
,. 1. K. B. van 8-8-1949 

VéRîROUWEUJIC 

Daze rubtlc.rlng 94141ft 
� Y90t ldern f:�f� 

In verband met de persberichten (vanmorgen in de Radio Nieuwsdienst) over 
de beantwoording van de vragen van de Kamerleden mevrouw Singer-Dekker en 
de heer Franssen en van de heer Wiebenga (t.v.-uitzending Leo Kool dd. 
11-3-1967) doet TPC mededeling van een telefoontje dat hij gisteren kreeg
van de heerlJ.A. Botting, een ambtenaar van de Griffie van de Tweede Kamer.,
Deze zeide niets af te weten van het bij de Griffie der Tweede Kamer gede
poneerd zijn van ons K.B •• Terzake gedane naspeuringen leverden op {Voorlo
pig Verslag Begroting Binnenlandse Zaken Eerste Kamer 1949/1950) dat het
K.B. per brief dd. 1-11-1949 door de Minister-President aan de Leden der
Staten-Generaal ter vertrouwelijke kennisneming werd overgelegd. Hiervan is

mededeling gedaan aan vermelde heer Botting. Hem werd een exemplaar van het
K.B. ter beschikking gesteld.
TPC wijst erop, dat deze kwestie wellicht zal kunnen leiden tot een nieuw
debat over de vraag waarom het K.B. niet kan worden gepubliceerd, zoals
ook in 1949 in de Kamer het geval was. Het motief waarom indertijd niet tot
publicatie werd overgegaan was gelegen in de passages betrekking hebbende
op de BID. TPC meent, dat het voor de positie�van de Dienst gunstig zou kun
nen ziJn wanneer toch tot publicatie van het KB zal kunnen worden overge
gaan. lij zullen de ontwikkeling terzake dienen af te wachten.
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MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D. 

VAN: Mr. P.G.�. van Doeveren 

AAN: Mr. J .H •. Kist 

./. Op Uw verzoek doe ik U bij-

• 

gaand ter beschikking van de leden 
van èe K.B.-commissie 6 copieën van 
de brief van de Minister van Binnen
landse Zaken, gedateerd 16 april 1969, 
nr. 68212, toekomen. 

29-7-1970 •

111 201 
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werkgroep herziening KB 
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TWEElilE KAMER 

65e vergadering 

- zitting 1969-1970

- 21 april 1970

Betr. verslag v.d. vaste Comm. v.d. Inlichtingen
en Veiligheidsdiensten 

3101 
De heer Wiegel (V. V.D.): 
. . . . .  

Mijnheer de Voorzitter? Ik wil nog een vraag stellen. Het 
Koninklijk besluit van 8 augustus 1949 van het toenmalige 
kabinet Ji:.ar. met als Minister van Algemene Zaken de heer Drees, 
is, zoals men weet, niet openbaar gemaakt. Ik zou mij kunnen 
voorstellen dat in.tegenstelling tot het vroegere beleid of 
tot het beleid v�n het vroegere kabinet - om het staats
rechtelijk juist te zeggen - de Regering het nieuwe Koninklijke 
besluit wèl openbaar maakt. Ik zou hierover graag de mening 
van de Regering vernemen. 

3103 
De heer Schmelzer (K.V.P.).: 
..... 

De Minister-President heeft gezegd dat hij tussen nu en 
1 januari 1971 verder overleg wil plegen met de kamercommissie 
over de verdere uitvoering van de reorganisatie. Ik wil daarover 
twee opmerkingen maken •••••• In de tweede plaats gaan wij er 
ook graag van uit, dat over het aangekondigde nieu we KB, dat in 

1 voorbereiding is, in onze commissie door de Regering overleg zal 
worden gepleegd. 

.ll.Qi 
Minister-President De Jong: 
.. .. . 

De geachte afgevaardigde de heer Den Uyl heeft nog gevraagd het 
besluit op te schorten. Dat is niet mogelijk. De reorganisatie 
gaat door en de besluiten kunnen als zodanig niet worden op
geschort. De vormgeving echter, het nieuwe Koninklijk besluit, 
waarnaar ook de geachte ga afgevaardigde de heer Schmelzer heeft 
gevraagd, wordt in overleg met de commissie samengesteld. De 
Regering zal hiertoe het initiatief nemen. 

De geachte afgevaardigde de heer Wiegel heeft gevraagd of het 
nieuwe Koninklijk besluit openbaar wordt. Ik kan dit bevestigen • 
.. . .. 

Aant. ACD/PA: 
de b.g. reorganisatie betreft de reorganisatie van de BID. 



UITTREKSEL 

AAN: de heer Minister 
i.a.a. de Heer Secretaris-Generaal

VAN: HBVD 

Betreft: Behandeling begroting 1970 Hoofdstuk VII 
Binnenlandse Zaken op 22 en 23 oktober 1969. 

Ref. Verslag no. 6 van Vaste Commissie voor 
Binnenlandse Zaken d.d. 15 oktober 1969 
me.t aantekening van de Secretaris-Generaal 
d.d. 16 oktober 1969 •

. , •· . . . . .  •·. 

Diversen 

Gezien het eindverslag van de Vaste Commissie voor Binnienlandse 
Zaken van 15.10.1969 lijkt het mij vrijwel uitgesloten, dat van de 
zijde van de Ka.mar nog opmerkingen zullen worden gemaakt over daarin 
mi.et vermelde hoofdpunten. Ik denk hierbij aan punten die bij de 
begrotingsbehandeling vorig jaar naar voren kwamen en ten aanzien 
waarvan door U enigerlei toezegging werd gedaan. 

Niettemin moge ik U deze punten in herinnering brengen, met een 
suggestie voor een antwoord, voor het geval er toch iets over mocht 
worden gezegd. 

Publicatie K.B. van 8.8.lQ49 
Op 12.11.1968 deelde U mede (Handelingen pag. 580) de hieromtrent 

door de heer Franssen gestelde vraag aan de regering te zullen 
voorleggen. U zoudt, mocht hierop worden teruggekomen, het volgende 
kunnen antwoorden, 

17.10.69 

"Gezien het feit, dat het Koninklijk Besluit betreffende 
"de inlichtingen- en veiligheidsdiensten reeds 20 jaar 
"oud is, wordt het - ook met het oog op de in deze periode 
"opgedane ervaringen - door de regering wenselijk geacht 

'tii t K.B. op enige punten aan te passen. Eerst nadat dit 
'is geschied, zal de regering publicatie van het K.B. in 
'bverweging kunnen nemen." 
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Afschrift 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

sr 

1 1 

Aan 
de heer Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken� 

� ...... �-... ---�-· ' 

,, !:!;:=�-C." ,.,. L _J 

Bijlagen: 

Uw brief van: 

,__ 

Directie 

Afd. Kabinet 

Hoofdafd. 

Nr. 68212 

Onderwerp:Eventuele publikatie 
van het Koninklijk besluit van 
8 augustus 1949, nr.51. 

's-G raven hage, 16 april 1969. 

VERTROUWELIJK 

Sedert d.e totstandkoming va..--i het Koninklijk besluit van 
8 augustus 1949, nr.51, houdende nadere regelen met betrekking 
tot de organisatie, de werkwijze, de taak en de samenwe�king 
van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, is in de Staten
Generaal meermalen aangedrongen op publikatie van dit als 
"vertrouwelijk" gerubrice:erde besluit. 

Ook tijdens de beraadslaging over het verslag van de 
Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
in de openbare vergadering van de Vaste Commissie voor Binnen
landse Zaken d.d. 27 maart 1968, spraken verschillende afge
vaardigden zich voor de openbaarmaking va.n genoemd besluit uit. 
(Vide Handelingen Tweede Kamer, zitting 1967-1968, pagina D 101 
e.v.). Vervolgens werd bij de openbare behandeling van begro
tingshoofdstuk VII 1969 op 12 november 1968 door de Tweede
Kamer andermaal op dit punt teruggekomen. Naar aanleiding van
een vraag van de heer Franssen is toen door mij opgemerkt, dat
ik geen aanleiding zag om de publikatie van het niet bekende
gedeelte van het Koninklijk besluit van 1949 te bevorderen,
maar dat ik de aangelegenheid aan de Regering zou voorleggen
omdat deze zaak niet alleen de Minister van Binnenlandse Zaken

regardeart (Handelingen zitting 1968-1969, pagina 579-580).

- 2 -

VERTROUWELIJK 

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het 
onderwerp, de dagtekening en het nummer van dit schrijven te vermelden. 
709068* 
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Geadresseerde: Min.-President Afd. Kabinet Nr. 68212 Blad nr. 2 

VERTROUWELIJK 

Aangezien de Kamer ongetwijfeld zal willen vernemen welk 
standpunt door de Regering in deze wordt ingenomen, verdient 
het m.i. aanbeveling dat in de eerste plaats de Ministers, 
ond�r wie de in het Koninklijk besluit genoemde diensten res
sorteren, zich terzake beraden. 

Daarbij kan de meermalen in de Staten-Genera.al gemaakte 
opmerking, dat het Koninklijk besluit v-a.n 8 augu.stus 1949 het 
karakter van een algemene maatregel van bestuur draagt en 
daarom behoort te worden afgekondigd, ná.a.r mijn mening buiten 
beschouwing worden gelaten. Mij aansluitende bij het daarom
trent door Minister Teulings in 1950 gestelde, heb ik op 
27 maart 1968 in de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken 
verklaard, àdi bedoeld Koninklijk besluit niet anders dan een 
administratief-organisatorische regeling bevat en niet als 
een algemene maatregel van bestuur dient te worden gezien. 
Voorts heb ik erop gewezen, dat blijkens het Besluit afkondi
ging wetten en Koninklijke besluiten Ya!l 22 december 1863, 
s. 149, Koninklijke besluiten, niet zijnde algemene maatrege
len van bestuur, a.lleen in het Sta.a.tsbla• worden geplaatst
indien zulks door de Kroon bevolen is. Dit laatste heeft ten
aanzien van het Koninklijk besluit van 8 augustus 1949 niet
plaats gehad (Handelingen 1967-1968, pagine, D 115). Opgemerkt
zij, dat bedoeld Koninklijk besluit reeds in ruime kring bekend
is. In november 1949 werd het ter vertrouwelijke kennisneming
van de led.en der S·t;aten-Genera.al nedergelegd ter griffie va.n 
beide Kamers. In hetzelfde jaar werd het door mijn toenmalige 
ambtsvoorganger via de Commissa.risseri der Koningin toegezonden 
aan 125 burgemeesters van gemeenten met gemeentepolitie. 

