
No. 51. VERTROUWELIJK

B E S L U I T van 8 Augustus 1949, hou-
dende nadere regelen met betrekking tot de
organisatie, de werkwijze, de taak en de
samenwerking van de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten.

WlJ JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op de voordracht van Onze Minister-President van 16 Mei 1949,
No. 20431;

Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regelen te stellen met
betrekking tot de organisatie, de werkwijze, de taak en de samen-
werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

De Raad van State gehoord (advies 'van 21 Juni 1949, no. 66):

Gezien het nader rapport van Onze Minister-President van 30 Juli
1949, no. 22801;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK I

De Binnenlandse Veiligheidsdienst

Artikel l
Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst, ressorterend onder Onze

Minister van Binnenlandse Zaken. -

Artikel 2
1. De taak van de Binnenlandse Veiligheidsdienst omvat:
a, het inwinnen van gegevens omtrent alle personen, die van

een staatsgevaarlijke activiteit of neiging daartoe ten opzichte van
Nederland of met Nederland bevriende buitenlandse mogendheden
blijk geven of-hebben gegeven;

b. het inwinnen van gegevens omtrent extremistische stromingen;
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c. het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle vitale en
kwetsbare overheids- en particuliere instellingen en bedrijven;

d. het verrichten van al hetgeen voor een goede functionnering
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst noodzakelijk is;

e. het onderhouden van verbindingen met de overeenkomstige
inlichtingen- en veiligheidsdiensten van bevriende buitenlandse
mogendheden,

2. De Dienst bezit generlei executieve bevoegdheden.

Artikel 3
1. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is verant-

woordelijk aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken; hij stelt
Onze Minister — ook uit eigen beweging — bij voortduren op de
hoogte van al hetgeen van belang kan zijn.

2. Onze Minister .van Binnenlandse Zaken draagt zorg, dat het-
geen hem ingevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt
doorgegeven aan die Ministers, die naar de aard van de hun toe-
vertrouwde zorg bij de inlichtingen belang hebben.

3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan bepalen, met toe-
stemming 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
gebracht.

Artikel 4
Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan, in overeenstemming

met de hierbij betrokken Ministers en Overheidsorganen, bepalen,
dat bepaalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressor-
terend, onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken
Minister of het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun
ambt voortvloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaam-
heden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Deze
werkzaamheden worden verricht in nauw en voortdurend overleg
met het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Artikel 5
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 gewaar-
borgd.

Artikel 6
1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Binnenlandse

Veiligheidsdienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van
Hoofdstuk V van de Rijksbegroting.



2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven.

3. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst k gehouden
mede terzake van de geheime uitgaven aan Onze Minister van
Binnenlandse Zaken of door hem aan te wijzen personen, alle ge-
wenste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 7

Het materieel — mét inbegrip van gebouwen — in gebruik bij de
Centrale Veiligheidsdienst, gaat over naar de Binnenlandse Veilig-
heidsdienst.

Artikel 8
Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan nadere voorschriften

geven nopens de organisatie, de werkwijze en het beheer van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst.

HOOFDSTUK II

De Buitenlandse Inlichtingendienst

Artikel 9
Er is een Buitenlandse Inlichtingendienst,. ressorterende onder

Onze Minister van Algemene Zaken.

Artikel 10

De taak van de Buitenlandse Inlichtingendienst omvat het in-
winnen van gegevens in het buitenland, welke voor het buitenlands
beleid van belang zijn, alsmede omtrent de activiteit van personen
in het buitenland, die voor de binnenlandse veiligheid een gevaar
kunnen opleveren.

Artikel 11
1. Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst is verant-

woordelijk aan Onze Minister van Algemene Zaken; hij draagt de
titel van Regeringscommissaris in algemene dienst; hij stelt Onze
Minister — ook uit eigen beweging — bij voortduren op de hoogte
van al hetgeen van belang kan zijn.

2. Onze Minister van Algemene Zaken draagt zorg, dat hetgeen
hem ingevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt
doorgegeven aan die Ministers, die naar de aard van de hun toe-
vertrouwde zorg bij de inlichtingen belang hebben.

