatssecretarissen, aan de Chefs van Staven, tevens
'"';,•'f*.$•'"'.f!1 •iV^i^'y^ • Bevelhebbers der Strijdkrachten, aan de Coördinator
i . •' 'i1:^,.^-':1 •l'^';!'::i.;i';fti'''Wan de .Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en aan de
de' Inlichtingenen Veiligheidsdiensten.
'
'• 'l ";ii--' • '"i1 'j ' - i l . ' ' !>

.'

' '' ' • ' " ' ' • • " ' ' '
1s-Gravenhage,

8 mei 1957.

DE MINISTER-PRESIDENT, .
.MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN,

'v:'-;'!i -.P:,^
/r'VH':;!::',!':''
1!,!-' •• '?'.'•".''•.<?•••:• ,\: ''• • • • . « \\ •
, ' I..., - '.': j' !;"!i , ;,
.
! • ' . • ,' -U
1

1

,•' '':. ,•-',-''V' •' '• :''k;•'••''",•'.
< •- '•.:..'•:'!.•"•. '•.:"••
.
1 / i , . . ' : , i
i :
'
•'".,

• •r'.".1.''' 'i''l ••' •:•

, ;i""".:!->i ./.i .''..,. '..• ' '

" '".

•

•;,"!'• '

• ':'.•'-„./',i.-••!/•'.• :':;, ';•"•' '•.'<'

J V i.

•'•/ ' . >'

,
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EX.NR.

£ ''- S r*",1''^
R it«a f f -a i

MINISTERIE VAN ALGEMENE Z A K E N
Kabinet van de Minister-President

Nr..-

•srCraveriutge, Plein 1813 w. 4, telefoon 070-614031

ex.nr.
l

K 3106/00

Onderwerp-, coördinatie
inlichtingendiensten

/ll/M

Aan de minister van Defensie
d.t.v. de secretaris-generaal
van het ministerie van Defensie 2
't.a.v., de voorzitter Comité
3
Verenigde Chefs van Staven
i.a.a. De chef van de Marinestaf
.4
De chef van de Generale Staf
5 •"^"~~
t -1„
De chef van de Luchtmachtstaf
6
"- '<±
Archief
7-8
s-Gravenhage,'11 maart 1976

A /A^Ref.

nota voorzitter Comité Verenigde Chefs van Staven
dd. 6 februari 1976, nr» 76-200/1302 inzake
coördinatie inlichtingendiensten
In bovengenoemde nota wordt uiteengezet dat de
functie van coördinator van de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten, zoals vastgelegd in de
instructie voor de coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 13 februari
1956, tevens de functie van coördinator van de
inlichtingendiensten der krijgsmachtonderdelen
'inhoudt.
Daar deze instructie gebaseerd is op het KB nr.
51 van 8.augustus 1949, Welke-werd ingetrokken
bij het in werking treden bij het KB nr. 437 van
5 augustus 1972 (artikel VII, 1), wordt de vraag
aan de orde gesteld of ook de instructie daarmee
niet is komen te vervallen en of die dan al of
niet moet worden herzien.
Tevens wordt voorgesteld het besluit van de
minister-president van 8 mei 1957 waarbij het
Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland
(CVI^) werd ingesteld, kritisch te bezien op inhoud en - teneinde de inlichtingenfunctionaris
van de Toekomstige Defensiestaf in staat te stellen zijn^taak op juiste wijze te kunnen vervullen
in ieder geVal aan: te passen.

ARCHIEF
-2-

i<

I :ïi

^i^HlTI
II.

EX.NR.

Aangezien mij het nodige inzicht .ontbreekt wat de
plannen aangaande de Defensiestaf in concreto inhouden, zal ik mij beperken tot de algemene aspecten van de gemaakte opmerkingen.
Voorgeschiedenis
De coördinatie van de werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland geschiedde van 1949 tot 1956 (instelling functie coördinator) door een coördinatiecommissie onder de
minister-president (in de praktijk de secretarisgeneraal van het ministerie van Algemene Zaken),
waarin zitting hadden de hoofden van de inlichtingenen veiligheidsdiensten alsmede vertegenwoordigers
van Buitenlandse Zaken en Justitie. In de rumoerige
tijd van opbouw van de diensten heeft deze commissie
niet bevredigend gewerkt.
In 1953 kwam de minister van Oorlog en Marine voor
het .eerst met het voorstel aan de minister-president
om voor Defensie een aparte coördinator (opperofficier) boven de drie militaire diensten té plaatsen,
maar er gebeurde weinig totdat in 1955 hooglopende
meningsverschillen ontstonden tussen het ministerie
van Defensie en de B.V.D. en ook tussen de diensten
onderling. Na lang beraad werd toen de functie van
coördinator onder de minister-president ingesteld.
Het militaire belang bij een goede coördinatie kreeg
gestalte door de afspraak dat de minister van Defensie
de coördinator zou .kiezen en dat de coördinator een
militair (b.d.) zou zij-n, om tevens als coördinator
van de drie militaire inlichtingendiensten te kunnen
optreden.
Te oordelen naar archiefstukken werd de functie van
coördinator van de militaire inlichtingendiensten
niet in het KB van 15A9_-Opgenomen, doch in een
aparte"^ï^rucTTe vastgelegoVomdat de ministers
enerzijds wel de coördinatie in ëén hand essentieel
achtten, maar anderzijds toch ook tot uitdrukking
wilden laten komen dat een ambtenaar hiërarchisch
zou moeten ressorteren onder ëën minister en wel de
minister-president.
.

