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CONFIDENTIEEL.

1o
In de vergadering van de Verenigde Chefs van Staven r
van 14 Mei 1949 werd vastgesteld, dat de Luchtmacht In\t ing en d

bewegen, doch bedoeld was om zich bezig te houden met het ;.
verzamelen van technische gegevens voor de luehtstrijd;•
krachten,
ï
Als gevolg hiervan is de Luchtmacht Inlichtingendienst dan [:
ook niet opgenomen in het Koninklijk Besluit nr0 51 van
l
8 Augustus 1949.
|
2.
De.ervaringen sedertdien hebben echter de behoefte |
aangetoond, dat eveneens algemeen luchtstrategische- en
g
tactische inlichtingen worden verzameld ten dienste van
;;
een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Lucht-;;
machto De organisatie van de Militaire Inlichtingendienst ~':v
voorzover dit G 2 van de Generale Staf betreft - is hiervoojniet bestemd.
|
Op grond hiervan hebben de Verenigde Chefs van Staven hun ?
standpunt herzien en wel in dien zin, dat de taak van de
Luchtmacht Inlichtingendienst voortaan overeen zal stem:
men met de taken van de Inlichtingendiensten van de
•
Generale Staf en de Marine Staf. Door de Voorzitter van
j
het Comité Verenigde Chefs van Staven is nu voorgesteld
j-de Luchtmacht Inlichtingendienst eveneens op te nemen
i
in het Koninklijk Besluit nr. 51 van 8 Augustus 1949,
;;
met welk voorstel ik mij verenig.
3.
Gelet op het bovenstaande moge ik U in overweging
:
geven te geraken tot_een algemene wijziging en aanvulling [
van de Hoofdstukken IV en volgende van genoemd Koninklijk i
Besluit, waarvoor ik U een ontwerp in bijlage moge aanbieden.
DB MINISTER VAN OORLOG,

AAN

Z.E. de Minister-President.

j: CONFlDENilEEL j
CONFIDENTIEEL.

Gewijzigd ontwerp aanvulling en wijziging K.B. nr. 51
van 8 Augustus 194-9.
Hoofdstuk IV^

Artikel 24..
lid 2 o de mobilisatie en concentratie der Landstrijdkrachten
en de voorbereiding daarvan;
lid 6» het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel
wapenen en munitie, welke "bestemd zijn voor of in gebruik "bij de Landstrijdkrachten.
Hoofdstuk Jp"
Be Luchtmacht Inlichtingendienst.
Artikel
Er is een Luchtmacht Inlichtingendienst!,-, ressorterende onder
Onze Minister van Oorlog.
Artikel 31. ^ *
De taak van de Luchtmacht Inlichtingendienst omvat het inwinnen van gegevens, welke nodig zijn voor :
a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de
Luchtmacht ;
b. bescherming van Luchtmacht geheimen;
c. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage
aan Luchtmacht objecten;
d. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel,
wapenen en mmnitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik
bij de Luchtmacht;
e. het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke propaganda onder het Luchtmaehtpersoneel.
Artikel 32. 'U', t
1. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst ressorteert onder de Chef van de Luchtmacht Staf; hij is aan Onze
Mmnister van Oorlog verantwoordelijk en stelt hem - ook uit
eigen beweging - bij voortduren op de hoogte van al hetgeen
van belang kan zijn.
2. Onze Minister van Oorlog draagt zorg, dat hetgeen hem
ingevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt
doorgegeven aan die Ministers, die naar de aard van de hun
toevertrouwde zorg bij de inlichtingen belang hebben0
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1„

In de vergadering van de Verenigde Chefs van Staven

van 14 Mei 1949 werd vastgesteld, dat de Luchtmacht In-

;

lichtingendienst zich niet op internationaal terrein aou
:
"bewegen, doch bedoeld was om zich "bezig te houden met het i.
verzamelen van technische gegevens voor de luehtstrijd-

