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{Door hr. Floor ol' 11.4.69
aan HK gezonden.) 

-

V\/1.__; WILI---IEL_fv11NA, BIJ DE GR.6.TIE Goos, 

KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES 

VAN ÜRAN.JE-Î'-JASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

09 voordracht van Cn,�e lti.niste·:--?resic:ent, Onze ,,ïnister!,, Vf.'1 
Binnenlandse Za�:en, Oorlog, 1,:·arine, ,Jcheepvdort, S'i.nanc:run, Justitie en 
HandE: i. en Iüjverheid, 

C•ver;-;egcnde, dat lrn',:; nooë1u,.i:elij': is, èJ.at het Konink:r·ijt". be
schikt over ee:1 Ct:;ntralr..! 1/e:i.li2:heidsdieast, 

Artikel 1. 

l. ��r is een Centrale \Teiligj1eic1sc1içnst der tlÎeclerlands,::: R.egcd.nf.;,
r é$so1·te:r.cnd o nde:r. 0 nze ],:i 'lis tcx·-.?reside.1 t,

,\rtilrnl 2. 

1. Dez,c dienst ïïint inll.c!"itingea in in he·t binn3n}.r;.:-.i,J omtretYC:

a. s�ionnz.��e, sabot��::.::e e·.1 voor à.e binnenl;:l.Gd��e orde (��1 veiligheid
onge;-;en:::te "!)TOp:....7-1nc1a; 

:.). elk stt'ev:;n g�·richt O:'} bcstrj_j:Jin::•: v::"'\_n he -:; ·.·ïe-Lti;_� �ez::i. ,.S 1:1::�t c:1-• 
·l;;ottisf::: rnidc1cl�i::, clan ,�,eJ. o�J aant2.stiag v2:1 è?e g;:io:v.1sJ.ü_sc:: va� een
c1e:·:ocr::;.t is.-.,•fle r;e;;;e 1·i ��:'.:svor.IJ.

Arti�eL 3. 

l. !,�at d.tslu:i.ting va1 alle overhc;id:,;or;u1e1, -clienc;ter.. e1 ir; ovr:,:·
he5.dr-.;dienst sta�nde �,ersone•ï, heeft c{e dif-! .1.st tet· taa�: de it1licÎTlj_�z.:en ) 

we lkr� omtrent de i� iJ..:C ti!c;..: l 2 ge:uoe1�1de 01r:îer':ie�c9e-n aoo.r �8 c1er·e 0::.--_��nc:1
e;1 rJien::.ten ;.r;J.n depa1·tern.:;�i:en v·an alge:..1een beztuur v.:01.'den vcr�:.t'e�cn, te
vcrz-�!r:el(J: en i.:1. on:-1erling verb.::._nr1 te bre c1gc� •

Artikel. 4. 

.l. 3et H ·10.f d va.n :Je .Ce �t.ral8 \/eilif�h:d. C.:,,lit::nst �rio·:::-dt c1oo.c On�-.; a.é'.1 1·1 �;0-;iez.�:o 
op voo.rc1rö.ci1t v.:.:��n Onze 2/ini��-Ler--Pr•;.::sicJ.e�t. On:��e }.�inist•;r-.?re��i:ï.e�1t rr.c:td--· 
pleegt omt.rc:nt die voo1-- clre:cht Onze; 1-/."ini..st(]J:•�:_; ve.:1 3:L�:-ie·o12:;1ds:; Zz.ke�, 
Just: tiF;, Fina:1.ciën, Oo�·lo�s, :�o.:r.ine: Sch�e:ç,vi::.&.rJ� en Handr: 1 1:;n r;ij-:.ri;z,h0i;J, 

2. Eet I-Ioota vc..�1 ��-c Die:1s ..:..; i::. uit"Jlui:.;oncl. ·v:.:ria.P.tv;oorü.elijk nan Onze.
!•�inis t.-.::r-l?re::::. i.c�en t.

1.. Het Hoof'c"t vJ.n da Ce:-ih•ale Veiligheidsdiea::.t kan aan Onz(::: Einister
Pres1.l:.en'L voo:·stDllc�� doct1 or'.1 de betro!.-.:ken 1.-:tr1i:�ter te verzoet-:en c1e 
onde.:.:· dezr=.: r(:::Jso�-- tl·!·en�3r:.: cl.ieu:;ten, or,zc:te� .o�� a;:�btenD-re8 opdrucl1t .:.:;n te 
"ler�tr.·:.:�::.:c:n tot :let ir�::;ir;,n:;u vc.� 'i.n.1.ic.�rtin.::,en i:1 he:t binnr-:;nla:1d C;ntrcnt 
ooà.c"t.··.,et·�Jc::1, bedoeld i� �_r"'�ï:-;l �!. 

2. D<:: bet.':'ok\:.-:;n !-•:inisters cll·:.::.f;�n zor ·_:,_ ·dat alle o� h0t tijdsti� vnn dî:-.!
in-�,et'�:in?:trc..2.i.13 v:..::1 d�.-z He::;lu.:1.f t0 hu.:1nc:y� bcschi:-:'.-:i :1 :� .st2..s..:1(1e ,;��p;n�ie:is 
en iu ü� itie ·_u,:;::.;t i;e �1unne1· �=·�n:,1.:.; ko,,::-,nó.c 1.nl1.c:i11:1.n::-;en, omi;reni: äe 0:-irter
·:ie.r :1·::-:1; herJoe1_ --� i'l ... &rti:�c1 2, ter::-;�;on:l t·:r Ot!3chi,�::·.i�r vo.n !1,.-;;t :�o,Jf�� vr .. �
1le r';c?-: t r .. : l 1:: �.,--;il_ i .... :1..:.·�- :-"::: .1:'.. ::· :1.:. �. ·.�:"::; 2 1,; �! ; . :-:: "'.: .:: l 1
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3. unz-::: Fi:-ii�;i.;c::'-..ê.--'resiue11"1. zal, t·,r,,,j_ J ,, __ "',_, .ij.1 .j(;i',�• .. •� :_ '.,�'� : ... t: =
beL:i.:1.s zic'.1 dnr!rte:_,;,;n v,:rzet, ulle te zijner ;.:--,nnü; :-:or:ic:16.-:: inlicr,
tin13en o:,,trent de on ·er,.;0:·?,,n, be:dod! ,1 in :.rti.ke)_ 2, tex· �en:üs brc·:::;·:r: 
van Onze l1•:inister:�� en de Gv8rhciJ2.dic:nstt; 1 of o-:�_sanr�n, die ds..fd:<)i.j b::
L1n6 h,·/)'oe 1. InclL::,n de ·.:ocs:ic fun::tio1rn-or·in,� vc.:1 de Ce�1tr·;:,.lcs 'lei L .:)1:;i·:,,>· 
c7icost dit n;,;.ar h,�:t ooröeel 'Çff-��1 ,Je 1-:inister·-::..jrc:side:1t ::n àe bètr.�c·�;-:cn 

llinist 1j.!' vereist, kunn a de irilic11linr;e�1 recl!tr:.tr:.;e�:s t r.::r �"ëe�n1i. :-: 1,.-,'.=.:1 r:.e 

overheidso.r ��� :1r:.a en -diens te-.1 ViOJ. den geb:· acht. 

1. Onze Kinistcr-::?resiêient ka'.1 in ovc;1•eenster:,:'.1ing met ieder de: bctro::-•
!'.:en !/ini.'c;te.?.'S. bepl.len, dat ee,1 of' me,,r n:;ibten,:.:.re:1 .beáoronde tot de::i:;tl'te
rne_nten v.::i.:1 .Uzernee :1 nes tuur, Gverheiètsor;_:n(len, -c1i<1n:.=.d;e, o:f' -bedri ,j;:en,
onder v,:::r.antv;oorcc.elij;:heic1 van de b,;itro··J:en ,j_nis1;,ê::', ;,;ull .n •;,or·den 'oè
last filet �1ïerkzan:.:;Qcden als bedo::.::lcJ. in artikel 2. Deze .. ,,;erkzat:\;:1.�18àen
zullen •:;orae:i "'1�:1·richt :i.:-1 nauvJ e:�1 voortdure�d ovej�le� ti.1c;t hc�t ficofc1
van de C,;ntr&l'� "!eilizh·:ic1sdien:·.t .

Artikel 7. 

l. De geldmiddelen, die ter besc!ül•:kins van de Centra.)_'., Veiligheids 
(1j_:·;nst worde:1 .gest:;ld, i·iorden ,jahrlij�:,:i ge01�acht ten laste v�:1 ;}e b-3 ... 
groting v�:.(1 Onze l-.·�inir:,;te.:.�-president. 

3. Het i:-îoofc1 vc:,n :Je di1�'1,;t Ü; [J":houèlen :nede tc1•;:;21'•:.e va:1 de bez,!;edi11s
ve.n de cei'teü�e Lüt.::,;;;,.,1e:1 2an Onse rlini.ster-?:res:Ldcnt of do,):' hem oë,n
te v:ij✓.�e�1. :?er.10:i::n, aJ.le geYïen.:.;te inli�i1ti.:1zc;1 t8 7e:::-schz:..f.'f'en.

2. Onze },.{inist'-�_:c-Presid1:!nt en Onze !'/i:1i.-:;te.r1J vs.:1 Si·1n'.;nlr:-_n(1:.>:; !�é::(en,
Corlot3, ':;'

.
ar:i.ne, �"Jclre'S)vaart, .F'i.nanciën, n::ustitie en :i.<-.r1 °}el. ·::� Wi:_iv-s:-:

heirl, zi,jn :i.et1er voor z,oveel hem bet:::-Fifi: belD.�;·'; met Jc1 uit s.,o .. ,ri..n;:; v,:::n
ch t besl.uit.

De !1�inister-·_?resicl.e(lt, tevedf. bel::,st 
roet de Algem'::1e Oorlogvoering v;:.n 
hk?t Y{.o:1inkri.jk, 

De Hinist c'i::- van '·3innenlanc1se '.7,aken,
,,,;o 8• 3eel_, 

De }Siniste:c v�;n Justitie, 
w.g. J(olfsGhoten, 

De Minister van Financiën, 
·w.g. Lieftinck,

De ::Tin is ter van Cor los, 
v� •. ;. :.-�ijn- � n, 

De Yinister v&n �arine, 
1,1;. g. cJe !]ooy, 

De Iü�1ister van Sc:hee'?v_.�art a.i • 
. ":.•,_ g� C\e 3ooy, 

Vi. 8• 



_, 

2. Diës natalis BVD

Oj 
C.vl> 

VERTRO�LIJK 
Deze rulmcerino geldt 

iiileen voor lr,torn n�brull: 

H.BVD geeft er de voorkeur aan als "e;eboortedatum 11 van de BVD aan te
houden de oprichtingsdatum.van het BHV, zijnde 29-5-1945. D.it houdt dan
in dat op 29-5-1970 het feit kan worden herdacht dat 25 jaar verstreken
zijn sinds het begin van het inlichtingen- en veiligheidswezen na de
Tweede Wereldoorlog. H.BVD wil even afwachten of van personeelszijde
sugsesties opkomen om hieraan aandacht te schenkeno In ieder geval wil
hij in september a.s. overleggen op welke wijze e.e.a. dient te geschie
den.
HK zond hem over dit onderwerp een notitieo
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B.N,.V. /nr. 979

V 

Beschikking Chef Staf Militair Gezag van 29 mei 1945: 
''besluit m.i.v. 29 mei 1945 op te richten het Bureau voor 
National,e Veiligheid." 
Liquidatiedatum B.N.V.1 l januari 1947. 

c.v.n.
K.B. nr. 27 d.d. 9 april 1946:

"Er is een Centrale Veiligheidsdienst der Nederlandecbe Regeering, 
reesorteerend onder Onzen Minister-President. 
Dit besl�it treedt in werking met ingang van heden." 

B.V.D.

K.B. nr. 51 d.d. 8 augustus 1949: 
"Er ie een Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag 
volgende op die van zijn dagtekenin,g.11

/9 augustus 1949 

Orig. naar HX, 9.1.1969 
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Rechtsgronden Inlichtingen- en 
Veiligheidswerk. 
Q_ie.�,;ï. . .i,n,yç. d.t en ;i.nêen. 

1946-1947 - Mem"v.Antw. 
ast�I:i: 

- .Il.en commissie(Wijnveldt) is samenge
steld om het beleid van het BNV na te
gaan en de rol van Sanders daar.Die
commissie zal ook nagaan onder �elk
departement CVD moet ressorteren.

Mem.v.Antw.Ie Kw- N.a.v.opmerking in V.V.Ie K.,dat rege
Hst.II ring zelf hierin zou moeten beslissen, 

antwoordtMinist�r,dat de werkzaamheden 
strekken t.b.v.de departementen van al• 
geer.een bestuur, en dat daarom CVD onder 
Minister-President staat.Toch werd voor
lichting van commissie gevraagd en de 
minister ziet niet in;dat dit verkeerd ·i
v1as ;de regering besliste toch zelf 1 ., 

Hand.Ile K.(antw.) 

1947-1948 - Voorl.Versl. 
Hst.II 
Voorl.Versl. 
Hst.IIa 

- mededeling,dat commissie is ingesteld
tot rapportering over BNV,tot onderzoek
onder welk depertement CVD zei reseor•

teren.

- Inlichti�gen B�wenst over onderzoek
door de Cie.Wijnveldt.

- Cie Wijnveldt acht het onjuist ale CVD
onder Ministerie van Justitie zou ko
men.
Mededeling over wat Cie Wijnveldt ver
klaaroe over handelingen Sanders en
beleidsfouten L.E.;op è.e laf:tste wer% 
op afkeurenswaardige wijze critiek'\e
oefend;hij stond aan de grofste laster
bloot.

Voorl.Versl.Ie K. 
Hst.IIa 

Mem.v.Antw.id. 

- gewaardeerd zou worden als rapport Cie
Wijnveldt ter veftrouwelijke kennisne
ming van de leden zou worden gelegd.