Gezien het vele dat in de loop der jaren door mededelingen 
van de Regering in de Staten-Generaal over de taak en werkwijze 
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in de openbaarheid is ge
komen, bestaat er voor wat betreft de op deze Dienst betrekking 
hebbende bepalingen mijnerzijds geen bezwaar tegen publikatie 
van meergenoemd Koninklijk besluit, zeker niet na. de verschijning 
van het verslag van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten d.d. 9 noveiber 1967 (stuk 9394) en de da.a.rop 
gevolgde debatt�n in de Tweede Kamer. Door mij is dan ook zowel 
op 27 maart 1968 in de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken 
als op 12 november 1968 bij de behandeling van de Begroting van 
mijn departement in de Tweede Kamer opgemerkt, dat het inder
tijd door de Ministerraad genomen besluit het Koninklijk besluit 
va.n 8 augu.stus 1949 niet te publiceren, berustte op niet met de 
B.V.D. verband houdende overwegingen.

- 3 -

VERTROUWELIJK 

430523* - 110 
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Geadresseerde:. Afd. Kabinet Nr. 68212 Blad nr. 3 

VERTROUWELIJK 

Eén van de overwegingen die er in het verleden toe leidde 
openbaarmaking van het besluit achterwege te laten, hield ver
band met de in Hoofdstuk II vervatte taakomschrijving van de 
onder U ressorterende Buitenlandse Inlichtingendienst. In het 
bijzonder werd toen gewezen op het tweede lid van het huidige 
artikel 9, waarin met zoveel woorden wordt gesproken van het 
uitzenden van,personen naar het buitenland voor het inwinnen 
van geheime inlichtingen. Gesteld werd o.a. dat deze werk
zaamheden ongetwijfeld wel allerwege verondersteld werden, 
maar dat het ongebruikelijk was daarop openlijk de aandacht 
te vestigen. 

Zoals ik hierboven reeds opmerkte lijkt het mij goed 
dat de drie primair bij de uitvoering van het besluit be
trokken ministers zich, ter voorbereiding van een regerings
standpunt, gezamenlijk over de openbaarmaking van het besluit 
beraden. 

Gaarne zal ik, indien U deze zienswijze deelt, van U ver
nemen op welke wijze U het gezamenlijk overleg met onze ambt
genoot van Defensie en mij wilt openen. 

430523• • 110 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 

(get.) H.K.J.BEERNINK 

VERTROUWELIJK 
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UI 'l'TREKSEL 
op -2...�Pl'.'_i._l 

co 

/d.d. 15.4.69 VERTROU\NEU�K 
verslag bespreking HBVD met SG BiZ, Dr. GUnther, 

1969_ 

4" · ���· van 8r 8 ,l9t2.• 

Mede n.a.ve onze brief d.d. 12"j"1969 over ecin eventuele pub3.:i.•• 
catie yan het J(.B. > sprak II.BVD af om - wanncwr hiertoe mvd1t 
worden besloten - over te gaan tot bepaalde aanpassingen cnq� 
verbeteringen in het K.H�, waarbij te denken valt aan de bepa
lingen Vfrr.rnld in art. l betreffende de taal� vo.n de BVD •. De 
S.G. meende dat dit op hc�trekkelijk eenvoud:i.ge wijze zou kun
nen geschieden 0 Wanneer elk van de betrokken diensten 0rio0 
zou ove;gaan het eigen gedeelte van het K.B. kritisch t9 be
zien, zou, wanneer men bepaalde wijzigingen wenselijk acht� 
in ambtelijk overleg kunnen worden vastgestf,ld of die; nccq;
tnbel worden geacht o De S .., G. beveelt wel aa-1:1 uamieer (\::l DV'.i) 
t�a"v. zijn lC.,B.-hepuJ.ingen iets wil wij2:igen, dat d.it <b.:0 .. 
eerst eYen wordt voo-rgele:�d aan de .Juridisch. Ad·vi.tv�m� Yan 
Binnenlandse Zaken, Hl'.'. vi.n Stegei·eno Zouden d1:: verschilJei:,d.a 
diensten en �ventueel de departeuentsvertegenwoordigers tot 
-overeenster.aüng zijn gekcmen, dan lrnn h(-t gewijzj_gu,:e K.B., t�:::.,l
d.e Mi.n.iste1�raad •· na consent uiteraard vrm d..: betrokken i'1:i.n5_::i ...
ter - worden voorgelegd� Het adv:l.ût· van de Ra.ad van Sto:k,
dient daarna te worden ingewonnenn Dit hoeft naar sdiatt::.n;<
van Dr. GUnther niet langer dan 3 1:.mand.en te ,rergen" Op """-'
geschikt tijdstip kan de Commissie voor de Inlic!J.·tingcn�· on
Veilig:heidsdieni::ten worden geinforme{!rd ove1� de hooi'c�li.jn<)JJ.
van de aan te brengen wijzigingen. Staatarechtclijk bezien
acht de S c G• hot minder gewenst het gewijzigde concQpt K.B�
aan de Kamercommissie voor te leggen"

15 april 1969" 

VERTROUWELIJK 
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ex.nr.1: M-in.v.BiZa 
2: PA 

ex.nr.: l 
(vier exemplaren vervaardigd). 

3: HK 
4: KA-secr. 

twee 

Eventuele publikatie van 
het K.B. van 8-8-1949 IU"· 51. 

Aan Zijne Excellentie de Minister 
van Binnenlandse Zaken, 
Binnenhof 19, 
•s-G r a v e n  h a  ge

12 maart 1969. 

VERTROUWELIJK 

In verband met de door Uwe Excellentie op 12 november 1968 
in de Tweede Kamer gedane toezegging de vraag of het Koninklijk 
besluit van 8 augustus 1949 nr. 51 kan worden openbaargemaakt, aan 
de Regering te zullen voorleggen en op verzoek van de heer 
Secretaris-Generaal, moge ik U hierbij twee concept-brieven aan
bieden, gez•icht aan respectievel.ijk de Minister-President en Uw 
Ambtgenoot van Defensie, waarvan U gebruik zoudt kunnen maken om 
het overleg over deze aangelegenheid in te leiden • 

Indien met het oog op de publikatie een tekstwijziging 
nodig zou zijn, zie ik de gelegenheid gaarne benut om de formule
ringen in het gedeelte dat betrekking heeft op de B.V.D. kritisch 
te bezien. 

Opgemerkt zij nog, dat het Koninklijk besluit van 1949 mede 
gecontrasigneerd ia door de Ministers van Buitenlandse Zaken, van 
Economische Zaken, van Financiën en van Justitie. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

Drs. A.Kuipers 

VERTROUVIELIJK 



Concept-briJti ex.nr.: ,! 

Behorende bij schrijven VERTROlIWELIJK 
dd. 12 maart 1969 nr. 948.758

Qnderwerp: 

Eventuele publikatie van het 
K.B. van 8 augustus 1949 nr. 51. 

• 

• 

Aan de Heer Minister van Defensie. 

Sedert de totstandkoming van het Koninklijk besluit van 
8 augustus 1949 nr. 51, houdende nadere x-egelen met betrekking tot de 
organisatie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlich
tingen- en veiligheidsdiensten, is in de Staten-Generaal meermalen 
aangedrongen op publikatie van dit als "vertrouwelijk" gerubriceerde 
besluit. 

Ook tijdens de beraadslaging over het verslag van de Vaste 
Commissie voor de Inlichtingen• en Veiligheidsdiensten in de openbare 
vergadering van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken ddA 
27 maart 1968, spraken verschillende afgevaardigden zich voor de open
baarmaking'van genoemd besluit uit. (Vide Handelingen Tweede Kamer, 
zitting 1967-1968, pagina D 101 e.v.). Vervolgens werd bij de open
bare behandeling van begrotingshoofdstuk VII 1969 op 12 november �968 
door de Tweede Kamer andermaal op dit punt teruggekomen. Naar aanlei
ding van een vraag van de heer Franssen is toen door mij opgemerkt, dat 
ik geen aanleiding zag om de publikatie van het niet bekende gedeelte 
van het Koninklijk besluit van 1949 te bevorderen, maar dat ik de aan
gelegenheid aan de Regering zou voorleggen omdat deze zaak niet al.leen 
de Minister van Binnenlandse Zaken regardeert (Handelingen zitting 
1968-1969, pag. 579.,ao). 

Aangezien de Kamer ongetwijfeld zal willen vernemen welk 
standpunt door de Regering in deze wordt ingenomen, verdieat het m.i. 
aanbeveling dat in de eerste plaats de Ministers, onder wie de in het 
Koninklijk besluit genoemde diensten ressorteren, zich terzake beraden. 

Daarbij kan de meermalen in de Staten-Generaal gemaakte op
merking, dat het Koninklijk besluit van 8 augustus 1949 het karakter 
van een algemene maatregel van bestuur draagt en daarom behoo�t te wor• 
den afgekondigd, naar mijn mening buiten beschouwing worden gelaten. 
Mij aansluitende bij het daaromtrent door Minister Teulings in 1950 
gestelde, heb ik op 2? maart 1968 in de Vaste Commissie voor Binnen
landse Zaken verklaard, dat bedoeld Koninklijk besluit niet anders dan 
een adminiatratièf•organisatorische regeling bevat en niet als een 
algemene maatregel van best�ur dient te worden gezien. Voorts heb ik 
erop gewezen, dat blijkens het Besluit afkondiging wetten en Konink
lijke beeluiten van 22 december 1863, s. 149, Koninklijke besluiten, 
niet zijnde algemene maatregelen van bestuur, alleen in het Staatsblad 
worden geplaatst indien zulks door de Kroon bevolen is. Dit laatste 
heeft ten aanzien van het Koninklijk besluit van 8 augustus 1949 niet 
plaats gehad (Handelingen 196?-1968, pagina D 115). 

VERTROUWELIJK 
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Opgemerkt zij, dat bedoeld Koninklijk besluit reeds in 
ruime kring bekend is. in november 1949 werd het ter vertrou elijke 
kennisneming van de leden der Staten-Generaal nedergele.gd ter griffie
van beide Kamers. In hetzelfde jaar werd het door mij� toenma.l.ige 
Ambtsvoorganger via de Commissarissen der Koningin toegezonden aan 
125 burgemeesters van gemeenten met gemeentepolitie. 