l

krachten.
k
Als gevolg hiervan is de Luchtmacht Inlichtingendienst dan \ook niet opgenomen in het Koninklijk Besluit nr„ 51 van
K
8 Augustus 1949.
l
2.
De,ervaringen sedertdien hebben echter de behoefte |
aangetoond, dat eveneens algemeen luchtstrategische- en
;:"
tactische inlichtingen worden verzameld ten dienste van
:::
een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Lucht-;;
macht» De organisatie van de Militaire Inlichtingendienst - i;
voorzover dit G 2 van de Generale Staf betreft - is hiervoor
niet bestemd.
%
Op grond hiervan hebben de Verenigde Chefs van Staven hun ;:standpunt herzien en wel in dien zin, dat de taak van de
Luchtmacht Inlichtingendienst voortaan overeen zal stemi
men met de taken van de Inlichtingendiensten van de
•'
Generale Staf en de Marine Staf. Door de Voorzitter van
•
het Comité Verenigde Chefs van Staven is nu voorgesteld
\e Lucht
in het Koninklijk Besluit nr. 51 van 8 Augustus 1949,
met welk voorstel ik mij verenig.
3.
Gelet op het bovenstaande moge ik U in overweging
geven te geraken tot een algemene wijziging en aanvulling
van de Hoofdstukken IV en volgende van genoemd Koninklijk
Besluit, waarvoor ik U een ontwerp in bijlage moge aanbieden.
DE MIÏÏISÏEE VAN OORLOG,
AAN : Z.E. de Minister-President.

;
:
r
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Gewijzigd ontwerp aanvulling en wijziging K.B. nr. 51
van 8 Augustus 1949.
•
Hoofdstuk

Artikel 24.
lid 2» de mobilisatie en concentratie der Landstrijdkrachten
en de voorbereiding daarvan;
lid 6 > het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel
wapenen en munitie, welke "bestemd zijn voor of in gebruik bij de Landstrijdkrachten.
Hoofdstukj&
De Luchtmacht Inlichtingendienst.
Artikel
Er is een Luchtmacht Inlichtingendienst!,-, ressorterende onder
Onze Minister van Oorlog.
Artikel 31. ^ i
De taak van de Luchtmacht Inlichtingendienst omvat het inwinnen van gegevens, welke nodig zijn voor :
a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de
Luchtmacht ;
b. bescherming van Luchtmacht geheimen;
c. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage
aan Luchtmacht objecten;
d. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel,
wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik
bij de Luchtmacht;
e. het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke propaganda onder het Luchtmachtpersoneel.
Artikel 32. k; t
1 . Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst ressorteert onder de Chef van de Luchtmacht Staf; hij is aan Onze
Minister van Oorlog verantwoordelijk en stelt hem - ook uit
eigen beweging - bij voortduren op de hoogte van al hetgeen.
van belang kan zijn.
2. Onze Minister van Oorlog draagt zorg, dat hetgeen hem
ingevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt
doorgegeven aan die Ministers, die naar de aard van de hun
toevertrouwde zorg bij de inlichtingen belang hebben»

3.
Onze Minister van Oorlog kan bepalen, met toestemming van
Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of
namens het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis van Overheidsorganen en -diensten worden
gebracht.
Artikel 33. ^
1.
Onze Minister van Oorlog kan in overeenstemming met de
hierbij betrokken Ministers en Overheidsorganen bepalen, dat
bepaalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressorterend, onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken
Minister of- het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit
hun ambt voortvloeiende verplichtingen, worden belast met
werkzaamheden ten behoeve van de Luchtmacht Inlichtingendienst»
Deze werkzaamheden zullen worden verricht in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst.
2.
De Luchtmacht Inlichtingendienst is bevoegd vior het verkrijgen van gegevens zich in het Hijk in Europa mede te wenden
tot de burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die geacht
kunnen worden die gegevens te kunnen verstrekken. De Luchtmacht Inlichtingendienst handelt daarbij in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst o
3.
Artikel 12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 34. M c
Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst draagt zorg,
dat de geheimhouding ¥an de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de tot verkrijging van die inlichtingen werkzame personen, naar behoren
worden gewaarborgd»
Artikel 35» ^ \o

De geldmiddelen, die ter beschikking van de Luch

Inlichtingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste
van Hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting.
2.
Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime uitgaven.
3.
Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst is gehouden
mede ter zake van de besteding van geheime uitgaven aan Onze
Minister van Oorlog of door hem aan te wijzen personen, alle
gewenste inlichtingen te verschaffen.
Artikel 36. fy */
Onze Minister van Oorlog kan nadere voorschriften geven
omtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de
Luchtmacht Inlichtingendienst.
T Hoofdstuk VI. -