.III. De veronderstelling van de voorzitter van het CVCS
dat de functie van coördinator van de Inl.ichtingenen Veiligheidsdiensten van de krijgsmacht mogelijk
zou zijn komen te vervallen bij het in werking treden van het nieuwe KB in 1972, is niet juist.
In de commissie tot herziening van het KB van 1949
waarin vertegenwoordigd waren de ministeries van
Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse
Zaken, Justitie en Defensie (in de persoon van de
voorzitter van het Comité II van de VCS) , is enige
malen dit aspect aan de orde gekomen en in de verslagen daarover vind ik het volgende:

-3- ^CUlf-^

E*'**- <'

:
a. In de brief dd. 11 augustus 1970 van de secretaris van de commissie aan de voorzitter en de
leden van de commissie tot herziening van KB '49
inzake inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Op blz. 2 van die brief waarin is opgenomen het
verslag van de derde vergadering van de commissie,
staat "De speciale verantwoordelijkheid van de
coördinator jegens de minister van Defensie voor
i het coördineren van de drie militaire diensten is
i ook in het oude KB niet geregeld". Met name het
l woord "ook" wijst erop dat die speciale verantI woordelijkheid niet wordt aangetast.
b. De bri'ef van de secretaris dd. 25 augustus 19.70
aan dezelfde commissie met het verslag van de
vierde vergadering. De eerste alinea luidt voorzover hier van belang:
"Tijdens de vierde vergadering ... kwam naar aanleiding van het verslag van de derde vergadering
van 7 augustus jl.. als eerste punt de vraag aan
de orde of de speciale coördinerende taak van de
coördinator t.a.v. de militaire diensten in het
KB geregeld zou moeten worden. Afgesproken wordt
deze specifieke taak niet in het KB te vermelden,
doch de uitwerking in de instructie van de coördinator te handhaven. In de toelichting ten behoeve van de ministers kan worden gesteld dat de
coördinatie van de militaire diensten onderdeel
is van de algemene taak van de coördinator".
c. Blijkens het verslag van de vijfde vergadering
(de brief van 2 september 1970, aanvang) is het
tijdens de vierde vergadering besprokene niet
aangevochten en dus aanvaard. Vermeldenswaard
uit dit verslag is hetgeen werd vastgesteld omtrent de positie van de heer De Boer (voorzitter
Comité II) in de commissie en de duidelijke uitspraak (blz.. 1) "dat het Comité VCS geen bemoeienis heeft met de bepalingen uit het KB betreffende
de burgerdiensten en de coördinator. Defensie zal
wat deze onderwerpen betreft op de hoogte blijven
via persoonlijk contact.tussen de voorzitter en
de secretaris-generaal van Defensie".
Aangezien met "de voorzitter" niemand anders bedoeld kan zijn dan de coördinator, blijkt dat het
Comité VCS bij de herziening van, het KB geen
nieuwe bevoegdheden heeft gekregen, noch daaruit
kan concluderen dat de bevoegdheden van de coördinator zijn beperkt.
d. Uit het verslag van de zesde vergadering blijkt,
(zie de brief van de secretaris dd. 9 september
1970) dat het bovenstaande niet meer ter sprake
. is geweest en dat derhalve het verslag van de
vijfde bijeenkomst althans op dit speciale punt
stilzwijgend is goedgekeurd.
-
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e. In de concept-nota van toelichting t.b.v. de
vaste Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dd. 7 oktober 1970 staat op blz. 5
onder Hoofdstuk VI, laatste alinea:
"De oorspronkelijke taak van de coördinator om
het beleid en de werkzaamheden van de inlichtingenen veiligheidsdiensten te coördineren heeft, evenmin als de daarmee samenhangende bevoegdheden,
wijziging ondergaan". (Dit concept is op 9 oktober bij de notitie van .de coördinator nr. 11 aan
de MP gegeven).
Dit concept is als zodanig nooit tot officieel
stuk g-eworden, omdat de MP andere verdergaande
gedachten had over de coördinatie van alle diensten
namelijk via een ministeriële commissie. In die
opzet werden de bevoegdheden van de coördinator
echter alleen maar uitgebreid omdat hij gezien
werd als een soort tussenpersoon tussen de ministeriële commissie en alle diensten.
Ook uit de verwoording van het huidige KB van 5 augustus 1972 Stb. 437, bv. art. II.4 luidende:
"Indien de coördinator van" oordeel is dat wijziging
van taak en werkwijze van één der inlichtingen- én
veiligheidsdiensten wenselijk is, wendt hij zich met
een daartoe strekkend voorstel tot de minister,
onder wiens verantwoordelijkheid de dienst werkzaam
is" en uit de artikelen 1.1 en IV.l valt niet anders .
te lezen dan dat er 5_ inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn, waaronder J3 militaire inlichtingendiensten. Op grond van -II.4 heeft de coördinator ten
aanzien van al die 5 diensten de bevoegdheid wijzigingsvoorstellen te doen m.b.t. taak en werkwijze
aan.de desbetreffende minister.
IV.