Gezien het vele dat in de loop der jaren door mededelingen 
van de Regering in de Staten-Generaal over de taak en werkwijze van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst in de openbaarheid is gekomen, bestaat 
er voor wat betreft de op deze Dienst betrekking hebbende bepalingen 
mijnerzijds geen bezwaar tegen pub1ikatie van meergenoemd Koninklijk 
besluit. Zeker niet na de verschijning van het Verslag van de Vaste 
Commissie voor de Inlichtingen ... en Veiligheidsdiensten d.d. 
9 november 1967 (stuk 9394) en de daarop gevolgde debatten in de Tweede

Kamer. Door mij ia dan ook zowel op 27 maart 1968 in de Vaste Commis• 
sie voor Binnenlandse Zaken als op 12 november 1968 bij de behandeling
van de Begroting van mijn Departement in de Tweede Kamer opgemerkt• 
dat het indertijd door de Ministerraad genomen besluit het Keninklijk
besluit van 8 augustus 1949 te publiceren berustte op niet met de 
B.V_.D. verb�d houdende overwegingen. 

Ik moge U verzoeken mij mede te delen of de in het Koninklijk
besluit voorkomende bepalingen, die betrekking hebben op de o�der U 
ressorterende militaire inlichtingendiensten, naar Uw oordeel een belet
sel vormen voor een openbaarmaking van dat besluit alsmede of Uwerzijds
eventueel om andere redenen de publikatie van het besluit ongewenst 
wordt geacht. 

De vraag of er bezwaren tegen bestaan, dat de bepalingen van
het Koninklijk besluit die de Buitenlandse Inlichtingendienst betref
fen in de openbaarheid komen heb ik voorgelegd aan de Minister-Presi
dent. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN� 

VERTROUWELIJK 



Concept-brief ex.nr.: / 

Behorende bij schrijven 
dd. 12 maart 1969 nr. 948.758 VERTROUWELIJK 

"onderwerp: 

Eventuele publikatie van het 
K.B. van 8 augustus 1949 nr. 51• 

• 

Aan de Heer Minister-President 
Minister van Algemene Zaken. 

Sedert de totstandkoming van het Koninklijk besluit van 
8 augustus 1949 nr. 51, houdende nadere regelen met betrekking tot de 
organisatie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlichtin
gen- en veiligheidsdiensten• is in de Staten-Generaal meermalen aange
drongen op publikatie van dit als "vertrouwelijk" gerubriceerde besluit. 

Ook tijdens de beraadslaging over het verslag van de Vaste 
Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in de openbare 
vergadering van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken dd. 
2? maart 1968, spraken verschillende afgevaardigden zich voor de open
baarmaking van genoemd besluit uit. (Vide Handelingen' Tweede Kamer, 
zitting 1967-1968, pagina D 101 e.v.). Vervolgens werd bij de openbare 
behandeling van begrotingshoofdstuk VII 1969 op �2 november 1968 door 
de Tweede Kamer andermaal op dit punt teruggekomen. Naar aanleiding van 
een vraag van de heer Franssen is toen door mij opgemerkt, dat ik geen 
aanleiding zag om de publikatie van het niet bekende gedeelte van het 
Koninklijk besluit van 1949 te bevorderen, maar dat ik de aangelegen-

t,heid aan de Regering zou voorleggen omdat deze zaak niet alleen de 
Minister van Binnenlandse Zaken regardeert (Handelingen zitting 

k1968-1969, pagina 579-580). 

Aangezien de Kamer ongetwijfeld zal willen vernemen welk 
standpunt door de Regering in deze wordt ingenomen, verdient het m.i. 
aanbeveling dat in de eerste plaats de Ministers, onder wie de in het 
Koninklijk besluit genoemde diensten ressorteren• zich terzake beraden. 

Daarbij kan de meermalen in de Staten-Generaal gemaakte op
merking, dat het Koninklijk besluit van 8 augustus 1949 het karakter 
van een algemene maatregel van bestuur draagt en daarom behoort 'te wor
den afgekondigd, naar mijn mening buiten beschouwing worden gelaten. 
Mij aansluitende bij het daaromtrent door Minister Teulings in 1950 ge
stelde, heb ik op 27 maart 1968 in de Vaste Commissie voor Binnenlandse 

··Zaken verklaard, dat bedoeld Konihkli'jk· besluit niet anders dan een
administratief-organisatorische regeling bevat en niet als een algemene
maatregel van bestuur dient te worden gezien. Voorts heb ik erop gewe
zen, dat blijkens het Besluit afkondiging wetten en Koninklijke beslui
ten van 22 december 1863, s. 149, Koninklijke besluiten, niet zijnde
algemene maatregelen van bestuur, alleen in het Staatsblad worden ge
plaatst indien zulks door de Kroon bevolen is. Dit laatste heeft ten
aanzien van het Koninklijk besluit van 8 augustus 1949 niet plaats ge
had. (Handelingen 1967-1968, pagina D 115). Opgemerkt zij, dat bedoeld
Koninklijk besluit reeds in ruime kring bekend is. In november 1949
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werd het ter vertrouwelijke kennisneming van de leden der Staten-Gene
raai nedergelegd ter griffie van beide Kamers. In hetzelfde ja.ar werd 
het door mijn toenmalige ambtsvoor.ganger via de Commissarissen dex
Koningin toegezonden aan l.25 burgemeesters van gemeenten met gemeente
pol.itie. 

Gezien het vele dat in de loop der jaren door mededelingen 
van de Regering in de Staten-Generaal over de taak en werkwijze van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst in de openbaarheid is gekomèn, bestaat 
er voor wat betreft de op deze Dienst betrekking hebbende bepalingen 
mijnerzijds geen bezwaar tegen publikatie van. meergenoemd Koninkl.ijk be
sluit. Zeker niet na de verschijning van het verslag van de Vaste Com
missie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten dd. 9 november 1967 
(stuk 9394) en de daarop gevolgde debatten in de Tweede Kamer. Door mij 
is dan ook zowel op 27 maart 1968 in de Vaste Commissie voor Binnen
landse Zaken als op 12 novembe� 1968 bij de behandeling van de Begroting 
van mijn Departement in de Tweede Kamer opgemerkt, dat het indertijd 
door de Ministerraad genomen besluit het Koninklijk besluit van 
8 augustus 1949 niet te publiceren• berustte op niet met de B.V.D. ver
band houdende overwegingen. 

E6n van de overwegingen die er in het verleden toe leidde 
openbaarmaking van het besluit achterwege te laten t hield verband met 
de in Hoofdstuk II ver�atte taakomschrijving van de onder U ressorte• 
rende Buitenlandse Inlichtingendienst. In het bijzonder werd toen gewe
zen op het tweede lid. van het huidige a:rtikel 9. waarin met zoveel woer
d.en wordt gesproken van het uitzenden van personel'.\ naar het buitenland 
voor het inwinnen van geh�ime inlichtingen. Gesteld werd o.a. dat de�e 
werkzaamheden ongetwijfeld wel all.erwege verondersteld werden, maar dat 
het ongebruikelijk was daarop openlijk de aandacht te vestigen. 

Ik moge U verzoeken mij mede te delen of deze overwegingen 
door U thans nog van voldoende gewicht geacht worden voor het achter.age 
laten van eea publicatie van het Koninklijk besluit van 8 augustus 1949 
alsmede of Uwerzijds eventueel om andere redenen de openbaarmaking van 
het besluit ongewenst wordt geacht. 

De vraag of eu bezwaren tegen bestaan, dat de bepalingen van 
het Koninklijk besluit die op de drie militaire inliehtingendienaton 
betrekking hebben in de openbaarheid komen. zal door mij worden voorge• 
legd aan onze Ambtgenoot van Defensie. 

DE MINISTER VAN BINNENLANPSE ZAKEW �
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TWEEDE KAMER Zitting 1968-1969 
Wastst. hfdst. VII (Binne?lll. Zaken) 1969 -

l!àe vergadering 

Blz. 573 

12 november 1968 

De heer Franssen (P.v.d.A.)s 

�nheer de Voorzitter! Ik zal stoppen met mijn financiële opmerkingen. In sneltreinvaart nog een paar opmerkingen Óver de B.V.D. Uitgangspunt daarbij is: Wij moeten .blijven bij de uitspraak v:in de vaste kamercommissie: Nodeloze geheimzinnigheid schaadt. Heel kort vier vragen: is er al een beslissing genomen over het oublicwn van het vertrouwelijke Ko]J�;, 

w� p�slujt. v�n 194,2; wanneer vindt de publika!ie plaats van de · lijst van zg. kwetsbare betrekkingen; heeft deze Regering reedsopdracht gegeven om het antecedentenonderzoek te beperken tot de kansrijke sollicitanten en worden dezen tevoren vanzulk een onderzoek in kennis gesteld, opdat zij eventueel hunsollicitatie kunnen intrekken; is intussen de mogelijkheid ge'
t
opend van verweer door een kandidaat, als bezwaren tegen hem worden ingebracht? . ·. Mijnheer de Voorzitter! Deze zaak van het antecedenten-__gs!erzoek zi!._ mij� �a�tie zeer hoog_ en wij zouden hierop graag een zeer concreet antwoord willen hebben. Ten slotte, enigermate los van· de B.V.D., maar toch ook wel enigszins in het veld hiervan blijvend, de vraag: Heeft de Regering zich reeds beraden over artikel 97b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, dus over de vraag van de lijst van door ambtenaren verboden betrekkingen? U weet, er ligt een· motie van mij en ik zou graag willen weten, of de Regering zich op het ogenblik al een mening over deze zaak heeft gevorm� 

Blz. 519 

Minister Baernink: 

ue geachte afgevaardigde de heer r'ransscn is· teruggekomen op de vra:ig, of het �J)..P,.}Y,eüj�e,.��j"k ��it v:in 1949 kan worden &xQY,bl�. De zakelijke mhoud van het gedeelte over de B:v.D. 1s medegedeeld in het verslag vad de vaste Çotfimissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, 1 ter.wijl' het Koninklijk besiuit ter inzage voor de leden ter grif-

Blz. 580 

fie is nedergelegd. Een half jaar geleden heb ik gereleveerd op grond van welke staatsrechtelijke overwegingen de Regering indertijd heeft besloten om niet tot publikatie over te ga:in. Daarbij heb ik medegedeeld, dat de motieven, die daarvoor hebben gegolden, waren gelegen in omstandigheden bui-.. ten de Binnenlandse VeÎligheidsdienst. Voor zover mij ° bekend is, gelden deze overwegingen thans nog. Ik zie op het ogenblik dan ook geen aanleiding om de publikatie van het niet bekende gedeelte van het Koninklijk besluit van 1949 te be-, vorderen. Ik kan de geachte afgevaardigde echter beloven, dat ik zijn vraag aan de Regering zal voorleggen. Deze zaak · -_.re1:ai:.deert niet alleen de Minister van Binnenlandse Zaken.