Hoofdstuk VI.
Ar-tikel
De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verlenen elkaar in het bijzonder ook door het uitwisselen van gegevens - zoveel mogelijk medewerking*
Hoofdstuk YII„
Artikel 38.
zie artikel 31 K*B„ nr» 51*

Artikel 39*
zie artikel 32 K*B* nr„ 51,

Artikel 40*
zie artikel 33 K.3» nr. 51«
Hoofdstuk VIII.

Artikel 41,
zie artikel 34 K, B, nr» 51* lid 1;
2»
Onze Minister-President treedt op als Voorzitter van de
Commissie» Door Ons kunnen, op voordracht van Onze MinisterPresident en Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandse
Zaken, vak Oorlog en van Marine een vice-voorzitter en een
secretaris worden, benoemd,
3*
a»
btt
c.
d»
e*
f*
g,

Ambtshalve zijn lid van de Commissie :
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst;
Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst;
Het Hoofd van de. Marine Inlichtingendienst;
Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst;
Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst;
een door Onze Minister van Buitenlandse Zaken aan te
wijzen -vertegenwoordiger ;
een door Onze ^inister van Justitie aan te wijzen vertegenwoordiger van de Afdeling Politie van het Ministerie van Justitie,

4*

zie artikel 34 K*3« no» 51»

5.

zie artikel 34 K.B. no, 51»

Artikel 42.

zie artikel 35 K.B, no, 51.
Artikel 43.
zie artikel 36, ,K,B„ no* 51*
Artikel 44*

Artikel 44*
zie artikel 37 K*B„ no„ 51? lid l*
2«
Op dat tijdstip vervalt het Koninklijk Besluit nr« 51
van S Augustus 1949.
Onze Uiinister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze
Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Oorlog, van Marine en van Financien zijn,
ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit»
JULIAHA.

Soestdijk,

17 Augaataa 1951*
Ho* t

Mede namens «ijn Ambtgenoot van Oorlog heeft
ondergetekende de eer het volgende eerbiedig onder de
aandacht van Uwe Ka Je» tel t te brengen,
Bij de vaststelling van uwer i&geatelts 'Besluit
van 8 Aogaetua 1949 Ho. 51 la er van uitgegaan, dat de
Luchtmacht Inlichtin^endienat zich niet op internationaal
terrein KO« bewegen, doch bedoeld was om alen bezig te
homden met het verzamelen van techniache gegevens voor de
luchtstrijdkrachten. Ala gevolg hiervan ia dese Inlichtingendle&at dan ook niet opgenomen in voornoemd Koninklijk Bealuit.
De ervaringen sedertdien hebben echter de behoefte aangetoond, d- t eveneens algeseen luehtatrategiaeheen tactische inlichtingen worden vemameld ten dienete van
een juiate opbouw es een doeltreffend gebruik van de Luchtmacht. D« organisatie van de Militaire Inlichtingendienst
t voorzover dit O 2 van de Generale Staf betreft - ia
hiervoor niet bestemd*
Op grond hiervan hebben de Verenigde Chefa van
Staven voorgesteld voorzieningen te treffen, dat de taak
van de Luehtaecht Inlichtingendienat voortaan overeen «al
ateismen net de taken van de Inlichtingendiensten van de
Generale Staf en de Marine Staf.
Indien Dw« Kajeatelt zich met de hierboven uiteengezette gedachtengang «ou kunnen verenigen, 20 moge
ondergetekende O In overweging geven bijgaand ontwerp»
Koninklijk B«aluit wel te willen bekrachtigen.
BE
Mini st ter van Algemene Saken,