Uit de in punt III opgesomde uittreksels van de
beraadslagingen blijkt dat in het begin van de zeventiger jaren er interdepartementaal geen tv/i j f el bestond over de functie van coördinator, tevens coördinator van de krijgsmacht inlichtingendiensten.
Indien nu door de voorzitter CVCS gemeend wordt dat
in het licht van de gewijzigde omstandigheden tot
andere vorm van coördinatie moet worden gekomen, dan
kan ik daarover als mijn persoonlijke mening het
volgende opmerken.
a. Eventuele voorstellen zullen gezien de voorgeschiedenis na in terj3j;j3arj££m^ii£^aj^j^_ziiia_ bekeken door
de betrokken ministers goedgekeurd dienen te worden.
Een mogelijke aanleiding daartoe zou kunnen zijn
indien aan het verzoek van de Tweede Kamer om het
huidige KB om te zetten in een wet gehoor wordt
gegeven. Dat verzoek zal door de minister van Binnenlandse Zaken nog in het kabinet aan de orde
worden gesteld.
F* r* 3 g '* B *$ s
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Welke voor- en nadelen zijn er verbonden aan het
scheiden van de twee coördinerende functies door
bv. de coördinatie van de krijgsmacht inlichtingendiensten te laten verrichten op de Defensiestaf?
Er moet daarbij onderscheid gemaakt worden tussen
de aangelegenheden welke alleen Defensie aangaan
en die naar mijn mening hoofdzakelijk liggen op
het staftechnische vlak (het inlicht ingenprodukt)
en de aangelegenheden die mede van invloed zijn
op andere diensten en civiele instanties welke
voornamelijk op het organisatorische vlak liggen
(de werkwijze en samenwerking) .
De staftechnische kant, d. i. de coördinatie van
het produkt van de krijgsmacht inlichtingendiensten
om daarmee in de behoefte van de Defensiestaf te
kunnen voorzien, lijkt mij geen probleem.
Het is de taak die nu door één .van de drie hoofden
van de inlichtingendiensten als voorzitter van het
Comité II wordt gedaan.
De coördinatie in het organisatorische vlak is
een moeilijker probleem. In zekere mate geschiedt
dat ook in Comité I I- verband doordat daar interne
Defensieproblemen en voorgestelde verbeteringen
worden voorbereid voor beslissing door het Comité
Verenigde Chefs van Staven.
Ik dacht dat dit systeem heeft gewerkt. Moeilijkheden voor de coördinator heeft het nooit opgeleverd; eerder het tegendeel is waar omdat de
hoofden beter dan wi'e ook kunnen bepalen wanneer
de coördinator en via hem de civiele diensten
moeten worden ingeschakeld en ook de coördinator
zelf door het directe veelvuldige contact met de
hoofden voldoende in het beeld bleef om zelf actie
te kunnen nemen,
Indien het voorzitterschap van het Comité II overI gaat naar een lid van de Defensiestaf voorzie ik,
l als er niets aan de bevoegdheden 'van de hoofden
van de militaire inlichtingendiensten en hun plaats
iri de krijgsmacht verandert, weinig moeilijkheden.
Ik dacht dat wel te verdedigen is dat een inlichtingensectie bij de Defensiestaf nodig is om te
kunnen voorzien in de specifieke behoefte aan inlichtingen van de staf voor long term planning.
Het grondig bestuderen van deT NATO -document en en
analyseren op operationele betekenis, is bv. een
taak die nu wel door de militaire diensten elk
voor zich en door de Landmacht Inlichtingendienst
ook in bredere zin voor Defensie geschiedt ,. maar
ik kan me voorstellen dat de bundeling en format
niet altijd bevredigen.
-6-
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Hetzelfde geldt voor de door de inlichtingenstaven,
door de andere diensten en door het CVIN verstrekte inlichtingen. Ook die kunnen door de inlichtingensectie ten behoeve van de Defensiestaf worden
verwerkt en op operationele en organisatorische
consequenties voor de krijgsmacht worden getoetst.
De hierboven geschetste taak kan dan worden gezien
als een verbetering en aanvulling op v/at thans in
het Comité II-verband wordt gedaan.
JRets anders is als aan de huidige taak van de voor"zitter van het Comité II uitbreiding wordt gegeven
in de zin dat hij als coördinator voor de militaire
inlichtingendiensten gaat optreden en als tussenpersoon in het contact van deze diensten met de
coördinator en de civiele diensten.
Het zou met de beste bedoelingen de coördinatie van
de inlichtingenactiviteiten in Nederland m.i.
ernstig bemoeilijken.
De aan de hoofden van alle diensten opgelegde verplichtingen tot samenwerking en steunverlening met
en aan elkaar en daarbij zorg te dragen voor de
geheimhouding van de verkregen gegevens en van de
bronnen en personen van wier diensten gebruik wordt
gemaakt, laten niet toe dat er een extra schakel
wordt gelegd tussen de contacten van de coördinator
en hoofden van de civiele diensten met de hoofden
van de militaire diensten. Zolang de hoofden van
de militaire diensten verantwoordelijk blijven
voor hun eigen diensten zal dit m.i. niet acceptabel zijn voor de andere ministeries.*
. .'

VI.

«•«'

