PUBLICATIEBLAD
LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 14de juni 1960 regelende de organisatie van de inlichtingendienst.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE WAARNEMENDE GOUVERNEUR
van de Nederlandse Antillen,

0

...

In overweging genomen hebbende:
dat het ter uitvoering van artikel 2, derde lid, van
de Politieregeling 1957 (P.B. 1957, no. 37) noodzakelijk is
de organisatie van de inlichtingendienst bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, te regelen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten :
Artikel 1
1. Er is een politiele inlichtingendienst, ressorterend
onder de Minister van Justitie.
2. De Minister van Justitie bedient zich bij de leiding
van deze dienst van de hoofdcommissaris van politie.
3. De hoofdcommissaris van politie is verantwoor-
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delijk aan de Minister van Justitie. Hij stelt de Minister
van Justitie- ook uit eigen beweging- bij voortduring
op de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn.
Artikel 2
Het personeel, ingedeeld bij de inlichtingendienst,
wordt door de Minister van Justitie aangewezen, met inachtneming van het tweede lid van artikel 9 der Politieregeling 1957.
Artikel 3

a.

b.
c.

d.

1. De inlichtingendienst heeft tot taak:
het inwinnen en verwerken van gegevens omtrent alle personen, die van een staatsgevaarlijke activiteit of
neiging daartoe ten opzichte van Nederland, de Nederlandse Antillen of Suriname, alsmede ten opzichte
van met het Rijk bevriende buitenlandse mogendheden blijk geven of hebben gegeven.
het inwinnen en verwerken van gegevens omtrent extremistische stromingen.
het verzamelen van inlichtingen, die van belang kunnen zijn ter bevordering van veiligheidsmaatregelen
in alle vitale en kwetsbare overheids- en particuliere
instellingen en bedrijven.
het verrichten van al hetgeen voor het goed functioneren van de inlichtingendienst noodzakelijk is.
2. De dienst bezit generlei executieve bevoegdheden.
Artikel 4

a.

De inlichtingendienst verstrekt:
aan de plaatselijke hoofden van politie of aan de door
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b.

c.
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deze aangewezen politieambtenaren de gegevens, die
nuttig kunnen zijn voor de handhaving van de openbare orde in hun ressort en voor een richtige toepassing van de bepalingen omtrent de toelating en uitzetting;
aan de procureur-generaal de gegevens, die van belang kunnen zijn tot voorkoming, opsporing en naspo_ring van misdrijven, waarbij de veiligheid van het
land betrokken is, alsmede die gegevens, die van belang kunnen zijn voor de richtige toepassing van de
bepalingen omtrent de toelating en uitzetting;
aan het nationaal centraal bureau van de Internationale Criminele Politie Organisatie de gegevens, welke dit bureau voor de uitoefening van zijn taak nodig
heeft.
Artikel 5

1. De plaatselijke hoofden van politie, de procureurgeneraal en het nationaal centraal bureau van de Internationale Criminele Politie Organisatie verstrekken aan
de inlichtingendienst alle in artikel 3 bedoelde gegevens,
die hun bekend worden.
2. Op verzoek van de inlichtingendienst of uit eigen
beweging zullen de plaatselijke hoofden van politie in hun
ressort een onderzoek doen instellen naar personen of onderwerpen, als bedoeld in artikel 3 en daaromtrent rapporteren.
Artikel 6
1. Beho)ldens het bepaalde in artikel 4 worden de ingewonnen Inlichtingen geheim gehouden. Slechts de hoofd-

111

-4-·

commissaris is bevoegd van deze inlichtingen kennis te
nemen en is desgevraagd verplicht deze aan de Minister
van Justitie mede te delen.
2. Afgezien van het bepaalde in artikel 4 kunnen inlichtingen slechts aan derden worden medegedeeld met
machtiging van de Minister van Justitie.
3. De Minister van Justitie draagt zorg, dat belangrijke daarvoor in aanmerking komende gegevens worden
doorgegeven aan de Minister-President en andere leden
van de Raad van Ministers, aan de Gouverneur en aan de
Regeringen van het Koninkrijk, van Nederland en van Suriname.
Artikel 7
De Minister van Justitie kan, in overleg met de betrokken andere Ministers en overheidsorganen, in bijzondere omstandigheden bepalen, dat ambtenaren onder die
Ministers of organen ressorterend, al dan niet tijdelijk
worden belast met werkzaamheden ten behoeve van de
inlichtingendienst, zulks onverminderd de uit hun ambt
voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 8
De uitwisseling van inlichtingen met internationale
politiele organisaties of met buitenlandse politiele instanties mag niet plaats vinden zonder toestemming van de
Minister van Justitie en met inachtneming van diens aanwijzingen.
Artikel 9
De Hoofdcommissaris van politie is bevoegd- onder
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goedkeuring van de Minister van Justitie - een nadere
instructie vast te stellen omtrent de werkwijze en het beheer van de inlichtingendienst.
Artikel 10
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de
dag na die zijner afkondiging.
Gegeven te Willemstad, de 14de juni 1960.

C. WINKEL G.A.zn.
De Minister van Justitie a.i.,
E. JONCKHEER.
Uitgegeven de 24ste juni 1960.
De Minister van Algemene Zaken,
E. JONCKHEER.