AAH SB

Op voordracht van On-re
ter ran Algemene;Zaken, dd.l? Augustus 1951, nr.28090;
Overwegende, dat het noodzakelijk ia in On»
Besluit van 8 Augustus 1949» Ho, 51» nadere regelen te
stellen set betrekking tot de Luchtmacht Inlichtingendien» t;
Hebben goedgevonden en veretaan:
l* Artikel 24 van Ons Besluit van 8 Augustus 1949* Ho, $1,
wordt gelesen ala volgt»
2e taak van de Militaire Inlichtingendienst
omvat het inwinnen van gegevens, welke nodig si j n voor;
1. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van
de Koninklijke Landjsaoht;
2, de mobilisatie en concentratie der Landstrijdkrachten
en de voorbereiding daarvan:
\* het uitoefenen van het militair gezag en het handhaven van orde en rust ia geval de staat van oorlog of de
staat van beleg ia ingetreden}
de bescherming van militaire geheimen;
het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabo~
ge aan militaire objecten}
6* het troffen van maatregelen tegen diefstal van materteel» wapenen en munitie, welke bestemd aijn voor of
in gebruik bij de Landstrijdkrachten!
hêt tijdig onderkennen van ondermijnende Politiek*
opaganda in de Koninklijke Landmacht.
2, Artikel 34 iran Ons Besluit van 8 Augustus 1949f Ho* 51,
wordt geIe«en als volgtt
1. Er is een Commissie van Coördinatie, welke tot taak
neeftt
a, er voor te waken, dat de werkzaamheden van de inlichfingen- en veiligheidsdiensten, «owel onderling als met
het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal als fungerend Directeuren van Politie en de politie, naar behoren worden gecoördineerdg
v
te bevorderen dat de inlichtingen- en vailigheidaÖ
ansten elkaar naar behoren van de te hunner beschik*
king komende gegevens op de hoogte houden;
c. de Regering door middel van overzichtarapportea op
d*ê hoogte te stellen van al hetgeen voor Haar van belang
kan si ja.

t

fe

-22» Onse lfinieter~ï'realdent treedt op ala Voorzitter ran
oe Commisaie» Door On» kunnen, op voordracht van Oase
Klnister-Presldent «o Onsje Ministera van Justitie, van
Binnenlandse Sak en» van Oorlog en van Marine een vicevoortitter an een secretarie worden benoemd*
3* Ambtshalve sijn lid van de CosHtiaaiaj
aa Het Hoofd van de Binnenlandse Veilijgheidadianat;
b» Het Hoofd van d« Buitenlandse Xnliehtittgendienatj

c. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst^
d» Het Hoofd van &e Militaire Inliohtingendienatj
<»»._ Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst;

ff een door Onze Uinieter van Biitanlanda^ Saken aan te
wijten vertegenwoordiger;
een door onze Minieter van Justitie aan te wijten
vertegenwoordiger van de Afdeling Politie van hst
Ministerie van Justitie.
Onze Miniatar-Preaident kan op voorstel van Onse,
n het tweede lid genoemde Ministers, bovendien ander*
leden in de Coamiasle benoemen. jDert leden treden oa
de drie 3aren af en aijn terstond weder benoembaar. Hij
die tot lid i9 benoead ter vervulling van een tuaaentijda opengevallen plaat«f treedt af op het' tijdstip»
waarop degene, in wiena plaats hij 13 benoemd, moest
aftreden*
_ Aan da viee-voorsitter en de «eoretaria kan ala «oanig b««oldiging worden toegakend} indien de secretarie geen lid la van de Commiaaie heeft hij daarin raadgevende B t eau
3* In te voegen in Ons Besluit van 8 Auguatua 1949* No»51»
de volgende artikelen, «elke komen na Hoofdstuk IVi
Hoofdatuk IjT a

r« Luchtmacht Inliehtingendienat
Artikel 29 a
Sr ia een Luchtmacht Inlichtingendianat, raa»
sorterende onder Onze Minister van Oorlog*
Artikel 29 "b
De taak van de Luchtmacht Inlichtinsendienat
oarvat het Inwinnen van gegeven», welke nodig ?,ijn voor s
a. aan juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de
luchtmacht!
b»_ bescherming van Luchtaaaoht geheimen j
c. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van ambo—
tage aan Xwohtaaoht objecten;
dé het traffan vmn maatregelen tegen diafatal van materieel, wapanen «n munitie, welke bestemd sijn voor of
in gebruik bij de Xuchtoachtf
gj het tijdig onderkennen van ondermijnende Politieke
Propaganda onder het Luchtmachtperaoneel.