3. Onze Minister van Algemene Zaken kan bepalen, met toe-
stemming van On/e hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door
of namens het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst recht-
streeks ter kennis van overheidsorganen en -diensten worden gebracht.



4. Door Onze Minister van Algemene Zaken of, met zijn mach-
tiging, door of vanwege het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingen-
dienst, worden aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken zo nodig
voorstellen gedaaii tot het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Artikel 12
1. Onze Minister van Algemene Zaken kan, in overeenstemming

met de hierbij betrokken Ministers en overheidsorganen, bepalen,
dat bepaalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressor-
terend, onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken
Minister of het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun
ambt voortvloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaam-
heden ten behoeve van de Buitenlandse Inlichtingendienst. Boven-
.dien kan de Buitenlandse Inlichtingendienst gebruik maken van
eigen ambtenaren, die aan overheidsorganen worden verbonden. De
hiervoren bedeelde categorieën van ambtenaren, verrichten hun werk-
zaamheden in nauw en voortdurend overleg met onderscheidenlijk
in opdracht van het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst.

2. Indien andere personen, als bedoeld in het vorige lid, voor
het inwinnen van geheime inlichtingen naar het buitenland worden
uitgezonden, geschiedt zulks steeds door of in overleg met het Hoofd
van de Buitenlandse Inlichtingendienst.

Artikel 13

Het, Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst draagt zorg,
dat de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit
zij afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging •• van
die inlichtingen werkzame personen naar behoren worden gewaar-
borgd.

Artikel 14

1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Buitenlandse
Inlichtingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van
Hoofdstuk IIA der Rijksbegroting.

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven.

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

Artikel 15
Onze Minister van Algemene Zaken kan nadere voorschriften

geveji omtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de
Buitenlandse Inlichtingendienst.



HOOFDSTUK III

De Marine Inlichtingendienst

Artikel 16
Er is een Marine Inlichtingendienst, ressorterend onder Onze

Minister van Marine.
Artikel 17

De taak van de Marine Inlichtingendienst omvat het inwinnen
van gegevens, welke nodig zijn voor:

a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Konink-
lijke Marine;

b. de bescherming van maritieme geheimen;
c. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage

aan maritieme objecten;
d. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel,

wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik bij de
Koninklijke Marine;

e. het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke propaganda
onder het Marinepersoneel.

Artikel 18
1. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst ressorteert ónder

de Chef van de Marinestaf; hij is aan Onze Minister van Marine
verantwoordelijk en stelt hem — ook uit eigen beweging — bij
voortduren op de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn.

2. Onze Minister van Marine draagt zorg, dat hetgeen hem in-
gevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorge-
geven aan die Ministers, die naar de aard van de hun toevertrouwde
zorg bij de inlichtingen belang hebben.

3. Onze Minister van Marine kan bepalen, met toestemming van
Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namens
het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis
van Overheidsorganen en -diensten worden gebracht.

Artikel 19
1. Onze Minister van Marine kan, in overeenstemming met de

hierbij betrokken Ministers en overheidsorganen, bepalen, dat be-
paalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressorterend,
onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of
het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt voort-
vloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaamheden, ten
behoeve van de Marine Inlichtingendienst. Deze werkzaamheden
zullen worden verricht in nauw en voortdurend overleg niét het
Hoofd van de Marine Inlichfmgendienst.



2. De Marine Inlichtingendienst is bevoegd voor het verkrijgen
van gegevens zich in het Rijk in Europa mede te wenden tot de
burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die geacht kunnen
worden deze gegevens te kunnen verstrekken. De Marine Inlichtingen-
dienst handelt hierbij in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

3. Artikel 12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20
Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst draagt zorg, dat de

geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij af-
komstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van die
hïlichjtingen werkzame personen naar behoren worden gewaarborgd.

Artikel 21
1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Marine Inlich-

tingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van Hoofd-
stuk VIIIB der Rijksbegroting.

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven.

3. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst is gehouden mede
terzake Van de besteding van de geheime uitgaven aan Onze Minister
van Marine óf door hem aan te wijzen personen, alle gewenste
inlichtingen te verschaffen.