•

In de in referte genoemde nota wordt ook de mening
geponeerd dat de regeling, waarbij het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland werd ingesteld,
herziening behoeft.
De regeling werd ontworpen voor het inlichtingenoverleg in tijden van internationale spanning, om in deze
bijzondere situaties een gecoördineerd inlichtingenbeeld op te kunnen bouwen.
Tijdens de NAVO-oefeningen wordt dit beoefend en
treedt het CVIN op als adviseur van het.Overlegorgaan
en rapporteert aan de voorzitter van het Comité
Verenigde Chefs van Staven. Een oefening is echter
geen maatstaf om het al of niet functioneren aan te
kunnen beoordelen. Het inlichtingenbeeld is daarvoor
te kunstmatig opgebouwd en blijft beperkt tot hoofdzakelijk militaire aspecten van de dreiging aangevuld
met enkele politieke gegevens om de setting te
ensceneren. De andere diensten spelen geen rol en van
een werkelijk evaluatieproces is geen sprake.
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Beter kan het functioneren beoordeeld worden aan een
echte crisistoestand zoals tijdens de inval in
Tsjechoslowakije en de Midden-Oosten-crisis .
Tijdens beide gevallen heeft het CVTN naar oordeel
van het kabinet goed gewerkt.
In normale tijden is het coördineren van het inlichtingenbeeld een minder spectaculaire zaak. Het geschiedt nog steeds maandelijks, waarbij in twee vergaderingen een overzicht van de ontwikkelingen in de
W. P. -landen en daarmee verband houdende ontwikkelingen elders in de wereld door het Comité worden beoordeeld. Hoewel dit overzicht qua format met
kleine wi-jzigingen geschikt is om te worden gedistribueerd en dit vroeger ook wel gedurende korte perioden heeft plaatsgevonden, geschiedt dit thans niet.
Daar het overleg niet vaak belangrijke gezichtspunten
oplevert en het overzicht een compilatie is van wat
in andere vorm al door de diensten en Buitenlandse
Zaken is gerapporteerd, wordt ter 'beoordeling van de
hoofden volstaan met distributie binnen de departementen.
Het overleg is evenwel nuttig omdat het de leden in
staat stelt zich periodiek buiten de sfeer van de
directe eigen verantwoordelijkheid en interesse te
kunnen oriënteren. Men leert elkaar kennen en krijgt
een goed inzicht in wat de mogelijkheden van de
diensten zijn, wat weer noodzakelijk is om in tijden
van spanning goed te kunnen functioneren.
In CVIN-verband worden wel - indien de situatie in
een land daartoe aanleiding geeft - speciale studies
en overzichten gemaakt en gedistribueerd.
De CVTN-vergaderingen groeiden verder in de loop der
tijd uit naast een van gedachten wisselen over de
hoofdzaken in de politiek-militaire ontwikkeling tot
coördinerende vergaderingen.
In het KB van 1972 staat dan ook in de nota van toelichting in hoofdstuk II dat de coördinator de samenwerking van de diensten bevordert eij hij als zodanig
voorzitter is van het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland.
In hoeverre kan nu een lid van de Defensiestaf aan
het CVIN-beraad deelnemen, indien dat gewenst wordt
geacht?
Formeel kan dat niet, omdat de inlichtingensectie
geen "dienst" is en het zal ook niet de bedoeling
zijn daar een vierde militaire inlichtingendienst
van te maken.
In de praktijk kan het volgens de instellingsregeling
zeer zeker v. w. b. het CVIN-overleg in Oost-Westcrisissituaties, omdat dan het beeld ook via de voorzitter van het Comité VCS wordt ingediend. In hoeverre
dit ook voor het maandelijks overleg en beraad in
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andere gevallen voor alle diensten acceptabel is,
zal moeten worden onderzocht, maar ik sta daar positief tegenover.
Wellicht ten overvloede wil ik hierbij opmerken dat
bij handhaving van de huidige verantwoordelijkheid
van de hoofden en de taken van.de militaire inlichtingendiensten de aanwezigheid van de hoojden__in
het
VII. In de in referte genoemde nota wordt ook aandacht gevraagd voor de veiligheidsaspecten in de nieuwe defensiestructuur en hoe dan in de noodzakelijke coördinatie Van veiligheidsaangelegenheden (ook binnen
de departementale organisatie) kan worden voorzien.
Zoals voor de vaste Kamercommissie is uiteengezet,
zijn er twee facetten, te weten de interne veiligheidstaak en de contra-inlichtingentaak die daarbij
diehen te worden bekeken.
De interne veiligheidstaak, d.i. het maken van veilig.heidsanalyse, veiligheidsvoorschriften en de controle
op de naleving daarvan, het geven van adviezen aan
commandanten in veiligheidszaken, is v.w.b. de krijgsmacht hoofdzakelijk een aangelegenheid van de bevelhebbers en v.w.b. het centrale apparaat van Defensie
een zaak van de secretaris-generaal.
De contra-inlichtingentaak en met name het offensieveoperationele deel ervan, kan gezien het externe karakter niet ais een zuiver militaire aangelegenheid
worden beschouwd. De gehanteerde methoden en normen
bij het inwinnen van gegevens, de te nemen beslissingen- in veiligheidsonderzoeken, de samenwerking met
B.V.D. en politie zijn zaken waarbij de ministeriële
(politieke) verantwoorden -IK nei g nr^va i ggT-i-~i-inwn n^
militaire, coördinatie is hierbij eerder een taak
van de Secretaris-generaal namens de minister dan
van de Defensiestaf. De coördinator,van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zal hierbij als adviseur en bemiddelaar steun moeten kunnen verlenen en
is daartoe volgens zijn instructie verplicht.
Er wordt wel eens met het idee gespeeld in Nederland
één militaire veiligheidsdienst direct onder de minister, secretaris-generaal op te richten, naar model van de Militarische Abschirmungsdienst in
Duitsland. Zander een gedegen onderzoek naar de
voor- en nadelen kan ik daar geen oordeel over geven,
al twijfel ik er om de volgende redenen aan.
Indien aan de militaire veiligheidsdienst een werkelijk, offensieve taak buiten het kazernehek zou kunnen worden gegeven (bescherming van buiten) dan is
voor deze constructie veel te zeggen.
m
• •'
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Maar de veiligheidssituatie in Nederland maakt deze
taakuitbreiding voorshands niet noodzakelijk.en ik
dacht dat Binnenlandse Zaken en Justitie beducht voor
hinder van de toenemende eigen activiteiten op het
gebied van de bestrijding van politiek extremisme,
terrorisme, drugs en criminaliteit in het algemeen
hier niet mee zullen kunnen instemmen. Het is ook de
vraag of de Kamer zonder grondige redenen voor een
aparte offensieve militaire veiligheidsdienst (en
dat is dan een vierde militaire dienst) enthousiast
zal zijn. In het extreme gesteld heeft het ministerie
van Defensie dan een eigen veiligheidsdienst en een
dienst met opsporingsbevoegdheid (marechaussee) en
raken we in min of meer dezelfde problematiek verzeild als Binnenlandse Zaken met B.V.D. en politie.
De gezagsverhouding in de krijgsmacht van de veiligheidsdienst, de veiligheidsdetachementen en veiligheidspersoneel t.o.v. de commandanten zal er ook niet
duidelijker op worden.
'
Ik dacht dat het huidige onderzoek onder leiding van
de loco-secretaris-generaal hoe tot betere coördinatie kan worden gekomen op veiligheidsgebied, dient
te worden afgewacht alvorens grotere stappen te
nemen.
VIII. Conclusie
Coördinatie in het organisatorische vlak, wanneer
wijzigingen in taak en werkwijze van een dienst aan
de orde zijn, kan alleen efficiënt geschieden als de
coördinator voor het geheel van de diensten door de
diensten daarbij van de aanvang af met grote openhartigheid op de hoogte wordt gesteld. Gebeurt dat
niet of in een te laat stadium, dan vervallen we in
de oude situatie waarin hooglopende ruzies kunnen
ontstaan die door het kabinet moeten worden beslecht.
Zolang de huidige constructie van drie aparte militaire inlichtingendiensten blijft bestaan, zal de
coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, wil hij zijn taak volgens opdracht kunnen
vervullen en los van het feit of hij nu wel cf niet
coördinator van de militaire diensten is, rechtstreeks
door de hoofden van de diensten op de hoogte moeten
worden genouaenë"n™^TaRrilTP5?rra!5STlbeten kunnen wenden.
Een aparte militaire coördinator op de Defensiestaf
als tussenschakel zal het coördinatiepröces ernstig
belemmeren en zo'n coördinator naast de algemene
coördinator en zonder aan diens bevoegdheden t.o.v.
de diensten te tornen, zal aanleiding geven tot misverstanden buiten Defensie.
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Het lijkt me dan ook dat de functionaris, die t.z.t.
op de Defensiestaf conform de taak van de voorzitter
van het Comité II het staftechnische inlichtingenbeeld gaat bundelen, niet met de titel coördinator
van de militaire inlichtingendiensten moet worden
aangeduid.

