KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS
VAN EEN AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP 9 APRIL
1963 TE 's-GRAVENHAGE

Aanwezig zijn :
Van de Politieverbindingent
Velsen
Delft
Kon.Marechaussee
's-Gravenhage
Dordrecht
Emmen
Kon.Marechaussee
1s-Gravenhage
R.P. Winschoten
Hilversum

R.P. Amsterdam
Deventer
Vlaardingen
Zaandam
Schiedam
Hilversum

Velsen
Van de B.V.D.;
Mr. J.S. SINNINGHE DAMSTé* (Voorzitter), J.G. CRABBENDAM,
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Onderwerp van bespreking: "Het operationele werk van de
Politie ten behoeve van de B.V.B.tf
Alvorens het woord te geven aan de inleider, de heer
, deelt Mr. SINNINGHE DAMSTé mede, dat de Minister van Binnenlandse Zaken de "Richtlijnen inzake het verstrekken van politieke antecedenten aan derden door de
Politie" nog niet aan de belanghebbende autoriteiten
heeft kunnen verzenden. Van de zijde van de Directie
0.0. & V. van het Ministerie van Binnenlandse Zaken was
op een enkel punt enig bezwaar gemaakt. Dit is inmiddels
uit de weg geruimd. De Minister zal verzocht worden thans
het bewuste stuk te doen uitgaan.
Overgaande op het onderwerp van hedenmiddag verwijst
Mr. SINNINGHE DAMSTé naar het "Rapport Gieben", betreffende de taakverdeling tussen de B.V.D. en de inlichtingendiensten van de plaatselijke politie. Daarin wordt gesteld dat het in verband met het handhaven van de openbare orde en veiligheid, tot de taak van de lokale politie
behoort geïnformeerd te zijn over het extremisme.
Dit impliceert het verkrijgen van "vóór-wetenschap",
d.w.z. het gebruik maken van informanten, dus "operaties
plegen".
Hij wijst op de "adviesgroep" van de B.V.D. ten
behoeve van de politieverbindingen, waarvan o.a. de heren
en
deel uitmaken.
Na de voordracht van de heer
geeft Mr. SINNINGHE DAMSTé in een kort overzicht de beantwoording
weer van de vragen over de vreemdelingencontröle, toegezonden aan de desbetreffende politieverbindingen tegelijk
met het verslag van de voorlaatste bijeenkomst. Hij dankt
de aanwezigen voor hun bereidwilligheid en deelt het volgende mede:
A. Vraag _1
Wordt in Uw ambtsgebied in het algemeen voldaan aan
de verplichtingen, welke - ingevolge artikel 27 van
het Vreemdelingenreglement - rusten op degenen, die
er hun beroep van maken aan personen nachtverblijf
te verschaffen, t.w.:
a. ten aanzien van vreemdelingen aan wie nachtverblijf
wordt verschaft, aan de hand van het in het bezit
zijnde reisdocument, de naam en voornaam, nationaliteit, woonplaats, datum en plaats van geboorte,
zomede een eventueel verleend Nederlands visum te
registreren;
b. het doen van opgave aan het hoofd van de plaatselijke politie van de onder a. bedoelde gegevens.
In het algemeen werd vraag 1. onder enige reserve
bevestigend beantwoord. Slechts één verbinding antwoordde positief: "alle hotelhouders komen op dit
stuk hun verplichtingen na". Of de hotelhouders al of
niet zelf de hotelbriefjes invullen aan de hand van
het door de vreemdeling getoonde document werd niet
door alle verbindingen medegedeeld.
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Door verschillende verbindingen werd verklaard,
dat verleende Nederlandse visa niet worden geregistreerd,
De indruk bestaat dezerzijds dat - voorzover van invulformulieren wordt gebruik gemaakt - de bedoelde vraag
in het algemeen daarop niet voorkomt.
B. Vraag 2
Worden de namen van de vreemdelingen aan wie blijkens
de onder 1 b. bedoelde opgaven nachtverblijf is verschaft, bij de politie nog nageslagen aan de hand van
andere gegevens dan die welke voorkomen in het opsporingsregister ?
Uit de beantwoording van vraag 2 blijkt dat in
het algemeen volstaan wordt met een criminele naslag.
Een bijzonder klein aantal verbindingen maakt melding
van naslag in de administratie van de ID.
C. Vraag 3
Hoe lang worden de onder 1 b. bedoelde opgaven bij de
politie bewaard en is - voorzover nog voorhanden - naslag daarvan op korte termijn mogelijk ?
De ontvangen antwoorden op vraag 3 luiden verschillend.
In een aantal gemeenten worden de hotellijsten
resp. één, twee, drie of vijf jaren bewaard. Noodzaak
tot bewaren wordt door een tweetal grote politieverbindingen niet of niet meer aanwezig geacht. De werkzaamheden verbonden aan het alfabetisch lexicografisch
opbergen staan, zo werd gezegd, aldaar niet in een
redelijke verhouding tot de voordelen van een naslagmogelijkheid.
Door een aantal verbindingen, waaronder de grootste, werd daarentegen geantwoord, dat voor onbepaalde
tijd de "hotelbriefjes" zodanig worden opgelegd, dat
naslag zelfs op korte termijn mogelijk is.
Resumerende komen de antwoorden op het volgende neer:
a. In het algemeen wordt aan de politie kennis gegeven;
b. Op enkele uitzonderingen na vindt daarbij geen registratie van verleende visa plaats;
c. Naslag wordt bij vele verbindingen niet (mede) door
de ID verricht;