Artikel 29 o
11: Het Hoofd van d* Luchtmacht Inllehtingendienat reaeorteert onder de Chef van de Luchtmacht Staf ; hij la
aan One« Minister van Oorlog verantwoordelijk en stelt
hen - ook uit eigen beweging ** bij voortduren op de
hoogte van al hetgeen van belang kan zijn.
Onse Mini a t er van Oorlog draaft «org, dat hetgeen
B
ingevolge het e era te lid bereikt, Kt spoedig aage—
^
lijk wordt doorgegeven aan die Ministers» die naar de
aard van de hun toevertrouwde atorg bij de inlichtingen
belang hebben»
jit Qn«e Minister van Oorlog kan bepalen, met toeatemming
van Onze hierbij betrokken Miniater, dat Inlichtingen
door of namen» het Hoofd van de Luchtmacht InllchUngendienat rechtatreek* ter kennla van Overheidsorganen «n
-diensten worden gebracht.
Artikel 29 d
l» Onze Minieter van Oorlog kan in overeenstemming met
"de hierbij betrokken Kluis t«ra en Overtieidaqjgane%. bepalen» dat bepaalde ambtenaren, yonder die Miniater» of
organen ressorterend, onder Verantwoordelijkheid van
Onze hierbij betrokken «inlster of het hierbij betrok*
ken orgaan» onverminderd de uit hun ambt voortvloeiende
verplichtingen» worden belaat met werkzaamheden ten 00»
hoeve van de fcuchtmmoht XnliA tingendienat. De -re werkzaaaheden rullen worden verricht in nauw en voortdurend
overleg met het Hoofd van de luchtmacht Inlichtingen*
dlenat*
%». Pe Luchtaaoht lalichtingendienat IB bevoegd voor het
verkrijgen van gegevens zich in het ^ijk in Suropa mede
te wenden tot de burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die geacht kunnen worden die gegavena te kunnen
verstrekken. Be Luchtmacht Inlicht! ngendlena t handelt
daarbij In nauw en voortdurend overleg met het Hoofd van
de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
j» Artikel 12» tweeda lid, i» van overoankomatige toepassing,
Artlkal 2^ t
Eet Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingandienat
draagt zorg, dat de geheimhouding van de Inlichtingen en
de bronnen, waaruit zij efkomatig zijn, alsmede de vel*
ligheid van de tot verkrijging van die inlichtingen
werk game personen, naar behoren worden gewaarborgd,
Artikel 29 f
l» D» geldmiddelen, die ter beschikking van de Luchtmacht
Tnlichtingendienat worden gesteld, worden gebracht ten
laste van Stoof datuk YIII A der Rljkabegroting»
2. Hen gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan g*~
ïïêime uitgaven.
3'& Het Hoofd van de luchtmacht Inlicht ingendiena t la ge*
houden mede ter eake van de beatediag van geheime uitga-

-4*

van aan Ons* Minister van Oorlog of door hem aan te wijzen personen, all» gewenste inlichtingen te verschaffen,
Artikel 2 9 - K
Onaa Minister van Oorlog kan nadere voor»chriften geven ontrent de organisatie, de werkwijze en het b»hesr van dt Luchtmacht Inlichtingendienst.
.Artikel 3Q '
De Inlichtingen-' en veiligheidsdiensten verlenen elkaar * in hot Bijzonder ook door het uitwiaaelan
ran gegevena - soveal mogelijk medewerking,
4. Onse Minister-President, Minister van Algemene 2aken en
onze Minister van Oorlog zijn, ieder voor zoveel hem
"betreft, 'belast met de uitvoering van dit besluit.

'4

'

Minister van Algömene Zaken

MINISTER VA!» OOHLOa,

KV17 Augustus 1951.
Ho.i 28091 - VEHTEQUW1LIJK

Vaar aanleiding van Uw tri e f van 13 Augustus jl.
Ho. Conf, JA R 197, bericht ik U, dat ik een deabetre£~
f end ontwerp-besluit mede namens U aan Hare Majesteit de
Koningin heb verzonden.
Hierbij "ben ik enigermate afgeweken van Uw
ontwerp, aangezien ik een concept-besluit aan de Koningin heb voorgelegd, dat slechts een. wijsiging in het
Koninklijk Besluit van 6 Augustus 19*9t Ho» 51» ocfeelst»
Hoewel het toesluit van 8 Augustus 1949» Ho. §1,
ter advies aan de Baad van State is gezonden, meen ik
dat zulks wat "betreft de onderhavige wijziging niet
noodsakelijk ia.
Tevens heb ik gemeend, dat met contra-aignering door ÏÏ en mij van dit nieuwe "besluit kan worden
volstaan.