De coördinator van de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten,

F.E. Kruimink
vice-admiraal b.d.

COMITÉ VERENIGDE CHEFS
VAN STAVEN

A A N T E K E N I N G

VOORZITTER

Nr„

Voor

Bylage:Drie
a. Brief V-CVIN
b. Memorandum inzake inlichtingen voorz. CDS
c. Orgaan-beschryving van de
Sectie-Inlichtingen Defensiestaf.

: de Minister van Defensie
dtVo de Secretaris-Generaal

I.a.a.: de
de
de
de

Chef van de Marinestaf
)
zonder
Chef van de Generale Staf x/) .
Chef van de Luchtmachtstaf) öylaee'
Voorzitter van het Comité* Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland.

's-Gravenhage, 26

1976

Referte:Aant. MinDef nr.186 dd.
12-2- '76
1.
In verband met het verder uitwerken van Uw reorganisatie van de defensie topstructuur op het gebied van inlichtingen en veiligheid (zie deel B, blz.41 en 56) stuurde ik
ÏÏ onlangs mijn nota_nr. 76-200/1 302 dd.6 februari 1976. Naar
"aanleiding van ^punt~6 van deze nota gaf IJ de wens te kennen,
(uw aantekening nr.186 dd.1 2-2-' 76) , de kwestie van door my
verouderd geachte instructie etc. aan de orde te stellen, en
advies hierover te vragen aan Voorzitter CVIN.
2.
Voorzitter CVIN -die myn nota in afschrift ontvingheeft intussen reeds hierop gereageerd, en zyn reactie, die
ik U hierbij aanbied, heeft Uw instructies gekruist.
3«
Ter voorkoming van misverstand wil ik -zonder in
details te treden- over Voorzitter CVIN' s reactie het volgende
opmerken:

..
»'^ /C

l 9 nAAKi 1976

ARCHIE
13AUG19

Voorzitter CVIN neemt in punt III ten onrechte aan, dat
ik zou veronderstellen, dat met in werking treden van het
KB van 1972 de functie van coördinator van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de krijgsmacht zou zy'n
komen te vervallen. Ik meen slechts dat sommige facetten
van de in 1953 aan Voorzitter CVIN toegedachte dubbelfunctie opnieuw in beschouwing zouden moeten worden genomen, niet vanwege de inhoud van een KB, doch vanwege
het tot standkomen van het inlichtingenelement van de
defensiestaf. Voorzitter CVIN's beschouwingen in punt III
zyn mijns inziens daarom overbodig, overigens sluit ik
niet uit -op basis van een oriëntatie bij de directie
Juridische Zaken- dat de daarin genoemde verslagen, concepten en correspondentie althans formeel niet rechtsgeldig zyn.
b. Dat in het begin van de zeventiger jaren (punt IV) -onder
de leden van de commissie- geen tweifel, bestond over de
functie van de coördinator is weinig relevant, aangezien
men toen niet heeft kunnen bevroeden welke topstructuur
jaren later voor het Ministerie van Defensie zou worden
geadviseerd.
c. De kern van het probleem van de coördinatie van inlichtingendiensten wordt behandeld in de punten V en VI. Op
basis van het daar gestelde verwacht ik niet, dat zioh •
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grote problemen zullen voordoen, doch een aantal punten in een
gesprek verduidelijkt c.q. opgelost zou kunnen worden, vooral omdat er geen sprake ia van wijziging in de verantwoordelijkheden
van de hoofden van de militaire inlichtingendiensten ten opzichte
van hun eigen dienst en hun directe relatie met Voorzitter CVIN.
d. Met betrekking tot de coördinatie op veiligheidsgebied ben ik
het geheel eens met Voorzitter CVIN (punt VIII) dat de resultaten van het huidige onderzoek onder leiding van Loco-SecretarisGeneraal dienen te worden afgewacht.,
e. Ook de conclusies in punt VIII kan ik geheel onderschrijven, met
name de stelling dat een aparte militaire coördinator op de
Defensiestaf als tussenschakel (tussen de militaire inlichtingendiensten en Voorzitter CVIN) het coSrdinatieproces (van alle
burger en militaire inlichtingendiensten tesamen) ernstig zou
belemmeren. Dit behoeft echter niet uit te sluiten dat door de
defensiestaf zo veel richting wordt gegeven aan de activiteiten
van de krygsmachtinlichtingen-diensten als nodig is om te komen
tot een adequaat interservice inlichtingenbeeld. Uiteraard moet
-om verwarring uit te sluiten- de naam van dit element van de
defensiestaf met zorg worden gekozen.
4.
Teneinde een uitgebreide correspondentie te voorkomen ligt het
in mijn bedoeling met Voorzitter CVIN contact op te nemen, en TT de resultaten van dit -nadere- overleg bekend te stellen. Onder meer in verband daarmee voeg ik toe:
a. Het in het Comité* VC5 aanvaarde memorandum inzake inlichtingenvoorziening toekomstige Defensiestaf dat als punt van uitgang
heeft gediend voor het desbetreffende gedeelte van de orgaanbes chryvingen van de defensiestaf en de krijgsmachtdeelstaven,

b. De Orgaan-beschrijving van de Sectie Inlichtingen Defensiestaf.

rzitter van het Comité'
gde Chefs van Staven,

Luiteroant-Generaè

c< 5
n MT{ r: »"

COMITÉ VERENIGDE CHEFS
VAN STAVEN

i-iS i Li-i'i IL/i-

VOORZITTER
A A N T E K E N I N G

Kr.

