VISSSLAG VAN DE BIJEENKOMST

VAN V2RTEGENVK)ORDIGERS

VAN ZSN AANTAL POLITIEVERBINDINGEN - GECOMBINEERDE
VERGADERING - GEHOUDEN OP DINSDAG 12 SEPTEMBER

Aanwezig zijn:
Van de Politieverbindingen:
- Velsen
- Delft
- Leiden
- Arnhem
- Almelo
- Groningen
- Enschede
- Alkmaar (R.P.)
- Breda
- Nijmegen
- Schiedam
- Nijmegen
- Emme n
- 's-Gravenhage (Kon. Marechaussse)
- Winschoten
- Amsterdam
- Arnhem
- Rotterdam
- Enschede
- Dordrecht
- Rotterdam
- Deventer
- Tilburg
- Groningen
- Hengelo (O.)
- Vlaardingen
- Nijmegen (H.P.)
- Zaandam
- Hilversum
- Utrecht
- Velsen
- Tilburg
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- Eindhoven
- Utrecht
- ' s-Gravenhage
- Haarlem
- Apeldoorn
- 's-Gravenhage (Kon. Marechaussee)
- Hilversum

Van de B . V . D . :
Mr. J.S. SINNINGHE DAMSTé (v o o rz i t t e r)
Drs. A. KUIPERS
Kr. P.G.H, van DOEVEREN

Jhr. M. de SAVORNIN LOHMAN

Mr. J.S. SIKiN'INGHE DAMSTé (voorzitter) opent om 1*f.OO uur de vergadering en heet een ieder welkom, in het bijzonder de nieuw benoemde korpschefs Mr.
(G.P. Schiedam) en Mr.

, (G.P. Leiden),
( G.P. Dordrecht) die voor

het eerst in hun nieuwe kwaliteit, alsmede de heer
(G.P. Utrecht), die voor het eerst in zijn nieuv;e functie van
hoofd van de afd. V.I.D., deze vergadering bijwonen.
Tevens richt de heer DAMSTé een speciaal woord van welkom tot de
gepensioneerde Commissarissen van Politie, de heren
en

, wier aanwezigheid

,

hij eveneens zeer

op prijs stelt.

Vervolgens houdt de heer DAMSTé een inleiding.
Sprekende over het onderwerp "De B.V.D. en de Politie1' memoreert
de heer DAMSTé het rapport

, waarin destijds onder meer de

verdeling der diverse taken werd geregeld.
Toen in 19&2 opening van zaken werd gegeven en de essentie van dit
rapport kon worden medegedeeld, was er, aldus de heer D.'JISTê, allengs
een toestand ontstaan van een zekere welwillendheid t.o.v. de B.V.D.
en was er van een duidelijke strijd geen sprake meer.

- 3Van beide zijden werd meer begrip getoond, de specialistische
kennis gewaardeerd en de nodige zelfbeperking opgelegd.
De Dienstleiding, aldus de heer DAMSTé, onderkent het belang van
een goede verhouding met de politieverbindingen en heeft stec-ds
naar een goed contact gestreefd.
Dit contact wordt sedert 1956 onderhouden door speciale vertegenwoordigers van de Dienstleiding.
Thans kan, vervolgt de heer DAMSTé, geconstateerd worden, dn.t er
zowel van de zijde van de Politie als van de B.V.D. een duidelijke
wil bestaat moeilijkheden op te lossen en

wrijvingen te voorkomen.

Ingaande op de vele problemen waarmee de samenleving geconfronteerd
wordt, wijst de heer DAMSTé erop, dat in de loop der jaren de
samenleving er in politiek opzicht niet duidelijker

op is geworden

en net name de begrippen staatsgevaarlijke activiteit en politiek
extremisme vele gradaties vertonen.
Deze omstandigheden eisen een voortdurend bijstellen op het politieke klimaat.
Met het toenemen van de aandacht van het parlement voor de vrijheid
en de rechtszekerheid van het individu, ervaart de Dienst oen
scherper toezicht op zijn doen en laten. Dit leidde tot vele
klachten. Kierbij is weliswaar gebleken dat het merendeel van deze
tegen de B.V.D. ingediende klachten ongegrond was, maar duidelijk
is, dat ook do veranderde opvattingen in dese, de B.V.D. dwingen
tot voorzichtiger en verfijnder werken en tot een zo efficiënt
mogelijk optreden.
Na dieper op enige aspecten van het inlichtingenwerk,

en in het

bijzonder het operationele werk, te zijn ingegaan, wijst de heer
DAMSTé op hot belang van een goede I.D. en do«t een beroap op de
aanwezige politiechefs, ondanks tegenwerkende omstandigheden, te
trachten hun I.D. op een verantwoord peil te brengen c.q. te houden
en de I.D. niet tot een sluitpost te maken.
Tenslotte gewaagt de heer DAMSTé van het prettige contact dat hij
met de politieverbindingen hoeft gehad; hij spreekt hiervoor zijn
dank uit en wenst de aanwezigen alle goeds toe.
Daartoe in de gelegenheid gesteld door de voorzitter gaat de heer
(G.P. Nijmegen) in op de pleitrede van de heer D/ü.ioTé voor
een goede I.D.. De heer

merkt op, dat er factoren kunnen op-

treden, die een overigens voor de I.D. geschikte politie-ambtenaar
doen besluiten zich niet beschikbaar te stellen voor die dienst.
In de praktijk namelijk, aldus de heer

