No.548319.
VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS DER ELF
GROOTSTE POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP 23 JUNI 1960 TE
•s-GRAVENHAGE.

Van de politlevertindingen zijn aanwezig de heren:
- AMSTERDAM
- ARNHEM
- EINDHOVEN
- ENSCHEDE
- GRONINGEN
. - HAARLEM
- NIJMEGEN
- ROTTERDAM
- UTRECHT

Afwezig met kennisgeving Gemeentepolitie TILBURG.
Van de B.V.D. zijn aanwezig de heren:
Mr.J.S.SINNINGHE DAMSTé, voorzitter, J.G.CRAB, ; .ENDAM,
, C.C,VAN DEN HEUVEL,
,
en

Mr.SINNINGHE
DAMSTé.

^

Mr.SINNINGHE DAMSTé opent te i 14.00 uur de vergader!*
Hij excuxseert de afwezigheid van de politieverbinding 's-GR;
VENHAGE, wier tijd in beslag zal zijn genomen door de onderzoeken in de lopende spionage-zaak SMIRNOPP. Hij deelt de aai
wezigen in het kort enige bijzonderheden over deze affaire m
de en roemt de medewerking welke ten deze wordt ondervonden
van de Haagse I.D..
Mr.SINNINGHE DAMSTé overgaande tot het onderwerp van
"bespreking op deze vergadering, zegt dat tot nu toe twee vergaderingen werden gewijd aan de security bij de politie.
Hierbij werd e*é*n vraag, n.l. hoe de exploitatie van gegevens
door de politie geschiedt, voor een verder gesprek gereserveerd. Alvorens dit punt op de volgende vergadering in behandeling te nemen, zegt hij eerst aan de orde te willen ste]
len de vraag, wat de BVD zelf doet met de van de, politie ontvangen gegevens.
Daartoe nodigt hij de aanwezigen uit om na de pauze eer
rondgang door het gebouw te maken.
Mr.SINNINGHE DAMSTé verleent vervolgens het woord aan
de heer J.G.CRAHBENDAM, die, met het oog op deze rondleiding
de aanwezigen de organisatie van de^uiteenzet t.a.v. de bewei
king etc. van binnengekomen berichten.
B.V.D.
- 2-

Causerie

- 2CAUSERIE J.G,
CRABBENDAK.

De heer CRABBENDAM houdt een causerie, ter inleiding
van de rondgang.(Woarvan notulering om "begrijpelijke redene
niet plaatsvindt).
Hij "besluit zijn betoog met het uitspreken vp-n de hoo
dat het geschetste voldoende moge zijn'als inleiding voor
de rondgang langs de afdelingen die door hem zijn genoemd.
Op onderdelen van het betoog kan dan "bij deze rondleiding
met de deskundigen der afdelingen - zo nodig - dieper worde
ingegaan.

RONDVRAAG
Mr. SINNINGHE
DAMSTê*.

In de rondvraag komt ter sprake de verjaring van politieke
antecedenten. Mr.SINNINGHE DAMSTé wijst er op, dat«voor
belangrijke posten het verjaarde gegeven in het geding kan
worden gebracht, maar dan niet op zich zelf, doch als aanleiding tot een nieuw (uitgebreid) onderzoek ten aanzien va
de betrokkene.

VOLGENAlvorens met de rondgang een aanvang te maken, stelt
VERG ADERING. Mr.SINNINGHE DAMSTé, in overleg .met de aanwezigen, de datum
van de volgende vergadering vast op DONDERDAG 22 SEPTEMBER
1960.1s-Gravenhage,

9 Augustus 1960.

No.548320.
VERSLAG VAN IE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN EEN
AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP 28 JUNI 1960 TE
's-GRAVENHAGE.

