13 februari 1956
Kr 44576
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Hierbij zij ü««r Majesteit eerbiedig aangeboden
een ontwerp-bealuitt houdende een wijziging *an do regeling
mat betrekking tot de organisatie, werkwi;}se. taak en aam«nwerking van «e ialifi&tingeö- eii v*ili«2i»iö8ai6Oöt*n* Ut* besluit wijzigt Uwr Ma|«ei«it» bwluit van 8 augustus
no.51, vertrouwelijk, zoola «edertdien gewijzigd, in dit opzieht, dat het laatais hoofdstuk van dit ateuwe besluit «en
andere regeling bevat voor de coördinatie tuaiaen ö« Terschillend« inlichtingen- en veiligheidsdiensten. ï?4t la in de prak**
tijk gebleken, dat £« öonaiaaie voor coördinatie, welke bij
uw besluit van 1949 werd ingesteld» niet ami d« verwachtingen
heeft kunnen voldo»öt hoofdzakftlijk ten gevolg® Van het f«lt»
dat er geen bevoegdheden aan d« CoflmlsBle waren gegeven» waarmee zij ten opzichte van <3# individuele «JienRtan kon handelen.
De Regering is van ïaeninfi, dat het nieuwe bealuit, waarbij de
tlrau1 van een coördinator, ï^aeortMir»nd ondftat. d« Miniater-^re-*
oiaent, wordt ingevoerdt «urn grot» verbetering sal betekenen,
Bovendien «orden t«g»li)lE»riij4 enige verbeteringen ih de overige tekst aangebracht,
Bij rabiuétsrsscript v»a 24 »«1 1949| no,65, machtigde
Uwe Majesteit de eerste ondergetekende de Baad van State kraclitene artikel 24 van de wet van 21 december t 861, s tb .129, om
advies te Tragen betreffende het ontwerp-bealuit. èat later op
8 auguatua 1949 osd«3» nummer 51 door tïw« Majeöteit werd bekrachtigd.
, . , ,•
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. .
Aangezien bat hi orbi 3 aangeboden ontwerp-bealui t geen
algemene maatregel van bestuur ia, evenala trouwens het besluit
van 8 augustus 1949» no,51» vertrouwelijk, zalka niet wee en
overwegende, dat destijds het advies van do Raad van State
hoofdsakalijk werd ingewonnen aat het oog op de taakoaschri jvingen van de onderaoheldes inlichtingen— «et veiligheidadleneten
en deKe taken in het nieuwe en twerp-b» sluit niet zijn gewijzigd,
meent de Begering uwer Majeateit niet ts moeten adviseren, de
Raad van Stata w«d«jE*oa adviee te vragen*
Ondergetekenden mogen in overweging geven
besluit wel tfl wiXIwi bekrachtigen.
Kini eter-President,
Hinister van AXgeateoe

D» Minister van Binnenlandse Zaken,

D» Minister van Corlog en van M rlne,

AAR DS

BESLUIT

•wijziging van het besluit,
betreffende de organisatie»
de werkwijze, de taak en de
samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op de voordracht van Onze Minister-President» Minister van Algemene Zaken dd. 13 februari 1956,
nr 44576, van Onze Minister van Binnenlandse Zaken
dd,
,nr
en van Onze Minister van Oorlog en van Marine döu
nr.
Overwegende» dat het noodzakelijk is in One
Besluit va& 8 augustus 1949 1 nr 51 » aoals dit gewijzigd ia bij On» leslmtt van 25 augustus 1951» nr 2,
nadere voorsieningen te treffea mat betrekking tot
de coördinatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
HKBHEK ÖOBDffEVöHXElf BK VERST AAN t
Artikel l

Ons Besluit van 8 augustus 1949, nr 51, sedert gewljaigd, wordt gewijKiga als volgt t
A. Artikel l wordt gelezen t
1. Er is «en Binnenlandse Veiligheidsdienst, welke tot
taak keef t i
a. het inwinnen van gegevens omtrent alle personen,
die vaa eeastaatsgevaarlljke activiteit of ni£f~
ging daartoe ten opzichte van Nederland of met
Nederland bevriende "buitenlandse mogendheden
"blijk geven of hebben gegeven j
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la. het inwinnen van gegevens omtrent extremistische stromingen}
o, het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in
alle vitale en kwetsbare overheids- en particuliere instellingen en bedrijven?
d 4 het verrichten van al hetgeen voor een goede
functionering van de Binnenlandse Veiligheidsdienst noodzakelijk ist
e, het onderhouden van verbindingen met de overeenkomstige inlichtingen- en veiligheidsdiensten
van bevriende buitenlandse mogendheden.
2. De dienat bezit generlei executieve bevoegdheden»
1. Artikel 9 wordt geleaens
«r is «en Buitenlandse Inlichtingendienst,
welke tot taak hééft het inwinnen van gegevens in het
buitenland, welke voor het buitenlands beleid van belang
zijn, alsmede omtrent de activiteit van personen in
het hitettland» die voor de binnenlandse veiligheid
een gevaar kunnen opleveren,
C. Artikel 16 wordt gelezent
Er ia een Marine Inlichtingendienst, welke to'
taak heeft het inwinnen van gegevens, welke nodig
aijn voort
a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van
d» Koninklijke Marine;
b. de bescherming van maAtieme geheimen;
c. het uitvoeren van d* bewaking tegen daden van sabotage aan maritieme objeetend. hst treffen van maatregelen tegen dlei3tal van
materietl, wapenen en munitie, welke beatemd zijn
voor of in gebruik bij de Koninklijke Marine f
e. het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke
propaganda onder het Marinepersoneel.
D. Het eerste lid van artikel 18 wordt geleaent
1. Het Hoofd van de Marine Inlichtingttndienat is verantwoordelijk aan Onze Minister van Marine J hij
stelt Onze Minister - ook uit eigen beweging bij voortduren op de hogte van al hetgeen van
belang kan zijn.
E. Artikel 23 wordt gelezen*
Br is een Militaire Inlichtingendienst, welke tot
taak heeft het inwinnen van gegevens, welke nodig
zijn voort
a. een juiate opbouw en een doeltreffend gebruik van
de Koninklijke Landmacht$
b. de mobilisatie en concentratie der fendstrijdkrachten en de voorbereiding daarvanf
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- 30. het uitoefenen van het militair gesag en het handhaven van orde en rust in geval de staat van oorlog of de staat van beleg ia ingetredend. de beschenaing van militaire geheimen i
e. het uitvoeren Van de bewaking tegen daden van sabotage aan militaire objecten;
f. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel* wapenen en munitie, welko bestemd zijn
voor of in gebruik bij de Landstrijdkrachtenf
g» het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke
propaganda in de Koninklijke Landmacht.
l?» Het eerste lid van artikel 25 wordt geleaen*
l» Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst is
verantwoordelijk aan Onze Minister van Oorlogf
hij stelt Oa^e Minister- ook uit eigen beweging bij voortduren op de hoogte van al hetgeen van
belang kan zijn.
(J, Artikel 2§a wordt gelezen?
Er is oen Luchtmacht Inlichtingendienst»
welke tot taak heeft het inwinnen van gegevens, welke nodig zijn voort
a. e«n juitste 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 sija
voor of in gebruik bij de Luchtmacht?
e, het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke
propaganda onder het Luchtmachtpersoneel,
H. Het eerste lid van artikel 29o wordt gelessen*
1. Het Hoof i van de Luchtmacht Inlichtingendienst is
verantwoordelijk aan Onze Minister van Oorlogf
hij stelt Onae Sinister - ook uit eigen beweging bij voortduren op de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn,
,
I. Hoofdstuk VII wordt gelezen!
Je Gogrdiaatie vaa de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Artikel 34
Sr is een coördinator» die tot taak heeft
het beleid en de werkzaamheden van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten te coördineren.
-4-