DE
Minister van Algemene JSaken,

Aan 2.E. de Minister van Oorlog
Plein 4
té
( B-Crravenhage

r/WIJ JULIANA, bij de gratie Gods,
Koningin der Nederlanden,
"
,Prinses van Cranje-Nassau, enz., enz., enz.
'Jl'
25 Augustus
No. 2
Op voordracht van On?e Minister-President, Minister van Algemene Saken, dd. 17 Augustua 1951, nr. 28090;
Overwegende, dat het noodzakelijk is in Ons
Besluit van 8 Augustus 1949, Ho. 51, nadere regelen te
stellen met betrekking tot de Luchtmacht Inlichtingendienst;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 24 van Ons Besluit van 8 Augustus 1949, No . 51,
wordt gelezen als volgt:
Be taak van de Militaire Inlichtingendienst
omvat het inwinnen van gegevens, welke nodig si j n voor:
1. een juiste op'bouw en een doeltreffend gebruik van
de Koninklijke Landmacht;
2. de mobilisatie en concentratie der Landstrijdkrachten
en de voorbereiding daarvan;
~.
3. het uitoefenen van het militair gezag en het handhavan van orde en rust in geval de staat van oorlog of de
staat van beleg is ingetreden;
j|_._ de 'bescherming van militaire geheimen;
^_t_ het uitvoeren van de 'bewaking tegen daden van sabotage aan militaire objecten;
6, het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel, wapenen en munitie, welke bestemd sijn voor of
in gebruik "bij de Landstrijdkrachten;
7. het tijdig onderkennen van ondermijnende Politieke
Propaganda in de Koninklijke Landmacht.
Artikel 34 van Ons Besluit van 8 Augustus 1943, No. 51,
wordt gelezen als volgt:
1^ Er is eeri Commissie van Coördinatie, welke tot taak
heeft:
a. ei1 voor te waken, dat de werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zowel onderling als met
het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal als fungerend Directeuren van Politie en de politie, naar "behoren worden gecoördineerd;
b. te bevorderen dat de inlichtingen- en veiligheids"dTensten elkaar naar 'behoren van de te hunner beschikking komende gegevens op de hoogte houden;
c. de Regering door middel van overzichtsrapporten op
de hoogte te stellen van al hetgeen voor Haar van belang
kan zijn.
—2—
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2* Onee Minister-President treedt op als Voorzitter van
de Commissie. Door Ons kunnen, op voordracht van Onze
Minister-President en Onze Ministers van Justitie, van
Binnenlandse Zaken, van Oorlog en van Marine een vicevoorsitter en een secretaris worden benoemd.
3. Ambtshalve zijn lid van de Commissie:
a^ Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst;
'b. Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst;
c. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst;
cU Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst;
_e_._ Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst;
f. een door Onze Minister van Buitenlandse Zaken aan te
wijzen.vertegenwoordiger;
een door Onze Minister van Justitie aan te wijzen
vertegenwoordiger van de Afdeling Politie van liet
Ministerie van Justitie.
4._ Onze Minister-President kan op voorstel van Onze,
in het tweede lid genoemde Ministers, 'bovendien andere
leden in de Commissie benoemen. Deze leden treden om
de drie jaren af en zijn terstond weder benoembaar. Hij
die tot lid is 'benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip,
waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, moest
aftreden.
5.^ Aan de vice-voorzitter en de secretaris kan als zodanig bezoldiging worden toegekend; indien de secretaris geen lid is van de Commissie heeft hij daarin raadgevende stem.
3. In te voegen in Ons Besluit van 8 Augustus 1949, No. 51,
de volgende artikelen, welke komen na Hoofdstuk IV:
Hoofdstuk IV a
De Luchtmacht Inlichtingendienst
Artikel 29 a .
Er is een Luchtmacht Inlichtingendienst, ressorterende onder On?,e Minister van Oorlog.
Artikel 29 b
De taak van de Luchtmacht Inlichtingendienst
omvat het inwinnen van gegevens, welke nodig zijn voor;
a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de
luchtmacht;
b_. bescherming van Luchtmacht geheimen;
c. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage aan luchtmacht objecten;
a. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel, wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor of;
in gebruik bij de Luchtmacht;
"
•
•e A het tijdig onderkennen van ondermijnende Politieke
Propaganda onder het Luchtmachtpersoneel.
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Artikel J?9f c
1. Het Hoofd van de Luchtmacht' Inlichtingendienst ressorteert onder de Chef van de Luchtmacht Staf; hij is
aan Onze Minister van Oorlog verantwoordelijk en stelt
hem - ook uit eigen 'beweging - bij voortduren op de
hoogte van al hetgeen van belang kan zijn.
2. Gnse Minister van Oorlog draagt zorg, dat hetgeen
hem ingevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven aan die Ministers, die naar de
aard van de Iran toevertrouwde zorg bij de inlichtingen
'belang he'b'ben.
3. Onze Minister van Oorlog kan 'bepalen, met toestemming
van Crize hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen
door of namens het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis van Overheidsorganen en
-diensten worden gebracht.
Artikel 29 d
j-^ Onze Kiniater van Oorlog kan in overeenstemming niet
de hierbij betrokken Ministers en Overheidsorganen 'bepalen, dat bepaalde ambtenaren, ondar die Ministers.of
organen ressorterend, onder verantwoordelijkheid van
Onse hierbij betrokken Minister of het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt voortvloeiende
verplichtingen, v/orden belast met werkzaamheden ten behoeve van de Luchtmacht Inlichtingendienst. Dese werkzaamheden sullen worden verricht in nauw en voortdurend
overleg met het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst.
2^_ De Luchtmacht Inlichtingendienst is 'bevoegd voor het
verkrijgen van gegevens zich in het Hijk in Europa mede
te wenden tot de burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die geacht kunnen worden die gegevens te kunnen
verstrekken. Be Luchtmacht Inlichtingendienst handelt
daarbij in nauw en voortdurend overleg' met het Hoofd van
de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
3.. Artikel 12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 29 e
Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst
draagt zorg, dat de geheimhouding van de inlichtingen en
de bronnen, waaruit zij afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de tot verkrijging van die inlichtingen
werkzame personen, naar behoren worden gewaarborgd.
Artikel 29 f
!._ 33e geldmiddelen, die ter beschikking van de Luchtmacht
inlichtingendienst worden gesteld, worden gebracht ten
laste van Hoofdstuk VIII A der Hijksbegroting.
2^_ Sen gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime uitgaven.
3. Ket Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst is gehouden mede ter sake van de besteding van geheime uitga-