UIT'l'BEKSEL Terelag bespreking HBVD met 

5.· Pub�ioatie K.B. 1 
''"'" ll.BVD herinnert de s.o. aan cle toezegging van de ffl.nister, 

gedaan in de vergadering van d� Tweede lamer dd. 12-11-1,681 
- - --

- . ,.,_______, 

. 

-c" -. -:.:.-

(Handelingen pagina 579-580) in antwoord op een vraag van 
'dhr. Franesen betr. de publicatie van. het niet bekende 
ge�eelte v.an het KB van 8-8-i94��� Regering zal voor-
1 gen. . +) .De S.G. verzoekt een concept-brief op te stellen. aa.n.,

>-
de 

Ambtgenoten van Defensie en van Algemene Zaken, waarin om 
r ove�eg hierover wordt verzecht·.; 
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Tweede Kamer 
Zitting L967-1968 

-1-

Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken 
6e vergadering - i7 maart 1968 

.Beraadslaging over het "Verslag v . d .  Vaste Cie . voor de 
Inl . - en Veiligheidsdiensten" over de BVD. 

Blz . D 105 1 

i\·lcjurfrouw Gouclsmit
. 

( D'66 ) :  JF., a( t!.1l 11t'lem ik irrsi:i� 
terwijl il< ee11C.HrlriGlcrn,1-0.J;;el��i. i;:.;�{}j-vimJ-. ;.J., ) 

Ec11 binnenlandse vciiighciclsJicnst is in een dèmoeratisehe 
s l::i : 1 t  een moei l ijke z:H!k .  Zel fs al ste l t  men zich op het stand
P:111t, dat deze vei l igheidsdienst er  al leen maar is ter bcvcili
g 1 11f van de denwcrat ischc rccht:;ordc, clan nog zal de dienst Tot de zaak zel f  terugkomend, m ijnheer de Voorzitter, 

zou ik wil len i ng:wn op de vraag, of de B .V.D. ,  zoals l1ij op 
h,à ogcnb l ik  funct ioneert, nut  hcdt, of hij op een andcïe 
\\' ijzc zou ku 111�en i'unct ioncrcn, die nuttiger zou zijn, en of  

'h i j  soms ook op ccn aantal wijzen functioneert, die niet al !cen 
onnuttig zijn, maar ook overbodig, nodeloos of dcrgclij · e  
adject.ievcn verd ienen. 

Ik wil  hiervoor nanknopen bij de passage i n  het verslag 
van de commissie, waarin staat, dat voorkom'en moet worden, 
dnt de d ienst nodeloos geheimzinnig is. Ik geloof, dat het eer
ste zeer duidel ijke punt van de nodeloze geheimzinnigheid is 
de "vertrouwel ijkbeid" van het Koninkl ijk besluit van 8 
augustus 1 949. Ik meen, dat die vcrlrouweliJKncia zow�I fei
telijk nodeloos is als st:iatsrechtelijk misschien wel onmogel ijk. 
Ik heb m ij namciijk afgevraagd, of het kan, dat een dergelijk · 
Koninkl i jk beslu i t  "vertrouwelijk" is . Op dat Koninkl ijk besluit l
staat gedrukt, dat het vertrouwel ijk is ,  maar ik vraag mij a f, 
of dit niet i n  slrijcl is met de G rondwet, en wel om de vol
gende redenen. 

zcl l  moeten bese ffen ebt hij eigenl i jk een aan de democratie· 
:ïccn:d orgaan is .  Democratie is een tere zaak en kan alleen · 
1 unct1011crcn m een s feer van vertrouwen. In een democratie 
1s er c,�r!licd voer de a fwijkende mening en plaats voor een 
op,·attrng, die rnet de algemene is. Danrom vcrclrnaP.t een bin
ncniand. c veil igheidsdienst zich moeil ij k  met de d'cmocrat ie. 
Ik geloof. dat de commissie volkomen gelijk heeft als zi' ze<>t: 
�r  mag in geen g�val �e11eimzinnigheid over zo'n orga!iisatic 
Zijn. Daarom ben 1 k  b l ij met het verslag. J!c had zel fs graag 

�cz:en, d�( het l il de pers wat meer aandacht had gekregen,
zonls ook . de an_clcre tikcn d ie  de B .V.D . aangi ngen ruim in
de publ1c1 !c1t ZIJll gc,rnmcn. lk had graag gezien, dat in het 
land meer bekend was geworden, dat deze vaste commissie uit 
de Tweede Kan1er ?cstaat en zich zeer nadrukkelijk met het 
werk van _de ve1 1 1ghc1dsdiensten bezighoudt. 

\ I ij nhecr de Voorzitter! Een enkel woord over het bc
sL1 ansrccht van de B.V.D. Voor mij i s  het bestaan van deze

1 ?1enst nog het . meest gernotivccrcl door het feit, dat het Wct
ooek van Str:d recht spionnage strafbaar stelt en dat ter zake 
van de prevent ie en opsporing van spionnagc het bestié\an van 
een apparaat niet onl, ,"<·;ch is . Daarmee is overigens voor mij 
nog 111ct gezegd. dat er zo'n groot a fzonderlijk appara::it nodi<> 
1s .  Het zou volgens mij ook meer voor de hand hebben i,e]eoen"' 
dat wij _ _ vand,1,:g de Minister van Justit ie tegenover o�s J�ad� 
den . W1J hebben echter de M inister van Binnenlandse Zaken 

Hel Koninkl ij k  bcsluil is i.n feite materieel een algemene 
maatregel van bestuur, omdat de bepal ingen daarin van alge
mene strekking zijn en omdat de Raad van State gehoord is ,  
en volgens anikel Sl v:m de Grondwet moet een dergelijke 
algemene maatregel van bestuur gepubliceerd worden en 
moet er een wet zijn, waarin staat, hoc een dergelijke alge
mene maalregel van bestuur wordt gepubliceerd. Ik geloof 
dus, dat het zeer dubieus is, of het staatsrechtelijk mogelijk 
is, deze figuur van een vertrouwelijk Koninklijk besluit  te 
hebben. Hierover zou ik graag de mening van de Minister 
horen. 

Gevoegd bij die twijfel en het naar m ijn gevoel volstrekt 
onzinnige V,Ln die vertrouwelijkheid komt, dat in het verslag 
van de commissie ongeveer staat, wat de taak is. Ik neem 
niet aan, dat iemand, die d it verslag heeft gelezen, tot de con- · 
cl usie komt, dat h ij nooit had gedacht, dat de B.V.D. bij 
voorbeeld op extremistische elementen of groepen moest let
ten. Ik geloof, n iet, dat dit een geweldige verrassing is, en i k  
geloof, dat e r  i. n  het Koninklijk besluit verder ook geen ge
weldige verrassingen staan. Waar het .iaar mi jn gevoel 
staatsrechtel ijk dubieus is en waar het democratisch zo duide
l ijk onnodig is, d it stuk gehe im te houden, zou ik de Min ister 
willen vragen, of  hij dit sluk alsnog openbaar wil maken of 
althans, als dat niet mogelijk zou zijn, omdat er nu eenmaal 
,.vertrouwelijk" op staat, de lciterlijke tekst zou willen pu-

1 
al: gesprc:spari ner. Jk zou hem meer wi l le_n aancl l�iden als
de bchoccl� 1 van de openbare orde. PersconliJ:, heb 1k de i n
druk .  dat de B .V.D .  oo!; veel meer in deze sector zijn sterk-
t •2 70ekr, dar hij zich veel meer ziet als de hoeder van de P.C· 

1 h:,;tigdc opvalti n�cn. Ik lilOCt er wel op wijzen, dat dit  1{og 
rnc t  11etzel fcle i ,; : 1 l s  het beschermen van een democratische 

bl iccrcn in ander verband. 

rcchtsordc. 
---i 

. .  Tk. zou m ij gr,1ag wil len :1ans!11 i(en, mijnheer de Voorzitter,
b,J de vragen gcste!d door mcjuffroi.Jw Goudsrnit over de ver-

Frnnsscn 

j 
t rouwclij:.J1ci<l van het Konink l ijk. bes lu i t ,  waarbij de U .V.D . 
en de andere vei l ighc i tbdienstcn zijn i n[;cs(eld . Ik heb h ier
ook zo 1r1ijn \' agcn over. 

..... 

l k  dacht dat mcju l'frouw Goud,mit terecht hecft gezegd, 
d:1t d i t  Koninki ij k  beslu i t  het karakt_èr vnn een algemene 
111aatrege: van bestuur is. Ik: zou het misschien iets voorzich
tiger wil icn zeggen: Tet heeft al t hans ten dele hei karakter 
van een algemene ma:, l rcgcl van bestuur. 

Er zijn, dacht ik, zoals ook uit  het verslag van de commis- Ook ik vraag m ij a f: waarom is de wet van J 852 niet toegc-
sic b l ijkt, meer di ngen, die inderdaad wel nodeloos geheim- pasi? Als  die wet niet is toegepast - ik heb dit  niet hunnen 
zinnig worden gehouden. In de eerste plaats is er het feit, vi nden, maar ik wil hier.omtrent gaarne worden i ngel icht -
dat deze commissie 1 6  jaar geleden is ingesteld en dit de eer- wat kan clan nog de rechtskracht van dit Koninkl ijk besluit 
ste maal is ,  dat er wordt gerapporteerd. Nu kan men natuur- - van deze a lgemene mnat rçgel van bcstuür -, voor zover 
l ij k  zeggen: Beter laat clan nooit !  Maar ik geloof wel, dat het het de inswl l ing van de d iensten te buiten gaat, want er staat 
i nderdaad laat is .  Ik geloof dat de commissie toch wel eerder ,wat meer m qan al leen maar de i nste l l ing van deze diensten, 
had kunnen rapporteren en dan m i sschien al  eerder een z1Jn. 

