Hierbij (los 'k U, ale ö'j.;]l3ge dezes, toeko.v«s: r-;:,) kov-,
verging van de I.D.-vörjciueriJigeu v:^lk;? op woensd.?-.; j.ó on
donderdag 17 5«^ptcr:;ber 19-09 wordc-n grhouceii.
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Te 14.00 uur opent de heer KUIPERS (voorzitter) de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Hierna geeft do heer KUIF5£S hot uoord aan de hoor
LOHMAN, dio een overzicht goeft van de verschillende soorten
periodieke bijeenkomsten dio da B.V.D. mot de Politieverbindingen
organiseert. Hiorbij doet hij enige voorstellen tot wijziging,
hetgeen tot de volgende opzot zou leiden:
-

-

Bijeenkomst met H.C,en van G.P«

-

1 dag per jaar

I .D. -ver^adcringe-n met hogere
politieambtenaren (2. groepen)

-

1 dag
per jaar per groep

Wor ky ar gade r i n g;c u met I.D.ambtcnaren (2 groepen)

- 2 middagen

met
alle Korpschefs van G. P.
en Districtscommandanten
der R. P. per regio (^ regio 'e)

Regionale

per jaar per groep

slechts dan te
organiseren, waanocr
daar aanleiding toe is.

Naast deze bijeenkomsten worden conferenties georganiseerd waarvoor ook verschillende categorieën hogere politie*

ambtenaren worden uitgenodigd. Globaal i?orden deze conferenties
per categorie ora de 2 a 3 jaar georganiseerd.
Na een godachtenwisseling wordt besloten de voorgestelde,
wijzigingen ia do opzot van de periodieke bijeenkomsten door te:
voeren. Aan do hand van de daarrnoü opgedane ervaring kan dan te
zijner tijd worden vastgesteld of deze opaet inderdaad voldoet.
Naast de periodieke bijeenkomsten zullen, voor zover daaraan behoefte bestaat, speciale bijeenkomsten worden belegd ter bespreking van bepaalde onderwerpen. Voor deze bijeenkomsten rullc-n
alleen die politieverbindingen worden uitgonodiyd voor wolko 2uli-:s
van direct bolang is. Zo wordt tijdons de vergadering busloten oor,
speciale bijeenkomst te beleggen mot de politieverbindingen uit
Gemeenten met een Universiteit of Hogeschool.
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Vervolgens stelt de heer KUIPERS de periodieke rapportage
van de B.V.D., met name het Maandovorzicht, aan de orde. Van de
zijde van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamor der Staten-Generaal zijn bedenkingen
uitgesproken tegen het eerste hoofdstuk van het Maandoversicht,
waarin, zoals bekend, onderwerpen betreffende het internationaal
communisme worden behandeld. Hierbij is o.m, gesteld dat dit niet
tot de competentie van de 3.V.D. kan worden gerekend.
De heer KUIPERS wijst er daarbij op, dat het Haandover-zicht op relatief grote schaal wordt verspreid. Zo wordt het aan
alle politieverbindingen van de Dienst toogezonden» Gaarne zou de
heer KUIPERS de mening van de vergadering omtrent het belang van
het eerste hoofdstuk van het Maandoverzicht voor de politieverbindingen vernemen»
In de discussie die hiorop volgt blijkt, dat dit hoofdstuk,
vooral ook als achtorgrondsinforinatie, door velen op prijs wordt
gesteld en, ook voor het I.D.-personeel, in een behoefte voorziot.
Hierbij v/orden enige bezwaren geuit tegen de soms wat schampere en
partijdige toon, die in de beschouwingen in dit. hoofdstuk doorklinkt.De heer KUIPERS is van mening, dat de vorm van het Maandoverzicht gewijzigd zal moeten wordon en dat naast deze periodieke
rapportage een speciale berichtgeving betreffende bepaalde onderwerpen met een eigen distributie aan de belanghebbenden gewenst is»
Hierna geeft de heer KU1PR8S het woord aan de heer
A. BLOM, die een inleiding houdt betreffende het onderwerp "De
anti-NATO campagne van Europese studentenorganisaties"»
Voorts wijdt Mr. P.G.H, van DOEVüKEN een beschouwing aan
de nieuwe regeling met betrekking tot het antecedentenonderzoek.
In overleg met de vergadering v/orden de volgende data voor
de eerstkomende I.D.-vergaderingen vastgesteld;
Groop I : dinsdag 3 maart

1970

Groep II: donderdag 5 naart 1970»
Beide vergaderingen zullen te 10.30 uur aanvangen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering»