' 76-200/ 4 9 7 4

voor

: de Minister van Defensie

j één

i.a.a.

: de
de
de
de
de
en

onderwerp

i Verslagvergadering coördinatie
inlichtingendiensten 7 april 1976

Secretaris-Generaal
Chef van de Marinestaf
Chef van de Generale Staf
Chef van de Luchtmachtstaf
Coördinator van de Inlichtingen
Veiligheidsdiensten

'8-Gravenhage, 2 7 APR.

w
Hefertei Kab. MinPres . KJ106/00, dd, 11 maart 1976.

In bijlage aangeboden het verslag van de vergadering
op woensdag 7 april laatstleden inzake de coördinatie van de
inlichtingendiensten, waarvan de tekat op 20 april 1976 door
de Minister van Defensie werd goedgekeurd.

2 H APR 1976
/

vi

H. BREEMA.N
Luitenant-Kolonel

YERSLAG
van de vergadering Coördinatie inlichtingendiensten
op woensdag 7 april 1976 te 16.00 uur Plein 4.
Referentie: Kab MinPres K?106/00 dd, 11 maart 1976
Aanwezig:a. Ir. H. Vredeling

- Minister van Defensie

(Voorzitter)

"b. Drs. G.H.J.M. peynenburg - Secretaris-Generaal

1.

c. Lt.Gen. A.J.W. Wyting

- Voorzitter CVCS

d. Lt.Kol. H. Breeman

- Stafofficier Inlichtingen&Veiligheid
(Secretaris)

De Voorzitter deelt mede dat het doel van de vergadering is een

voorbespreking te houden over brief van de Coördinator van de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (referte)*
2.

De Voorzitter CVCS licht toe dat op het gebied van inlichtingen

drie onderwerpen aan de orde zijni
a. Veiligheid;
b. Tactische inlichtingen;
c. Eet samenstellen van een geïntegreerd inlichtingenbeeld.
3.

Ten aanzien van veiligheid stelt hy dat er geen problemen bestaan

ten aanzien van de relatie tussen hoofden militaire inlichtingendiensten Secretaris-Generaal - Coördinator en deze taak duideiyk buiten de verantwoordeiykheid van de Defensiestaf dient te biyven die zelfs zijdelings hier
geen zaak mee heeft.
4.

De tactische inlichtingen (gegevens welke nodig zyn voor een doel-

treffend gebruik van de krijgsmacht) acht hy een verantwoordelykheid van de
krygsmaohtdelen, waartoe een directe relatie tussen de hoofden van de krijgsmachtinlichtingen- en veiligheids diensten en de Coördinator dient te blyven
bestaan.
5.

Ten aanzien van het samenstellen van het geïntegreerde inlichtingen-

beeld merkt hy op dat de voorziening van de behoefte van de Defensie Staf
momenteel niet op adequate wyze geschiedt,hetgeen ook in het CVCS ia onder-2j**, &*< O,' » R»* 5 TX T™ >v S T

f r—" ™~ a

CONtHDhNlittL

schreven. Zijns inziens dient op niveau van de Defensie Staf de (geëvalueerde)
inlichtingen en de relevante gegevens uit andere bronnen te worden verwerkt
tot een geïntegreerd inlichtingenbeeld ten behoeve van de defensietop en de
politieke leiding. Het hoofd van de sectie inlichtingen defensie staf
(H-SIDS) dient bevoegd te z^jn de inlichtingen voorziening te kunnen richten
op de behoeften van het centrale apparaat en in die zin coördineert hy.
Hy moet echter - ter voorkoming van verwarring - niet worden aangeduid met
"Coördinator" mede omdat zyn coördinatie ten opzichte van het totaal aan inlichtingen en veiligheids activiteiten slechts tot een gedeelte daarvan
beperkt is. H-SIDS dient niet een positie in te nemen tussen de Coördinator
en de militaire inlichtingendiensten, maar wel in het Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) te worden opgenomen.
6.

De voorzitter besluit dat Voorzitter CVCS een bespreking over dit

onderwerp zal voeren met de Coördinator, waarbij tevens het besluit inzake de
samenstelling van het CVIN aan de orde zal worden gesteld, teneinde o.a.
H-SIDS in de vergaderingen van het CVIN toe te laten.
7-

De voorzitter geeft tevens zjjn goedkeuring aan het voorstel van

Voorzitter CVCS om achtereenvolgens:
a. Een bilateraal gesprek te voeren namens de Minister met Voorzitter
CVIN over de nota-wisseling en de resultaten daarvan bekend te stellen.
b. Nadere voorschriften voor te stellen ingevolge artikel IV,5» van het
KB 437 middels overleg met Voorzitter CVIN en de loco-SecretarisGeneraal; in een later stadium met de hoofden van de drie militaire
inlichtingendiensten en de resultaten daarvan mede voor te leggen;
c. Met Voorzitter CVIN een voorstel te doen met betrekking tot de samenstelling van het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland en
dit op de Juiste wijze vast te leggen onder formele buitenwerking
stelling van de oude besluiten van 13 februari 1956 en 8 mei 1957»
beide gebaseerd op KB 51» dat thans is vervallen.