L "ke ·e ono-erustheid had kunnen we,"'g.,_,n,,,_e,.,_ni,.,e"'n,.,_. ___ �
-

�--- Ik sluii m ij ook gaarne aan bij de vraag van mejuffrouw 
Blz . D 106 a Goucls111 1 t :  Waarom deze vertrouwelijkheid? Er staat echt 

met zoveel bijzonders in het besluit. Als wij nu moeten spre
ken v:in "nodeloze geheimzinn igheid", clan is  dit hier het ge-

. De heer .,Frnn�scn (P.v.d.A. ) : M ijnheer de Voorzitter! Ik val . Ik meen, _dat deze nodeloze geheimzinnigheid die dooi·
vind het b11zondcr belangrijk, dat wij vandaag i n  het open- het vertrouwelijk houden van dit  Koninklijk besluit is  ontstaan
ba,1r over het beleid van de B.V.D. kunnen spreken en voor- ste lhg zou kunnen worden opgeheven.
a l .  dat wij dit kunnen doen naar aanleiding van het verslag, Mijnheer de Voorzitter! Ik mag niet citeren ui, dat vertrou
clat 1s opgesteld door de vaste Commissie  voor de In l icht i n- wcl ijkc Koninkl ijk besluit. Omt rent de ta::ik van de I3innen
gcn- _en Ve1l ighe1dsd1cnsten Ik ben verheugd over dat verslag. lanclse Veiligheidsdienst worden wij gelukkig i ngelicht door
Het 1s een eerste slap naar  1:1c�r openbaaï11eicl over een dienst, 1 het verslag van de vaste commissie. Op blz. 2 en volgende
die een w:ias v,rn gchc1 1nz1nn 1ghc1d om zich draagt. Ik ben v�n d:it _ _;erslag wordt die taak in hoofdlijnen weergegeven. 1
dan ook i ngenomen met clc uitspraak van de commissie. dat Ik zal m1J dus aan dit verslag houden.
er ce11 zo groot mogel ij:,c openbaarheid moer zijn en cla't wij -
h 1crb1 °ccn nodeloze ehcimzinnighcid moeten betrachten. --------'---- - ---------------� 
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De heer \':1n het Schip (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! 
De \';1s1c ..:,,rnmissie heeft gen1cend hel ,nul en he\ beslaans
rcchl v:rn ,Ic B.V.D. op blz. 2 van haar rapport te moelen 
o:n�chïijven, van welke taakstelling ik zou wi,llen zeggen, 
dat ze v:,n elastiek is. Wie rekt dit elastiek en wie laat het 
evcnt;1ccl schieten? Ik heb de indruk, dat het de B.V.D. 
7.el( is, die de uitleg aan deze taakomschrijving geeft. 

Vanuit die 1aakomschrijving - zo blijkt uit het rapport -
werkt hel appar:1at, worden conclusies getrokken en worden 
maal regelen genomen - uit de aard der zaak in het geheim 
-. en concludeert de commissie, dat ,dies verder maar ge
heim moel ·h!ijvcn, of dat bepaalde zaken moeten worden ge
lcg:.liscerd. \\·,,arop ik straks nog terugkom ... 

Kan in her openbaar nu eens worden mcclègedeeld hoeveel 
vcn·olgi:it!en op grond van het Wetboek van Strafrecht zijn 
ï:1gc,1cld als resultaat vart al deze geheime activiteiten sinds 
194�·.> Ah ik goed ben geïnformeerd, is dat er niet één ge
weest. !:1dicn dit inderdaad het geval is, dan werpt deze µit
korn�t wch wd een duidelijk licht op· die kostbare activitei
ten van de B.V.D. Het ·werpt ook een tweede vraag ·op, na-

' melijk of hel niet verstandiger is de bestrijding van de staats
gevaarlijke activiteiten in handen te leggen va;n hel justitio
ncd apparaat, dat daarvoor naar mijil menin,g op grond van 
hel Wetboek van Strafrecht voldoende bevoegdheden heeft. 
Ik 7.ic dan ook geen reden een dergelijke aparte dienst te hcb-
�n. 

Met bet�ckking tol punt b van de agenda wil ik opmer
ken, dat de,. B.V.D. betrekkingen onderhoudt met wat zo 
vriendelijk !;.linkt en vriendelijk woràt beschreven als: zuster
org,\11is::llics binnen het N.A.V.0.-verband en verdragsmatig. 
D:1t geeft duidelijk aan, wat ook in het rapport is te zien, een 
stukje eenzijdige oriëntatie inzake zijn activiteit. De B.V.D. 
is dus het kleine zu.�je va.n de C.I.A. en van de organisatic
Gehlcn. In hoeverre geeft de 13.V.D. inlichtingen aan genoem
de organisaties? In hoeverre ontvangt hij opdrachten van deze 
org.,nisalies? Het antwoord is van groot belang, gelet op de 
r.ol die deze twee organisaties· in het politieke leven in vcrschil
lcn<le andere landen spelen. Het is derhalve de moeite waard 

'om te weten, of de B.V.D. zulke of soortgelijke opdrachten 
, van dc,.c buitenlandse zusterorganisaties ontvangt. 

M ijnhcer de Voorzitter! Ten aanzici'1 van punt 1 c wil ik het · 
volgende opmerken. De vaste commissie aanvaardt het werk 
van de 13.V.D. inzake hel anteccdenlcnondertock, waarbij 
W!Jrdt gesproken van een C-, 13- of /\-functie. Ik aanvaard 

1 zulk een onderzoek nkl; dat wil ik graag vooropstcl.lcn . Toch,·"7.ou ik willen vernemen voor welke functie een zodanig onder-;
'. zoek plaatsvindt. Dat "ou reeds de duidcltjkheid vers'ctiaffen, 

waarover sommige afgevaardigden meenden te moeten spre
. kcn. In de loop van het debat is echter gebleken, dal op een 
bepaald punt die gevraagde duidelijkheid niets betekent. Me-. 
julïn.mw Goudsmil heeft bij voorbeeld gesproken over de 

: nodeloze geheimzinnigheid v�n het Y.ffl_t})�1ws;lij�Ç_I59_niQklijk 
1 ltc.sluLt, Van andere afgcvaardigdc11 heb ik bcgi,:lpen, dat pu-
1 blikatic van dil besluit niet zoveel om hel lijf zal h�bben, 

omdat, naar ik ·van hen hier heb vernomen, een aardige dcfi-
1. nitie van dit besluit is terug_ te vinden ondc-r a, b, c en dop
1 blz. 2· vari �et_ rappo_12. 1' 
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Minister Beernink:
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De geachte afgevaardigde mejuffrouw Goudsmil is uit-
Over het nut van de B.V.D. kan i!;: kort zijn. Dat is af- vocrig ingegaan op het nut en hel hcst:iansrccht van de B.V.D. lwn,,elijk van de mate waarin een ckrgclijke binnenlandse vei- Zij beert een geheel andere iil'.11:ulcring v:rn dit vr,1:igligheidsdi.:nst effectief optreedt. ·1-1et is buitengewoon belang- stuk gebruikt dan lil'. heer Wicheng:1, die ,.ieh op bijzonderrijk dat een zo groot mogelijke openbaarheid en geen ge- negatieve wijz.c beert opgesteld. Jvkjuf[rouw Goudsmit zegt:

heimzinnigdoencrij wordt betracht. De hele affaire bij de het is een ona:1ngename za:ik, maar het nut is aanwezig. Al
Leidse universiteit - ik kom d:1arovcr nog te spreken - is leen vraagt zij zich af, of wanneer het nut aanwezig is, dit
een voo1l1ccid van hoc het niet moet. Dat is de v:ilsc roman- f · k " k ." _ ,. ., ,., .... , , ,. , , , .... · . , 1 nut kan worden vergroot en_ o · een nuttiger wer 'W1Jz_e 'an
td, \,111 1c6c11pss1.;11 "n gkulhoc:dc:n. Het msutuut v:rn bud1cn- worden gevonden. Ik heb zoeven al meegedeeld, dat WIJ zoe-
landse vciliQhcicbdic.nst vereist een zo groot mogelijke open- 1 ken naar een efficiënter werkwijze. Wij zoeken ook naar meerbaarheid. - openheid en meer openbaarheid op dit gebied en nodeloze

De omschrijving v:111 de taak en werkwijze ·van de B.V.D. geheimzinnigheid mag er bepaald ,niet bij zijn. Als ik dit zo
komt naar mijn mening in het rapport van de kamercommis- zeg, dat zegt mejuffrouw Goudsmit: Dan moet u dat Konink-
sic go!:!d n:i.ar voren. De taak van de B.V.D. is in de eerste lijk besluit uit 1949 publiceren en moet het "vertrouwelijk"
pl:1:1.s het verzamelen van gegevens in het belang van de vei- eraf; waartoe dient dat? 
lighc:d van de St:i:i.t en het bevorderen van veilighcidsmaati<cgc- Andere geachte afgevaardigden hebben opmerkingen van 
le-n ter bescherming v:in overheidsgeheimen:. dit staat op blz. · k � - een zelfde strekking gem:ia.kt, ziJ drongen oo · aan op publi-
2 van het verslag van de commissie. Verder is in de stukken k:i.tic. Het is niet de eerste keer, cl:it deze z:iak in de amcr 
te vinden, d:it die vciligheidsonclcrzoekingen alleen op ver- fi r sprake komt. Ik herinner mij verschillende debatten over de
zoek van de betreffende overheidsinstanties plaatsvinden, dus begroting van Binnenlandse Zaken in het verleden, waari11 
niet op initiatief van de B.V.D. In de derde plaats heeft de meermalen is gevrnagd waarom die geheimzinnigheid bestond
B.V.D. geen e.,ccuticvc bevoegdheid, hij geeft in de vierde cii. wàarom die zaak niet ronduit werd gepubliceerd. Toen dat
plaats geen advies over de gegevens, die hij verstrekt. Koninklijk besluit in 1949 tot stand kwam, werden onmiddel-

Ik ben van mening, dat hierdoor een aantal zekerheden is liîk vragen in de Kamer gesteld. De Regering heeft in het Ko-
ingebouwd. De zekerheid is bij eirculáirc van de Minister van niiiklijk besluit van 1949 een zo nauwkeurig mogelijke in-
Binncnl.u1clse Zahen uit 196 l nog vergroot door de uitspraak, 1 sLructie willen geven aan de inlichtingen- en veilighciclsdien-
dat. wanneer er een afwijzend besluit alleen op basis. van sten, die daarin zijn geregeld. Het is niet alleen de B.V.D. Er
B.V.D.-gegcvens komt, wanneer het gaat om sollicitaties, be- zijn meer inlichtingen- en veiligheiclscliensten in dit Koninklijk
vordeïingcn etc. d·� betrokken Minister persoonlijk de beslis- be-�luit geregeld. Men is destijds - daarvoor vraag ik bijzon-
sii1g moet nemen. lk meen, dat de regeling, dat de Minister clere aandacht - bij de formulering van het Koninklijk be�
zelf die beslissing neemt moet worden gehandhaafd, totdat sluit in 1949 ervan uitgegaan, dat het niet zou worden gepu-
clc nieuwe regeling, waarvoor ook in de commissie is gepleit, bliceerd. Mij is gebleken, dat deze indertijd door de Minis-
is tot stand gekomen. _ , terraad genomen beslissing was gelegen in omstandigheden