d. Een klein aantal verbindingen bewaart gegevens voor
naslag niet.
De soms sterk van elkander afwijkende antwoorden
geven op het eerste gezicht de indruk dat controle op
de (visumplichtige) vreemdelingen verbetering behoeft.
De oplossing zou dan b.v. moeten gaan o.m.:
a. in de richting van een zekere uniformiteit in de registratie;
b. eenheid van opvatting inzake de noodzaak van controle
niet alleen door de VD, maar ook door de ID en
c. naslagmogelijkheid achteraf.
In hoeverre zulks te realiseren is, hangt wellicht ook
af van het Ministerie van Justitie en de P.G.'s.

Wegens bijzondere omstandigheden was het mij niet
mogelijk mij hierover ten volle te beraden. Aangezien
zich thans een onderwerp heeft aangediend dat een hogere
prioriteit heeft zal ik, daarbij Uw toestemming praesumerende, hierop in een later te houden vergadering terugkomen.
Rondvraag
Enige aanwezigen vragen of en zo ja in hoeverre onder
buitenlandse arbeiders, gezien de recente moeilijkheden
onder de Spaanse mijnwerkers, van Nederlandse zijde
contra-propaganda is bedreven.
Mr. SINNINGHE DAMSTé meent dat dit tot de taak van
de politieke partijen behoort en niet tot die van de
overheid.

Mr. SINNINGHE DAMSTé antwoordt op de vraag van de
heer
, dat het volgen van ambassadepersoneel van
landen van achter het IJzeren Gordijn, o.a. in verband
met de alsdan vast te stellen route, belangrijk kan zijn.
De achtervolgden weten als regel dat zij worden gevolgd.
Tenslotte stelt Mr. SINNINGHE DAMSTé, in overleg met
de vergadering, het tijdstip van de volgende bijeenkomst
vast op 25 juni, te 14.00 uur.