- 4Zijn benoeming en zijn ontslag geschieden
door Ons op (gezamenlijke voordracht van Oase Miniater-Pre ai dent en Onze JKinister» van Binnenlandse
Zaken» van Oorlog en van Marine»
Hij resoorteert onder Onze Hinister-Breaident, Minister van Algemene Zaken.
Artikel 35
De coördinator ia "bevoegd betreifendfi
aangelegenheden de jtiiete coördinatie der onder*
scheidene diensten betreffende, na overleg met
de betrokken verantwoordelijk» Ministers, voorstellen te doen aan de Minister—president, Minister van Algemene Zaken»
Artikel 36
Indien de coördinator van oordeel is»
dat in het kader van het algemeen beleid aanwijzing
of wijziging van taak aa/of werkwijze van een der
inlichtingen- en veiligheidsdiensten gewenst is»
wendt hij zich met een daartoe strekkend voorstel
fot de Minister onder wiens verantwoordelijkheid "üe
betrokken dienst ia gesteld,
Artikel 37
De hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn gehouden <3e oo&rdlnator in te
lichten over het door heö gevoerde era te voeren beleid en hem alle door hem gewenste gegevens en inlichtingen ta verschaffen* Zij worden ten aanzien
van de^oördinator ontheven van hun verplichtingen
ingevolge de artikeltn 5» 13* 20» 27 e» 29e.

Artikel 38
De coördinator draagt srg» dat de geheimhouding van de door hem verkregen gegevens en inlichtingen en van de "bronnen waaruit si j afkomstig ai ja
alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van de
inlichtingen werkzame peraoneri naar "behoren worden
gewaarborgd*
\l 39
,' i

De coSröinato* l» bevoegd ook anderen dan
de hoofden van do inlichtingen— en veiligheidsdiensten
uit te nodigen tot het verstrekken van inlichtingen
door hem voor de richtig» uitoefening van aijn taak
nodig geacht*

- 5J. De artikelen 2f 7> 10, 17, 24 en 29b vervallen,
Artikel 2.
Onze Miniateir-rPresidentj Minister van Algemene Zaken draagt zorg voor een sekst van dit "bealult ik de thans gel/dende spelling1* nadat de hoofdstukken en de artikelen doorlopend sijn genummerd en
verwijzingen zijn veranderd,

Artikel 3
B±t Besluit treedt in werking met Ingang van
de da£ volgende óp die Van zi^a dagtekening»
Onze Hinister-^Preaident» Minister van Algemene Zaken en Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Oorlog ai van Marine zijn belast met de
uitvoering van dit Besluit»
De ïliniater-President»
Minister van Algemene Sak«nf

De Minister van Binnenlandse Zaken*

De Minister van Oorlog,

De Minister van Marine,

13 februari 1956
/J/, /c

ïïr 44577

aoge ik ïï aanbieden een ontwerp*
K*B. ter wijaiging van het K» S, fan 8 auguatus 1349»
nr 51 , ssoals sedertdien gewijzigd, «et een voordracht aan H.M. de Koningin dd» hèden, nr 44576.
Ik zou het op prijs stellen indien U deze voordracht
zoudt willen tekenen en deze aan onze Ambtgenoot
van Oorlog en van Marine zoudt willen doorzenden met
de hierbij gevoegde brief aan deze Ambtgenoot gericht.
Zoals ü Kult zien, heb ik in artikel 2
van dit wijssigingctbesluit opgenomen een bepaling,
dat het oorspronkelijke Z,B. van 8 augustus 1949$
nr 51 in doorlopende nummering en met veranderde
wijzigingen door mij zal worde» uitgegeven* f e Uwer
bediening aend ik hierbij een exemplaar van een zodanig opgesteld Koninklijk Besluit.
Ik stel mij voor f£ de Ministerraad van
de&e voorstellen» waaromtrent wij o ver e en a temming
bereikten, mededeling te doen.
IE
Sinister van Algemene Zaken,

Aan de Heer Miniater van
Binnenlandse Zaken,
Binnenhof 19»
*a-S r a v e n h a g e

13 februari 1956
ffr 44578

Hierbij zend lic ïït vla onze Ambtgenoot J
van Bin -enlandse Zaken, een wijziging van het £,4.
van, 8 augustus 1949 1 ar §1, ssotós sedertdien ge- ;
wi^zigtj met oen voordraeht aan H.M. de Koningin j.
dd, heddQ, ar 44576. H: mog» ïï verzoakea d«z« voérdraeht te tekenen «a deze aan H*M.de Koningin aa^
te biaden.
l
2öia» t K«2.t siea fcob ik ia artikel S \n dit wijzlg
nr 51 in doorlopende nuamering en met aangebrachte
«ijaigingen door mij zal worden uitgegeven en te
Uwer "bediening zend ik hierbij een exemplaar van
een zodanig opgesteld Koninklijk Besluit.
Ik stel ai j voor ia de Ministerraad van
deze vooratellea, waaromtreat wi^ avereensteaming
bereikten, mededeling te doen»
van Algemene Zaken,

Aan de Heer Minister van Oorlog
en van Marine,

Plein 4,
1 a-5 r a v e a a a g .e
P/2
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VERTROUWELIJK
•

. BESLUIT van 8 augustus 19M-, zoals
sedert gewijzigd, houdende nadere
regelen met betrekking tot de organisatie, de werkwijze, de taak en de
samenwerking van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZj, ENZ.

Op de voordracht van Onze Minister-President van
16 mei 1949, no,20431;
Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regelen te stellen met betrekking tot de organisatie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten;
De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 1949,
no.66);
.
•
Gezien het nader rapport van Onze Minister-President van 30 juli 1949, no,. 22801;
HEBBEN GOEDGEVONDENEN VERSTAAN:
HOOFDSTUK I -

•
j

De Binnenlandse Veiligheidsdienst
Artikel l
1.
Er: is een Binnenlandse Veiligheidsdienst, welke
tot taak heeft:
a. het inwinnen van gegevens omtrent alle personen, die
van een staatsgevaarlijke1 activiteit of neiging daartoe
ten opzichte van Nederland of met Nederland bevriende
buitenlandse mogendheden blijk geven of hebben gegeven;
,,b. het winnen van gegevens omtrent extremistische stromingen;
c. het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle vitale
en kwetsbare overheids- en particuliere instellingen en
bedrijven;
d. het verrichten van1" al hetgeen voor een goede functionering van de Binnenlandse Veiligheidsdienst noodzakelijk Is;
e. het onderhouden van verbindingen met de overeenkomstige
inlichtingen- en veiligheidsdiensten van bevriende buitenlandse mogendheden.

2.

De dienst bezit generlei executieve bevoegdheden.
Artikel 2

1.
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
is verantwoordelijk aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken; hij stelt Onze Minister - ook uit eigen beweging bij voortduren op de hoogte van al hetgeen van belang kan
zijn.
2,
Onze Minister van' Binnenlandse Zaken draagt zorg,
dat hetgeen hem Ingevolge het-eerste li'd bereikt, zo spoedig mogelijk'wordt'.doorgegeven aan die Ministers, die, naar
de•• aard van de hun toevertrouwde zorg bij de : inlichtingen
belang hebben,
,-2r-
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- 23.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan "bepalen,
met toestemming van Onze hierbij betrokken Minister, dat
inlichtingen door of' namens het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst rechtstreeks ter kennis van Overheidsorganen en -diensten worden gebracht.
!