- Minister acht dit ,vertrouwelijk aan de
regerir,g uitgebr'

étf
h'le rapport niet ge

schikt voor publioftie of nederlegging
ter griffie. Verdere kennj_snerr:ing kan

• 1 

ook geen verheldering brengen.
Schr.vragen 
v.d.Goes v.Naters

\· 

'\ 
\ 

en antw. 
Aanh.Ile K,pag.223 -uit rapport Ci� WijJveldt bleek 

la:ter t.a.v .BNV. 1.streng onderzoek 
ingesteld naar plegers\van door vrager 

1948-1949 - Voorl.Versl. 
Hst.!Ia 

Mcm.v.Antw. 
Hs-c .IIa 

genoemde strafbare feit�n. 
: \ 

- verscheidene led�J·, zoude�' geh.-uiste uit
gave11rappo:et Cie · Wijnv&ld::t ter gribffit::
gelegd willen gezien.

- Voor antwoord verwezen naar Mem.v.Antw.
Ie K.1947-1948 Hst I�a.

Mem.v.Antw.Ie K ... idem, .n.a.v. gelijkluidende vraag in 
Hst.IIa Voorl.Versl.Ie K.als in lle K. 
Hand.r:o K. - vragen Goedhart en Wagen��r terzake.
Hand.IIe K. (antiy. ) ... n.a.v.rapport VD.Il de Ciè\ Wijnveldt is 

ingesteld een ambtelijke commissie on-

-· 2 -
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der Dr oPrinsen,die w rking,leid:i.ng en 
opzet van de veiligheid dienst z l be� 
zin n zal dviaercn. 

Band.Ie K.(antw.)�D dienet w s nooit ond r Justitie,docb 
bij Alg.Zaken onde:rJ$ttbracht.o dienst 
be ît cbter beperkte taäk,di in n&am 
BVD tot uitdrukking eal �ortlen gebracht 

1950•1951 • Voo�l.Versl, 
Hst.l 

Mem.v,Antw. 
Hst.I 

n dan zal de d1 not óttd r Binnonl.Za
ken komen,ook al om hem niet Q ichti
gcr te doen achijnèn dnn hij ia(op a d
vi e Cie.Prine n) 

- Be rnink vraagt of de minist r nu niet
wil overgaan tot publicati van het
� pport-Wijnveldt, gekui t ventue 1.

- Ho taat bet m tb t r ppört van de
Cio Wijnveldt?

- cocunissie Wijnv ldt, aa.i,.iit w rk van de
Commissie Prinaèn voortvloeide, leidde
tot instelling v n 4 BVD bij KB no.51
d .d.8-8 ... l 949 •

.......---·Mon�.ove:rleg 
Hst.v Cant ;(..vroeger werd r ds beoliet over niet-

p11blieati van rapport Cie-wijnveldt, 
daarom acht spre� r eich tbana niet 
reehtigd tot publieatie,Hi rover ook 

11
gee11. di.scuseie. 

- Miniete� ve�klaarde t.a.v. de ongerust
heid over de verhoud ng burgemeestero
en BVD resp. Procureurs-Generaal on BVD
óat inderdaad op het eerste ter�ein r
miov t-etanden zijn g weest. T.a.v. de
twe de g no mde var-houding tl'of de
Mittiste-r van ·nnenl.Zàken een rogelins
mot de Minister van Juotitio,

Sand.Ile l. • Ook Be�rnink bracht d ze verhouding
pag • 724 .,,, BVD/burgèll'l esters tor sprake,

(antw. )- Miûster '?&ulings nt 1,')ot-dttdat hij de 
pag.7q_i v zaak van b t fio.tter n van rapporten va 

de · jkspolitie doo1· do bur" meeste re 
zal bo�iön. 

dooralagen voor!� Cie.Wijnv ldt ) . 
• •• {l:l!T Cie Prinsen " lA• copieen van stukken 1950-1951 

vanaf Mond.Overleg 
voor dossier PA - KB 8-8-49. V
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VERTROUWELIJK. 
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'-" 
Aan de Ileer llinister ven Sinnenlandse Zaken, 
Binnenhof 19,
's-G r a v e n  ha ç e 
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AAN DE KONINGIN. 

-Bij zijn beschikking van 30 Juni 1948, no. i9508; heeft de

toenmalige Ministe.fi.iP.t''esident een commissie ingesteld met á.e op

dracht: 

a. zich uit te spreken omt,rent ae al of niet wenselijkheid
1 • : 

van een reorgariisat:i..e van de Centrale Veiligheidsàienst,

waarbij tevens ware na te gaan, welke de plaats van de

Buitenlandse Inlichtingendienst daarbij zal dienen te zijn;

b. de werkzaamheden van ële ( evt. gereorganiseerde) Centrale

Veiligheidsdienst enerzijds en de politieorganen (Rijks-,

�emeentepolitie en marechaussee) anderzijds zo scherp moge

lijk af  te bakenen;

a. bi�donde richtlijnen tv ontwerpen voor goede samenwerking

tussen de ( evt. gereorganiseerde) Centrale Veili'-ghai.dsdienst

enerzijds en de organen van Justitie en politie anderzijds;

èl, na to gaan, of de klachten, àls zouden èle organen van de 

Rijkspolitie nodeloos op hot gebie? van de Centrale Veilig

heièlsêlienst of Bui tenlanc1se Inlichtingendienst werkzaam 

zijn of zijn geweest, gefundeerd zijn. 

Tot lid on voorzitter der Commissie werd benoemd Dr. M.J,

Prinsen, Secretaris-Generaail. van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken, en tot leden Mr. J�C� Tenkink, Secretar:j.s-Generaal van 

het Ministerie van Justitie; Luitenant-Generaal ;Mr. H,J. Kruls, 
',;, 

1 
' 

Chef van de Generale Stàf, Vice-Admiraal Jhr. E. J, van Hol-the, 

Ohef van do Marinestaf, en Mr. c. L. W. Foei<:, Raadadviseur in 

algemene dienst bij hot Ministerie van Algemene Zake·n.,. 

- Deze -
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Deze Comni�sic h of'i:; do oorsto ondergo tekende op 24 Januari 
1 

1949 rapport uitgobrachj!;, welk rapport werd vergezeld vati ocil 

nader schrijven van do Voorzitter van 18' Februari i949, Van ieze 
\ 

bescheiden moge Uwer Majesteit hierbij afschrift worden aangeboden.,, , \ .. 

Zij geven de ondcrgetekenêlor:i aanleiding Uwer Majesteit eerbiedig 

in overweging te goven het mede hierbij aangeboden ontwerp van 

een Koninklijk Besluit te bckraohtigon. Gelet' op het, geheim 

karakter van do kangelcgonhcdon, welke ,in het ontwerp-besluit

worden geregeld, stellen de ondorgetokenëlcn voor, het bosluit 

niet in het Staatsblad to dbcn pl4atson, 

1 
Diensvolgens zal hot niet hot kart\ktor yan een algcmens:, maat-

regel van bestuur kunn:en c1ragon. De ondergetekenden zijn overi-

gons van oordeel, dat de inhoud van het voorgestelde besluit 

hot o�k nio t noodzakelijk maakt, daaraan oen zodanig lcatakter 

toe te kennen. Niettemin achten de ondergotekondeti het besluit 

wel van zodanig belo.ng 1 dat het v.ensel:i.jk zou zijn, omtrent het 

besluit de Raad van State - krachtens artikel 2� van de Wet van 

21 December 1861, staatsblad 129, - t,9 horen. 

Ter toelichting van het ontwerp veroorloven de ondergetekenden 

zioh, in de eerste plaats zeer eerbiedig te vèrw ijzen naar het 

i"apport van de Commissie, met welks inhoud zij zich verenigen. 

In, afwijkitig in zoverre van_ het rapport lijkt het wenselijk, 
1 . 

de naam "Centrc '.1..e Veiligheidsdienst" niet te handhaven. Lettende 

op de ·positie, äoor dé.ze Dbnot 4_n den vervo 1.�e in te nemen, 

verdient het, nan.l:' de mening der onc1ergetekonden., de voorkeur 

het woord "Centrale" voortaan te vervangen door "Binnenlandse". 

Aan deze Binncnlan,'lso V.eilighci�lsdienst is het eel;'ste hoofdstuk 

van het ontwc:rp-beslui t govlijcl. Do bepalingen zijn merendeels 

- ontleend - ·
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ontleend aan het KoninkHjk Besluit van 9 April 1946, ·i:io. 27, 

met dien verstande evenwel, dat ae met ae hie.:rvo,ren bedoe·lde 

gewijzigde positie van ae Dj;enst rekening i's 'gehouden.frn tegen-

· stelling tot het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder a van

laatstgenoemd Koninklijk Besl,uit zijn in artikel 2 van het

ontwerp-besluit '1spionnage" en "sabotage" niet met zoveel woorden

genoemd. Zulks is gescqied uit overweging{a,;_t het besluit, in

weerwil van zijn geheim karakter, toch a1;-n een vrij groot aantal

bij de. onáe:'1:'havigo materie betrokken diensten en ambtenaren

bekend zal woráen; dientenge:volge is het niet uitgesloten, dat

het besluit - ondanks de meest zor$V�lc1ig te stc·llen waarborgen

- te· eniger tijd in verkeerde handen zal vallen. Te nu inde onge

wenste verv,ikkelingen te voorkomen zijn daarom de woorden 

"spionno.ge" ·on "sabotage" vermeden en wordt :i:n de plaats daarvan 

in· art'ikcl 2 onder d ge$proken van "het verrichten van al het �een 

Het tv,eede Hoofdstuk regelt de Bui ten lands� Inlichtingendienst. 

Do bepalingen zijn grotendeels ontl0end aan het Koninklijk Besluit 

van 16 Februari '1946,' no. 1, Om gelijke redenen, als wa�om de 

woorden "spiónnage" en "sabotage" zijn vermeël.en, WO'.'dt niet uit-

drukkelijk als deel van cle taak van do Buitenlandse Inlichtingen-

dienst genoemd het inwinnen van ihllèhtingen aangaande de- acti

viteit door vreemde rµogeqdheden ;i.m anaero vreemde ).anden o.qè!,er .... 

. -nOJI)G_n, l!IPal� d;i, t word �qg.egevon op lrlil2;, 8 van h,e.t rap�ort der 

Oommissie. Het komt Ger onaergetekenden voor, dat het bepaaide 

in artikel 10 voldoende ruim gestold is om net evenbedoelde niet 

mot name te noo.nen deel van de taak van de I)icnst daaronder te 

kunnen bep.,r:;,_jpen. 

De Hoofdstukken III en IV r egelen èlo Marine Inlichtin�endienst 

en de Militaire Inlichtingendienst: 
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Tot c1usverro wnron c'le to.ale, c1e orgo. nisatio en cle 

werkwijze van èlezo Diensten bij Ministeriële beschikkinecn en 

militaire voorschriften vnstr;olee;èl. Hot ko•mt de onc1ergetekenrlen 

wenselijk voor, zulks thnns - behoudens nnnvullenèlo re8elinp;en 

van Uwer Mnjesteits hierbij b0trokken Ministers - in het besluit 

van Uwe Majostei t to doen. De bcpalinc{en vc.n deze hoofdstukken 

lopen· zo,-vel onderlinp; als met ëti..o van c1e beide vori p;e hoofdstuk

ken grotenclce 1s parnllel, 

Het vijfde Hoof�stuk (artikel 30) geeft een algemeen voor

schrift omtrent ne onèlerlinr,e samenwerking der Nederlandse in

lichtin1c,n- en veilip)lcidsc1ien stcn, torviijl het zesde hoofdstuk 

voorzie ninç;on r,e,'Cft ton c,nnzion van. do verhou,'ling van hot Open

baar Ministerie en de politie tot deze c1icnstcn, Daarbij vierël 

rekening gehouden mot r1e .J?OSi tic van hot O�nbcmr Ministerie on 

do politie nlsmodo mot hot OJPportunitoitsboginsel• zoals dit zich 

. bij de vorvol:-;:i,np: vnn stro.fbaro feiten c1oot 13olc1on, 

Het nohtste hoofdstuk han,�elt tenslotte - ovoroonkomsti.a, do 

nanbovolin½en van de h.icrbove nboc1oc l 7o C ommissic - over do co

orèlinatie van hot werk vnn do inlichtinp;e n- en veilir.;heids

dions ton,. hot O,;ctibnar Ministerie en r1e politie, Slechts ·viordt 

in zoverre vnn het rn-pport dor •Jommissio nf11owoken, dat wordt 

voorgesteld de Commissie, welke voor deze co�rdinatie in het 

leven ,mre te roepen, nan te auir.len als"Commissio Vé'.n CoBrc1i

nntic.:,", Do onclcr.r;otekcnc1on zouden deze Commissie van Co�rr1ino.tie 

niet willen beschouwen als oen vast collep;c vnn advies en bijstc.nc1 

in êle zin vnn Drtikol 80 der Gron,Jwct, Zou r.1c Commissie wel nls 

zodani". worc1en boschouwr1, da.n zou het ge volg danrvo.n zijn, dat 

zij bij r1c v;ot zou moeten ,mrc'!cn j,np,c,stclc1. Vcrmi ts oen e.anr;c

lc8onhcir1 .'.1ls deze zich ui teranrêl min 1er voor een parlementnire 

- behanêlelinr: -



• 

• 

- 5 -

beh�ndeling. leent, veroorloven de ·ondergeteken�en zich eerbiedig, 

Hwe Majesteit ïn overwe[!:inp; te geven, èle Commi ssie van Ool!>rdinatie 
. I 

te beschouwen als een inter departemen i;ale Commissie zonder meer. 

DE MINISTER�PRESIBENT, 

· DE MINISTER VAJ."\J BUITENL.At'\lDSE Z.AKEN',

DE MINISTER V.AN JUSTITIE,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAiillN,

DE MINISTER V J;N FIN ANCIEN,

DE MINISTER VAN OORLOG,

DE MINISTER VAl"\J MARINE a. i. ,

DE MINISTER V Al"\J IDONO_i.iI;ISCHE ZAKEN,
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.. J!�" 17 Januari 

1' , 

�· ·.··: 
�-

., 

',� .· 
. /Zeer geachte fleer Tielens, · 

' ./-?
Hierbij Uw nota teru5, die ik ;met groote•i�stemming heb ge1e-· 

zen. In het .bijzonder is de suggestie om aan den c. V.D.' enn ho�fd-
. . .. 

of:êi
0

cie:r ·v-an a.�n Genera.J.:en Ste.j: toe te -vo'eg�n, in verb�nd met de' 
oor u. sub D. Ónsobreven we:tkza.amheden·,'· mii uit het ha;t'\ge�ep·en· •. • 

raag ik U het volgende amendement voorstellen op de omschrij-
de· Jaak •� den ·c. V.D. (biz� 4). 