, heoft de I.D.-

functionaris in het algemeen een regelmatiger dienst dan sijn

collegae bij vele andere takken van dienst. Bij de invoering van
de zgn. onregelmatigheidstoelage, waarvoor de plannen roeds in een
vergevorderd stadium zijn, zal de I.D.-ambtenaar veelal geen aanspraak kunnen raak e n op deze vergoeding.
DG heer KUIPERS stelt dat het K.B. krachtens hetwelk het ontv/crpartikel 22a van het B.B.R.A. 19^8 (vergoeding onregelmatige en
extra dienst) in het Bezoldigingsbesluit wordt opgenomen, inmiddels
is verschenen. De voor de Politie in voorbereiding zijnde- regeling
is daaraan analoog. Nochtans moet het mogelijk zijn, vervolgt de
heer KUIPERS voor dit probleem een oplossing te vinden. Hierbij zal
moeten worden voorkomen, dat geschikt I.D.-personeel a.h.w. wordt
:iweggezogen"

.

Do heer KUIPÜRS suggereert een commissie te formeren, die deze
materie zal bestuderen.
Da heer DAMSTé stolt voor, als B.V.D.-vertegenwoordigers in deze
commissie zitting te doen nemen de heer De SAVOHNIN LOKiïAK en hot
hoofd personeelszaken de heer Mr.
De heren

(G.P, Delft) en

.
(G.P. Hilversum)

zijn bereid, namens de politieverbindingen, hiervan duel uit te
maken,
Vervolgens deolt de heer KUIPERS mede, dat de vaste ï'woodokanercommissie voor de inlichtingen-

en veiligheidsdiensten de Minister

van Binnenlandse Zaken een aanbeveling heeft gedaan tot het tot
stand brengen van een Algemene Maatregel van Bestuur, waarin de
gang van zaken m.b.t. de antecedentenonderzoeken wordt geregeld.
De heer KUIPERS verwacht dat de Minister deze suggestie zal overnemen voor de Rijksoverheid, met het advies aan do lagere overheidsorganen, dit voorbeeld te volgen.
Hierna de^lt de heer DAMST6 mede, dat de heer

(G.?. Utrecht)

wegens het aanvaarden van een andere functie, de l.D.-veranderingen
niet meer zal kunnen bezoeken. De heer DAKSTé memoreert de prettige
Gcu-ienwerking die de Dienst van de l.D. Utrecht heuft ondervonden;
hij spreekt de verwachting uit, dat dit in de toekomst zo aal blijven
en biedt de heer
De heer

de boste wensen voor de toehomot aan.
(G.P. Hilversum) richt vervolgens namens de

gecombineerde vergadering een afscheidswoord tot do ho._>r D'-.ï'STu.
Hij wijst op het aanv/ezig zijn van de diverse onderdelen c!er Nederlandse politie. Hij spreekt er zijn waardering over uit, dat de heer
DAl-ISTé in zijn rede ook gesproken heeft over de wrijving n, die ur
in het verleden bestonden. Er is toen, aldus de heo-r

,
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gelukkig de gelegenheid geschapen met elkaar te praten en naar
elkaar toe te groeien. Hierdoor is langzamerhand een band van
wederzijds vertrouwen ontstaan. Dat de verhouding thans in het
algemeen goed te noemen is, vervolgt de heer Van

, is

voor een groot deel te danken aan de heer DAMSTé, die in deze in
een moeilijke positie een overzichtelijk beleid heeft gevoerd. De
heer Van

maakt gaarne van deze gelegenheid gebruik de

heer DAHSTé hiervoor, mede namens de aanwezigen te dankon. Onder
het overhandigen van een portable-schrijfmachine als af cc -icidscadcau biedt de heer

de heer D.4MST& do beat o wonsen

voor de toekomst aan.
Iliorna dankt de heer DAHSTé voor de tot hem gerichte v/oorden.
De rondvraag brengt geen nieuwe punten aan de orde r
In overleg met da aanwezigen stelt do heer KUIPURS de data voor de
volgende bijeenkomsten vast en wel voor de ConunissariEGen, de vier
Districtscommandanten der Rijkspolitie en de vertegenwoordigers
van de Staf der Kon. Marechaussee op dinsdag 12 december en voor
de vertegenwoordigers van de Hoofdcommissariaten
1^ december

1967.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

op donderdag