Artikel 3

Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan, in over
eenstemming met de hierbij betrokken Ministers en Overheids
organen, 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 Binnenlandse Veiligheidsdienst. Deze werkzaamheden worden verricht in nauw en voortdurend overleg met het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
Artikel 4
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
draagt zorg, dat de geheimhouding van de inlichtingen en
de bronnen, waaruit zij afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van die inlichtingen werkzame
personen naar behoren worden gewaarborgd.
Artikel 5
1.
De geldmiddelen, die ter beschikking van de Binnenlandse Veiligheidsdienst worden gesteld, worden gebracht
ten laste van Hoofdstuk V van de Rijksbegroting.
2.
Een gedeelte dezer geldmiddelen Wordt besteed
aan geheime uitgaven.
3.
' Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
is gehouden mede terzake van de geheime uitgaven aan Onze
Minister van Binnenlandse Zaken of door hem aan te wijzen
personen, alle gewenste inlichtingen te verschaffen.
Artikel 6
Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan nadere
voorschriften geven nopens de organisatie, de werkwijze
en het beheer van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
HOOFDSTUK II

•

De Buitenlandse Inlichtingendienst
Artikel 7
Er is een Buitenlandse Inlichtingendienst, welke
tot taak heeft het inwinnen van gegevens in het buitenland,
welke voor het buitenlands beleid van belang zijn, alsmede
omtrent de activiteit van personen in het buitanland, die
voor de binnenlandse veiligheid een gevaar kunnen,opleveren.
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Artikel 8
1.
Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst
, is verantwoordelijk aan Onze Minister van Algemene Zaken;
hij draagt de titel van Regeringscommissaris in algemene
dienst; hij stelt Onze Minister - ook uit eigen "beweging bij voortduren op de hoogte van,al hetgeen van belang kan
zijn. •
2.
Onze Minister van Algemene Zaken 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 Algemene Zaken kan bepalen,
met toestemming van Onze hierbij betrokken Minister',, dat
inlichtingen door of namens het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis van overheidsorganen en -diensten worden gebracht.
4.
Door Onze Minister van Algemene Zaken of, met zijn
machtiging, door of vanwege het. Hoofd van de Buitenlandse
Inlichtingendienst, worden aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken zo nodig'voorstellen gedaan tot het treffen
van veiligheidsmaatregelen.
Artikel 9
1.
Onze Minister van Algemene Zaken 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 Buitenlandse Inlichtingendienst. Bovendien kan
de Buitenlandse Inlichtingendienst gebruik maken van eigen
ambtenaren, die aan overheidsorganen worden verbonden.
De hiervoren bedoelde categorieën van ambtenaren verrichten
hun werkzaamheden in nauw en voortdurend overleg met,onderscheidenlijk in opdracht van het Hoofd van de Buitenlandse
Inlichtingendienst.
,
2.
Indien andere personen, als bedoeld in het vorige
lid, voor het inwinnen van geheime inlichtingen naar het
buitenland worden uitgezonden, geschiedt zulks steeds door
of in overleg met het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst.
'
Artikel 10
Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst
draagt zorg, dat de geheimhouding' van de inlichtingen en
de bronnen, waaruit zij afkomstig .zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van die inlichtingen werkzame
personen naar behoren worden gewaarborgd.
Artikel 11
1,
De geldmiddelen, die ter beschikking van de-Buitenlandse Inlichtingendienst worden gesteld, worden gebracht
ten laste van Hoofdstuk II A der Rijksbegroting.
2.
Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan
geheime uitgaven.

',. : .
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- 43.
Hét Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst
is gehouden mede terzake van de besteding van de geheime
uitgaven aan Onze Minister van Algemene Zaken of door hem
aan te wijzen personen, alle, gewenste inlichtingen te verschaffen.
Artikel 12
Onze Minister van Algemene Zaken kan nadere Voorschriften geven omtrent de organisatie, de werkwijze en het
beheer van de Buitenlandse Inlichtingendienst.
HOOFDSTUK III

,

De Marine Inlichtingendienst
Artikel 13
. Er is een Marine inlichtingendienst, welke tot
taak heeft het inwinnen van gegevens, welke nodig zijn
voor:
a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de
Koninklijke' Marine;
b. de bescherming van maritieme geheimen;
c. het uitvoeren van de "bewaking tegen daden van sabotage
aan maritieme objecten;
d. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel,
wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik
bij de Koninklijke Marine;
e. het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke propaganda onder het Marinepersoneel.
Artikel, 14
1.
Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst is verantwoordelijk aan .Onze Minister van Marine; hij stelt Onze
Minister-ook uit eigen beweging - bij voortduren op de ho.ogte van al hetgeen van belang kan zijn.
2.
Onze Minister van Marine 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 Marine kan bepalen, met toestemming van Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen
door of namens het Hoof d -van de Marine .Inlichtingendienst
rechtstreeks ter kennis van Overheidsorganen en -diensten
worden gebracht.
,
Artikel 15
1.
Onze Minister van Marine 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 hi.erbi j betrokken orgaan,
onverminderd de uit hun ambt voortvloeiende verplichtingen,
worden belast me-t 'werkzaamheden ten' behoeve van de Marine
Inlichtingendienst. Deze werkzaamheden zullen worden verricht
in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd van de Marine
Inlichtingendienst.

M^IX',A
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- 52,
De Marine Inlichtingendienst is bevoegd voor het
verkrijgen van gegevens zich in het Rijk in Europa mede
te wenden tot de burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die 'geacht kunnen'.worden deze, gegevens te kunnen verstrekken. De Marine Inlichtingendienst handelt hierbij in
nauw en voortdurend overleg, met het Hoofd van de'Binnenlandse Veiligheidsdienst,
3.
.Artikel, 9, tweede lid, is van overeenkomstige
toepassing. ,
Artikel 16

\t Hoofd van de Marine Inlichtingendienst draagt

zorg, dat de geheimhouding,van de inlichtingen en de bronnen,
waaruit zij afkomstig;zijn j alsmede de veiligheid vah de
ter verkrijging van die inlichtingen werkzame personen naar
behoren worden-gewaarborgd i. :
Artikel 17
ü ,De geldmiddelen i die ter beschikking van de Marine
Inlichtingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste
van Hoofdstuk VIII B der RijksbegrOtingé
2* ,
Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan
geheime uitgaven;
,3. • , , : Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst is
gehouden mede terzake van de besteding van de geheime uitgaven aan Onze Minister van.Marine of door hem aan te wijzen
personen,, alle gewenste inlichtingen te verschaffen^
' • . ' ' . .

Artikel 18

'

Onze Minister van Marine kan nadere voorschriften
geven omtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer .
van de Marine Inlichtingendienst.
HOOFDSTUK IV

:

De Militaire Inlichtingendienst
Artikel 19
Er is een Militaire Inlichtingendienst, welke tot
taak heeft het inwinnen van gegevens, welke nodig zijn voors
a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de
Koninklijke Landmacht|
'.,'.'.'
b. de mobilisatie en concentratie der Landstrijdkrachten
en de voorbereiding daarvan;
.
c. het uitoefenen van het militair gezag -en het handhaven
1 van orde en rust in geval de'staat van oorlog of.de staat
van beleg is ingetreden;
d. de bescherming van militaire geheimen;
e. het uitvoeren van,de, bewaking tegen daden van sabotage
a a n militaire objecten;
' . . * . - . .
f.'het treffen van maatregelen tegen diefstaf van materieel,
wapenen en munitie, :\velke bestamd- zijn voor of in gebruik
bij de Landstrijdkrachten;
g. het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke pro'pa- '
ganda in de Koninklijke Landmacht.
"

(

Artikel 20

1.
Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst
is verantwoordelijk aan Onze Minister van Oorlog; hij
atelt Onze Minister-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 dia 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 Militaire Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis van Overheidsorganen
en -diensten worden" gebracht.
Artikel 21
:.