1 Punt Ja van de agenda heeft betrekking op de verlrouwc- buiten de B.V.D. Om deze 1:eden heb ik er_ gt_:en _bezwaar tege�
1 lijkhcicl van her Koninklijk bcslllit van S augustus 1949. Me- gehad, dat de vaste Commissie voor de_ ml1chtmgen-. e'n vei-

juffrouw Gouclsmit heeft hiervan <>ezeod - ik heb het althans lighe1clscl1ensten m haar verslag - dat 1s een vooruitgang -
zo begrepen - dat het sta:itsrccht�lijk" onjuist is dat dit Ko- de materiële inhoud van het deel van het Koninklijk . be�luit,
ninklijk besluit vertrouwelijk is. De heer Franssen formuleer-, dat over _de B.V.D. gaat, bekend heeft gemaakt. In f�1te is er
de het voorzichtiger en zei: het is wellicht staatsrechtelijk on- 1 ten aanz1�n van de taak v:in de B.V.D. veel openheid geko
jllist, dat dit Koninklijh besluit niet gepubliceerd is. men en 1s de vertrouwellJkhe1d opgeheven. Men weet nu

Kan de Minister een staatsrechtelijke beschouwing wijden
aan de beslissing die indertijd is genomen, om dit Koninklij -
besluit niet te publiceren? Hierover wordt .verschillend ge
cb.cht. Men zegt ook wel dat dit een Koninklijk besluit in
engere zin is en dat het daarom niet noodzakelijk was dat
tot publikatie werd overgegaan; dit besluit zou gegrond zijn
op lid 3 van artikel J 5 van de Wet op de Raad van State,
waaruit men kan afleiden, dat het Koninklijk besluit waarin
het besluit met betrekking lot de B.V.D. werd genomen, han
delde over de instelling van een lichaam met instructies voor
dat lichaam niet naar buiten werkend. Publikatie zou clan
niet nodig zijn geweest. 

De heer Franssen heeft mij tijdens de discussie een artikel
la 1en lezen van professor Böhtlingk, gepubliceerd in 1958 in
het blad "Themis" en, uit dit artikel zou men kunnen aflei
den, dat het staatsrechtelijk juist zou kunnen zijn, dat dit Ko
ninklijk besluit niet is gepubliceerd. Ik verneem graag van
de lviinister welke zijn staatsrechtelijke opvattingen op dit
punt zijn. Wanneer het staatsrechtelijk onjuist zijn zou, dat
het Koninklijk: besluit niet ,gepubliceerd is, zou het geen punt
van discussie behoeYen te vormen. Da.i1 is de zaak duidelijk. 
Als hierover gediscmsicerci kan worden is het n::1:1r mijn mc-
11.ing \'Crstandig het Koninklijk besluit wel te publiceren; dil
zou kunnen bijdragen tot het opheffen van de nodeloze ge
heimzinnigheid. J\I isschien ka.n een publikatie in bepaalde
vorm g�schicden, waarcloOï men openbaar maakt hetgeen te
publiceren is. Als het echter kan worden gepubliceerd, laat de 
't>.linistcr het dan doen. 

J\!ejufrrouw. Goudsmit (D"66); Het mag staatsrechtelijk in
ieder geval wel gepubliceerd worden. 

De heer 'Wiegel (V. V.D.): Daarmede ben ik het eens. Ikheb de"Minister in de eerste plaats gevraagd, of hij cc.n staatsrcchtchJkc beschouwing wil _houden en of het staatsrechtelijkal_ clan niet JU1st 1s, dat het Koninklijk besluit niet is gepubliceeru. Ik heb daarna gevraagd: als het staatsrechtelijk juist 'is, d, l het_ niet ha.cl behoeven te worden gepublieeerd, wilt u dan toch niet overwegen het nu wel te doen? 

. Blz. D 116: 

precies welke t:iakomschrijving in dat Koninklijk besluit staat
en hiermede is al een heel eind in clc door mejuffrouw 
Goudsrnit en ande,en gevraagde richting gegaan. Er zijn ook
st:1atsrechtclijkc opmerkingen over deze aangelegenheid gc
ma:1kt en o.a. is '-!C\Taaed: l s  d:it Koninklijk besluit geen algc
mrne maatregel \,,111 bestuur? W:rnnecr dat Koninklijk be
sluit niet als een al,!eme;1c maatregel van. bestuur kan wor
den bc�chouwd, waa;o111 wordt het clan niet op een andere wij
ze en op grond v:1n andere overwegingen gepubliceerd? Valt uit
het feit, dat de R:iad van St:ite over dat Koninklijk besluit in
19-19 is gehoord, niet min of meer af te leiden, dat dit een al
gemcn� maatregel van bestuur is en hoc zit dat allemaal? 

De vraag of dat Koninklijk besluit van 1949 als een alge
mene maatregel van bestuur moet worden aangemerkt,
kwam reeds ter sprake in de memorie van antwoord bij de
behandeling van de Rijksbegroting in, 1950 door de Eerste
Kamer. De toenmali.ge Minister Teulings heeft daarin de op
merking gemaakt: 

,,Ten onrechte is door enige leden gesteld, dat hel Ko
ninkiijk besluit van 8 augustus 1949 het k:iraktcr v11n
een algemene maatregel van bestuur draagt. Dit besluit
bevat niet :indcrs clan een administratief-organisato
rische regeling. Het besluit is ook niet afgekondigd.". 

Ik meen, dat deze opmerking van Minister Teulings
juist was. Ik meen. dat wij hier met een typisch organisatiebe
sluit hebben ic m::iken. n;ct met een algemene maatregel van 
bestuur. Tn dit verband mag ik verwijzen naar artikel 4 van
het Besluit afkondiging wetten en Koninklijke besluiten va 
22 december i 863. Daaruit valt af te leiden, dat Koninklijk 
beslui.cn, nie zijnde :ilgemene maatregelen van bestuur, al 
leen in het S1ar,1sblad moeten worden geplaatst indien zulk
door de Kroon bevolen is. Dat laatste heeft ten opzichte va 
het Koninklijk besluit van 1949 niet pla:itsgehad. De gedacl 
te. dat h.:t Koninklijk besluit van 8 augustus 1949 een alg
rncne maatregel van bc,tuur zou zijn, omdat de Raad v.
State cla:1rover werd gehoord, vindt in de wet geen steu
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(Blz. D 116) 
want voTgcns artikel 15, lid 3, van de Wet op de Raad van 
State kan de Kroon de Raad van State horen over alle za
ken, waaromtrent hij dit nodig vindt. Dit is ten opzichte 
van het Koninklijk besluit van 1949 indertijd nodig gevonden. 
Dit wat de staatsrechtelijke kant van de zaak betreft, mijn
hc:cr de Voorzitter. Ik heb al laten blijken, dat wij mèt het 
publiceren van, de ta:ik iu het verslag al bijzonder ver zijn ge- 1 
g:1�1n. __J 

Blz. D 120t 
De heer Franssen (P.v.d.A.): 

Mijnh;c� de Voorzitter! Ik k���l nog even terug op de staats
rechtelijke kant van het Koninklijk besluit zelf. Naar mijn 
oordeel is het ten dele een algemene maatregel van bestuur, 

owant het is een Koninklijk besluit, dat een algemene regeling 
inhoudt. Het is niet alleen maar het in werking stellen van
iets. Natuurlijk kan men tegenwerpen, dat hetpeen de bur
gers bindende regel is, maar het zal de Minister bekend zijn; 
dat er ook andere grote geleerden zijn geweest, die hebben 
gezegd dat het niet . . . . 

De heer Toxopcus (V.V.D.): Anderen dan u zelf of niet? 

De heer Franssen (P.v.d.A.): Ik heb het niet over mijzelf. 
Ik citeer alleen maar. 

De heer Toxopcus (V.V.D.): Wie waren dan die andere 
geleerden? 

·De heer Franssen (P.v.d.A.): Ik heb namelijk hieruit be
grepen, dat achter die de burgers bindende regel ook een ge
leerde zat. 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Oók geleerden. 

De heer Franssen (P.v.d.A.): Hooggeleerden. Persoonlijk 
ben ik van oordeel, dat hier wel sprake is van een. algemene 
maat.regel van bestuur. Ik heb de indruk, dat wèl afkondiging 
had moeten plaatsvinden. Ten slotte heeft de Minister ge
zegd: het had nog wel kunnen gebeuren, maar dan had er een 
bevel van de Kroon moeten zijn. In feite wil de Minister dus 
zeggen, dat de toenmalige regering geen behoefte aan publi
katie had. Ik venneern graag of de huidige Regering soms wel 
behoefte heeft aan publikatie. Zelf blijf ik daar prijs op stel
len. 

De bewindsman heeft gezegd dat na::ir. zijn oordeel niet 
alleen naar links maar ook naar rechts wordt gezien. Ik 
heb bij de vorige ronde gevraagd hoc het stond met de be
schikking van 17 december 1951, houdende aanwijzing van 
voor ambtenaren _verboden verenigingen. Ik heb begrepen 

· dat in die beschikking uitsluiten linkse, om dat woord even
te gebruiken, partijen en verenigingen staan.

De heer Toxopcus (V.V.D.): Waar staan die in? 

De heer Fransscn (P.v.d.A.): Tn het ·bcslu.it vàn 17 decem
ber J 951 van· de Minister van Algemene Zaken. Da::ir worden 
dus de politieke partijen en verenigingen genoemd waar
van een ambtenaar geen lid mag zijn. Het doet mij plezier dat 
ik een voormalig Minister van Binnenlandse Zaken hiervan in
kennis mag stellen. · ' 

De heer Toxopeus (V.V.D.): Wie was dat? Was het de 
Mu1ister van Algemene Zaken? 

De heer Fransscn (P.v.d.A.): Inderdaad; dit ter gerust
stelling. 

De heer Toxopcus (V.V.D.): Was het in 1951? 

De heer Fransscn (P.v.d.A.): Tnderclaàd. 

Blz. D 121: 

De heer Den Uyl (!'.v.d.,\.): De heer Toxop�us prn:it 
veel d:it hij het niet meer weet. 

De heer Toxop us (V.V.D.): Die ]V1ini,ter v,u, Algemenc: 
Zaken was dus de heer Drees. 

De heer Fr:.nsscn (P.v.d.A.): Ja. 

De heer Toxopcus (V. V.D.): D:iar behoeft 
voor te schamen. 

De liceï Frnnsscn (P.v.d.A.): D:it doe ik ook bepaald 
niet. 

1k heb ook nog gevï:rngd of er verbanden liggen tussen 
de activiteiten van de B.V.D. en het noemen van uitsluif'cnd 
deze partijen in de beschikking. 