Artikel 22
Onze Minister van Marine kan nadere voorschriften geven omtrent

de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Marine Inlichtingen-
dienst.

HOOFDSTUK IV

De Militaire Inlichtingendienst
Artikel 23

Er is een Militaire Inlichtingendienst, ressorterend onder Onze
Minister van Oorlog.

Artikel 24
De taak van de Militaire Inlichtingendienst omvat het inwinnen

van gegevens, welke nodig zijn voor:
1. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Konink-

lijke Landmacht;
2. de mobilisatie en concentratie der Land- en Luchtstrijdkrachten

en de voorbereiding daarvan;



3. het uitoefenen van het militair gezag en het handhaven van
orde en rust in geVal de staat van. oorlog of 'de staat van beleg
is ingetreden;

4. de bescherming van militaire geheimen;
5. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage aan

militaire objecten;
6. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel,

wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik bij de
Land- en Luchtstrijdkrachten;

7. het tijdig onderkennen van ondermijnende Politieke Propa^
ganda in de Koninklijke Landmacht.

Artikel 25

1. Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst ressorteert onder
de Chef van Generale Staf; hij is aan Onze Minister van Oorlog
verantwoordelijk en stelt hem — ook uit eigen beweging — bij
voortduren op de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn.

2. Onze Minister van Oorlog draagt zorg, dat hetge^n hem inge-
volge hét eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven
aan die Ministers, die naar de aard van de hun toevertrouwde zorg
bij de inlichtingen belang hebben.

3. Onze Minister van Oorlog kan bepalen, met toestemming van
Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namens
het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis
van Overheidsorganen en -diensten worden gebracht.

Artikel 26

1. Onze Minister van Oorlog kan, in overeenstemming met de
hierbij betrokken Ministers en overheidsorganen, bepalen, dat be-
paalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressorterend,
onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of
het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt voort-
vloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaamheden ten be-
hoeve van de Militaire Inlichtingendienst. Deze werkzaamheden
zullen worden verricht in nauw en voortdurend overleg met het
Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst.

2. De Militaire Inlichtingendienst is .bevoegd voor het verkrijgen
van gegevens dch in het Rijk in Europa mede te wenden tot de
burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die geacht kunnen
worden die gegevens te kunnen verstrekken, De Militaire Inlichtingen-
dienst handelt daarbij in nauw en voortdurend overleg met het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

3. Artikel 12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.



Artikel 27

Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst draagt zorg, dat
de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij
afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de tot verkrijging van
die inlichtingen werkzame personen naar behoren worden gewaar-
borgd.

Artikel 28
1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Militaire Inlich-

tingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van Hoofd-
Stuk VHIA der Rijksbegroting.

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven.

3. Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst is gehouden
mede ter zake van de besteding, van de geheime uitgaven aan Onze
Minister van Oorlog of door hem aan te wijzen personen, alle
gewenste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 29
Onze Minister van Oorlog kan nadere voorschriften geven om-

trent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Militaire
Inlichtingendienst.

HOOFDSTUK V
Verhouding van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

onderling

Artikel 30
De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verlenen elkaar — in het

bijzonder ook door het uitwisselen van gegevens — zoveel mogelijk
medewerking.

HOOFDSTUK VI

Verhouding van het Openbaar Ministerie en de politie tot de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Artikel 31
Het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal, als fungerend

Directeuren van Politie, de ambtenaren van gemeentepolitie, die
van het Korps Rijkspolitie, die van het Wapen der Koninklijke
Marechaussee, en de bijzondere ambtenaren van Rijkspolitie doen
onverwijld mededeling aan de betrokken inlichtingen- en veiligheids-
dienst van alle te hunner kennis komende feiten en gegevens, welke
voor die dienst in verband met de daaraan opgedragen taak, van
belang kunnen zijn.



Artikel 32

1. Indien er enige aanwijzing bestaat, dat bij het instellen of
voortzetten van een strafrechtelijk of administratief onderzoek of.
bij het treffen of voortzetten van een maatregel van dien aard dan
wel bij het instellen of voortzetten van een strafvervolging de be-
langen, welke aan een Nederlandse inlichtingen- of veiligheidsdienst
zijn opgedragen, zijn betrokken, gaan het Openbaar Ministerie en
de Procureurs-Generaal, als fungerend Directeuren van Politie,
daartoe, behoudens in gevallen van dringende noodzaak, eerst over,
nadat terzake met de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst
overleg is gepleegd.