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 Militaire Inlichtingendienst. Deze werkzaamheden
zullen worden verricht in nauw*en voortdurend overleg
met het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst,
2.
De'Militaire Inlichtingendienst is bevoegd voor
het verkrijgen van gegevens zich in het Rijk in Europa
mede te wenden tot de burgerlijke organen, diensten en
ambtenaren, die geacht kunnen worden die gegevens te kunnen verstrekken. De Militaire Inlichtingendienst handelt
daarbij in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd van
de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
3.
Artikel 9, tweede lid, is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 22
Het Hoofd van de Militaire 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' 23

1.
De geldmiddelen, die ter beschikking van de
Militaire 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 Militaire Inlichtingendienst
is gehouden mede ter zake van de besteding, van de geheime uitgaven aan Onze Minister van Oorlog of door hem
aan te wijzen personen, alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.
Artikel 24
Onze Minister van Oorlog kan nadere voorschriften geven omtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Militaire Inlichtingendienst,

fl~ • •
l i
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- 7HOOFDSTUK V
De Luchtmacht Inlichtingendienst
Artikel 25
• . Er is een, luchtmacht Inlichtingendienst.,' welke
tot taak heeft het inwinnen van gegevens, welke nodig zijn
voor:
a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik v'an 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 diefstaf 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 26
'•
1.
Het Hoofd van de luchtmacht Inlichtingendienst
is verantwoordelijk aan Onze Minister van Oorlog; hij
stelt Onze Minister - 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 27
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 voor
het verkrijgen van gegevens zich in het Rijk 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,
3.
•
Artikel 9, r tweede lid, is van overeenkomstige
toepassing. (

.

',

.•
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Artikel1( 28

Het Hoof d, 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
1,
De geldmiddelen, die ter beschikking van de Luchtmacht 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 30
Onze Minister van Oorlog kan nadere voorschriften
geven omtrent de organisatietde werkwijze en het beheer van
de Luchtmacht Inlichtingendienst. "
HOOFDSTUK VI
Verhouding van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
onderling"
Artikel 31
De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verlenen
elkaar - in het bijzonder ook door het uitwisselen van gegevens - zoveel mogelijk medewerking.
HOOFDSTUK VII

Verhouding van het Openbaar Ministerie en de politie tot
de inlichtingen- e,n veiligheidsdiensten
Artikel 32

Het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal,
als fungerend Directeuren van Politie, de ambtenaren van
gemeentepolitie, die van het Korps Rijkspolitie, die van
het Wapen der Koninklijke Marechaussee, en de bijzondere
ambtenaren van Rijkspolitie doen onverwijld mededeling
aan dé betrokken inlichtingen- en veiligheidsdiensten van
alle te. hunner kennis komende feiten en gegevens, welke
voor die dienst in verband, met de daaraan opgedragen taak,
van belang-kunnen zijn.
Artikel 33
l.
Indien er enige aanwijzing bestaat, dat bij het
instellen of voortzetten van een strafrechtelijk of administratief onderzoek of bij het treffen of voortzetten;
van een maatregel van dien aard dan wel bij het instellen
of voortzetten van een strafvervolging de belangen, welke
aan een Nederlandse inlichtingen- of veiligheidsdienst zijn
-9-
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opgedragen, zijn betrokken, gaan het Openbaar Ministerie
en de Procureurs-Generaal, als fungerend Directeuren van
Politie., daartoe, behoudens in gevallen van dringende
noodzaak, eerst over, nadat terzake met de betrokken
inlichtingen- en veiligheidsdienst overleg is gepleegd.
2.
Onverminderd de verplichtingen, voortvloeiende
uit het Vfebboek van Strafvordering, kunnen de Hoofden van
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in daartoe aanleiding gevende gevallen zich uit eigen beweging tot de
Procureur-Generaal,fungerend Directeur van Politie, of
de Officier van Justitie wenden teneinde diens beslissing
omtrent het opschorten van een strafrechtelijk of administratief onderzoek, van een maatregel van dien aard,
dan wol van een strafvervolging te verkrijgen.
Artikel 34
De wijze van het doen der mededelingen, als bedoeld in artikel 32 voor zover zulks het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal als fungerend Directeuren van
Politie, het Korps Rijkspolitie en de bijzondere ambtenaren
van Rijkspolitie betreft, geschiedt volgens aanwijzingen,
door Onze Minister van Justitie te geven, en voor zoveel
de ambtenaren van gemeentepolitie en het.Wapen der Koninklijke Marechaussee betreft, volgens door de Chef van het
betrokken Korps te geven voorschriften.
HOOFDSTUK VIII

De Coördinatie van de Inlichtingen- en Veiligh e i d s d i e n s t e n "
Artikel 35
Er is een coördinator, die tot taak heeft het
beleid en de werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te coördineren.
Zijn benoeming en zijn ontslag geschieden door
Ons op gezamenlijke voordracht van Onze Minister-President en Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Oorlog en van Marine.
Hij ressorteert onder Onze Minister-President,
Minister van Algemene Zaken.
Artikel 36
De coördinator is bevoegd betreffende aangelegenheden de .juiste coördinatie der onderscheidene diensten Tsetreff ende, na overleg met de betrokken verantwoordelijke Ministers, voorstellen te doen aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.
Artikel 37
Indien de coördinator van oordeel is, dat in
het kader van het algemeen beleid aanwijzing of wijziging
van taak en/of werkwijze van een der inlichtingen- en veiligheidsdiensten gewenst is, wendt hij zich met een daartoe strekkend voorstel tot.de Minister onder wiens verantwoordelijkheid de betrokken dienst is gesteld.
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Artikel 38
De hoofden-van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn gehouden de coördinator in te lichten over
het door hen gevoerde en te voeren beleid en hem alle
door hem gewenste gegevens en inlichtingen te verschaffen. Zij worden ten aanzien van de coördinator ontheven
van hun verplichtingen ingevolge de artikel 4-» 10, 16,
22 en 28.
Artikel 39
De coördinator draagt zorg, dat de geheimhouding
van de door hem verkregen gegevens en inlichtingen en van
de bronnen waaruit zij afkomstig zijn alsmede de veiligheid van de ter verkrijging' van de inlichtingen werkzame
personen naar behoren worden gewaarborgd.
Artikel 40
De coördinator is bevoegd ook anderen dan de
hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit
te nodigentot het verstrekken van inlichtingen door hem
voor de richtige uitoefening van zijn taak nodig geacht.
Artikel 4-1
1.
Dit besluit treedt ih werking met ingang van de
dag volgende op die van zijn dagtekening.
2.
. O p d a t tijdstip vervallen d e Koninklijke Besluiten
van 16 februari 1946, no.1 en van 9 april 1946, no.27.
Onze Minister-President, Minister van Algemene
Zaken en Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie,
van Binnenlandse Zaken, van Oorlog, van Marine en van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met
de uitvoering van dit besluit.
Soestdijk, 8 augustus 1949

w.g.JULIANA

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
w.g.W.DKEES
.
.
De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.
w.g.W.DRBES
'
De Minister van Justitie,
w.g.WIJERS
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,
w.g.J;R-!H;VAN SCHAIK
De Minister van Oorlog,
w.g.SCHOKKING
De Minister van Marine,
w.g.SCHOKKING
•
'
,
De Minister van Financiën,
w.g.PiLIEFTINCK
De Minister van Economische Zaken,
W.g.VAN DEN BRINK
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VERTROUWELIJK
No. 51
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BESLUIT van 8 augustus 19$£, zoals
sedert gewijzigd, houdende nadere
regelen met betrekking tot de organisatie, de werkwijze, de taak en-de
samenwerking van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, w)

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DSR NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJ^-NASSAU, . ^NZ. ,MZ. ,ENZ.

Op de voordracht van Onze Minister-President van
16 mei 1949, no.20431;
Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regelen te stellen met betrekking tot de organisatie, de w^rkwijze, de taak en de
van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten;

l

De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 1949,
no,66);
Gezien het nader rapport van Onze
dent van 30 juli 1949, no.22801;

Minister-Presi-

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
HOOFDSTUK I

De Binnenlandse Veiligheidsdienst
Artikel l
1.
Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst, welke
tot taak heeft:
a. het inwinnen van gegevens omtrent alle personen, die
van een staatsgevaarlijke activiteit of neiging daartoe
ten opzichte van Nederland of met Nederland bevriende
buitenlandse mogendheden blijk geven of hebben gegeven;
b. het inwinnen van gegevens omtrent extremistische stromingen;
c. het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle vitale
en kwefebare overheids- en particuliere instellingen en bedrijven;
d. het verrichten van al hetgeen voor een goede functionering van de Binnenlandse Veiligheidsdienst noodzakelijk is;
e. het onderhouden van verbindingen met de overeenkomstige
inlichtingen- en veiligheidsdiensten van bevriende buitenlandse mogendheden.
2.