De O ... V"D. heeft ·krachtens he-t K.B-. wàarbij deze di nst . 
. 

. 

ingesteld 3 taken:· 
a) de Regeering op de hoogte houq.en va.n'het "politiek
'b)� de· contra-spiónnage; . , . 
C

0
) 
•
• de ft secur1:tyt

t 't.e b,evorde:Z.en van, D�p�:r.:��f�"tent,, 1.�v�rh�l��rnsten' ·
, en . .partióuli�r.e �j:vlsm."·�,:wtrf-���_:'bela�g. zi"jn,:�o.wL'!· ... �ns ·· .. 

.. "' ' J. 

18.I'.ld,_ . . _ ·, ,._, ".1< · •. , ·t· • · 
. . ' �· � ,_..:,. . 

· o� dez�lfde. bJ..2'4 ���?"�<ia �e-t m�.i yan J�s!�1!".i� •• .'Y1� .w�den 
ingeschakeld bij de béstrijding van staatsgevaarlijke elèmenten.

' Ik .zou U wiilen voorstellen om· inplaa:ts van ttrgin. van Justitie" 
.• . • ' . • � t, ·.•, 

' 

te lezen: Justitie en Politie .. ,.- In ons Nederland ·be·t;eekent .Politie
. . 

. 

dus BinsZe.ken, Justitie en· Oorlog. · . · 
Nà 'bel�efd.� g;roeten. b.lijf ik· gaarne . ., 
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• 

uliana,Q :g1!;!� ½ods. 
Koningin der l'f ederlan.den., 

l'rinses van Ora�e-Nassau,enz-,enz•,e!:5• 

Op d.e voordracht van Onze Minister-President en Onze Ministers

van Buitenlandse Zaken.i van lustitie, van Binnenlandse Zaken, van 

Oorlog, van Marine, van Financi�n en van Economische Zaken; 

De ·Raad van State gehoord (advies van );. 

Gelet op het nader rapport van Onze Minister-President van 

Overwegende 1 dat het noodzakelijk is nader-e regelen te stellen 

met betrekking tot de organisatie, aa taak en de samenwerking van 

.'..d,2.. ;�liohtingen-,�en veiligheidsdiensten; ') 

HEBBffi GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN 

HOOFDSTUK r.

De Binnenlandse Veili&heidsdienst. ') 

Artikel l. 

Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst, ressorterend onder 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken. 

' ) Een rier Leden van de Commissie had bezwaar t �gen de termen "veilig
he:ids diensten" en "Binnenlandse Veiligheidsdienst"; üj f!13.f et' de 
voorkeur aan, ui,;!i,sluitend van "inlichtingendienst( en) te spreken. 

(S} 37940 - '48 
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Artikel 2. 

De taak van de Binnenlandse Veiligheidsdienst omvat: 

a. het inwinnen van gegevens omtrent alle personen, die van een

staatsgevaarlijke aotivi tei t -,.r neiging daartoe ten opzichte

van Nederland pf met Nederland bevriende buitenlandse mogend

heden blijk geven of hebben gegeven; f
b. het io,Ninnen van gegevens omtrent extremistische stromingen;

o. het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle vitale en

kwetsbare overheids- en particuliere instellingen en bedrij-

ven;

d. hét verrichten van al hetgeen voor een goede functionnering

van de Binnenlandse Ve iligheidsdienst noodzakelijk is;

het onderhouden van verbindingen met de overeenkomstige in

lichtingen_- en veiligheidsdiensten van bevriende buitenlandse

mo!!ftnàhedenJ

Artikel 3, 

l. Het Hoofd van qe Binnenlandse velitgheidsdienst is verant

woordelijk·aan'onze Minister van Binnenlandse Zaken; hij stelt 

Onze Minister -,ook uit eigen beweging - bij voortduren op de 

hoogte van äl 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 imn· toe-

v� ;rouwde zorg bij de inlichtingen belang hebben, 

- .3. -
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3� Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan bepalen, met toestem

ming van Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door 

of namens het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst recht

streeks ter kennis van Overheidsorganen en -diensten worden ge

bracht. 

Artikel 4. 

Onze Minister van B�nnenlandse Zaken kan in overeenstemming 

met de hierbij betrokken Ministe.r;s en Overheidsorganen re palen, 

dat bepaalde ambtenaren, onder die Ministe� of organen ressor

terend, onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken 

Minister of het hierbij betrokken orgaan, cnverminderd dè uit 

hun ambt voortvloeiende verplichtingen, wordeh belast met werk-

. zaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Deze werkzaamheden worden verricht in nauw en voortdurend overleg 

met het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.-

l!:_rtikel 5e 

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 ge

wa.arbor gd. 

- Artikel 6
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At"t ikel 6. 

1. De geldmiddelen, die ter besohikking van de Binnenlandse

Veiligheidsdienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van 

Hoofa:stuk V van èb Ri.jksbegroting. 

2. Een gedeelte dezer g�ldmiëláelen wordt besteed aan geheime

uitgaven • 

3. Het Hoofd van de Binnen.iandse Veiligheidsaienst is gehouden

mede terzake van de geheime uitgaven aan Onze Minister van Binnen

landse Zaken of door hem aan te wijzen personen, alle gewenste 

inlichtingen te verschaffen. 

Artikel 7. 

Het materieel - iret inbegt'ip van gebouwen,- in gebruik bij 

. de Oen.tralc Veiligheidsdienst, gaat over naar de Binnenlandse 

Veiligheidsdienst. 

Ar-tikel 8. 

I 
• 

Onze Mirtister van Binnenlandse Zaken kan nadere voorschriften 

geven nopens de organisatie en het beheer van de Binnenlandse 

Veiligheidsdienst. 

- HOOFDSTJIIK II. -
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HOOFDSTUK II. 

De Buitenlandse.Inlichtingendienst. 

Artikel 9. 

_ Er is een Buitenlandse Inlichtin,a,ena.icnst, ressorterende onèlar 

Onze Minister-President • 

Artikel 10. 

r De taak van de Buitenlandse Inlichtingendienst omvat het in

winnen van gegevens in he t buitenland, -welke voor het buitenlands 

en eqonomisch beleid van belang z�j
n._j

\

Ar tikel ll •. 

1. Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst is verantwoor-

delijk aan Onze Minister-President; hij draagt de titel van 

Regerin�scommissaris in algemene dienst; hij stelt Onze Minister

J?resident - ook. uit eigen beweging - bij voortauren op de hoogte 

van al hetgeen van belang kan zijn. 

2. Onze Minister--President draagt zorg, dat hetgeen hem- ingevol.ge

het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven aan

. ëlie Ministers, a:Le naar de aard van l,:; hun toevertrouwde zorg bij

de inlichtingen belang hebben,

- 3. -
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5. Onze Minister-President kan bepalen, met toestemming van Onze

hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namens het 

Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst rechtstreeks ter 

kennis van overheidser ganen en -diensten worden gebracht. 

4■ Door Onze Minister-President of, met zijn machtiging, door

of vanwege het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst, 
1 

worden aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken zo nodig voor-

stellen gedaan tot het treffen van veiligheidsmaatregelen. 

Artikel . 12. 

l. Onze Minister-President kan in overeenstemming met èle hierbij

betrokken Ministers en overheidsorganen bepale.n, dat bepaalde_ 

ambtenaren, onder die Ministers of organen ressorterend,. onder 

verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister o� het 

hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt vóort

vloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaamheden ten 

behoeve van èle B1litenlandse Inlichtingendienst. Deze werkzaam

heden worden.verricht in nauw en voortdurend overleg met het 

Hoofd van de Buitenlandse Inl:i:chtingendienst. 
\ 

. J 

2, Voor het verrichten van zijn taak kan de Buitenlandse In� 

lichtingendienst bovendien gebruik maken van ambtenaren, a;e 

aan de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordjgingen � het buiten

land zullen zijn verbonden, doch zullen ressorteren onder-het 

Hoofd van de Dienst, -�e positie van deze· ambtenaren zal gelijk 

zijn aan die van marine- en militaire attaché 1 s. Deze ambtenaren 

worden door.Ons aangewezen op dezelfde wijze als zulks voor 

ambtenaren van de Buitenlandse Dienst gebruikelijk is. 
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3.' Indien andere personen, als bedoeld in de vorige leden, voor 

het inwinnen van geheime inliohti0gea naar het buitenland worden 

uitgezonden, geschiedt zulks steeds door of in overleg met het 

Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingtn-:1:i.enst. · 

Artikel 13. 

Het Hoofd van de Buitenlandse �nlichtingendienst draagt zorg, 

dat de geheimhouding van de inliabtingen en ae bro,1nen, waa_ruit 

zij afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging 

van áie inlichtingen werkzame personen.naar behoren worden ge

waarbmrgd. 

/ 
Artikel 14. 

l. D3 gelamiddelen, di.e ter beschikkin3: van de Bui tenlanèlse

Xnlichtingendienst V10rden gesteld; wo.rilen g�bracht' ten laste van
' \ 

Hoofdstuk IIA der Rijksbegroting ... · 

2. Een gedeelte dezer gelamîddelen'wordt be�teed �n gehe:ime

uitgaven. 

3.· Het Hoofd van ae Buitenlandse Inlichtingendienst is gehouden

mede terzake van de besteding ,van· de geheime �itgaven aan Onze

Minister-President of door hem aan tè wijzen personen, alle

gewenste inliohtinge.n te verschaffen.

.:. Artikel 15 -

,, 

. I 
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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, ël:i.ensten en ambtenaren, die geacht k�nnen 

worden deze gegevens- te kunnen verstrekken. De Marine Inlich

tingendienst handelt hierbij in nauw en voortdurend overleg met 

het Hoofd van de Binnenlandse Ve�ligheidadienst. 

3� Artikel '12, derde lid, is van overeenkomstige toepass.ing • 

'Artikel 20. 

Het Hoofd van de Marine-Inlichtingendienst �aagt zorg" dat 

de geheimhouding van de inlichtingen en de b ronnen, waaruit·zij 

afkomstig zijn; alsmede cle veiligheid var{ de ter verkrijging '9'an 

clie inlichtingen werkzame personen naar behoren worden gewaar

borgd. 

Artikel 21 • 

l. De geldmiddelen, die ter _beschikking van de Marine Inlioh,.;

tingendienst worden gesteli, worden gebracht ten laste· van 

,Hoofdstuk VIII B der Rijksbegroting. 

2, Een gedeelte dezer geldmicldelen wordt besteed aan geheime· 

t.J.itgaven, 

3, Het Hoofd van de Marine Inlichtine;enc1ienst is gehouden mede 

terzake van de 'bestecling van de geheime uitgaven aan Onze Mi

nister van Marine of door hem aan te wijzen personen, alle ge

wenste,. inlichtingen te verschaffen. 

- Artikel 22 -
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A.rtiko 1 18. 

1. Hot Hoofd van ne Marine-Inlichtingendienst is door tussenkomst

van de Chef van de Marinestaf vcrant,-mordelijk aan Onze Minister 

van Marine; hij stelt Onze M inister - ook uit eigen beweging -

bij voortduren op de hoogte van al hetgee? van belang kan zijn. 

2. Onze Minister van Marine_ draagt zorg, dat hpt �een 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 M inister van Marine kan bepalen, met toestemming van

Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namens 

he� Hoofd van de V18.l'ino Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis 

van overheidsorganen en -diensten,worden gebracht, 

Artikel 19 • 

1. Onze Minister van Marine kan in overeenstemming met de hierbij

betrokken Ministers en overheidporga�en bepalen, dat bepaalde 

ambtenaren, �na.er ëlie Ministers of organen ressorterencl, onder 

verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of het 

hierbij be trokken orgaan; onve.rmin.derd cle uit hun ambt voort

vloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaamheden ten 

behoeve van de Marine Inlichtinaendienst. Deze werkzaamheden zullen 
. " 

worden verricht in nauw en voortdur5.na overleg met het·:Hoofd van 

de Marine-Inlichtingendienst. 

- 2. -
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Artikel 15• 

Onze Minister-President kan nadere voorsàhr.iften geven 

omtrent de organisatie én het beheer van de Buitenlandse Inlioh

tingenclienst. 

HOOFDSTUK III, 

De Marine Inlichtingendienst • 

Artikel· 16. 

Er is een Marine-Inlichtin3endienst, ressorterend onder de 

Minister van Marine. 

Artikel 17, 

De taak van de Marine-Inlichtingendienst omvat: 

a; het inwinnen van gegevens, welke voor een juiste opbouw 

·en een doeltreffend gebruik van de Koninklijke Marine van

,belang zijn;

b. de besoherming van maritieme geheimen;

c. het waken tegc>n daden van sabotage aan maritieme objecten;

a. het waken togen diefstai van,wapenen en munitie, welke be

stemd zijn voor of in gebruik bij de Koninklijke Marine;

e. het onderkennen van en het waken tegen 0nàermijnende politieke

propaganda onèler het Marincper.soneel.

I 

. 1 

- Artike 1 18 -
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Artikel 22. 

Onze Minister van Marine kan nadere voorschriften geven omtrent 
\ 

de organisatie en het behèer van c1e Marine-Inliohtingendienst. 

HOOFDSTUK IV. 

De Militai�e rniichtingendienst: 
· 

Artikel 23. 

Er is een Militaire Inlichtingendienst, ressorterend onc1er 

Onze Minister van Oorlog. 

Artike 1 24,. 

De toak .van de 1v{Ui�a:1re In;!.ic-htingGndienst QmVat: 

a. het inwinnen van gegev�ns, welke nodig zijn voor:

1. een juiste opbouw en een doeltref,fend gebruik van de Ko

ninklijke Lanamacht;

2. de mob:ill'.satie en concentratie der Land- en Lw.ohtstrijd-

krachten en de voor bereiding daarvan;

3. het ufutoefenen van het militair gezag en het handhaven

van orde en rust in geval de staa� van oorlog of de staat

van b�leg is ingetr�den;

b. de besoherm_ing van militaire ge�eimen;

c. het waken tegen ê\9.den van saèotage aan militaire objecten;

d. het waken tegen die fstal van vmPene,n en munitie, welke bestemd

zijn �oor of in gebruik bij de Land� en Luchtstrijdkrachten;

e. het onderkennen, van. ,n waken tegen ondermijnende politieke

propaganda in de Koninklijke Landmacht.
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Artikel 25. 

1. Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst i,s door tussen

komst van do Chef van de Generale Staf verantwoordelijk aan Onze 

Minister van Oorlog en stelt hem - ook uit eigen beweging - bij

voortd�ren op de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn. 

2. Onze Minister van OÇ>rloi:; c1r.aagt zorg, dat hetgeen hem ingevolr;e

het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk worëlt,.clÓorgegeven aan 

die Ministers, die naar oo aard van de hun toevertrouwde zorg 

bij de inlichtingen bclanEi; hebben. 

3. Onze Minister van Oorlog kan bépalen, met 'toestemming rvan Onze

hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namens het 

Hoofd van cle Militaire Inlichtine;cnclienst rechtstreeks ter kennis 

van Ovorheiclsorganon en -diensten worden gebracht. 

Artikel 26 • 

1. Onze Minister van Oorlog kan, in overeenstemming met dè hierbij

betrokken- Ministers en overheidsorganen, bepalen, dat bepaalrle 

ambtenaren, 'ónc1cr clie Ministers or' organen rossorterunèi.� ·onder 

verantvvoordolijkheid vo.n Onze hierbij betrokken Minister of het 

hierbij betrokken orgaan, onvÓrminde;a de uit hu; ambt voort-
1 

vlocièncle verplichtinr;en, worrien belast met werkzaamheden ton 

behoeve van clo Mili tairc Inlichtingendienst, Deze werkzaamheden 

zullen worden ·verricht in nàuw en vo'ortèlurond overleg met het 

Hoofd van de Militaire Inlichtingcnclic ns t. 

F 

- 2. -
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2. De Mili thire thl.isiitihr�ei'ldienst. is bevoegd voor het verkrijgen

van gegevehs �ioh in .het Ridk in Európa mede tl3 wen,1en tot c1e 

b�tge.rÜjke organen, c'iiensten en ambtenaren\ die geacht kunnen 

worden die gegevens te kunnen verstrekken. Do Militaire Inlich

tingendienst handelt daarbij in .nauw en �ortdurend overleg 

met het Hoofd van de Binnenlandse Veilig.�eidsèlienst. 

3 • .AI'tikel 12, derde lid, is van overeenkomstige toepassing, 

Artikel 27. 

Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst draagt zorg, 

dat de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, �aaruit 

zij afkomstig zijn, alsmede.de veiligheid van •de tot verlcriJging 

van die inli.chtingen werkzáme personen naar behoren. worden ge

waarborgd. 

Artik�l 28. 

l. De gelafniddelen., die ter beschikking van ae Mili tai.re Inlich

tingendienst worden gesteld,- worden gebracht. ten laste v.:an 

Hoofdstttk: VI-H A der Rijksbegroting. 

2. Een gedeelte.dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime

uitgaven. 

3, Het Hoofd va? de Militaire In1ichtingondienst is gehouden 

mede terzake van de besteding van de geheime uitgaven aan Onze 

Minister van Oorlog. of door hem aan te wijzen personen, 'alle 

gewenste inlichtingen te verschaffen. 
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:(l..rtikel 29� 

Onze Minister van Obrlog kan, nadere voorschriften gevert 

omtrèn t ête órganiäatie eri hot beheer van de Militaire Irtlicfü-:: 
'-

tinge"ric1ienát� 

HOOFDSTUK V, 

Verhouding van .de inlichtingen- en. veilig.:. 
b&idsdieoaten onderling, 

Artikel 30, 

De inlichtingen- en vèiligheiàsdiensten verlenen,. elkàar

in het bijzondè;' ook door hot· uitwisselen van gegevens � 

zoveel mogelijk meqewerking. 

J -

HOOFDSTt.rlf VI • 

Verhouding van het Openbaar Wû.nisterie en de 
politie tot de inlichtingen- en veiligheids-· 

diensten. 

Artikel 31.-

Het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal, als fungerend 

Directeuren van Politie, de ambteno.ren 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 h .. ic.1tingen- en veilig

heidsdienst van alle te hunner kennis komende feiten on gegevens, 

welk. voor dié diens� in verband mot èb daaraan opgedragen taak, 

van belang kunnen zijn. 
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AJ'tAkel,}2l 

l. Indien ó.t' enige ab.rt,;ijzidg bèstEtàt � êü:it bij het instell.en of

·voortzetten van een strafrechtelijk of administratief onderzoek

of  bij het treffen of voortzetten van een maatregel van dien aard

clan wel bij.het instellen of voortzetten van een strafvervolging 

de belangen, welke aan een Nederlandse inlichtingen- en veilig

heidsdienst zijn opgedragen,. zijn betrokken, gaan het OpPnbnar 

Ministerie en de Procureurs-Generaal, al:5 funge�!:3nd Directeuren 

van Politie daartoe;. bohouc1ons in gevallen· van ar.ingonde noodzaak, 

eerst over , nadat terzake met de betrokken inlichtingen� en 

veiligheidsdienst overleg is geplooGd• 

2. Onverminderc1 de verplichtingen,. vdortvloe':i.enGle uit het Wetboek

van St"rafvorderin& kunnen- de Hoofden van de inlichtingen- en 

veiligheidsaionston in daartoe aanleiding gevende gevallen zioh 

uit o;i.gen. beweging tot de Prooureur-Gener�al, fungerend Directeur 

van Politie, of de Officier van Justitie wenden te11einc1e c1:i.en's 

beslissing omtrent het opsoborten.van een strafrechtelijk of ad

min,istratief o:nëlerzoek, van een maatregel- van· di�- aard, dan wel 

- van een strafvervolging te verkrijgen.

Artikel 33,. 

De wijze van het' doen der mededelingen, als bedoeld in al'.tikel 

31'., voor zover zulks het' Openbaar Ministerie, de Procureurs--

Generaal als fungerend Directeuren van Politie, het Korps Rijks-

politie en do bijzondere ambtcnarèn van Rijkspolitiè betreft, 

geschiedt volgens aam,ijzingen door Onze Minister van Justitie 

te geven, on voor zoveel c1o ambtenaren van gGi!leentepolitie en het 

Wapen dor Koninklijke Marechaussee betreft,. volg0ns door de Chef 

van hot botrokkon Korps te goven voorschriften. 
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ijQOFWál'?K VII. 

De Co1nm�l;!Jie, v'an CoBrdinatie. 

Artikel 34. 

l� Er is een C mmissio van Coördinatie, welke tot taak heeft:

a. er voor te waken, dat de �erkzaamhcdon van de inlichtingen

on veiligheidsdiensten, zowel ·onderling ê.ls met het Openbaar

Ministcric,de Procureurs-Generaal als füngerenG Directeuren

van Politie en c1e politie, naa� behoren worden gecoBrdi

neerd;
. I , 

b. te _bevorderen dat c1e inlichtingen- en veiligheiëlsdienstcn

elkaar, naar behor.en van de te hunner beschikking komende

gegevens op do hoogte houc1e_n;

c. de Regering door middel vän-overzichtsrapport�n op de

hoogte te stellen va11 al hetgee.n voor Haar va·n· belang kan

zijn •

2-. Onze Minister-President treedt op als Voor zi ttcr van de 

Commissie. Door Ons kunnen,op voordracht van Onze Minister

President en Onze Ministers van 'Justi tic, van Binnenlandse 

Zaken; vàn Oorlog en van Marine aan vice-voorzitter en een 

secretaris w:ordan benoemd. 

3. De Hoofden van dl9- Binnenlandse Veili�e�i:rsm.ei.s,t
,., 

de Buiten

landsu Inlichtingendienst, de Marine Inlichtingcnèli-o�t,, ·de 

Militaire Inlichtingendienst on OCll door On� Minister van Jus'bi. ... -

tic aan te Y�ijzen vertegenwoordiger van de afdeling Politie van ,,, 

het Ministerie van Justitia z�jn à.m'b1:ish.,alve lid van de Conmissie.·· 
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4. Wij kunnen op voordracht van Onze, in het tw�edc lid genoemde

Ministers, bovendien andere leden in de Ooonissie benoemen. Deze 

leden treaen om de drie jaren af en zijn tcrstona weder benoembaar: 

Hij èlie tot lid is benoemd ter vervulling van een tussentijds open

gevallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens 

plaats hij is benoemd, moest aftreden, 

5. De leden kunnen zich in de vergaderingen door ambtenaren doen

bijstaan. 

6. Aan de vice-voorzitter en de secretaris 1��n als zod�nig bezol

diging wor r1en toegokend; indien c"b secretaris ge.en lid is van �1e 

Commissie heeft hij ,Ja'arin raac1gevonr1e stem. 

Artikel 35. 

De beraadslagingen en de briefwisseling van de Commissie zijn 

geheim, tenzij do � Jmmissic c1e geheimhami '.ng opheft. 

Artikel 36. 

De Commissie is bcvoegr1 niet-€lecien uit te norJigem, de vergado

rinsen tot het verstrekken van rblich ing;en onder geheimhouding 

bij te wonen. 

- Artikel 37 -
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Artikel 37. 

1, Aan de Comnissie wordt een Bureau verbonden. 

2. De Hoofden van de inlichtingen- en yeiligheidsdiensten en

het Hoofd van de afdeling Politie van het Ministerie vàh 

Just:i:tie wijzen ieder oen ambtenaar of officier aan c.mi., behalve 

bij do betrokken dienst of afdoling,-medc bij het in het eerste 

lid bedoelde bureau werkzaam te zijn • 

3. Het overige personeel van het Bureau wordt d•or de Voorzitter·

dor Commissie benoemd.· of op arbeidsovereenkomst naar burgerliJ1c 

recht in diënst genomen. 

4. ·Do, geldï.nîddelen, die ter beschikking van do Commissie van

Co�rdinatic Gh het daaraan verbonden Bureau worden gesteld, 

worden gebracht ten laste van Hoofdstuk II A der Rijksbegroting. 

Artikel 38 •. 

Wij stellen, op voordracht van Onze Ministcr-P.r'csidcnt, ocm 

reglement tot nadere regeling van de taak en do werkwijze van 

do comr.aissie an het Bureau vast. -
1 ,·,/ 

V' 

Artikal 39, 

\ 

1. Dit besluit treedt in werking mut ingang van • • • •  • • • 

2. Op dat tijdstip vervallen do Koninldijkc besluiten van

16 Februari 194-6" no. 1, on van 9 April 1946, no.· 27. 

- Onze -
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Onze :Minister-President en Onze :Ministers van Justitie, 

van Binnenlandse Zaken, van Oorlog, van :Marine en van F:i.nan

ci�n zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uit

voerin·g van dit besluit� 

DE MINISTER-PRESIDENT, 

DE 1VITNISTER VAN BINNENLA1'TDSE ZAI<EN, 

DE lvITNISTER VAN JU,'::iTITIE, 

DE IvITNISTER VAN BINJ\rENLANDSE ZAKEN, 

DE TuITNISTER VAN OORLOG, 

DE MINISTER VAN lVIARil'IB a, i. , 

DE IvITNISTER VAN FINANCIEN', 

DE MINISTER VAN ECONONJISCHE ZAKEN, 

• • • • • • • • • • • • • • 



Instellins e�az.aoht van de 
Commissie. 

De Heer Minister-President. 

Bij zijn besohikking van 30 Juni 1948, no. 19508, 

heeft Uwer Excellentie's ambtsvoorganger een oommissie 

ingesteld met de opdracht: 

a. zioh uit te spreken omtrent de al of niet wense

lijkheid van een reorganisatie van de c.v.D. als

door de Commissie-Wijnveldt wordt voorgesteld,
1'V"'

waarbij tevens ware na te gaan, welke de plaats

van de Buitenlandse Inlichtingendienst daarbij,

zal dienen te zijn;

b. de werkzaamheden van de (evt. gereorganiseerde)

c.v.D. enerzijds en èb politieorganen (hij'.ts-,

gemeentepolitie en marechaussee) anderzijds zo 

soherp mogelijk af te bakenen; 

c. binu�nde richtlijnen te ontwerpen voor goede

samenwerking tussen de (evt. gereorganiseerde)

C.V.D. enerzijds en de organen van Justitie en

politie anderzijds; 

d. na te gaan, of de klachten, als zouden de organen

van do Rijkspolitie nodeloos op het gebied van

de c.v.D. of B.r.D. werkzaam zijn of zijn geweest,

gefundeerd zijn.

Voorts werd aan de Commissie opgedragen, zo nodig, 

overleg te plegen �et de Comrnissie-Wijnveldt. 

- Tot -



Noodzakelijkheid van een 
inliohtinaen- en veilig
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Alsemene te4komsohrijving.
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Tot lid en voorzitter der Commissie werd benoemd 

'f Dr. M,J. Prinsen, Secretaris-Generaal van het Ministe-

rie van.Binneniandse zaken, en tot leden Mr. J.C. Tenkink,�
or;;;,,_ 

Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie, 

Lt.-Generàal Mr, H.J. Kruls, Chef van de ·Generale Staf; 

Vice-Admiraal Jhr. E.J. van Holthe, Chef van de Marine-

1 staf eh 1fi:I. CiiL. W. Fook, Raadadviseur in algemene dienst

bij het Ministerie va.à Algemene Zaken. 

Nadat de Oomm:ii:is:l..e enige bes:pteld..ngen had gehouden,

bleek het haar wensel·':'!c aan haar een seoreilaris toe te 

voegen. Als,zodanig is nadien opgetreden Mr. s. Kloos

terman, Referendaris bij het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken. 

Ten rapporte overg�ande mQge de OQmmissie eerst

het gestelde onder a, ben o in behandeling nemen. 

In haar rapport heeft de Commissie-Wljgyelèlt als
. . ,....-::------·-. -

haar mening te kennen gegeyen, dat een goedwerkende 

inliohtinge·n- en veiligheidsdienst noodzakelijk is. De 

r .. _ Commissie i:ioge voorop stel�e2, �at zij dez,e men�ng ge-
. . 1 � 6-.. ,�� _J.._ 1 

heel onderschrijft.! Ook ��s vaü'
ê

ior�el, dat de 
1 1 . ./ 

1 Regering dient te kunnen beschikken ovér een apparaat,

dat haar op de hoogte houdt van elk s�reven, elke 

pttopaganda, alle toestanden en alle·he.ndelingen met 

-. de -
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de daarbij aangewende of beschikbare middelen, welke 

gerióht zijn tegen of gevaar kunnen opleveren voor de 

openbare orde, rust en veiligheid in het Koninkrijk in 

de meest uitgebreide zin. 