De Secretaris
De Luitenant-Kolonel

CONFIDENTIES

COMITÉ VERENIGDE CHEFS
VAN STAVEN
•s-Gravenhage.
Nr
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76-200/ 6 8 0 9

Bijlagen :

Onderwerp: Verslag bespreking coördinatie
inlichtingendiensten 12 mei 1976

M
3t7v30

Referte: VCSsnr. 76-200/4974t dd. 2? april 1916.

In bijlage aangeboden het verslag van uw bespreking
met de Voorzitter van het Comité Verenigde Chefs van Staven
op woensdag 12 mei 1976 inzake de coördinatie van de inlichtingendiensten, waarvan de tekst door u middels uw brief
van 26 mei 1976 werd goedgekeurd.

De Voorzitter van het Comité
Verenigde Chefs van Staven,
v/d de Chef Gezamenlijke Staf
de Secretaris

-Kolonel.

AAN: de Voorzitter van het Comité
Verenigde Inlichtingendiensten
Nederlands
I.a.a. de Chef van de Marinestaf.
Chef van de Generale Staf.
de Chef van de Luchtmachtstaf.
de Voorzitter van het Comité
Verenigde Chefs van Staven.
Verzoeke bij beantwoording datum en nummer te vermelden
11-01 -10.000 • 520032»

101

COMITÉ VEHENIGDB GESffB
VAN STAVEN ..>'•?, '
VOOEZITTBa
Voor

i, de Voorzitter van het Comité
'Verenigde Inlichtingendiensten
Nederland

onderwerpt Verslag bespreking coördinatie
inlichtingendiensten 12 mei 1976.

21

:Refefteï 76-200/4974, dd« 27 april 1976é
'

•

.1»
ïn bijlage aangeboden het concept*Vefslag van
'Uw bespreking met VCVCS op woensdag 12 mei J. l» inzake
de coördinatie van de inlichtingendiensten.

. .''••»:•
. '- . V.
'

'

'

'
•

.

.

'

-

2,
Ik moge U verzoeken Uw bemerkingen aan mij
. •
te doen .toekomen. Ter informatie moge dienen dat de
VCVCS het concept heeft goedgekeurd«

' .' ' . ' •

,)

De Secretaris,

H, BREEMAN
Luitenant-Kolonel»

CONFIDENTIES*
VERSLAG
bespreking VCVIN en VCVCS

inzake coördinatie inlichtingendiensten
op woensdag 12 mei 1976 te 15.00 uur, Plein 4.
Referte i a. VCS nr. 76-200/4974, d.d. 2? april 1976
b. Memorandum inzake inlichtingen voorziening toekomstige Def.
Staf 75-299/9379, d.d. 15 *ug. 1975.
Inleiding.
1.
Na VCVIN welkoa te hebben geheten stelt VCVCS voor het vergaderingeverslag, vermeld in referte a* als leidraad voor de bespreking te gebruiken*
Veiligheid.
2.
Een korte discussie over dit onderwerp leidt tot de conclusie
dat de Defensiestaf weliswaar geen verantwoordelijkheid dient te dragen
voor de vaststelling, o.a., van de procedures en normen, doch wel geïnformeerd dient te worden over de stand van zaken en de ontwikkelingen die zich
op dit gebied bij de krijgsmacht voordoen.
Taktische inlichtingen.
3.
Het gestelde in para 4 van referte geeft geen aanleiding tot aanvullende opmerkingen.
Het geïntegreerde inlichtingenbeeld.
4.
VCVIN merkt op dat in para 5 van referte enkele onduidelijkheden
schuilen, m.n. zou het samenstellen van het geïntegreerde inlichtingenbeeld
op Defensiestaf-niveau strikt genomen niet acceptabel zijn voor de andere
diensten buiten Defensie. VCVCS stelt dat de gebruikte termen uitsluitend
dienen te worden gezien in het engere verband binnen Defensie. Waar sprake
is van het geïntegreerde inlichtingenbeeld blijft dit beperkt tot de
militair-relevante aspecten van dit beeld.
- Besluiten -

CONF1DENTI

CONFIDENTIEEL
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Besluiten»
5.
YCVIN zegt toe de instelling van de Sectie Inlichtingen aan de
hand van het besprokene en gebaseerd op referte a* + b. namens de Minister
van Defensie in het CYIN in discussie te brengen en aan de hand Van de
resultaten van dit overleg een advies voor de minister voornoemd op te
stellen.
6.
Hij meent dat de toelating van Hoofd Sectie Inlichtingen Defensie
Staf in de CVIN-vergaderingen niet op onoverkomelijke bezwaren zal stuiten.
Voor een beter inzicht in de CVIN-materie verwijst hij naar de handelingen
en Vergaderingsverslagen die geleid hebben tot de tot standkoming van het
KB 437* VCVCS zal DJ2 verzoeken een studie te maken van deze documenten •
en de daaruit voortvloeiende juridische consequenties.
7.
Voorts zal in gezamenlijk overleg een concept-voorstel wórden
opgesteld op basis van artikel IV,5» van KB 437» dat na overleg met
de looo-SG aan de chefs van staven zal worden voorgelegd voor commentaar
waarna de minister zal kunnen beslissen over de nadere voorschriften
omtrent aspecten van de organisatie en werkwijze en het beheer van de
militaire inlichtingendiensten.
8.
De afhandeling van het gestelde in para 7c van referte zal
worden aangehouden totdat de in punt 7 bedoelde beslissing is genomen.

De Secretaris

H. Breeman
Luitenant-Kolonel

CONFIDENTIEEL
COMITÉ VERENIGDE CHEFS
VAN STAVEN

Nr.

: 76-200/ 1 5 6 8

Bijlage(n):

Eén

• s-Gravenhage, O 9 FEB, 1973

(Alleen aan Mindef)

Onderwerp : Briefing voor de Vaste Commissie
voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer.

AANTEKENING voor:-De Minister van Defensie
-d.t.v. De Secretaris-Generaal
I.a.a..