De dienst bezit generlei executieve bevoegdheden.

. Artikel 2
1.
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
is verantwoordelijk aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken; hij stelt Onze Minister - ook uit eigener beweging bij voortduren op de hoogte van al hetgeen van belang kan
zijn.
2.
Onze-Minister van Binnenlandse Zaken 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.
s)Zoals gevjjKigd bij Koninklijk Besluit van 25 augustus 1951, no. 2
en van l maart 1956, no. 9
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•

3.
Onze Minister ,van Binnenlandse Zaken kan bepalen-,
met toestemming van Onze hierbij betrokken Minister, dat
inlichtingen door of namens het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst rechtstreeks ter kennis van Overheidsorganen en -diensten worden gebracht.
Artikel 3
Onze Minister van Binnenlandse Zaken 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 Binnenlandse Veiligheidsdienst. Deze werkzaamheden worden verricht in nauw en voortdurend overleg met het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
Artikel 4
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
draagt,zorg, dat de geheimhouding van de inlichtingen en
de bronnen, waaruit zij afkomstig zi-jn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van die inlichtingen werkzame
personen naar behoren worden gewaarborgd.
;

Artikel 5

:

/

1,
. D e geldmiddelen, die ter beschikking van de Binnenlandse Veiligheidsdienst worden gesteld, worden gebracht
ten laste van Hoofdstuk V van de Rijksbegroting.
2,
Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed
aan geheime uitgaven»
3,
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
is gehouden mede terzake van de geheime uitgaven aan Onze
Minister van Binnenlandse Zaken of door hem aan te wijzen
personen, alle gewenste 'inlichtingen te verschaffen.
Artikel 6
Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan nadere •
voorschriften geven nopens de organisatie, de werkwijze
en het beheer van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
HOOFDSTUK II
De Buitenlandse Inlichtingendienst
/Artikel 7
;.

Er is een Buitenlandse Inlichtingendienst, welke
tot taak heeft het-inwinnen" van gegevens in het buitenland,
welke voor het buitenlands'beleid van belang zijn, alsmede
.omtrent .de activiteit van persoften in het buitsi land, .die
voor de binnenlandse: veiligheid een gevaar kunnen opleveren.".. .'• • •
.
•. ' ; : ' : . ' ' ' .

- 3Artikel 8
1.
Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst
is verantwoordelijk aan Onze Minister van Algemene Zaken;
hij draagt de titel van Regeringscommissaris in algemene
dienst;,hij stelt Onze Minister - ook uit "eigen beweging bij voortduren op de hoogte van al hetgeen van belang kan
zijn.
2.
Onze Minister van Algemene Zaken 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 Algemene Zaken kan bepalen,
met toestemming van Onze hierbij betrokken Minister'j. dat
inlichtingen door of namens het Hoofd van de Buitenlandse .Inlichtingendienst^rechtstreeks ter kennis van overheidsorganen en -diensten worden gebracht.
4.
Door Onze Minister van Algemene Zaken of,:met zijn
machtiging, door of vanwege het Hoofd van de Buitenlandse
Inlichtingendienst, worden aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken zo nodig voorstellen gedaan tot het treffen
van veiligheidsmaatregelen.
Artikel 9
1.
Onze Minister van Algemene Zaken 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 Buitenlandse Inlichtingendienst. Bovendien•kan
de Buitenlandse Inlichtingendienst gebruik maken,van eigen
ambtenaren, die aan overheidsorganen worden verbonden..
De hiervoren bedoelde categorieën van ambtenaren verrichten
hun werkzaamheden in nauw en voortdurend overleg met,onderscheidenlijk in opdracht van het Hoofd van de Buitenlandse
Inlichtingendienst.
,
.
2.
Indien andere personen, als bedoeld in het vorige
lid, voor het inwinnen van geheime inlichtingen naar het
buitenland worden; uitgezonden, geschiedt zulks, steeds door
of in overleg met het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst,
}

Artikel 10

;

'

Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst
draagt zorg, dat de geheimhouding van de inlichtingen en
de bronnen, waaruit zij afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van die inlichtingen, werkzame
personen naar behoren worden gewaarborgd.
•
Artikel 11
1.
De geldmiddelen, die ter beschikking van de Buitenlandse Inlichtingendienst worden gesteld, worden gebracht
ten laste van Hoofdstuk II A der Rijksbegroting,
2.
Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan.
geheime uitgaven,
t \y

3.
Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst
is gehouden mede terzake van de "besteding van de geheime
uitgaven aan Onze Minister van Algemene Zaken of door hem
aan te wi'jzen personen, alle gewenste inlichtingen te verschaffen.
Artikel 12

Onze Minister van Algemene Zaken kan nadere voorschriften geven omtrent' de organisatie, de werkwijze en he.t
beheer Van de Buitenlandse Inlichtingendienst.
• ' •
/:
'.
•
. ' • • • •
• HOOFDSTUK
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III

De Marine Inlichtingendienst
'
/. •
••'• ; Artikel 13

i
*

.'•''.

Er is een Marine inlichtingendienst, welke tot
taak heeft het inwinnen van gegevens, welke nodig zijn
voor; • : • • v'1. ,
•.
,
'
• • . • • . .
a. een .juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de
Koninklijke Marine ;
• ' , . ' .. : :.''; • • ' . ' • :
: • ,..'•. ' '
b. de bescherming-van maritieme geheimen;
•
c.- het uitvoeren van de bewaking tegen daden van 'sabotage
aan maritieme .objecten;
,'
:
d. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel,
wapenen en nfunitie, welke be:stamd zijn voor of in gebruik
bij de Koninklijke .Marine;
:
•
•
e. het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke propaganda „onder het Marinepersoneel.
:,

Artikel 14

1.
Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst is verantwoordelijk aan Onze Minister van Marine; hij stelt Onze
Minister-ook uit eigen beweging - bij voortduren op de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn.
2.
Onze Minister Vsn Marine 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. Marine kan bepalen, met toestemming van Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen ,
door of namens het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst
rechtstreeks/,ter kennis van Overheidsorganen en -diensten
worden gebracht.
.,
'

'

"-

,<
,

Artikel 15
1.
Onze Minister van Marine 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,;: , :l : x|
onverminderd ,3e uit hun, ambt,: voortvloeiende .verplichtingen, : : '; =;:: ;;i
worden •belas;t-met werkzaamheden : ten behoeve van, de Marine r:; |:.;'"::: V;-/ ;^
Inlichtingendienst i -Deze we r kz aainhé den, zullen, worden: verricht l-^ij'^
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2.
De Marine Inlichtingendienst is bevoegd voor het
verkrijgen van gegevens zich in het Rijk in Europa mede
te wenden tot de burgerlijke organen, diensten en ambtenaren,, die geacht kunnen worden deze gegevens te kunnen verstrekken: De Marine Inlichtingendienst handelt hierbij in
nauw en voortdurend overleg, met het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
3,
Artikel 9, tweede lidj is van overeenkomstige
toepassing. .
,, ,
.
'