Bovendien zal de Regering moeten kunnen beschikken 

over een awaraat, êlat ervoor zorg draagt, althans be-

vordert, dat do nodige preventieve beveiligingsmaat-

regelen tegen staatsvijandige penetraties worden ge-

troffen (beveiliging van sleutelposities, van geheime 

1 
stukken en voorwerpen etc., etc.). 

-, Bij deze algemene taakomschrijving moent de Oonmissia

er reeds aanstonds de aandacht op te moeten v�stigen, 

·aat rij het werk der inlichtingen: en voiligheids-

\
: 

diensten het waarnemen en registreren het belang

rijkste is. v6ór alles is het hun taak de Regering op 
,. 

de hoogte te houden omtrent allerlei feiten-on toe-

standen, welke mch min of meer in het verborgene 

f voor,doen en omtrent de personen, die daarbij betrokken

f zij�. De Regering zal dan in staat zijn, mede aan de 

hand van de verkregen inlichtingen, haar beleid te 

bepale�In dit verband acht de Commissie het op zijn 

plaats hier reeds aanstonds er op te wijzen, dat bij 
� 

// 
do onderhav;lgo materie str�frechte�ijke be1:._angen een 

secundaire rol spelen. 

Tot strafrechtelijk repressief ingrijpen behoeft 

het waarnemen en onderkennen van de gegevens, waar 

het hier om gaat, in vele gevallen niet te leiden, 

- omdat -
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�- omdat vervolging in het algemeen niet verantwoord is,

indien daa1àoor de kans, nieuwe vertakkingen van orga

nisaties en verhoudingèn op het spoor te komen, wordt

-afgesneden, of indien hogeré belangen van de staat

daardoor zouden worden geschaad.

De inlichtingen en de veili3heidsmaátregelen, mlke 

zoals hierboven werd gezegd, noodzakelijk zijn, zijn 

van verschillende aard •. Zij kun'nen liggen op het gebied 

van .de binnenlandse orde, rust en· veiligheid, op dat 

van de militaire belangen, op dat van de economische 

belangen, op dat van de buitenlandse betrekkingen en 
1 / 

op dat der justitie. Uit dien hoofde ligt het .dan ook, 

naar het oordeel der ç_ommissie, in de rede, dat naast 

elkaar 'verschillende diensten zijn ontstaan, waarin 

deze onderscheidene belangen worden behartigd. Zo be

staan thans de Centrale Veiligheidsdienst, de Buiten

landse Inlichtingendienst, de Mili tai.re Inlichtingen

dienst, de Marine Inlichtingendienst en de Justitiële 

Inlichtingendienst. Het komt der Commissie voor., dat 

elk dezer diensten, gelet op de hierboven opgesomde 

belangen, zijn'raison heeft en dit het in beginsel 
1 

wenselijk zal zijn, dat zij blijven bestaan. Deze con-

clusie moge de Commissie hier aanstonds adstrueren 

door nader in te·gaan op de taak, welke deze diensten 

naar haar oordeel hebben te vervullen� 

- De -
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.[ De taak van do 0, V,D, , welke zioh uitsluitend tot het

binnenland bepaalt, zou do Commissie willen omsohrijven 

als volgt: 

het inwinnen{fn h�t binnenland �n registreren\van 

gegevens omtrertt alle personen, die,van staats� 

gevaarlijke activiteit of neiging daartoe t.o,v, 

Nederland of met Nederland bevriende buiten'landse 

mogendheden bli�k geven of hebben gegeven;] 

2e. het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle_ 

vitale on kwetsbare overheids- en partiouliere 

instellingen en bedrij�en; 

3e, het inwinnen van gegevens omtrent extremistisohe 

stromingen; 

de
_ 

con tra-spion
,�

�
---

-----, 

5e. het obd.erhouden van{openlijkohverbindingen met 

in het buitenland gevestigde zusterinstellingen, 

tenein�e de nodige ge�evens te verkrijgen ·voor 

hot vervullen van de taak, omsohreve9 onder 

le. ·tot en met 4-e, Ter toelichting van dit laatste 

diene, dat er momenteel hier te lande drie ver-

. tegenwoordigers van buitenlandse inli�htingen

diensten aam,ezig zij_n voor het onderhouden van 

de verbindingen met do C,V,b. en de B,I.D, Ook met 

andere mogendheden is er een voortdurend schrif

telijk .en mondeling cont�ct,J 

- Als -
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Als taak van de Militaii'e Inlichtingllttldienst ziet 

de Commissie: 

le. het i�vvinnen en verzamelen van alle i'nlichting@n 

welke de Chef van de Generale Staf behoeft voor� 

a. een doeltreffende opbouw en een efficiënt

gebruik van de Koninklijke tandmaoht;

b. de voorbereiding en doorvoering van een-mobi

lisatie en een oonoentratie der Nederlandse

land- en luchtstrijdkr,aohten;

c. het uitoefenen van het Militair Gezag en het

handhaven van orde en rust;

2e. besoherming van m11it�ire geheimen; 

3e •. het waken tegen daden van sabotage aan.militaire 

objeoten; 

4a, het_ waken tegen diefstal van militaire wapenen 

en militaire munitie; 

6e. het onderkennen van, en wakon tegen ondermijnende 

politieke propaganda in het leger. 

Indien de Militaire Inlichtingendienst voor zijt1 taak 

in het bui tenlana gebruik maakt van personen met bij

zondere opd,rachtcn van geheim karakter, geschiede dit 

slechts in overleg en in samenwerking met de Buiten

landse InJ..iohtingendienst (B. r.p.). Voor het verzamelen 

der gegevens, betrekking hebb0ndc op·het binnenland, 

zou de Dienst zioh kunnen wonden tot alle autoriteiten 

en instanties; die uit hoofde van hun functie hiervan 

op de hoogte kunnen worden geacht; het inwinnen van 

inlichtingen hebbc eohter niet plaats zonder overleg 

mat de c .v.n.

- De -
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vbLgt wor6eu btnsdh�e�ens 

i�. he� i��ihnen vän aiiè inlibttingen, welke. voor 

een doeltreftende opbouw en een effioiijnt ge

bruik van� z eemacht van het Koninkrijk nocà

zakelijk zijn; 

2e. de 'besoherming van maritieme geheimen; 

Je. het waken tègen daden van sabotage aan maritieme 

objeoten; 

4,e. het waken tegen diefstal van wapenen en munitie; 

_5e. het ond€t'k�r- r. cri. van en waken tegen ondal:'lllijnende 

politieke propaganda op de vloot; 

Indien de Marine Inlichtingendienst wor zijn �aak 

in het buitenland gebruik maakt van personen met bij

zonder� opdrachten van geheim karakter, gesohiedo dit 

slechts in Qverleg en in samenwerking met de �uiten� 

landse Inlichtingendienst (B.I,D.). Voor het verzame• 

len der gegevens, betrekking hebbende op net binnenland,· 

zou de Dienst z-ioh kunnen v.enden tot alle autoriteiten 

en instanties die uit hoofde van hun functie hiervan 

•P de hoogte kunnen worden geacht; het inwinnen van in

liohtingen hobbe eohter niet plaàts zonder overleg

met de c. V.D.

De taak van de Buitenlandse Inlichtingendienst kan 

als volgt worden omschreven: 

le. het inwinnen van inlichtingen in het buitenland, 

welke voor de Regering voor het bepalen van haar 

- beleid -
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beleid ten optiohte van haar buitenlandee en eoor 

nomisohe betrekkingen van belang zijn; 

�ë� het ihwinnen ,fän irilichtinged aangaande de activi

teit door vteemde mogèhèllieden in andere vreemde 

landen ondernomen. 

In aansluiting op hetgeen de.Commissie hierboven 

omtrent de verhouding tussen de functie van de inlioh

tingen- en veiligheidl!dk.,�ul;en in het algemeen en de 

justitie in het algonoon naar voren bracht, moge zij 

thans een· nadere beschouwing wijden aan de taak van de 

Justitiële Inlichtingendienst, 

Vooropgesteld zij, dat de Justitiële Inlichtingen

dienst geen afzonderlijk orgaan is· met speciaal daarvoor 

werkende ambtenaren. 

en vervolging van· • f ->T� behoeve v� opsporing 

strafbare feiten, zowel commune 
I --------,,---- -----

deli-0ten als die, welke 

/ 
I 

Î 

gericht ziji. tegen de veiligheid van de staat en ten 

behoeve van de uitvoering van bijzondere wette.n, waar-

mede de Minister van Justitie is belast, besohikken do 

Minister van Justitie on het Openbaar Ministerie over de

gemccntopolitie, het Korps Rijkspolitie, het Wapen der 

Koninklijke Marechaussee en de Rijksreoherche. Dit 

brengt mede, dat de Minister van Justitie en het O)en-' 

baar Ministerie deze organen kunnen belasten met het 
-= 

doen van onderzoeken en net inwinnen van inlichtingen. 
, 

. 

- Ui ter aard, -
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Uiteraard valt het buiten de opdracht der Commissie 

uit te weiden over hef doen van onderzoeken en het in

winnen van inlichtingen, liggende op het terrein van de 

opsporing van commune delicten en van niet-staatsgevaar

lijke gedragingen van vreemdelingen zonder meer. Anders 

is het evenwel ten aanzien van de zgn. politieke delic-
·-··- ·· ---

ten (al of niet contlex met commune delicten) 6n ae

staatsgevaarlijke gedragingen van vre�_n::.�e_!ingen. QE

deze terreinen qewegen zich mede de inlichtingendiensten, 

hiervoren genoemd. 

Het is derhalve duidelijk, en de ervaring wijst dit, 

z�als op blz. 21 onder punt d verder zal worden uiteen

gezet, O.)k uit, dat zioh op deze raakvlakken moeilijk

heden moeten voordoen, indien altháns geen �ugdelijk:e 

_coördinatie en samcnwerl-;'.ng vrnrdt voorgeschreven. Vooral

zijn moeilijkheden te verwachten ten aanzien van de 

c. V,D, , die eveneens, voornamelijk met behulp va.n het

politieapparaat v;erkt, .. 

Deze co6rdinatie ware in de eerste plaats te bereiken 

door er de hand aan te.houden, dat d<tRijksrec�erohe, 

evenals dit mot.· de gemeentepolitie, het Korps Rijks

politie en de Koninklijke Marechaussee het geval reeds 

is, alle op poli tidcgebied te harer beschikking komende 

gegevens onverwijld en onverkort doorgeeft aan de 

c. V.D. o, Q• B.I.D. (vide art. 3 van het K.B, van 9

April 1946 en art. l van het K.B. van 16 Februari 1946). 

- Anderzijds -
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Anderzijds zullen de c.v.n., B.I.D., de Militair� 

Inliohtingeodienst en de Marine mnliohtingendienst ge

houden moeten zijn de Minister van Justitie en het 

Openbaar Ministerie steeds en terdege van de bij deze 

Diensten via andere kanalen dan de politieverbindingen') 

b:tn.nerik6mende gegevens óp de hoogte 'tie stellen. 

Intussen ware met deze coerdinatie van gegevens niet 

te volstaan; ook verder zal de nodige samenwerking ge

boden zijn. Zoals hierboven reeds uiteengezet werd, 

kunnen de Minister van Justitie en het Openbaar Ministe-

rie allerlei justitiële en administratieve maatregelen 

nemen. Voor deze maatregelen zullen onderzqeken gedaan 

en inlichtingen ingewonnen moeten worden. Geschiedt dit 

alles zonder het nodige overleg, zo ontstaat het gevaar, 

dat door vroegtijdig, overl;>odig of verkeerd ingrijpen 

op last van de Justitie het werk van de inlichtingen

diensten wordt doorkruist. Anderzij.ds zullen de inlich

tingendiensten bij hun optreden uiteraard ook moeten 

rekening houden met de taak en het werk der Justit;ï.e. 

Het ligt derhalve voor de hand, dat dient te worden 

bevorderd, dat het Openbaar Ministerie op alle terrei

nen, waar dit gevaar zioh kan voordoen, geen maatregelen 

(hot doen van onderzoeken en het inwinnen van inlichtin

gen daarbij inbegrepen) neemt dan in overleg met de 

inlichtingendiensten. Dit overleg zou desgewenst door 

') De politie staat bij de uitvoering van de Rijkspoli
tiezorg immers uit kraohte van het Politiebesluit 
1945 en het Wetboek van Strafvordering reeds ter 
besohikking van het Openbaar Ministerie. 
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tussenkotnst van do Minister van Justitie gepleegd 

kuhncn word.en. 

Voor zover het betref't,maatregclon van administra-

ticvc aard met inbegrip van êlo daartoe vereiste ondor-

zookon on inlichtingen, zal ël:i.t overleg, indien het 

op vlotte on oordialo wijze wordt gepleegd, naar het 

oordeel der Commissie, zonder enige bedenking bevorderd 

kunnen worden. 

Ofschoon ton aanzien van de justitiële maatregelen 

on mot name ten aanzien van de vervolging van strafbare 

feiten do verhoudingen minder eenvoudig zijn, meent dÓ 

Commissie het overleg met de inlichtingendiensten ook 

da:ir to mogen adviseren. Irrmèrs doet zich bij do beoor

deling van de vraag of con strafvervolging moet worden 

ingesteld, naar het systeem van het Nederlandse recht 

hrt opportuniteitsbeginsel gelden.· Hieruit volgt, dat 

ook bij het Openbaar Ministerie hot beleid een belang

rijke rol speelt. Uit dien hoofde acht de Commissie 

hot gewenst, dat het Openbaar Ministerie, alvorens �ot 

onderzoeken en vervolging op dit gebied over tegaan, 

zijn voornemen toetst aan do door do inlichtingen

diensten behartigde belangen. 

Taak der verschillende inlioh- Ofschoon het uiteraard duidelijk is, dat tussen de 
tingen- on veiligheidsdicnstcQ 
in beginsel zeor wol te om- werkzaamheden van do verschillende hierboven genoemde 
sohrijven. 

diensten een nauwe wisselwerking zal bestaan, meent 

de Commissie dat uit do hierboven gegeven opsomming van 

de taken dor vcrsohillenac dionstcn voldoende blijkt, 

- dat -
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dat elk dezer diensten in beginsel zijn eigen van do 

,andere diensten wel te ondcrschei4en taak heeft te 

vervullen. Immers ko�en de verschillende belangen, 

welke moeten worden gedie�d, daarin duidelijk tot 

uiting un tot hun recht. 