Blijkens zijn betoog meende dé l'vlinister dat ik had ge
sproken over hetgeen is venneld onder a op blz. 2. Ik heb 
echter gesproken over hetgeen onder b wordt gezegd,· met 
name over het "dreigen te komen". De Minister heeft terecht 
gezegd, dat het moeilijk is. maatstaven te vinden voor het 
meten v:in een gezindheid. Hij zou echter een poging doen, een 
dergelijke norm op te stellen. Ik hoop dat de Minister, als 
hij daarin slaagt, aan de Kamer wil mededelen voor welke 
gezindheid hij bevreesd is. Ik blijf van oordeel dat all(;!S wat 
ten aanzien van de B.V.D. maar enigszins voor openbaar
making in aanmerking komt moet worden openbaar gemaakt. 
De Minister zal mij ongetwijfeld toegeven dat rond deze dienst 
enige "mythen" hangen. Ter wille van de democratie moet 
hier ontmythologisercnd worden opgetreden. 

l'vfcjuffrouw Gln1dsmit (D'66) :  Mijnheer de Voorzitter! Ik 
had nog slechts een enkele opmerking willen maken over het 
st;1aL�rechtclijke ,1spècl en over punt 1 /i. Na het strijdvaardige 
betoog van de heer Wiehcnga - ik zeg expres betoog; wel
licht zou de heer \Viebengn het woord "strijdvaardig" alleen 
ook voor schrapping in :.ianrneïking willen doen komen - heb 
ik er echter behoefte aan hem nog even te antwoorden. 

De heer Wiebenga (P.S.P.): Jv[ijnhcer de Voorzitter! Jk 
meen dat ik mijn vcïheugenis heb uitgesproken over het feit 
dat u de door mejuffrouw Goudsmir gebezigde termen niet hebt 
geschrapt. Er is bij haar dus sprake van een klein misver
sta.netje. 

Mejuffrouw Goudsmit (D'66): Ik neem aan, dat 
woord .,,strijdnardig" clan ook wel in de Handelingen
blijven staan. 

De.heer Toxopeus (V.V.D.): Vechtlustig is beter. 

Mejuffrouw Goudsmit (0"66): Met de heer Franssen 
ik zeggen dat 'Tiët'bc(oog van de J\,linister, waarvan de strek
king was dat het staat. !"·c..:htclijk nodig is dit Koninklijk be
sluit als vertrouwelijk te blijven beschouwen, mij niet g.::hcel 
heeft overtuigd . .'\an de andere kant weet ik sinds enige weken 
hoe moeilijk het is andere mensen van staatsrechtelijke be
zwaren terug te doen komen. Gezien het feit dat de Minis
ter heeft gezegd dat de zakelijke inhoud van het Koninklijk 
b�sluit nu in het stuk van de vaste Commissie voor de In
lichtingen- e:1 Vciligheidsdienstèn is weergegeven, meen ik dat 
voor dat eicel v:111 hl't Koninklijk besluit de dcmocr:ltischc 
opcnb:iarheidsnoodz:iak wel verdwc11en is. Niettemin wil ik 
er, in nav,,Jging O;> hetgl:.;:n de hi:er Fransscn heef( gezegd, 
bij de Mini;ter op. ,ianclringcn deze materie opnieuw in het 
licht van de huidige !;jd te bez;en en nogm:ials a·Jgehele pu-
blikatic te overwegen. J 
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Vernomen werd dat de heer Franssen het voornemen 

heeft in de openbare Commissievergadering op 27-3-'68 

enige vragen te stellen over het K.B. van 8-8-'49. 

Deze zouden op het volgende neerkomen: 

a. Moet het K.B. niet als een a.m.v.b. worden gezien.

Zo ja, waarom werd het dan niet gepubliceerd.

b. Valt uit het feit dat d� Raad van State over het K.B.

werd gehoord, niet af te leiden dat dit een a.m.v.b.

is.

c. Was de toekenning van de rubricering Vertrouwelijk

indertijd wel voldoende om niet tot publicatie over

te gaan.

Naar aanleiding van deze vragen zou het volgende 

kunnen worden geantwoord, 

1. De vraag of het K.B. van 8-8-'49 als een a.m.v.b.

moet worden aangemerkt kwam reeds eerder ters-sprake

in de Memorie van Antwoord bij de behandeling van de

Rijksbegroting in 1950 aan de Eerste Kamer {Hoofdstuk

V, Binnenlandse Zaken, pag. 12).

Minister Teulings merkte daarin op:

"Ten onrechte is door enige leden gesteld dat het K.B.

"van 8-8-'49 no. 51, het karakter van een a.m.v.b.

"draagt. Dit besluit bevat niet anders dan een ad

"ministratief-organisatorische regeling. Het besluit

"is ook niet afgekondigd."

2. In dit verband moge verwezen worden naar artikel 4

van het Besluit Afkondiging Wetten en Koninklijke

Besluiten van 22 december 1863, s. 149. Daaruit valt

af te leiden dat Koninklijke Besluiten niet zijnde

- 2 -
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algemene maatregelen van bestuur, alleen. in het staats

blad moeten worden geplaatst, indien zulks door Ons 

(de Kroon) bevolen is. Dit laatste is in het K.B. van 

8-8-'49 niet geschied.

3. De gedachte dat het K.B. van 8-8-'49 een a.m.v.b.

zou zijn omdat de Raad van State daarover werd ge

hoord vindt geen steun in de Wet. Volgens artikel 15

lid 3 van. de Wet op de Raad van State kan de Koning

de Raad van State horen over alle zaken waaromtrent hij

dit nodig vindt. Ingevolge het 5e lid van.dit artikel

moet aan het hoofd der uitgevaardigde besluiten worden

vermeld, dat de Raad van State deswege is gehoord.

Zulks is in het K.B. van 8-8-'49 geschied.

4. De aan het K.B. van 8-8-'49 gegeven rubricering

Vertrouwelijk steunt op het bepaalde in het toenmaals

geldende Itubriceringsvoorschrift 1949, zijnde een

voorschrift van de Minister-President in overeen

stemming met het gevoelen van de Ministerraad vastge

steld. Deze rubricering geschiedde om te voorkomen

dat het K.B. publiekelijk bekend zou worden en om de

kennisneming in de ambtelijke kring te beperken tot

degenen voor wie dit uit hoofde van hun werkzaamheden

noodzakelijk was •

26 maart 1968. 
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Onderwerp: Opmerkingen bij vragen van Mr. Koops, aan HK gesteld 
op 25-3-1968; 

1· 

2.• 

Grondwet noch doctrine laten zich nauwkeurig uit over het 
wezen van een a.m.v.b.. 
De meest gangbare opvatting is nog dat een a.m.v.b. een 
algemeen karakter moet dragen. Dat hij alle burgers zou 
moeten binden is blijkens de praktijk van de a.m.v.b.-geving 
niet zo. 

Het K.B. van 8-8- 1 49 no. 51 is naar de vorm geen a.m.v.b •• 
Het is n.l. in werking getreden één dag na zijn dagtekening 
en is niet afgekondigd. Een a.m.v.b. kanÏniet eerder in wer
king treden dan twee dagen na de dagtekening van het Staats
blad waarin het moet worden geplaatst,(d.i. afgekondigd). 

In de praktijk bestaan er legislatieve K.B.'s, welke geen 
a.m.v.b. zijn.
Volgens Van der Pot is dat niet geoorloofd, volgens Oud wèl,
volgens Stellinga eveneens - doch kan die praktijk beter
achterwege worden gelaten -, volgens Buys hangt de geoor
loofdheid af van de aard der geregelde materie. (Buys is te
dezen niet erg duidelijk.)

Of legislatieve K.B.'s - niet zijnde a.m.v.b.'s - geoor
loofd zijn en of a.m.v.b. 1 s al of niet op een wet moeten 
bertisten hangt in wezen af van de opvatting aangaande om
trek en inhoud van de koninklijke uitvoerende macht. 
Hierover bestaat in het staatsrecht geen communis opinio. 

De rubricering vertrouwelijk betekent volgens art. 6 van het 
Beveiligingsvoorschrift-II 1961 dat kennisneming der gege
vens door onbevoegden nadeel aan de veiligheid of het belang 
van de staat of zijn bondgenoten kan veroorzaken. 
Publicatie ervan zou dus een overtreding van art. 98a W.v.S. 
kunnen zijn. 

Volgens art. 15 lid 3, van de Wet op de Raad van State kan 
de Koning de Raad van State horen over alle zaken, waarom
trent hij het nodig oordeelt. Ingevolge het vijfde lid van 
hetzelfde artikel moet aan het hoofd der uit te vaardigen 
besluiten worden vermeld, dat de Raad van State deswege is 
gehoord. 
Dat de Raad van State 
hoord, impliceert dus 

op het K.B. van '8-8- 1 49 no. 51 
niet dat het een a.m,v.b. is. 

1 
, 26 maart 1968. 

is ge-
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KD - �" 2
KJA - µ,J 
HK - ûtf

Bêtreft: telefoongesprek met Mr.Koops 
op ?5 maart 1968 te 17.00 uur. 

• 

• 

HBVD PHBV� 

27/3 
Mr.Koops deelde mede;kat bij de openbare commissie

vergadering a.s. woensdag een vraag te verwachten is van 
de heer Franssen (P.v.d.A.) betreffende het rechtlal.).:arak
ter van het niet _g§.I?ublic�erde K B. van 1949. De heer 
Franssen wil weten of dit het karakter van een a.m.v.b. 
heeft, zo ja dan is hij de mening toegedaan dat publicatie 
indertijd ten onrechte niet is geschied. Verder zou hij 
willen weten of wanneer het niet als een a.m.v.b. wordt 
aangemerkt, het toch geacht kan worden rechtens te worden, 
daar voorzover hem bekend geen mededeling van het feit 
van het verschijnen is gedaan in het staatsblad c.q. 
de Staatscourant. Hij zou hierbij de deààetreffende bepa
ling van de wet A.B. ter sprake willen brengen. 

Verder zou de vraag opkomen of de enkele toekenning 
van de rubricering Vertrouwelijk ,el voldoende is om 
publicatie te voorkomen. Dit zal �an de rechtswerking van 
het Rubriceringsbesluit 1949 in discussie kunnen b:im.gen, 
thans dus het Beveiligingsvoorschrift-II van 1961. 