. Artikel 1 6 ,

Het' Hoofd van de Marine Inlichtingendienst draagt
zorg, dat de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen,
waaruit zij afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de
ter verkrijging van die inlichtingen werkzame personen naar
behoren worden gewaarborgd. •
.Artikel 17
1.
De geldmiddelen, die ter beschikking van de Marine
Inlichtingendienst.worden gesteld, worden gebracht ten laste
van Hoofdstuk VIII B der-Rijksbegroting.
2.
Een, gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan
geheime uitgaven,
3.
Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst is
gehouden mede terzake van de besteding van de geheime uitgaven aan.Onze Minister van,Marine of door hem aan te wijzen
personen,, .alle gewenste .inlichtingen te verschaffen.
Artikel 18
Onze Minister:van Marine kan nadere voorschriften
geven omtrent de organisatie, de .werkwijze en het beheer
van de Marine Inlichtingendienst.
' . ... HOOFDSTUK
Ds Militaire

IV

Inlichtingendienst

Artikel 19
Er is een Militaire Inlichtingendienst, welke tot
taak heeft het inwinnen van gegevens, welke nodig zijn voor:
a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de .
Koninklijke Landmacht j
b. de mobilisatie .en concentratie der Landstrijdkrachten
en de voorbereiding .daarvan;
c. het uitoefenen van het :militair gezag en het handhaven
van orde en rust; in geval de staat van oorl.og of de staat
van beleg^is ingetreden;
d. de bescherming van militaire geheimen;
'e. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage
aan militaire objecten;
f. het treffen van maatregelen tegen diefstaf van materieel,
wapenen en munitie, "jelke bestamd zijn voor of in gebruik
bij de Landstrijdkrachten;
g. het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke.propaganda in<de Koninklijke Landmacht.
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Artikel 20
l.':.1'
Het Hoofd van de:Militaire Inlichtingendienst
•is verantwoordelijk aan Onze Minister van Oorlog; hij
stelt Onze Minister-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 dia 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 Militaire Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis van Overheidsorganen
en -diensten worden gebracht.
Artikel 21
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 Militaire Inlichtingendienst. Deze werkzaamheden
zullen worden verricht in nauw en voortdurend overleg
met het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst,
'2.....
De Militaire Inlichtingendienst is bevoegd voor
het verkrijgen van gegevens zich in het Rijk in Europa
mede te wenden tot de burgerlijke organen, diensten en
ambtenaren, die geacht kunnen worden die gegevens te kunnen verstrekken. De Militaire Inlichtingendienst handelt
daarbij in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd van
de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
3.
Artikel 9, tweede lid, is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 22
Het Hoofd van de Militaire 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 23

1.
De geldmiddelen,•die ter beschikking van de
.Militaire 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 Militaire Inlichtingendienst
is gehouden mede ter zake van de besteding, van de geheime uitgaven aan Onze Minister van Oorlog of door hem
aan te wijzen personen, alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.

Artikel 24
Onze Minister van Oorlog kan nadere voorschriften geven omtrent de organisatie, de werkwijze én het beheer van de Militaire Inlichtingendienst,

"

•
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HOOFDSTUK V
De Luchtmacht Inlichtingendienst
Artikel 25

Er is een Luchtmacht Inlichtingendienst,,1 welke
tot taak heeft het inwinnen van gegevens, welke nodig zijn
voor:
a. een juiste opbouw en een'doeltreffend gebruik van de :
Luchtmacht;
' ' • ' . .
b. bescherming van Luchtmacht geheimen;
0. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage
aan Luchtmacht objecten;
d', het treffen van'maatregelen tegen ..diefstaf van materieel,
^wapenen en munitie.,'welke' bestemd zijn voor of''in'gebruik
b i j d e .Luchtmacht;
•.':
e, het tijdig onderkennen;van ondermijnende politieke
propaganda onder het Luchtmachtpersqneel.
,
Artikel 26
1.
Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst
is verantwoordelijk aan Onze Minister van Oorlog; hij'
stelt Onze Minister « ook uit eigen beweging - bij voortduren , op ; de hoogte van al hetgeen van belang kan sijn.
2.
Onzö.Minister van Oorlog draagt zorgj 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 inlich,tingen door of namens het
Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis van Overheidsorganen en -diensten worden gebracht.
Artikel'; 27
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 voor
het verkrijgen van gegevens zich in het Rijk 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.
3.
Artikel 9,-tweede lid, is van overeenkomstige
toepassing.

'/
/
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Artikel 28
i
'
Het Hoof d .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 v/orden gewaarborgd.
,

Artikel 29

1.
De geldmiddelen, die ter beschikking van de Luchtmacht 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 30

Onze Minister van Oorlog kan nadere voorschriften
geven omtrent de organisatie^de werkwijze en het beheer van
de Luchtmacht-Inlichtingendienst.
,
HOOFDSTUK VI

Verhouding van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
—-^—^—
onderling
Artikel 31
De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verlenen
elkaar - in het .bijzonder ook door het uitwisselen van gegevens - zoveel mogelijk medewerking'.
:
HOOFDSTUK VII
Verhouding van het Openbaar Ministerie en de politie tot
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Artikel 32
Het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal,
als fungerend Directeuren van Politie, de ambtenaren van
gemeentepolitie, die van het Korps Rijkspolitie, die van
het Wapen der Koninklijke Marechaussee, en de bijzondere
ambtenaren van Rijkspolitie, doen onverwijld mededeling
aan de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdiensten van
alle te hunner kennis komende feiten en gegevens, welke
voor die dienst in verband met de daaraan opgedragen taak,
van belang kunnen zijn.
:
Artikel 33
l,
Indien er enige aanwijzing bestaat, dat bij het
instellen of voortzetten van een strafrechtelijk of administratief onderzoek of bij het treffen of voortzetten
van een maatregel van dien aard dan wel bij het instellen
of voortzetten van een strafvervolging de belangen, welke
aan een Nederlandse inlichtingen- of veiligheidsdienst zijn
-9-
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opgedragen, zijn betrokken,; gaan het Openbaar Ministerie
en de Procureurs-Generaal, als fungerend Directeuren van
Politie., daartoe, behoudens in gevallen van' dringende
noodzaak, eerst over, nadat terzake met de betrokken
inlichtingen- en veiligheidsdienst overleg is gepleegd.
2.
Onverminder.d de verplichtingen, voortvloeiende
uit het Wöbboek van Strafvordering, kunnen de Hoofden van
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in daartoe aanleiding gevende:gevallen zich uit eigen beweging tot de
Procureur-Generaal,fungerend Directeur van Politiehof
de Officier van Justitie wenden teneinde diens beslissing
omtrent het opschorten van een strafrechtelijk of administratief onderzoek, van een maatregel van dien aard,
dan wel van een strafvervolging te verkrijgen.
Artikel 34
De wijze van het doen der mededelingen, als bedoeld in .artikel 32 voor zover zulks het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal als fungerend Directeuren van
ï'olitie, het Korps Rijkspolitie en de bijzondere ambtenaren
van .Rijkspolitie betreft, geschiedt volgens aanwijzingen,
door Onze Minister van Justitie te geven, en voor zoveel
de ambtenaren van gemeentepolitie en het Wapen der Koninklijke Marechaussee betreft, volgens door de Chef van het
betrokken Korps te geven voorschriften,
HOOFDSTUK VIII

,

De Coördinatie van de Inlichtingen- en Veilig'heidsdiensteri
Artikel 35

Er is een coördinator, die tot taak heeft het
beleid en de werkzaamheden van ée inlichtingen- en veiligheidsdiensten te coördineren.
,
Zijn benoeming en zijn, ontslag geschieden door
Ons op gezamenlijke voordracht van Onze Minister-President en Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Oorlog en van Marine.
Hij ressorteert onder Onze Minister-President,
Minister van Algemene Zaken.
Artikel, 36
De coördinator•is bevoegd betreffende aangelegenheden de juiste coördinatie der onderscheidene diensten betreffende, na overleg met de betrokken verantwoordelijke Ministers, voorstellen te doen aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

Artikel 37
Indien de coördinator van: oordeel is, dat in
het kader van het algemeen beleid aanwijzing of wijziging
van taak en/of werkwijze van een der inlichtingen- en veiligheidsdiensten gewenst is, wendt hij zich met een daartoe strekkend voorstel tot de. Ministqr onder wiens verantwoordelijkheid de betrokken dienst is .gesteld.