Ligt het derhalve voor de hand, dat vanwege de ver

schillende belangen, welke moeten worden behartigd, 

ook verschillende diensten in het ],.even zijn geroepen, 

daaruit ·vloeit naar het oordeel der Commissie mede 

,voort, dat deze verschillende diensten ook het beste 

-..---7� kunnen werken in het verband van de Departementen, 

�\ 
1 
1 

welke deze belangen in het algemeen hebben te verzor

gen. De Commissie aoht het uit dien hoofde (onvermin

derd hetgeen hierna ten aanzien van de B�IeD. zal worden 

gezegd) wenselijk, dat do verschillende inlichtingen-

en veiligheidsdiensten als volgt over de Departorrenten 

worden verdeeld, t-w•: de Centrale Ve:iligheidsdienst 

(binnenlandse orde, rust en veiligheid) onder het Mi

nisterie van Binnenlandse Zaken; de Buitenlandse In

lichtingendienst (bui te nlandsc betrekkingen in hut al

gemeen) ondel:' het Ministerie van Euitenlandse Zaken; 

de Militaire Inlichtingendienst (milita:il'e belangen) 

onder het Ministerie van Oorlog c.q. van Militaire Lands

verdediging;Jdo Marine Inlichtingendienst (maritieme 

belangen) onder het Ministerie van Marine c.q. van 

Militaire Landsverdediging; do Justitiële Inlichtingen---
dienst ( strafrechtelijke vervolging en aan de Minister

van Justitie opgedragen uitvoering van bijzondere wet-
' 

, 

ten) onder het Ministerie van Justitie. 
- Met -
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Met de Commissie-Wijnveldt is de Commissie van 

oordeel, dat het niet aan te bevelen is, de Centrale 

Veiligheidsdie�at en de Buitenlandse Inlichtingendienst . 

onder de Minister-President te laten blijven ressorteren. 

Overeenkomstig de aard van de door deze Minister te 

verrichten werkzaamheden acht de Commissie het wenselijk 

de Centrale Veiligheidsdienst·onder te brengen bij het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

0�k ten aanzien van de Buitenlandse Inlichtingendienst

is de Commissie van oordeel, dat deze dienst in beginsel 

niet onder de Minister-President behoort te ressorteren. 

Naar de aard van de door die Dienst verrichte werk-

zaamhcden zou deze principieel onder de Minister van 

Buitenlandse zaken, dan wel - aangezien de ingewonnen 

inlichtingen in belangrijke mate op eoonomisoh terrein 

liggen - onder do Minister van Economisdhe Zaken thuis 

hor�n. be Commissie zou in mcerderhe�d deze o�derbren-
._.J 

ging op systematische-theoretische gronden h�t meest 

juist vinden, Door een lid der Commissie zija hiertegen

evenwel bezwaren geopperd. Volgens hem zou de onderbren

ging van de B.I,D. onder de Minister van Buitenlandse 

Zaken c.q. de Minister van Economische Zak�n zodanige 

practischo moeilijkheden opleveren, dat het buitenlandse 

en beleid van fo Regering en ?en goede verantwoo.rde funoti-

onnering van de Dienst daardoor in ernstige mate belem

merd zouden worden. Ofschoon do Commissie, zoals gezegd, 

in meerderheid het hierboven weergegeven prino�piëlo 

standpunt zou willen innemen en oorhalvc tot onderbren

ging van de Buitenlandse Inliohtingendionot on1oi- Jo 

- Minister -
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Minister van Buitenlandse Zak�n c.q. de Minis\or van 

Edónomische Zaken zou willen adviseren, zou zij, tèmeer

daar de huidige plaats en organisatie van de Buitenlandse 

In!ièhtingehdienst tót d�sver ih ae·práktiJk tbt gebn 

moeilijkheden aanleiding hoeft gegeven, zich er bij

neer kunnen leggen, indien de Bui·tonlandse I11lichtingen

dicnst uit praktische beleidsoverwegingen onder de 

Ministe�-President geplaatst blijft. 

én Centrale dienst onder- In afwijking van de zienswijze van de Commissio-
enhpofdige leiding niet wen-

selijk. Wijnveldt moge de Commissie ontraden versohillende 

r. 

. diensten tezamen onder éénhoofdige leiding tot é6n 

dienst te verenigen en in de Generale Staf onder to 

brengen. 

De Commissie is de overtuiging toegedaah, dat hier-. 

mede geen re�le oplossing zal worden·verkregen. Irrmers 

zou een geunificeerdc dienst, ook in de gedaoh�engang 

van de commissie-Wijnveldt, tooh naar de hierboven aan

gegeven onderscheidingen in verschillende seoto�en 

uiteen moeten vallen, willen althans de verschillende 

overheidsbelangen, welke zioh doen gelden, behoorlijk 

tot hun recht komen. Dit zal ten aanzien van de gedachte 

eenhoofdige leiding sleèhts een virtueel beeld opleveren. 

Anderzijds blijft ook bij de indeling van diensten in 

sectoren doorkruising van de �lgem�ne _ depar�ementffale 

organi?.atie te duchten; hetgeen tal van wrijgingen te 

weeg kan brengen en aan de éénhoofdige leiding af'blreuk 

kan doen. Met betrekking tot de bezwaren, we�ke naar 

het oordeel der Commissie verbonden zijn aan het vo�r� 

stel van de C mmissic-Wijnveldt deze çl.ienst in de 

.. Generale· -
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Generale Staf onder te brengen, moge zij verwijzen 

naar hetgeen zij op 9lz. 18 naar voren zal.brengen. 

De door de Commissie gevolgde gedachtengang nefm!t 

int1.lssen niet weg, dat uiteraard behoort te worden zorg 

gedragen, dat de werkzaamheden der inlichtinge�- en 

veiligheidsdiensten, welke organisatorisch naa.t" haar 

oordeel in de verschillende hierbij betrokken departe

menten waren onder' te brengen, anderzijds behoorlijk 

worden geoo8rdineerd. De Conmissie is na ampe_le over

weging tot de slotsom gekomen, dat de meest aangewezen 

figuur daartoe zou zijn een Commissie. van overleg in te 

stellen, waarin de hoofden van de onderscheidene dien-
_______ _,,,. ___ - -- , . .. -

. 

sten zitting hebben. Het komt der Commissie voor, dat 

een zodanige Commissie van overleg het aangewezen 

middel is om tot een ooBrdinatie van werkwijze �n 

nauwgezette uitwisseling van gegevens te kemen. Immers, 

indien aan do verschillende diensten en de daai'bij 

werkzame personen stringante opdraoh..t wordt gegeven 

van al hun activiteit en do te hunner besohildcing 

staande of komende gegevens onverwijld mededeling te 

doen aan hun chefs, kan worden verwacht, dat do Com

missie van ovcrLeg steeds up to date op de poogte is 

'
van al hetgeen er om gaat. Aan deze Commissie van over

leg zal oen klein bu.roa11 moeten worden vorbondon. 
__.. ..

Toneindo de kosten beperkt on het verband met en in 

de versohillonae inlichtingendiensten in stand to 

houden, ware dit Bureau zó te formeren, dat de ver-

sohi.llonde inlichtingendiensten elk één ambtenaar o.q. 

otttof.er ... 
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ot'f'ioier aanwijzen, die, behalve in het kader van de 

eigen dienst, tevens aan het Bur.eau werkzaam zal zijn. 

Uiteraard zal ook enig lager personeel aan het Bureau 

verbonden moeten worél.on. ne· taá.k: van. het Bureau zou de 

Oommi�sie als vólgt willen ·omschrijven: 
. . . l . . . ,, ...

a. het in onderling verband bestu.tiet'erl vah àe bEflil.

richten en gegevens van de verschillende in

lichtingendiensten;
.J 

b. het aan de Commissie van overleg voorleggen van

overzichtsx,a,pporten, resulterend. _µit het gestelde

onder a;

c. het opstellen van rapporten aan de Regering, uola

de Oommissîe van overleg meent, d.at deze als gevtlg

van de overzichtsrapporten moeten W8rden uitge

bracht; -deze rapporten waren wél te ondersoheiden

van die
1 

welke een afzonderlijke inlichtingen

dienst voor het terrein,dat hij bestrijkt, bij

één of meer Ministers indient;

cl. het doen van de nodige voorstellen aan de Commissie

van.overleg ter completering of bevestiging vàn de

benodigde ,gegevens voor het opstellen van de over

zichtsrapporten -:1n het redigeren van de daaruit

voortvloeiende verzoeken aan de betrok'(en inlich

tingendienst, die deze gegevens zal verstrekkon;

e. het doen.van voorstellen aan de Commissie van

overleg, indien bijzondere omstandigheden oen

incidentele afbakening der taken noodzakelijk ·

�ckon, dan wel een bijzondere samenwerking ver-

/ eisen; 

- r. -
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r. het verzamelen van de gegevens ten behoeve van de

l"apporten, welke door het '.'Chefs van StavenooÎnité"

worden gevraagd;

g. het nagaan welk soort van gegevens voer de oiviele

en militaire autoriteiten als daar zijn de Com-

-missarissen der K�ningin, de Burgemeesters der

grote gemeenten, de Prooureurs-Generaal, de Bevel

hebbers der Militau-e Gewesten_onz. van belang

kunnen zijn on hot •1o�u 'r�(I voo1-as1.1lloa .c.:.n d.a

Oommissie van overleg omtrent de distributie van

de gegev�ns over die autoriteiten;

h. he� doen van alle overige voorstellen, welke het

Bureau voor oen goede gang van zaken, nuttig

acht.

De vraag rijst intussen, aan· wie 'd'e.-leiding van deze 

Commissi'e van ovcrl.eg ware op te dragen. De Commissie 

hoeft zich ervan - rekenschap gegeven, dat waarborgen

dienen te worden gesteld, dat de arbeid in vorenbedoelde 

oommissie er daadwerkelijk toe moet leiden, dat ae

zozeer vereiste hartelijke en nauwe samenwe-rking op 

• het gebied van het verkrijgen, distribueren en vei:wer•

ken van irüichtingen en het verzekeren vàn de veili�h0id

wordt bereikt. Met name mag niet de toestand ontstaan1

dat in deze Commissie van overleg slechts een opper

vl.akki.ge uitwisseling van gegevens plaats _vindt 1 en

dat verschillende diensten in feite op eigen gelegenheid

hun werkzaamheden blijven verrichten, Uit dien hoofde
. 

�

is de Commissie van oordeel, dat het van zeor voel

.- gewicht -
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gewicht zal zijn, wie de leiding over deze Oomm-issie 

van overleg zal hebben, Naar haar mening behoort ten 

volle het zwaartepunt gelegd te worden in het vinden 

van een persoon, die een zodanig.overwicht en een zoda� 

nigo hoge ambtelijke positie bekleedt, dat met redelijke 

zekerheid mag worél.en verwacht., dat hij de vereiste ooB.t--

dinatie en samenwerking metterdaad en bij voortduren 

tot stand bl'e ngt, De Voorzitter der Commissie van over

leg zal ervoor moeten waken, da.t de versohill�nde en 

dooreenlopende belangen, welke zich op het gebied van 

het verkrijgen van inlichtingen en het bevorderen der 

veiligheid voordoen, op redelijke wijze tegen elkaar 

worden afgewogen. 

De Commissie heeft zich allereerst afgevraagd of 

het wenselijk zou zijn de leiding o� to.dragen aa� een 

van de  Chefs van Staven, waarbij in he� bijzonder worde 

gedacht aan de Chef van de Generale Staf� De cense

qucntie hiervan zou evenwel zijn, dat het totale com

plex van het inwinnen van inlichtingen en het bevorderen 

van do veiligheid in de militaire sfeer v1or.dt gebracht, 

Gelet op de - ook politieke � bezwaren, welke aan deze 

oplossing verbonden zijn (deze bezwaren gelden a fortiori 

ten aanzien van de door de Commissio-Wijnveldt aanbevolen 

oplof!sing: één geunifioeorc1e dienst onder de Ge'nerale 

Staf), aoht 1e Commissie het. geraden ,de leiding van · de 

Commissie van overleg op te dragon aan do Minister

Prosident. De Commissie meent tot deze oplossing na 

ampele- .overweging te moeten adviseren, omdat naar haar 

- oordeel -
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oordeel in de persoon van de Minister-P�esident zowel 

de bestuUl:'lijke als de justitiële, zowel de burgerlijke 

als de militaire, zowel da binnenlandse als de buiten

landse belangen in gelijke mate tot hun reoht·kunnen 

komen. Bij haar beraadslagingen overwoog de Commissie, 

dat de aanwijzing van éen andere Minister èll;l.n .de 

Minister-President., onder_ de huidige omstandigheden ten

minst� het bezwaar met zioh kan brengen van verstoring 

van het evenwicht. Met.name èö.ent - althans voor de 

èerste tijd, nu de gerezen strubbell:ingen nog vers in 

het geheugen liggen - vel'n,e :i.en te worden, dat de 

cli�:msten, welke ressorteren onder de Minister, die met 

j de leiding van de Commissie van overleg wordt ,belast, 

door dè aanwijzing van èö.e Minister een preponderante 

positi0 zouden gaan innemen. Te zijn�r tijd - wanneer 

de verhoudingen ,ten deze meer gestabiliseerd mochten 

zijn geworden - zou aasgewenst alsnog overwogen kunnen 

worden de leiding van de Commissie van overleg b�j een 

andere Minister te doen berusten. 

Intussen verheelt de Commissie zioh niet, dat de 

door haar voorgestano oplossing om de Minister-President 

met·ae leiding van de Comnissie van overleg te belasten, 

aanvulling behoeft. Van de 'Minister-President zal tooh 

moeilijk verwacht et verlangd kunnen worden, dat �j 

als Voorzitter van de Commissie van overleg_zioh bij 

1'0ortdUren met a.e dagelijkse gr.ng van zaken zal inlaten. 

Voo.t het voeren van de leiding over de Commissie vatt 

overleg zal imme�s veel tijd en energie vereist worden�. 

- Het
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Het tijdsgebr.ek zal zioh voor áë-Minister�President 

sterk doen gevoelen. 