2. Onverminderd de verplichtingen, voortvloeiende uit het Wet-
boek van Strafvordering, kunnen de Hoofden van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten in daartoe aanleiding gevende gevallen zich uit
eigen beweging tot de Procureur-Generaal, fungerend Directeur van
Politie, of de Officier van Justitie wenden teneinde diens beslissing
omtrent het opschorten van een strafrechtelijk of administratief
onderzoek, van een maatregel van dien aard, dan wel van een straf-
vervolging te verkrijgen.

Artikel 33
De wijze van het doen der mededelingen, als bedoeld in artikel 31,

voor zover zulks het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal
als fungerend Directeuren van Politie, het Korps Rijkspolitie en de
bijzondere ambtenaren van Rijkspoitie betreft, geschiedt volgens aan-
wijzingen, door Onze Minister van Justitie te geven, en voor zoveel
de ambtenaren van gemeentepolitie en het Wapen der Koninklijke
Marechaussee betreft, volgens door de Chef van het betrokken Korps
te geven voorschriften!

HOOFDSTUK VII

De Commissie van Coördinatie

Artikel 34
1. Er is een Commissie van Coördinatie, welke tot taak heeft:
a. er voor te waken, dat de werkzaamheden van de inlichtingen-

en veiligheidsdiensten, zowel onderling als met het Openbaar Mini-
sterie, de Procureurs-Generaal als fungerend Directeuren van Politie
en de politie, naar behoren 'Worden gecoördineerd;

b. te bevorderen dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten elkaar
naar behoren van de te hunner beschikking komende gegevens op de
hoogte houden;

c. de Regering door middel van overzichtsrapporten op de hoogte
te stellen van al hetgeen voor Haar van belang kan zijn.
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2. Onze Minister-President treedt op als Voorzitter van de
Commissie. Door Ons kunnen, op voordracht van Onze Minister-
President en Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken,
van Oorlog en van Marine een vice-voorzitter en een secretaris
worden benoemd.

3. Ambtshalve zijn lid van de Commissie:
a. het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst;
b. het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst;
c. het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst;
d. het Hooijd van de Militaire Inlichtingendienst;
e. een door Onze Minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzen

vertegenwoordiger;
ƒ. een door Onze Minister van Justitie aan te wijzen vertegen-

woordiger van de Afdeling Politie van het Ministerie van Justitie.

4. Onze Minister-President kan op voorstel van Onze, in het
tweede lid genoemde Ministers, bovendien andere leden in de Com-
missie benoemen. Deze leden treden om de drie jaren af en zijn
terstond weder benoembaar. Hij die tot lid is benoemd ter vervulling
van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip,
waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden.

5. Aan de vice-voorzitter en de secretaris kan als zodanig bezol-
diging worden toegekend; indien de secretaris geen lid is van de
Commissie heeft hij daarin raadgevende stem.

Artikel 35
De beraadslagingen en de briefwisseling van de Commissie zijn

geheim, tenzij de Commissie de geheimhouding opheft.

Artikel 36
De Commissie is bevoegd niet-leden uit te nodigen, de vergade-

ringen tot het verstrekken van inlichtingen onder geheimhouding
bij te wonen.

Artikel 37

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende
op die van zijn dagtekening.

2. Op dat tijdstip vervallen de Koninklijke besluiten van
16 Februari 1946, no. l, en van 9 April 1946, no. 27.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze
Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie, van Binnenlandse
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Zaken, van Oorlog, van Marine en van Financiën zijn, ieder voor
zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 8 Augustus 1949.
JULIANA.

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,

W. DREES.

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,
W. DREES.

De Minister van Justitie,
WUERS.

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,
J. R. H. VAN SCHAIK.

De Minister van Oorlog,
SCHOKKING.

De Minister van Marine,
SCHOKKING.

De Minister van Financiën,
P. LIEFTINCK.

De Minister van Economische Zaken,
VAN DEN BRINK.