-10-
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Artikel 38
De hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aijn gehouden de coördinator in te lichten over
het door hen gevoerde en te voeren beleid en hem alle
door hem gewenste gegevens en inlichtingen te verschaffen. Zij worden ten aanzien van de coördinator ontheven
van hun verplichtingen ingevolge de artikel 4, 10, 16,
22 en 28.

;

Artikel 39
De coördinator draagt zorg, dat de geheimhouding
van de door hem verkregen gegevens en inlichtingen en van
de bronnen waaruit zij afkomstig zijn alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van de inlichtingen werkzame
personen naar behoren worden gewaarborgd.
.:

Artikel 40

De coördinator is bevoegd ook anderen dan de
hoofden van de'inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit
te nodigentot het verstrekken van inlichtingen door hem
voor de richtige uitoefening van zijn taak nodig geacht.
Artikel 41 .... .
1.
Dit besluit treedt ih werking met ingang van de
dag volgende op die van zijn dagtekening,
2.
Op dat tijdstip vervallen de Koninklijke Besluiten
van 1.6 februari 1946, no.1 en van 9 april 1946, no.27.
Onze Minister-President, Minister van Algemene
Zaken en Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van,Justitie,
van Binnenlandse Zaken, van Oorlog, van Marine en van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met
de uitvoering van dit besluit.
,
Soestdijk, 8 augustus 1949

w.g.JULIANA

De Minister-President,
Minister van Algemene Zakea,
w.g.W.DREES
De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.
w.g.W.'DKEES
:
De Minister van Justitie,
'
w.g.WIJERS

,

• ' • • ; ' .

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,
w.g.J;R<H:VAN SCHAIK
De Minister van Oorlog,
w.g,SCHOKKING
De Minister van Marine,
w.g.SCHOKKING
De Minister van Financiën,
w.g.PiLIBFTINCK
De Minister van Economische Zaken,
w.g.VAN DEN BRINK

, '

- '

,

'

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

~//* r1 *

Den Haag, 2 maart 1956
Plein 1813 Nr. 4

KABINET VAN DE
MINISTER-PRESIDENT
Nr. 44603 - VERTROUWELIJK

Betr.: Koninklijk Besluit van
8 augustus 1949, no. 51,
zoals gewijzigd bij K.B.
van 25 augustus 1951,no.2
en K.B. van l maart 1956,no.9.

Hierbij moge ik U toezenden een gestencild
exemplaar van het in de marge vermeld Koninklijk Besluit betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, zoals dat laatstelijk werd gewijzigd bij K.B.
van l maart 1956, no. 9.
Destijds werden U op Uw verzoek
exemplaren van het oorspronkelijke Koninklijk Besluit toegezonden.
Tenzij U mij vóór 17 maart a.s. anders bericht, neem ik aan, dat eenzelfde aantal exemplaren
thans te Uwer beschikking moet
worden gesteld. U
zult deze ontvangen, zodra de nieuwe uitgave van het
besluit in druk zal zijn verschenen.
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
Voor deze:
De Secretaris-G-eneraal,

Minister
Min. van
Min. van
Min. van
Min. van
Minister
Minister

P/8

van Oorlog
Financiën
Marine
Binnenl.Zaken
Buitenl.Zaken
van Ec.Zaken
van Justitie

50
5
30
600
13
3
10

JL

Ho, 44604

GSHEIM

2 maart 1956

Koninklijk He sluit van 8 augustus
1949» no. 51, zoals gewijzigd tij
E.B, van 25 augustus 1951» noé 2
en K.B, van l maart 1956, no. 9,

./.

'«

Hierbij moge ik U toezenden een gestencild
exemplaar van het in de marge vermeld Koninklijk Besluit betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, zoals dat laatstelijk werd gewijzigd bij K.B.
van l maart 1956» no. 9. Het is te verwachten, dat
de te benoemen Coördinator op 15 april a,s. in functie
zal kunnen treden. Een gewaarmerkt afschrift van zijn
instructie wordt hier eveneens bijgevoegd,
Destyda werden U» op Ow verzoek
exemplaren van het oorspronkelijke Koninklijk Besluit toegezonden, Aan de Minister van
schreef ik volgens bijgaand afschrift van heden, no,
44603.
Eenzij U mij vddr 17 maart a.a. anders bericht,
neem ik aan» dat eenzelfde aantal exemplaren thans te
Uwer beschikking moet worden gesteld. U zult deze ontvangen, sodra de nieuwe uitgave van het Besluit in
druk zal zijn verschenen.
Ie Miniater-President,
Minister van Algemene Zaken»,
Voor deaei
De Secretaris-Generaal,

Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd

P/8

B.V.D.
100
Sectie G 2 v,d.Generale Staf 50
Sectie Lu 2 van de Luchtm.staf 15
MARID
10

WM

J

ULiana,bij de gratie Qods,
Xoniag in derï \^derlandert,

-

Trinses vaa Or i; ij* - NUr5au,€riz-f eriz-,eriy
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BESLUIT HOUDENDE
w i j z i g i n g van het besluit,
b e t r e f f e n d e de organisatie,
de w e r k w i j z e , de taak en de
samenworkin^ van ae inlichtingen- en v e i l i g h e i d s d i e n s t e n
" Op rte voordracht van Cn^e Linister-President," Minister van Algemene Zaleen d u . 13 februari i y ? 6 ,
nr 44576, van Onze Minister van binnenlandse Zaken
d d . 14 februari 1956, nr 22307 tCaDinet en van C'nse Minister van Oorlog un van ft(arine d d . 17 "-februari 1955,
nr.26-1/pó 2 ^ 3
Overwegende, dat het n o o d ; ; a k e l i ^ k i s in Cns
Beoluit van Ö au^u^tus 1 r j 4 9 } n r . 5 1 , r.oals dit £.6v;ijzigd ie. hij On H Besluit van 25 augustus 1351 , nr.2,
nadere voorzieningen te t r e f f e n met betrekking tot
de coörninatie van de inlichtinBen- en veiljgheidjsdienoten;
HE.BBEK GO£DGhVONIiSK £N VERSTAAN:
Ar t i k: u l l
^

Ons Besluit vt;an '8 augustus 1949, rir.5"i ? -Sc^clert gewiTZigcl, v/ordt f;ev;ij;:igd als voj.gx:
A. Artikel l wordt gelezen:
..
1. Er is een Binnenlandse Veiligheicfsn^ ensi , welke tot
taak h.eeft:
a. het imvirinen van £e£jeve'n:j omtrent a j ï e p ^ r o o n c n ,
die van een staatc^evaarii jjfie- activiteit of neigiri£ daartoe ten opzichte van M e der Land of met
Nederland bevriende b u i t e n l a n d s e mogcncheden
b l i j k geven of lip b Den gegeven;