Teneinde daaraan tegemoet te komen, meent de Corrmis

sie, dat het aanbevel:i.ng zal verdienen om"behalve tot 

aanwiy.;; __ ng van de Minister-President tot Voorzitter van 

de Commissie van overleg.> over te gaan tot aanwijzing 

van een vice-vonrzitter, die dan teyens met de dagelijk-

� leiding van dè werkzaamheden belast zal moeten zijn. 

Het· komt der Commiss ie voor, dat deze net de dage

lijkse leiding belaste vice-voorzitter een hoogge

plaatst en met groot persoonl�jk gezag en overwicht be

kleed persoon buiten een bepaald administratief-ambte

lijk verband zal moeten zijno In d e  Connnissie van over

leg zal het gezag van de Vice-Voorzitter nog te groter 

zijn,, o;-,dat hij dit formeel direct aan de Min:i,ster

President ontleent. Het komt aer Commissie voor, dat 

in de persoon en in het gezag van deze vice-voorzitter, 

belast met de dagelijkse werkzaamheden, zomede in de 

persoon en het gezag van de Minister-Presidént, zulks

gevoegd bij ue administratieve coBrdinatie in het 

bovenaan-geduid bureau, voldoende waarborgen aanwezig 

zuilen zijn, dat strubbelingen� welke op het onder

havige gebied zozeer te duchten zijn•doordat ambtenaren 

van de verschillende inliohtingendienste{). uit dé band 

lopen, vermeden kunnen worden. De keuze :van de vice

voorzitter zal in het door de Commissie ontwikkelde 

schema ui ter aard Yan zeer groot gewicht zijn. Ofschoon 

zij aanvankelijlc (met name ook bij het overleg met de

� Oo�issie-Wijnveldt -

·1 ·
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heid, dat een hooggeplaatst lid van de zittende magistra

tuur of een gepensioneerde hoge ambtenaar daà.l'voor 

wordt aangezocht, moge de Com�issie, teneinde de mili

taire belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten 

komen en tevens om zo çl.icht mogelijk bij de voorstellen 

van de Commissio-Wijnveldt te blijven, in overweging 

geven de keus op ee:n sedert niet te lange tijd gepensi

onncerd officier te laten vallen. 

De Commissie heeft vervolgeqs een onderzoek inge

steld naar de vraag of do klachten, als zouden de orga

nen van de Rijkspolitie nodeloos op het gebied van de 

C .• V.D. of B.I.D. werkzaam zijn of zijn geweest, gefun

deerd zijn (punt d van do opd,racht, zie blz. l).

Daartoe heeft een bespreking plaats gevonden met de 

Heren Jhr.Mr.Dr, L. H.K.c: van Asch van Wijck en Mr, 

J.P.G. Goosson van de Afdeling Politie van het Ministe

rie van Justitie en de Horen Mr. L. Einthoven on J.G. 

Crabbendam van de Centrale Veiligheidsdienst. De Com

missie heeft daarbij de indruk gekregen, dat. er naar 

gestreefd wordt de samenwerking tussen de affteling 

Politie van hot Ministerie van Justitie en de leiding 

van de c.v.n. te verbeteren. Het contact mot de af

deling van de Hoer Pot loopt redelijk, terwijl het 

overleg m0t de overige afdelingen van de c.v.D.

in ontwikkeling is. Indien beide instanties 

- met ..
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met de nodige goede wil op deze weg voortgaan, mag 

worden verwacht, dat de gewenste samenwerking aanwezig 

zal zijn, Anders daarentegen liggen de vel:'houdingen 

niet betrekking tot _de samenwerking tussen ëe Centl'."ale 

Veiligheidsdienst en het Openbaar Ministerie (met name 

de Prooureur�-Generaal fgdo Directeuren van· Politie), 

f Deze samenwerking ontbreekt in het algemeen vrijwel nog 

geheel, Het is de, Commissie gebleken, dat het feit, 

dat het als "geheim 11 aangeduide Koninklijk Besluit van 

9 April 1946, waarbij de taak en c1e positie van de 

o. V, D, worden geregeld, niet aan de Procureprs-Generaal,

fgd, Directeuren van Politie ter kennis was gekomen,

tot deze situatie heeft bijgedragen')

Bovendien kan de Commissie zich niet geheel onttrek-

ken aa:1 de gedachtei, dat sommige Procureurs-Generaal, 

,fgd. Directeuren van Politie, die onder vigueur van het 

Rijkspolitiebesluit 1935 hun bemoeiingen tot� het niet

justi ti!:He inliohtingendienstwerk .konden uitstrekken, 

zich niet gaarne van dit terrein terugtrekken, ofschoon 

artikel ll, tw.eede lid, eerste volzin van het Politie

besluit 1945 daartoe aan.leiding moest ge�n, 

A�derzijds�klagen de Procureurs-Generaal, fgd.t 

Directeuren van Politie, er over, dat zij onkundig 

blijven van inlichtingen, welke de politie aan de 

C,V.D. verstrekt, hoewel dez.e inlichtingen van t.ut 

kunnen zijn bij de opsporing van strafbare feiten. 

- vandaar -

t) Intussen is, nadat vo:renbea.oelde bespreking had
plaats gev.onden, het K.B. van 9 April 1946:, aan
de Prooureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie,
toegezonden,

� de -
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· vandaar de door sormnige Procureq.rs-Generaal aan de

politie in hun ressort gegeven opdracht van alle aaq 

de o.v.D. te richten mededelingen aan de Procureur

Generaal afschrift' te zenden. Door de c.v.D. wordt hier

tegen bezwaar gemaakt; minder omdat men er bezwaar tegen 

zou hébben, dat de Procureurs-Generaal van alles.op d.e 
. -

hoogte zijn, ofschoon de taak van de Procureur-Generaal 

tot de justiti�le politiedienst (Rijk:spolitiezorg) is 

beperkt, maar wel omdat de p.t'aktijk veelal uitwijst, 

tràt de aan de Procureur-Generaal toegevoegde rijks-

reoheroheurs aan de hand van de verkt'egen inlichtingen 

nogmaals zelfstandip; eem onde�zoek instellen. 

Bovendien werd van de zijde van ·ae c. V.D. - naar het 

oordeel der Commissie niet ten onrechte - opgemerkt, 

qat de o.v.D. zijn gegevens van de politie via hul� 

offiot3ren van justitie verk.d_jgt, zodat verwacht mag 

worden dat het Openbaar Ministerie door deze hulp

officieren wordt ingelicht en het dus niet op de weg 

van de c. v. D. ligt het Openbaar Ministerie nogmaals op 

de hoogte te stellen. 

Al met al is de Commissie van oordeel, dat er ten 

aanzien van de samenwerking t-ussen o"v.D. en Openbaar 

Ministerie met het R:I.jk�roc.herohea:p:paraat nog zeer veel 

verbeterd kan worden. Een van de zijde van de Commissie 

bevorderde bespreking tussen enkele Procureurs-Generaal 

en de leiding van de Centrale Veilgheidsdienst heeft 

à�ellig tot een beter begrip vo8r elkaars pOsitie bij.. 

gedragena Duidelijke inst.n:i.e ties van hogerhand, bekend

making van de voorschriften aan de betl'okkenèn en het 

- voortdurend -
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voortdurend plegen van ove.l:'leg zl':.11.en echter naar de 

mening der Commissie noodzakelijk zijn cm uiteindelijk 

tcit een goede samenwerking te geraken. 

Tenslotte heeft de Commissie, overeenkomstig het 

gestelde in het slot van haar opdracht, het nodig· 

geoordeeld met de Commissic-Wijnveldt in overleg te 

treden. Op 19 November j, L hoef.t een bespreking met 

de leden dier Commissie pla�ts gevonden. Daarbij werd

er op gewezen, dat de Commissie in velerlei opzicht 

instemt met de bevindingen en gevolgtrekkingen van de 

Ooinmissie-Wijnvoldt, doch dai do Commissie anderzijds, 

, op gronden als hierboven in het rapport ontvouwd, op 

�.u}rele principi�le punten betreff,.mde de opbouw van de 

organisatie amendementen,zou willen voorstellen. 

De meerderheid van de leden van de Commissie

Wijnveldt verklaarde na.oen uitvoerige gedachtenwisse

ling haar inctomming met deze amendementen. Een der 

leden van laat�tgenoemde Commissie wenste echter zijn 

standpunt nader to formuleren en wel in de volgende zin 

"Indien aan het hoofd van de cot:rdinatie-commissie 

(bedoeld is de hierboven op blz.15 e.v. aangeduide 

Cou:1issie van overleg) zal komen te staan een militair 

deskundige, die volkomen op de hoogte is \ran de eisen, 

welke uit een militai·r oogpunt aan de inlichtingen- en 

vei�igheidsdiensten moeten worden gesteld, indien aan 

om zijn zi.enswijze - in overeenstemming uiteraard met 

die van de Ohef van de Generale Staf - te doen prae

- valeren 
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vala:ren, en indien verzekerd is, dat het gehele appa

raat in geval van staat van oorlog, in geval van staat 

van beleg en in geval van uitgebroken oorlog - burger� 

oorlog daaronder begrepen - Qnder de bevelen van de 

hoogste militaire autoriteit komt, dan aoht ik de 

tot standkoming van het voorstel van U�Commissie een 

zeer grote stap in de goede richting, al geef ik de 

voorkeur aan de door de Commissie-Wijnveldt u±teenge- 1k 

zette zienswijze." 

Met het vorens.taande meent de Conmissie c.on clo haar 

verstrekte opdracht te hebben voldaan. Resumerend moge 

zij t.a.v. de punten a, b en c het volgende naar voren 

brengen • 

Wat het gestelde onder a betreft, meent zij, dat het 

geen aanbeveling verdient dé centrale Veiligheidsdienst, 

zoals door de Commissie-Vlijnveldt was voorgesteld, te 

reorganiseren in dier voege, dat deze wordt geinoorpo

reerd in de afdeling GG s. 3b van' de Generale Staf" De 

· Commissie geeft er de voorkeur aan de Oen·trale Veilig-

heidsdienst over te brengen naar het Ministerie van

Binnenlandse Zaken. In het hierboven'ontwikkelde schema

werd de plaats van de Buitenlandse Inlichtingendienst

mede betrokken.

,Ten aanzien van het gestelde sub b zij opgemerkt, 

dat behoudens de hierboven op blz. 5 e.v. gegeven taak

omsohrijving een scherpere afbakening van de 'werkzaam

heden van de Centrale Vefligheidsdienst en de pPlitie-

- organen

- de ..
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frgane� niet nodig is, nog daargelaten of zij mogelijk 

zou zijn. Hierbij moge er tevens aan herinnerd worden, 

dat de gebreken; wetk:e zich tot dusverre hebben voorge

daan, zich zeker niét zozeer hebben gemanifesteerd in 

dà_làgere niveau 1 s; doch dat de nodige verbeteringen 

bij uitstek worden vereiát ih de e�bóUw en de oo6rdi

natie van de leiding. De Commissie vertrouwt, dat de 

hieromtrent door. haar gedane aanbevelingen ten deze 

een oplossing zullen geven. 

Wel moge de Commissie nog mot klem aanbevelen, dat 

de taken van de verschillende inlichtingendiensten 

duidelijk bij K�B. worden vastgelegd. Dit K.B. ware 

in verba�d met het geheim karakter van de inhoud welis

\ waar niet op de gebruikelijke wijz� te publiceren, d.ooh 

anderzijds v,el aan� betro!,èi;:e.!l autoriteiten ter 

kennis te brengen. 

Wat vervolgens het gestelde sub o betreft, meent 

.de Commissie, �t de vereiste samenwerking bereikt kan 

worden door de hierboven reeds gememoreerde instructie, 

dat de verschillende diensten en de daarbij ingeschakelde 

personen en instanties langs de hiërarchieke weg hun 

activiteiten en bevindingen steeds prompt hebben door 

te geven, waarna de vereiste c,o�rdinatie en samem<Jer

king middels de hierboven omschreven Commissie van 

overleg en het daaraan vcr9onden Bureau verkregen 

kunnen worden, terwijl ook overigeoo een yoortdurend 

rechtstreeks oo hartelijk overleg tussen de leiding v 

de c.v.n, en de Procureurs-generaal, fgd. 

van Poli tie, met kracht bevorderd worèlè, 

�de ... 
I 
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De Commissie, hiermede aan het eind van haar taak

komenàe; moge Uwer Excellentie, indien zij zioh met dit

rapport kari verenigen, in overweging geven,gevolg te

geven aán de aanbevelingen van de Comnissie-Wijnveldt,

voorzover daarva_n in dit raPPort niet wordt afgeweken en

overigens te hancielen zoals in dit rapport werd aange-

geven.

Als hoofdpunten van de in haar rapport neergelegde

suggesties moge de Commissie resumerend noemen: ';

a. vaststelling van een duidelijke afbakening van de

taken der verschillend� inlichtingen- en veilig

heidsdiensten (blz. 5 t/m 12 vnn het rapport);

b. onderbrenging van de verschillende inliohtingen

en veiligheidsdiensten onder de Departementen
,· 

van algemeen bestuur, waaronder zij �aar hun aard.

en taak behoren te ressor teren (blz. -12 t/m l,li.

van het rapport); dit zou voo7 de c. V.D. oen over

gang naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken

betekenen; de Bo I.D. ware evenwel uit practische'

overwegingen-onder de Minister-President ge

plaatst te la ten (blz. 13 en. 14- van hot !'apport);
'

, 

o. coördinatie van de verschillende inlichtingen-

en veiligheiqsdiensten in eon Commissie van

overleg, die ware samen to stellen uit de hoofden

van oo verschillende inlichtingen- en veiligheids

diensten (blz. l� van het rapport);

�t 

, 1

d. het presidium va�
e

Commissie van overleg ware al

thans voorlopig in handen te leggen van de Minister

Presiaeat, terwijl de dagelijkse- leiding ware op

te -
' 

� de -
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te dragen aan een vice-voorzitter. De keus van 

deze vioe�voorzitter ware met èle meest mogelijke 

zorg te bepàlen (biz. 17 t/m 21 van het rapport); 

e. instelling van een klein Bureau voor de Commissie

van overleg (blz. 15 t/m 17 van het rapp�rt);

f. te bevorderen ware het voronstaanc1o bij K. B. w,st

loggen onder intrekking van vroegere daarmede.

strijdige formele regelingen. Gemakshalve veroor�

looft de Commissie zich oen ontwerp-K. B,, hetwelk

daartoe strekt, als bijlage dezes aan Uwe Excel

lentie voor te leggeno

Haar rapport hiermede afsluitend, spreekt de Com-

missie tenslotte gaarne haar bijzondere dan1<: uit voor 

het in haar gestelde vertrouwen. 