Van de GEMEENTEPOLITIE zijn aanwezig de heren;
-

Afwezig met kennisgeving:

DELFT
DEVENTER
DORDRECHT
EMMEN
's-GRAVENHAGE
HILVERSUM
SCHIEDAM
VELSEN
VLAARDINGEN

- ZAANDAM
-'HEERLEN

Van de RIJKSPOLITIE de heren:
Afwezig met kennisgeving:

- AMSTERDAM
- WINSCHOTEN

Idem: de vertegenwoordiger van het Wapen der KONINKLIJKE
MARECHAUSSEE.
Van de B.V.D. de heren:
Mr.J.S.SINNINGHE DAMSTé (voorzitter), J.G.CRABBENDAM,
, C.C.VAN DEN HEUVEL,
kr.SINNINGHE
DAMSTé.

Mr.SINNINGHE DAMSTé opent te +_ 14.00 uur de vergadering en stelt de heer
van de Gemeentepolitie 's-GRAVENHAGE, die verhinderd was de eerste vergadering bij te wonen,
maar op deze bijeenkomst alsnog acte de présence geeft, voor.
Hij geeft enige inlichtingen over een tweetal affaires,
waarbij de B.V.D. in het "limelight" is getreden, n.l. die
van de bekende valse munterij en de spionagezaak SMIRNOFF.
Hij roemt de medewerking die in deze van de diverse polrtieinstanties wordt ondervonden.
Mr.SINNINGHE DAMSTé overgaande tot het onderwerp van
bespreking op deze vergadering, zegt dat tot nu toe twee vergaderingen werden gewijd aan de security bij de politie.Hierbij werd één vraag, n.l. hoe de exploitatie van gegevens geschiedt, voor een verder gesprek gereserveerd. Alvorens dit
punt op de volgende vergadering in behandeling te nemen,zegt
hij eerst aan de orde te willen stellen de vraag, wat de BVD
nu zelf doet met de van de politie ontvangen gegevens. Daartoe nodigt hij de aanwezigen uit, om na de pauze een rondgang
door het gebouw te maken.
Mr.SINNINGHE DAMSTé verleent vervolgens het woord aan d
heer J.G.CRABBENDAM,die, met het oog op deze rondleiding, de
aanwezigen de organisatie van de BVD zal uiteenzetten, t.a.v.
de bewerking etc. van binnengekomen berichten.
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CAUSERIE J.G.
De "heer CRABBENDAM houdt een causerie, ter inleiding
CRABBENDAM. van de rondgang.(Waarvan notuiering om begrijpelijke redenen
niet plaatsvindt).
Hij besluit zijn betoog met het uitspreken van de hoop,
dat het geschetste voldoende moge zijn als inleiding v-or de
rondgang langs de afdelingen die door hem zijn genoemd. Op
onderdelen van hètbetoog kan dan bij deze rondgang met de des
kundigen der afdelingen - zo nodig - dieper worden ingegaan.
RONDVRAAG.
Mr.SINNINGHE
DAMSTé*.

Tijdens de rondvraag licht Mr.SINNINGHE DAKSTê*
nader de gang van zaken toe t.a.v. de door de politie ingezonden operatierapporten. Hij wijst vooral op het compartimenteringsbeginsel, n,l. het gescheiden zijn van acquisitie
en bewerking van berichten.
Ter sprake komt de verjaring van politieke antecedenten
Mr.SINNINGKS DAMSTé wijst er op, dat voor belangrijke posten het verjaarde gegeven in het geding kan worden gebracht, maar
dan niet op zich zelf doch als aonleiding tot een nieuw (uitgebreid) onderzoek ten aanzien van de betrokkene.
Op een desbetreffende vraag van de heer
antwoordt
Kr.SINNINGHE BAKSTé , dat het beveiligen van particuliere
bedri'jven, niet voor de BVD van belang zijnde, overgelaten
wordt aan het beleid van de plaatselijke politie.

DATUM VOL-Alvorens met de rondleiding een aanvang te maken, stelt
GENDE VERGADE-I.ir.SINNINGHE DAMSTé , na overleg met de aanwezigen, de datum
RING.
van de volgende vergadering vast op DINSDAG 20 SEPTEMBER 1960
1s-Gravenhage,

9 Augustus 1960.