- 2 .b. net inwinnen van gegevens, omtrent extremistische stromingen;
c. het "bevorderen van veiligheidsmaatregelen in
alle vitale en Kwetsbare overheids- en particuliere instellingen en bedrijven;
d. net verrichten van al hetgeen voor een goede
functionering van de Binnenlandse Veiligheidsdienst noodzakelijk is;
e. het onderhouden van verbindingen met de overeen
'komstige inlichtingen- en veiligheidsdiensten
van bevriende buitenlandse mogendheden.
2. De dienst bezit generlei executieve bevoegdneden.
B. Artikel y wordt- gelezen:
Kr is een .Buitenlandse Inlichtingendienst, welKe
tot taak heeït het inwinnen van gegevens in het buitenland, welke voor het buitenlands oeleid van belang
zijn, alsmede omtrent de activiteit van personen in
het buitenland, die voor de binnenlandse veiligneid
'een gevaar kunnen opleveren.
-C. Artikel 16 wordt gelezen:
'ïïr is een Marine Inlichtingendienst, welke tot
taak heeft het inwinnen van gegevens, welke nodig
zijn voor:
a. een juiste opbouw en een doeltrel'i'end 'gebruik van
de Koninklijke'Marine;
b. de bescherming van maritieme geheimen;
c. het uitvoeren van de 'bewaking tegen daden van sabo
tage aan maritieme objecten;
d. het treii'en van maatregelen .tegen diel'stal van
materieel, wapenen en munitie, welke bestemd zijn
voor oi' in gebruik bij de Koninklijke marine;
e.'het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke
propaganda onder net l'.larinepersoneel.
D. Het eerste lidvvan artikel 1b wordt geieaen:
1. riet hoofd van de Marine Inlichtingendienst is verantwooraeliJK aan Onze Minister van LIarine; hij
stelt Onze luinister - ook uit eigen beweging bij voortduren op de hoogte van al hetgeen van
belang kan zijn.
E. Artikel 23 wordt gelezen:.
Kr is een Lïilitaire Inlichtingendienst, v/elke tot
taak heei't het inwinnen van gegevens, welke nodig
zijn voor:
a. een juiste opbouw en een doeltreiiena gebruik van
de KoninKiijke Landmacht;
b. de mobilisatie en concentratie der LandstrijdKracn
ten en ae vooroereiding d-xarvan;

c; net uitoeienen v n. n net militair gu^ag en net
naven van orde en rust in geval de staat van oor'log o l' de staat van beleg is ingetreden;
d. de • bescherming van militaire geneiraen;
e. het uitvoeren van ue bewaking tegen daden van sabotage aan militaire objecten;
l', het trei'i'en van maatregelen tegen diefstal van ma• • terieel, wapenen en munitie, welice bestemd zijn
voor of in guüruik bij de Landotri jdkrachten;
g. het tijdig onuericennen van onderini ^nende politieke
propaganda in de Koninkli^ice Landmacht.
i1'. Het eerste lid van :irti"kel 2(j vvorut ;, eieren:
1. liet Hooi' a van de Llilitaire Iniiclitrl n, endienst is
verantwoordeli^K aan On/; e Llinister van Oorlog;
hij stelt ün::e Minister - ook uit ui, en ' oeweging Dij voortduren op c,e noogto van a], netgeen van
belang kan sijn.
G. Artikel 23a worc/t geler.en:
£r is een Lucntmacnt lnxichtinsendienst ,
\velke tot taa!< Iveeft liet: inwinnen van gugevens, \velke- nodig zijn vooi":
a. een juiste opbouw en een doeltreiiena gebruik van
de lucntnacJ'it ;
D. 'bescherming van Luchtmacht; geheimen;
c. ne^: uitvoeren van rie bewaking tegen daden van sabotage aan Lucutnacht objecten;
d. net tref-fen van maatregelen tegen dieistal van
materieel, -wapenen en munitie, welke bestemd zijn
voor of in gebruik bij de Lu ent macht;
e. het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke
propaganda onfsur het
H. 'Het eerste lid- var% artiKel 2gc wordt gelezen:
1 . net Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst is
verantwoordelijk aan Onze MiniGTor van Oorlog;
hij cstejt Or^,e Mini o T; u r - OOK uit eif.en beweging- hi j voortduren op de hoogte van al hetgeen van bean 31 jn.
Hoofdstuk Vil

v/ o r ei t gelezen:

De Coo'rainatie van

c(a In. l i eAtin^£ii- en
ten

A r t i |<el 341
E*T n B een r o ö r d . i n a t o r , r f i e lot taak heeft
liet b e l e i d en de we'rkasatïjb'ecfen van de i n l i c h t i i i g e o - en

Zijn benoeming en zijn 'ontslag geschieden
door,Ons op gezamenlijke voordracht van Onze Minister-President en Onze Mininisters van binnenlandse
Zaken, van Oorlog en van Llarine.
Hij ressorteert onder Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.
t

Artikel 35

De coördinator is bevoegd betreffende
aangelegenheden de juiste coördinatie der onderscheidene diensten betreffende, na overleg met
de betrokken verantwoordelijke Ministers, voorstellen te doen aan de Minister-Preaident, Minister van Algemene- Zaken.

Artikel 36
Indien ce coördinator van oordeel is,
dat in het kader van hét algemeen beleid aanwijzing
of wijziging van taak en/of 'werkwijze van een der
^inlichtingen- en veiligheidsdiensten gewenst is,
'wendt hij zich met een daartoe strekkend voorstel
tot.dé Minister onder wiens verantwoordelijkheid, de
betrokken dienst i-s gesteld.
Artikel 37
De iioofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn gehouden de coördinator in te
lichten over het aoor nen gevoerde en te voeren beleid en hem alle door hem gewenste gegevens en inlichtingen te verschaffen. Zij worden ten aanzien
van ae coördinator ontheven van hun verplichtingen -:-.
ingevolge de artikelen 5» 13, 20, 2'i en 2ye.
Artikel 30
De coördinator draagt zorg, dat de geheimhouding van de door hem verkregen gegevens en inlichtingen en van dé bronnen waaruit zij afkomstig sijn'
alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van de
inlichtingen werkzame nersonen'naar behoren worden
gewaarborgd.
Artikel 39
i
De coördinator is bevoegd ook anderen dan
de hoofden van de 'inlichtingen--en veiligheidsdiensten
uit te nodigen tot het verstrekken van inlichtingen
door hem voor de richtige uitoefening van aijn taak
nodig geacht.
— 5—

- 5J., De artikelen 2, 7, 10, 17, 24. en 29b vervallen.
Artikel, II
Onze Linist'er-President , I.Iinister van Algemene Zaken draagt zorg voor een tekst in de thans
geldencie spelling van Ons Besluit van b augustus
1949, nr,'^1, zoals liet tengevolge van dit besluit
komt te luiden, nadat de iaooidstukken en üe artikelen doorlopend zijn genummerd en verwijzingen zijn
veranderd.

'

Art: kei III

Dit A : sluit treedt in v/erking met ingang
van cl e dag volgende op die van zijn dagtekening.

Onze. Iviinister-President , I.ühister van Algemene Zaken en Onze Lïinister a van Binnenlandse Zaken en van Corlog en van Marine zijn oelaat met de
uitvoering van dit Besluit.
l

-De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,

|

l*
De Minister van Binnenlandse Zaken,

De Minister van Corlog ^r.

De Lïinister van LI-;rine ,

T ******
S*

3* tr tumult fcöu *wd«
van tof b* al alt b«trtff«rf« ê»
orffi»ni»ati*« <l» **^*^£**»

6** ik O to*koa«a t tn
mwrtt 1^56 1 »»• 9

m

Aan de Minister van Oorlog (2 e x t )
Aan de Minister van Marine

H*«r Mtnl*t«r var,
151
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
KABINET VAN DE
MINISTER-PRESIDENT

Den Haag, 29maart 1956

Plein 1813 Fr. 4
No. 44633 VERTROUWELIJK.
Koninklijk Besluit van 8 augustus
1949, no. 51, zoals gewijzigd M j
K.B.van 25 augustus 1951,no. 2 en
K,B, van l maart 1956, no. 9.
In vervolg op mijn schrijven van 2 maart j.l.
Nr.
moge ik U hierbij
exemplaren doen toekomen van de nieuwe uitgave van het in de marge vermelde
Koninklijk Besluit.
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
Voor deze:
De Secretaris-G-eneraal,

Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd

Min.
Min.
Min.
Min.
Min.
Min.
Min.

BVD
Sectie G2 v.d,Gen.Staf
Sectie L2 v.d.Luchtm.staf
MARID
.

van
van
van
van
van
van
van

P/8

Oorlog
Financiën
Marine
Bi.Z.
Ec. Zaken
Bui«Z.
Justitie

100
50
15
10

50
5
30
600
3
13
10-