1 Q FEB 1976
•2 "S

:-De Voorzitter van het Comité
Verenigde Inlichtingendiensten
Nederland
-De Directeur Voorlichting
-Het Hoofd van het Bureau Algemene
Beleidszaken
-De Voorzitter en leden Comité II

Hierbij U aangeboden het commentaar van het Comité op de
concept-briefing voor de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer t.w.:
A. Briefing door Vz CYIN
- Blz 3

voorgesteld wordt dat Vz CVIN deze passage nog nader
bezielj aangezien het 1e en 2e gedeelte in strijd met
elkaar zijn. Zo stelt het Comité voor in de 6e regel
van deze passage niet te spreken over "informanten"
doch bijv. over "informanten in vaste dienst".

- Blz 4 voorgesteld wordt in de 7e regel van boven een beter
woord te vinden voor "monitort", bijv. "volgt"
- BI z 6

in de 8e regel van onder "soldaten verzet" te wijzigen
in "z.g. soldaten verzet".

- Blz 10 aangezien de 2e en 3e zin van boven minder geschikt
geacht worden voor deze briefing - daar het gestelde
aanleiding kan geven tot een onjuiste interpretatie wordt voorgesteld alles te schrappen tussen "Natuurlijk
, omdat" en vervolgens de zin te continueren met "Uit vele......".
DQ een na laatste alinea van onder aan te vangen met
"Er is voorgesteld....." i.p.v. "Binnenkort zal" alsmede in de 2e regel "nog worden uitgebreid" te wijzigen
in "uit te breiden", aangezien terzake nog geen beslissing is genomen. In deze alinea moet naar de mening
van het Comité tevens worden opgenomen de plaats in de
CVIN van het Hoofd van de Inlichtingensectie.

- 2-

CONFIDENTIEEL
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B. KL gedeelte
1e zin wijzig "Defensiestaf" in "Gezamenlijke Staf Comité VOS"
of "toekomstige Defensiestaf".
C. Slotwoord
Het aantal categoriën wijzigen in drie, door "onbetrouwbaar -:
65" samen te voegen met "onbetrouwbaar op grond van negatieve
instelling: 56" aangezien beiden onder de categorie onbetrouwbaar
vallen.

fzitter van het Comité
Chefs van Staven,

Luitenant-Generaal

CONFIDENTIEEL

CONFIDENTIEEL

MINISTERIE VAN DEFENSIE
VOORZITTER INTERSERVICE COMITÉ II
Afdeling
Sectie '
Nr.:

's-Gravenhage, 22 maart 1976.
Prins Clauslaan 8
Tel. 91 43 21

AIV/0986/F-76

Onderwerp: Orgaanbeschri j ving
SIDS (bijlage II).
Bljlage(n): Een.

NOTA voor:
de Voorzitter van het Comité
Verenigde Chefs van Staven
J. • 3. • 3. • «

de Chef van de Marine Staf
de Chef van de Generale Staf i
de Chef van de Luchtmachtstaf
de Voorzitter en de leden van
het Interservice Comité II

(ML
Ref.; 76-200/2939 d. d. 11 maart ..1976.^

^ /*)//

Bijgaand moge ik U het samengevatte antwoord
aanbieden m.b.t, de motivering van een aantal onderwerpen genoemd in bijlage II van de orgaanbeschrijving
SIDS.
JOe wnd*Voorzitter van het
mité II,

Kolonel

ARCHfEF
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BIJLAGE, behorende "bij Nota
nr.' AIV/0986/P -76,
d. d. 22 maart. 1976.

• Politiek/Economie
Verwerking van gegevens op politiek/economisch gebied (en in bepfr-:te mate op ideologisch gebied) vindt a priori plaats om een beeld
te ver k i' i,i gen omtrent strategie/defensie politiek, intenties en oorlogspotenti oei van een potentiöle tegenstander . De drie krijgsman a t-deel inlichtingendiensten richten zich daarbij met duidelijke in4.»>n-Bitei triveraohi l len op de specifieke krijgsmachtdeel behoeften,

a. KM

zich vooral richt op politieke ontwikkelingen in het
G'araTbisch gebied en economische aspecten (WP) welke vat
Invloed kunnen zijn op schaepsbouwprogramma's

b. KLu

sich vooral richt op ideologisch/politieke ontwikkelingen :;,h»t*
hut .WP als achtergrond voor de studies t. b. v. een
juiste inzet van de KLu (economie ninb)

e. KL

zich richt op politieke/economische ontwikkelingen n. b. t.
',</f ei; flanken welke van invloed kunnen zijn op de milatrat
aituatio en het oorlogspotentieel op het vasteland van
Kuropa.

. Moreel, mobi l laatje aa pee t en

Deze, niet op zich zelf staande onderwerpen worden behandeld in- h^t
kader van de beoordeling der "capabilitiee" en zijn naar kri jgsnaciitdeel Kfif'ii f forentieerd.
Verwerking yi;i<it derhalve plaats door elk der krijgsmachtdeel inKentingendi«;na.ton en aangepast aan de eigen interessesfeer.
* lTni f orinrn/d i at i net ie ven
üocumontatie ' tn.b.t. uniformen en distinctieven geschiedt om herkenning,
identif i -rat in van eenheden te vergemakkelijken.
Ciezien de kri.jgsmachtdeelgebondenheid vindt verwerking/documentatie h-l;elk d(ir krij^nmachtdeelinlichtinfjendienstan plaats.
t- Inlichtingen on Veiligheidfadienaten
Kennio omtrent organisatie en werkwijze van Inlichtingen- en Veil i^hf; j ".
dienntftn van orm potentiële tegenstander is noodzakelijk ter onde~ni f>;:.
v;:tn hut. nirvn vqiligheido- en Cl beleid.
Gezien de eigen verantwoordelijkheid der Bevelhebberj geschiedt

en/of documentatie in beginsel per krijgsmachtdeel.
• •"'*,'• ( f' l ~. :•- v • •• f ,-- ,~ ,
-.Vl'\ii"iU il.'-J i IL: L L
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