• -4van aan Onse Minister van Oorlog of door hem aan te wijden personen, alle gewenste inlichtingen te verschaffen.
Artikel 29 g
On-ze Minister van Oorlog kan nadere voorschriften geven omtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Luchtmacht Inlichtingendienst.
4. Onze Jlinister-President, Minister van Algemene Zaken en
Onze Minister van Oorlog zijn, ieder voor soveel hem "betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Soestdijk, 25 Augustus 1951.
w^. Juliana
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Minister van Algemene Zaken
•w,-g. W. Brees
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Voor eensluidend afschrift:
de SecretariSr-Generaal van
het Ministerie van Algemene Sakeri

28 Augustus 1951.
No.$ 28098 -
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Hiernevens moge U worden aangeboden Koninklijk
Bealuit ran 25 Augaatua 1951 Ho. 2 ter contra-signering.
ïen aansien van dit Koninklijk Besluit ssij rerwezen naar tlw confidentiële lïrief dd. 13 Auguatua jl.
No» Coaf. Ia R 197.
Ik moge versoeken dit Koninklijk Bealuit aan
mij terug te willen zenden, waarna deserzljda zal worden
zorg gedragen voor net drukken van een aantal exemplaren
en het verspreiden daarvan aan hen die eveneens in het
fcesit zijn van tiet Koninklijk lealuit van 8 Augustus 1949,
Ho. 51t vertrouwelijk.
2oals U toekend zal dit Koninklijk Besluit niet
worden gepubliceerd,
DS filNISTER-PBESIDEHf
Minister van Algemene Zaken
voor deze;
de Seoretaria-Creneraal,