's-G�V&NHAGE, 22 Januari 1949. 

Dr. M.J. PRII\lSEN, VOORZITTER, 

Mr. C.L. W. FOCK,. 

Jhr. E.J. VAN HOLTHE, 

Mr. H.J. KRULS, 

Mr. J, C, TENKINf<:. 
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DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN. 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN NR. 2076 AFD. Kabinet. 

BETREFFEN DE 
bespreking. 

-

"S-GRAVENHAGE. 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN. 

13 September 1948. 

Zoals U wellicht bekend is, heeft de toenmalige Minister
Fresident bij beschikking van 30 Juni 1948 een commissie inge
steld met da opdra.cht zich nader uit te spreken omtrent de door 
de CJ�oï ssie Wïj���:igestelde reorganisatie van de p V D, •Aan'- eze onder mijn p lidium staande Commissie werd daarbij 
tevens o.m. opgedragen, na te gaan ot de klachten, als zouden de 
organen van de Rijkspolitie nocloloos op·het gebied van de CV D 
ot B I D werkzaam zijn of geweest zijn, gefundeerd zijn. 
Ter gevolggeving aan deze opdracht stelt de Camnissie zich voor 
u, desgewenst te zamen met een door U aan te wijzen ambtenaar 
van de C V D , hieromtrent te horen. Ik moge U uitnodigen daartoe 
op Woensdag 22 September a.s. des morgens om 10.4-5 uur in een 
vergadering der Commissie, welke gehouden wordt in het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, Binnenhof 19, met evenbedoelde ambtenaar 
van de C V D aanwezig te willen zijn. Het ligt in het voornemen 
der Commissie, Jhr.Mr.Dr.L.H.K.C. van Asch van Wijck en 
Mr.J • P. G. Gooseen, nadat te voren om 10 uur zullen .zijn ge-
hoord, in Uw bijzijn om .45 =�cader te horen. 

��-
(Dr.M.J.Prinsen) 

de Hoogedelgestrenge Heer Mr.L.Einthoven 
No.4 Plein 1813 

DEN HAAG-. 

"' 

@ 5646 • '41 • K 983 































.. 

Lw 652 - 1000 - 1918 

vM/vR.2714. 's-GRAVENHAGE, 20 Mei 1948. 

Aan Zijne Excellentie ue Minister-President,
Plein 1813 No.4, 

� te 's-G R A V E N H A G E. 
✓ 

�Jl"
JY 

'{� 
Waarde Ambtgenoot, 

\ 
Betr.: Uw brieven d.d. 8 Apri� 5 Mei 1948 •.
In verband met Uw beide hierboven aangeduide brieven en in 

aansluiting aan het telefonisch gesprek, dat ik dienaangaande me
U had, moge ik U het volgende voorstellen: 

12 Er worde een Commissie ingesteld, die tot taak heeft: 

§• de werkzaarnheden van de Centrale Veiligheidsdienst ener/ 
en de politieorganen (Rijks- en Gemeentepolitie en Mare
chaussee) anderzijds zo scherp mogelijk af te bakenen; , 

b".,o bindende richtlijnen te ontwerpen voor een goede samen- ' 
- · werking tussen de Centrale Veiligheidsdienst enerzijds en

de organen van justitie en politie anderzijds; 
.Q.• na te gaan, of de klachten, als zouden organen van Rijks

politie nodeloos op het gebied van de Centrale Veiligheids 
dienst werkzaam zijn of geweest zijn, gefundeerd zijn. 

22 Deze Commissie worde samengesteld uit: 

�- een vertegenwoordiger van Uw Departement; 
b. een vertegenwoordiger van het Departement van Binnenlandse

Zaken (ik denk àan Dr.Prinsen, die dan eventueel voorzit
ter der Commissie zou kunnen zijn; 

c. een vertegenwoordiger van het Departement van Justitie
(ik denk aan mijn Secretaris-Generaal); 

d. een vertegenwoordiger van het Departement van Oorlog.

Gaarne beveel ik dit voorstel in Uw aandacht aan.

Met vriendelijke groet,
Steeds gaarne, 

Uw, 

/� 



C:8NTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No.B.21209.-

typ.: SvD. Dict. V. 

1 s-Gravenhage
1 

24 Sept. 194?.
, �avastraat 68. 

G E. H p. I M. 
1 

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen enkele aanw1Jz1n• 
gen voor de voorlopige oprichting van een organisatie van sta
kingsbrekers uitgaande van het Nationaal Comité HandhaviJ;1g Rijks,a 
eenhei,d. 

NATIONAAL Cóï,HTE HANDHAVING RIJKSEENHEID 
Voorzitter: Prof.: Mr.P.s.Gerbrandy .• 

Centraal Bureaut Andries BickerwBg 5 1 's-Gravenhage, 
Telefoon 330295. . • . , 

��---���-----�•-�------�-----------�--�------------------�----�-

• 
Aap.wijzingen voor d� voorlopige oprichting van ee,n Org_a11,isatte 

d'P· St_alüng ·sbrekervs. 

.+i1le�ding • 

Deze aanwijzingen zijn bedoel,d om in de kortst, r,10.lte..l.i..ilQ! 
i,i_j_d een ov�rzicht te krijgen oyer h�t �ap.taJ. personen, zowel· 
mánnen als vrouwen dat bereid is zich bij het uitbreken van een 
politieke staking Î-er beschikking te stellen als stakingsbreker. 
(S.B.). 

Zodra deze gegevens beschikbaar, zijn t zal nader overleg 
worden gepleegd met de plaatselijke e,n provinciale comit� 's om de 
organisatie verder uit te bouwen. Met het oog op de politieke 
ontw�kkeling is het thahs echte:!'.' zaak om zo snc_,-,_ mogelijk een be• 
gin Vçl,!l een orzanisatie tot stand te brengen, .ié.-,arop in geval van 
nood �an worden doorgewerkt. Daarom is de opzet zo eenvoudig 
mogelijk gehouden. 

GEBRUIK VAN DE ORGANISATIE. 

De s.B.'s zullen alleen worden ingezet tégen politieke 
stal-cin,gen (ook ·wilde politieke stakingen) die ton doel hebben om 
het normale economische leven in den Staat te doso1�ganiseren. 

De s-.B. 1 s.zullen niet worden ihgczet bij normale geschil
len ovér lonen en arboidsvoorwaa:Pden, d�c g.cen po,lit_iek doel 

.h0bbon. 

AAN: 
Z.E •. de Mi:Q.ister-Presidcnt·
Z �-E t-: de Mirlist9lr van Binnenlandse Za:lrnn

•Z.E� de Ministör-:·-van Justitie -
Dhr;Hoófdcommissaris van Pöli tie

t ,Amsterdam
Dhr�Höofdcommissaris van Politie, Rotterdam
Dhr�Hoofdcornmissaris van Politie, Den Haag
Dhr�Hoqfdcon�nissaris van Politie, Utrecht
Dhr.Hoofdcommi:isaris van Politie,- Groningen.

/ 
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DE OPZ3T VAN POLITIEKE.ST.AICIJlfillli• 

De ervaringen in .AJ:�erika en Engeland opgedaan h�bben 
g ëlee-rd: _ -
a. dat .het politieke doel van dergelijke t1e.struétieve stakingen 
vaak ·gecamoufleerd is als norm.ale loon"." of arbeidsvo0rwa11rden
staking; 

,,,:-.:b. dat zij steeds uitbreken op de sti'e,tegisch meest·belangrijke
.,,· ·:plmtèn van het bedrijfsleven, zoals in het_ mijnbedrijf, het ver� 

4, __ . '.: · _ke�.r·; de voedsel voorziening enz � l f:ea.rdoor het gehele economische 
leven van de Staat wordt be-dreigct. 

Dergelijke zeer kwetaba:1'e delen van het bedrijfsleven 
z1Jn de havens, de mijnen, de spooi-.en tramwegen, . de overige 

�verkeersmiddelen, zoal$ het wegverkeer, het binnenscheepvaartver
. keer, de z�escheepvaart, de_ P.,'l'. T • ep.z • 

. ,., .. , 

Voorts. de voedselvoorziening, het kolent.ra.nsp'ort en de
. benzinetoevoel', de openbare diensten en bedrijven. e.nz .... _ 

Voorts is h�t rii'ef waarschijnlijk, dat .men· dadelijk ·een--,ügemere • 
staking zal proclameren, omdat verschillende vakvex�n2.g.1_., 
daaraan niet zouden r1illen deelnemen en�_er een geweldige· reactie 
onder het publiek zou ontstaan. 

Eaar men zal b.v. kunnen beginnen met een hay,:,nsta.king, 
. die-zich daarna voortdurend meer zou uitbreid.en. De meGst ge

schikte·· punten vo_or_ het, doen ui tb1�eken '•,fan een staking, die des
organisatiçJ väi1 · het bedriJfsJ:even tcn..:çLoel he0ft? zijn uit de
aard der· zaak çl.e dichtbevolkte steden en :!_n'.ëi1strie(wnt,ra, naar 
de directe gevolgen voor-de ·stadsbevollring zich ook het eerste 
zullen. doen gevoelen.· vooral het platte land zal de ste.king s·bre-
kors ID:Oeten opleveren. 

DE GEOGRA..PHISCHE STRATEGISCHE PUI'ITEN· IN ONS LAl'D.·· · - Deze strategische punten zijn de grotè- bavens·, de knoop
pUhtèn van binnenvaartverkeer-1 de dichtstbevolkte dele!). va.n het
land, waar de voedselvoorziening het eerst vastloopt. Dit zijn 
de redenen waarom de verlrnersstak;i.ng in Lo.na.en· w.e:rd georganisCGrd . .-
Vo'or ons land zijn die· strategischo pU1.'1ten o.a. dè havensteden 

-Amsterdam en Rotterdam, Delfzijl (als reservehavon); de spoorweg-
knooppunten Amersfoort, Utrecht, Zwolle, d,eri Bosch; alle plaatsen 
waar de Provinciale Electrische Bedrijven zijn: Dén Haag·, Gr<:>nin-
gen, do Mijnstreek, de Zaanstreek (v�edseJ.v.oorziening) enz. 

BENODI.GD AANTAL STNÇINqQ_BREKERS 1 . ·· : . 
� Omdat het niet gaat .om de beheevsing ven _QJ);�_punten van 

het land maar slechts van de belangrijke steden en i�dustriege
biecl.en zal een organisatie van enkele tienduizenden· _$tq.king sbre
kcrs al van grote betekenis kunnen zijn. 

hJ-J'TWïJZii'füj!N VOOR DE OPRICHTING VAl{ DE S .B •• ORGANISATlt&§.
· Het verdient aanbevoij,ng dat do plaatselijke Com.ité's eon 

com1:issie ins-tollen tot werving van S .B. 1 s. Ree a2.ntaL aan to rJBl'

von s.B.'s zal ·-ten.mirlste l-% moeten-bedragen ·van het ·aantal ziele:;: 
• ,.. 

-� ;, ' , ,__ • 1 der gemeente. . . 
Vorder wordÉm' i:r1gewacht e&n opgave .:van he't · ao.nte.l tor bo

schiklüng gestelde ,.vrp,cht. èn personenauto I s te s::_:;l:l:tsen j_n twee 
0n rneérzitsauto I s en 'ven de vracht2u.to,1 s. onder opgave v�:n het drac.g
verlilogen en tonnen en motorrijwielen. - Voorshands kan· worden volstE,Em met do j_nvulling ven lijs-
ten vw onderstaand model. 

- 3 -
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............. ______ ........ _ .. ____________________ .,.._ .. __ ... _ .............. ___ .,.._.,. ____ .. ________ ..

Naam on 
voornaam 

Adres ];3eroep Ouderdom Stelt beschikbaar 
---�-----------------

vracht 
auto's 

porsonen motor-
auto 1 s rij-

riiulon • 
..,..,.._.,.. __ ........... -................ _._._ .................... � ............... --.!-............................ ..._....,_ ....... __ � ......... _ .. 

Siü-:CNWEPJGNG MET ANDERE VERENIGINGEN• 
11P •P---- -·--

Hoewel het aanbeveling verdient om waar zulks megolijk is 
samen to werken mot andere verenigingen, zoals hot Nationaal 
Rèvoil en rechtse politieke partijen onz" onz. ,\1ordt j_n het ge• 
heel overgelaten aan do plaatselijke comité 1 s. 

Het ligt voorshands in de bedoeling, dät de s.-B.'s zoveel 
mogelijk zullen worden ingozet in de provincies van hun inwoning, 
zu_lh:s, · om aah eventuele vervoorsmocilijkhc0.en het hooft te kunnen 
bieden. Hot ïs nood.zakelijk dat de provincialo comit�' s zich 
orj_ënteron ten aanzien va.n de benodigde s.B. J s voor de moest be
dro:i.e;do vitale bedrijven in hun provincie, zulks ih s8.ï!1enwerking 
mot de plaatselijke comitd's, teneinde ter zake concrete plan��on 
op te kunnen maken in het tweede st2.dium van opbouw der S .B.org2-
nisatie • 

TIJDSTIP VA[ __ INDIENING DER WERVINGSLIJSTEN. 

Jn verband mot de kr.:j_tie)fç .'.Qülit_i_e..k,.c toestand wordt aéJ.11.__g.Q.
§J_op.z_,en Qll,;. l]..e.t zo spQ_@_g_ .m.og_oli__jJc _:gi_s:1ienon�_v�on cl.q_..JJ2.t...'-:iA&,slwto..n.

De indiening- van do eerste lijst dient t� geschieden zo
dra hot aantal aangoworvoncr1% van hot aantal zioloh der gomoente 
bedraagt of indien mon,mcont het maximum 2.v.ntal aan to werven 
S .B. 1 .s to he-bbr-m berü'iktt 

Nagekomen aanwervingen van S.B� 1 � kunnen op een aan'VUl
lingslijst 1wrdon ingodicnd • 

HET HOOFD VAN DE 
�ENTRAIB VEILIGtillIDSDIENST 
Namens deze: 

L. L. van Lao1°e.
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