mei 1963

KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS
VAN DE ELF GROOTSTE POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP
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Aanwezig zijn :
Van de Politieverbindingen;
Arnhem
Haarlem
Amsterdam
Groningen
Rotterdam
Nijmegen
Tilburg
Nijmegen
Haarlem
Amsterdam
Rotterdam
Arnhem
Enschede
Groningen
Haarlem
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Eindhoven
Arnhem
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's-Gravenhage
Van de B.V.D.t
Mr. J.S. SINNINGHE DAMSTé (Voorzitter), J.G. CRABBENDAM,
Mr. P.-G.H. van DOEVEREN,
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Onderwerp van bespreking: "Het operationele werk van de
Politie ten behoeve van de B.V.D."
Mr. SINNINGHE DAMSTé opent de vergadering en heet
in het bijzonder welkom de hoofdcommissarissen^van gemeentepolitie, de heren
en
,
resp. van Haarlem en Groningen, alsmede de opvolger van
de heer
•, de heer
. Laatstgenoemde
zal in dezelfde kwaliteit als zijn voorganger, nl. als
hoofdinspecteur van gemeentepolitie te Haarlem, worden
belast met de dagelijkse leiding van het I.D.- en V.D.werk. De heer
gaat wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, binnenkort de politiedienst
verlaten.
Alvorens het woord te geven aan de heren
en
:, deelt Mr. SINNINGHE DAMSTé* mede, dat de
Minister van Binnenlandse Zaken de "Richtlijnen inzake
het verstrekken van politieke antecedenten aan derden
door de politie" nog niet aan de belanghebbende autoriteiten heeft kunnen verzenden. Van de zijde van de
Directie 0.0. & V. van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken was op een enkel punt enig bezwaar gemaakt. Dit is
inmiddels uit de weg geruimd. De Minister zal verzocht
worden thans het bewuste stuk te doen uitgaan.
Overgaande op het onderwerp van hedenmiddag verwijst
Mr. SINNINGHE DAMSTé naar het "Rapport Gieben" betreffende de taakverdeling tussen de B.V.D. en de inlichtingendiensten van de plaatselijke politie. Daarin wordt gesteld dat het in verband met het handhaven van de openbare orde en veiligheid, tot de taak van de lokale politie behoort geïnformeerd te zijn over het extremisme.
Dit impliceert het verkrijgen van "vóór-wetenschap",
d.w.z. het gebruik maken van informanten, dus "operaties
plegen".
Hij wijst op de "adviesgroep" van de B.V.D. ten behoeve van de politieverbindingen, waarvan o.a. de heren
en
deel uitmaken.
Na de voordrachten van de heren
en '
geeft Mr. SINNINGHE DAMSTé in een kort overzicht de beantwoording van de vragen over de vreemdelingencontröle,
toegezonden aan de desbetreffende politieverbindingen
tegelijk met het verslag van de voorlaatste bijeenkomst.
Hij dankt de aanwezigen voor hun bereidwilligheid en
deelt het volgende mede:
A. Vraag 1
Wordt in Uw ambtsgebied in het algemeen voldaan aan
de verplichtingen, welke - ingevolge artikel 27 van
het Vreemdelingenreglement - rusten op degenen, die
er hun beroep van maken aan personen nachtverblijf te
verschaffen, t.w.:
a. ten aanzien van vreemdelingen aan wie nachtverblijf
wordt verschaft, aan de hand van het in het bezit
zijnde reisdocument, de naam en voornaam, nationali
teit, woonplaats, datum en plaats van geboorte, zomede een eventueel verleend Nederlands visum te
registreren;
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b. het doen van opgave aan het hoofd van de plaatselijke politie van de onder a. bedoelde gegevens.
In het algemeen werd vraag 1. onder enige reserve
bevestigend beantwoord. Slechts één verbinding antwoordde positief: "alle hotelhouders komen op dit stuk hun
verplichtingen na". Of de hotelhouders al of niet zelf
de hotelbriefjes invullen aan de hand van het door de
vreemdeling getoonde reisdocument werd niet door alle
verbindingen medegedeeld.
Door verschillende verbindingen werd verklaard,
dat verleende Nederlandse visa niet worden geregistreerd. De indruk bestaat dezerzijds dat - voorzover
van invulformulieren wordt gebruik gemaakt - de bedoelde vraag in het algemeen daarop niet voorkomt.
B. Vraag 2
Worden de namen van de vreemdelingen aan wie blijkens
de onder 1 b. bedoelde opgaven nachtverblijf is verschaft, bij de politie nog nageslagen aan de hand van
andere gegevens dan die welke voorkomen in het opsporingsregister ?
Uit de beantwoording van vraag 2 blijkt dat in
het algemeen volstaan wordt met een criminele naslag.
Een bijzonder klein aantal verbindingen maakt melding
van naslag in de administratie van de ID.
C. Vraag 3
Hoe lang worden de onder 1 b. bedoelde opgaven bij de
politie bewaard en is - voorzover nog voorhanden naslag daarvan op korte termijn mogelijk ?
De ontvangen antwoorden op vraag 3 luiden verschillend. In een aantal gemeenten worden de hotellijsten resp. één, twee, drie of vijf jaren bewaard.
Noodzaak tot bewaren wordt door een tweetal grote
politieverbindingen niet of niet meer aanwezig geacht.
De werkzaamheden verbonden aan het alfabetisch lexicografisch opbergen staan, zo werd gezegd, aldaar niet
in een redelijke verhouding tot de voordelen van een
naslagmogelijkheid.
Door een aantal verbindingen, waaronder de grootste, werd daarentegen geantwoord, dat voor onbepaalde
tijd de "hotelbriefjes" zodanig worden opgelegd, dat
naslag zelfs op korte termijn mogelijk is.
Resumerende komen de antwoorden op het volgende neer:
a. In het algemeen wordt aan de politie kennis gegeven;
b. Op enkele uitzonderingen na vindt daarbij geen registratie van verleende visa plaats;
c. Naslag wordt bij vele verbindingen niet (mede) door de
ID verricht;
d. Een klein aantal verbindingen bewaart gegevens voor naslag niet.

De soms sterk van elkander afwijkende antwoorden
geven op het eerste gezicht de indruk dat controle op de
(visumplichtige) vreemdelingen verbetering behoeft. De
oplossing zou dan b.v. moeten gaan o.m.:
a. in de richting van een zekere uniformiteit in de
registratie;
b. eenheid van opvatting inzake de noodzaak van controle
niet alleen door de VD, maar ook door de ID en
c. naslagmogelijkheid achteraf.
In hoeverre zulks te realiseren is, hangt wellicht ook
af van het Ministerie van Justitie en de P.G.'s.
Wegens bijzondere omstandigheden was het mij niet
mogelijk mij hierover ten volle te beraden. Aangezien
zich thans een onderwerp heeft aangediend dat een hogere
prioriteit heeft, zal ik, daarbij Uw toestemming praesumerende, hierop in een later te houden vergadering terugkomen.
Rondvraag

Tenslotte stelt Mr. SINNINGHE DAMSTé, in overleg
met de vergadering, het tijdstip van de volgende bijeenkomst vast op 27 juni, te 14.00 uur.

mei 1963