Aan de Heer Minister van Oorlog
Blein 4
te
1
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M I N I S T E R I E VAN OORLOG
CONFIDENTiËtL
Afdeling:

KABINET

verzocht bij het antwoord datum en
nummer "van deze brief nauwkeurig te vermelden

r? 2
AAN

Zijne Excellentie de Minister
President.

uw kenmerk
bijlagen:

uw brief van

ons nummer

Conf La O 223

's-G raven hage,

10 September

onderwerp: Luchtmacht Inlichtingendienst.

Haar aanleiding van Uw schrijven van 28
Augustus 1951 Kr. 28098 VERTROUWELIJK, heb ik de
eer Uwer Excellentie hierbij te doen toekomen het
door mij gecontrasigneerde K.B. van 25 Augustus
DE M2ÏTÏMB& VAl
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Hiernevens &% U aaagebo4eti
gecontrasigneerd Besluit vaa 25 Aö
1951* Sr. 2, Dit Besluit wor<5t ala
trouwelijk geschouwd ea zal niet worde»
gepubliceerd,

DB
Minister van Algeïaemè 2Sakénf
Toor
De

Aan het Kabinet der Koningin,
Korte Vijverberg 3»
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MEMORANDUM
No:

411

Van: Mr. C. L. W.

FOCK

Aan: de Minister-President.

ïTaar aanleiding van Uw vraag ten aanzien van de tot
standkoming van het Koninklijk Besluit van 25 Augustus 1951,
nr. 2 wijs ik er op, dat toen dit ontwerp van de Minister van
Oorlog werd ontvangen ik met U besproken heb of dit Koninklijk
Besluit op dezelfde wijze tot stand zou moeten komen als het
oorspronkelijke Koninklijk Besluit van 8 Augustus 1949. U
meende toen dat zulks niet nodig was, aangezien het hier een
min of meer technische wijziging betrof en ik heb ten aanzien
hiervan de mening van de Heer van Nispen gevraagd, die het
hiermede eens v/as. Derhalve is het Koninklijk Besluit tot
stand gekomen, gecontrasigneerd door U zelf en de Minister van
Oorlog alleen.
Y/ellicht sou het het beste zijn indien U Minister
ïeulings antwoordde, dat gemeend werd dat het niet nodig was
in dit geval het Koninklijk Besluit op gelijke wijze te doen
tot standkomen als het Koninklijk Besluit van 8 Augustus 1949»
in verband raet het feit dat dit een min of meer technische
herziening betrof. Verder dat U er nota van genomen heeft dat
de Vice Minister-President geheel met de wijziging instemt,
doch dat het U spijt dat achteraf gezien niet een andere vorm
is gekozen.
„

28 September 1951
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.' October 1951*
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Haar aanleiding vaa uw brief van 26
ber 1951» «r. 5149» Afd,KabiB«ttT*rtrouweli41tt moge ik
ïï tn aatwooirê op fi» a&airln gsatelê» vraag bcrieïrtta,
dat g«m*«nd w«rd» dat fcet ai «t aodig ?ira.a in dit gaval
boTaarerswld Koninklijk Bealuit op göli^ka wi|ze te
doen tot standkoffiöm als het S,B,van 8 Augustus 1949,
ar,5t {Vertrouw«li^5»ia ver-lsaGd otftt hst f«it dat
dit mia of meer *«n technische herziening betrof.
Ik heb er nota van, genomen, dat ü geheel met
de wijsigiag instesat en som tot uitdrokkiag willea
brengen dat achteraf gezien wellicht beter een andere
vorm had kunnen word«a gekozen.
Ingevolge op ïïw veraoek ward*Q ü 300 exemplaren van het K,B.separaat toegezonden.
BS
Ministar van Algeaane 2akent

Aan: de Yiee>-Kiniat*ïvPr«sid«at,
Minister 2oad»T I'ortefeuille,
Binnenhof 19»
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