Mr.Koops meende dat gezien het feit dat de Raad van 
State indertijd om advies is gevraagd de gedachte kan op
komen dat het K.B. een a.m.v.b. is. Hij dacht dat het mis
schien nuttig zou zijn nog eens na te gaan wat de Raad van 
State daarover heeft gezegd, zij het natuurlijk dat de 
Minister daarvan nooit zal doen blijken • 

Ik zal ten spoedigste met KD en KJA overleggen wat hierop 
op 26/3:---. moet worden geantwoord. Naar ik m1J herinner heeft 
door HBvD 
aan Minister Min. Teulings indertijd betoogd dat het K.B. geen a.m.v.b. 

is. Wil de Minister niet in bijzondere moeilijkheden 
raken dan zullen wij bouwstenen voor dit betoog moeten 
aandragen. De kwestie van de publicatie lijkt ook niet zo 
eenvoudig. Gelukkig heeft KJA korte tijd terug daarover een 

_....--notitie gemaakt, die ons misschien goed te stade komt. 

25-3-1968.

+ zie notitie KJA d.d. 2�.3.68
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Aan Zijne Excellentie 
Dr. J.F.E. Einaar 
Gevolmachtigd Minister van Suriname 
Alexander Gogelweg 2 
•s-G RAVEN lt AGE

7 december 1967 • 

VERTROUWELIJK 

Uit berichten in de Surinaamse pers is �ij gebleken dat 
de Minister-President van Suriname in de Staten vrijwel let• 
terlijk de inhoud heett bekend �emaakt van het gedeelte van 
het Vertrouwelijk gerubriceerde Koninklijk Besluit van 
8-8-1.949 dat ik Vwe Excellentie bij brief d.d. 28�9-1967
deed toekomen.

Hoewel de Vaste Commissie voor de Inliobtingen• en 
Veiligheidadiensten uit de Tweede Kamer - uiteraard met in
stemming van de Minister van 13innenlandse Zaken - sindsdien 
een vrij uitvoerige weergave van de taak van de Dienst aan 
de hand van de tekst van het K.B. heeft gegeven, wil ik U 
niet verhelen dat het mij heeft teleurgesteld dat de 
Minister-President van SurinalDe geen acht heeft geslagen op 
mijn verzoek 011 het vertroiutelijke karakter van het JC.B. 
in het oog te willen houden. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

� 
Drs. A. Kuipers 

VERTROUJELIJK 
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1950 van de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Teulings (Handelingen zitting 1950-1951, blz. 729 e.v.), het verslag over hoofdstuk V van de rijksbegroting 1951 (Tweede Kamers,tuk zitting 1950-1951, 1900, nr. 7, blz. 16 1 tl m 19), een verklaring van de heer Teulings, Minister van 1 -Binnenlandse Zaken, in de Tweede Kamervergadering van 27 
1, november 1951 (Handelingen zitting 1951-1952, blz. 612), een verklaring in de Tweede Kamervergadering van 29 oktober 1 1963 van de toenmalige Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de heer Marijnen (Handelingen, zitting 1963-1964, blz. 220) in het bijzonder over het brief- en telefoongeheim, de verklaring in de Tweede Kamervergadering van 19 november 1963 van de ,toenmalige voorzitter der commissie, de heer Vondeling (t.a.p., blz. 435) en een verklaring in dezelfde vergadering van dé toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Toxopeus (t.a.p., blz. 450). 

Bedoelde taak is in hoofdlijnen als volgt te omschrijven: 
1 a. het inwinnen van gegevens omtrent alle personen, die vaneen staatsgevaarlijke activiteit of neiging daartoe ten opzichte 1 van Nederland of met Nederland bevriende buitenlandse 1 mogendheden blijk geven of hebben gegeven; 
1. b. het inwinnen van gegevens omtrent groeperingen -en perr sonen die doeleinden nastreven c.q. ter verwezenlijking van hun doeleinden middelen hanteren, die in strijd zijn of dreigen te komen met de grondslagen der democratische rechtsorde; c. het bcvordererr van veiligheidsmaatregelen in alle vitaleen kwetsbare overheids- en particuliere instellingen en bedrijven; 

d. het onderhouden van verbindingen met de overeenkom! stige inlichtingen- en veiligheidsdiensten van bevriende b.uiten-
1 landse mogendheden.

. . Op het hoofd van de dienst rust de plicht zorg te dragen, Zit tin_g 1967-1968 9394 
1 dat de geheimhouding van de inlichtingen en bronnen, waaruit --- deze afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging Werkzaamheden van de vaste Commissï+e van die inlichtingen �erkzame personen gewaarborgd worden.voor de Inlichtingen� en Veili he. dl _ De t�ak van de dienst omv�� du_s het verzamelen van ge-' d · g 1 Is gevens m het belang van de ve1hghe1d van de Staat en het be-1.enst en vorderen van veiligheidsmaatregelen te bescherming van over

VERSLAG VAN DE COMMISSIE 

Nr. 1 

heidsgeheimen. Na deze gegevens te hebben bestudeerd, ge0 wogen en met elkaar in verband te hebben gebracht, stelt de dienst, die generlei executieve bevoegdheid bezit, de Regering op de hoogste v'an al hetgeen van belang kan zijn. De B.V.D. dient een zo goed mogelijk inzicht te hebben in de 1 · · tegen Nederland of in Nederland tegen bondgenoten yan Nederland gerichte spionageactiviteiten. ·--------''-----'---.1..-...... �� ........ �-·- j 
,§ 3. De taak en werkwijze van de B.V.D. 

Feitelijke gegevens 

De taak van de B.V.D. is vastgelegd in een vertrouwelijk -doch ter vertrouwelijke kennisneming van de leden der Kamer ter griffie gedeponeerd - Koninklijk besluit yan 8 augustus 1949, zoals dit bij Koninklijke besluiten van 25 augustus 1951 en 1 maart 1956 gewijzigd is. 

Op Nederland rusten in dit laatste verband verdragsmatige verplichtingen. Voor wat haar werkzaamheden ten aanzien van de contraspionage betreft betekent de bepaling, dat de B.V.D . geen executieve bevoegdheden bezit, o.a. dat de dienst niemand aanhoudt, arresteert, verhoort, bewaart of gevangen zet of uitzet. De opdracht aan de dienst zo gr(lot mogelijke wetenschap te vergaren van de bestaande groeperingen en personen, die doeleinden nastrev.en c.q. ter verwezenlijking van hun doeleinden middelen hanteren, die in strijd zijn of dreigen te komen met de grondslagen der democratische rechtsorde, vloeit voort uit de noodzaak voor de Regering deze gegevens centraal verzameld te harer beschikking te hebben om haar tijdige informatie, o.a. ten behoeve van de openbare orde, de beveiligin.g en debinnenlandse veiligheid in buitengewone omstandigheden, te verzekeren.

Voorts zijn in de loop der jaren mededelingen van regeringszijde in openbare kamerstukken en kamervergaderingen verstrekt. In dit verband noemt de commissie o.a. de verklaring in de Tweede Kamervergadering van 27 september 1949 van de toenmalige Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de heer Drees (Handelingen zitting 1949-1950, blz. 49), een, verklaring in de Tweede Kamervergadering van 30 november 
1) Het is juist deze omstandigheid, welke voorts geleid heeft tot de 

opneming in hel Reglement van Orde der Kamer van de bepaling, dat de 
Kamer bij de instelling van een vaste commissie kan bepalen, dat deze 
over in haar handen te stellen stukken, welke naar het oordeel der com
missie niet in het openbaar behandeld kunnen worden, geen verslag behoeft 
uit te brengen ( artikel 30) en tot de toepassing door de Kamer van· deze 

In het kader van zijn taak ter bevordering .van de beveiliging heeft de B.V.D. in de loop der jaren een beveiligingssysteem opgebouwd. Dit omvat regelingen omtrent de zogenaamde materiële beveiliging (voorzieningen ter opberging van gerubriceerde stukken 1) en bepalingen omtrent de hantering ervan 
bepaling op de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheids- 1) Rubricering (of "classificering") van stu�ken beteke!ll h!'.t aangeven 
diensten. in bepaalde graden, dat gegevens van zodanige betekenis z1Jn voor de 

2) De Ministers geven aan de Kamers, hetzij mondeling, hetzij schrif--· .. veiligheid of het belang van de Staat, dat ope[!bare _kennisneming daarvan 
lelijk, de verlangde inlichtingen, waarvan het verlenen niet strijdig kan gevaren met zich brengt en dat daarom kennisneming van deze gegevens 
worden geoordeeld met het belang van de Staat. slechts in een beperkte kring dient plaats te vinden. 
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alsmede clc weg die deze stukken dienen te volgen) en omtrent 
de personele beveiliging (regels betreffende de toelating van 
personeel tot vertrouwensfuncties en het instellen van veilig
heidsonderzoeken). 

Deze veiligheidsonderzoeken, die voornamelijk bestaan uit 
de zgn. antecedentenonderzoeken, worden door de B.V.D. ver
richt niet op eîgen initiatief - tenzij het sollicitanten voor 
een functie in de B.V.D. betreft - doch op verzoek van de · 
betrokken overheidsinstantie. 

Het verzoek geschiedt in de vorm van een schriftelijke aan
vraag van de beveiligingsfunctionaris 1) van de betrokken in
stantie. Niet alle aanvragen worden door de dienst geaccepteerd. 
.Wanneer er twijfel bestaat, of een aanvraag wel op redelijke 
gronden gebaseerd is, volgt overleg van de dienst met de aan
vrager. 

Bij de aanvraag wordt de belangrijkheid vnn de functie aan- , 
gegeven door de vermelding, of het een C-, B- of A-funotie 
betreft, d.w.z. een functie; waarin kan worden 'kennisgenomen 
van respectievelijk dienstgeheime (C), vertrouwelijk/geheime 
(B), of zeer geheime gegevens (A). 

Ook te dezen aanzien rusten op Nederland verdragsmatige 
verplichtingen, welke zijn neergelegd in een "N.A.T.0.-Con
fidential" supplement van het N.AV.0.-beveiligingsvoor
schrift 2). 

De intensiteit van de in te stellen onderzoeken wordt be
paald door de belangrijkheid uit veiligheidsoogpunt van de . 
functie. 

Voor C- en B-functies wordt in de regel volstaan met een 
·� Anvoudig administratief onderzoek, dat veelal niet meer omvat

"11111/ran een nagaan in de te raadpleg�n gegevens, of daarin ter 
zake dienende gegevens omtrent de betrokkene aanwezig zijn. 
Indien blijkt, dat geen gegevens aanwezig zijn of dat slechts 
gegevens aanwezig zijn welke niet meer releva'nt zijn a), dan 
wordt aan de aanvragende instantie medegedeeld, dat omtrent 
de betrokkene uit veiligheidsoogpunt bezien niets bekend is dat 
aan dè benoeming in de weg behoeft te staan. Zijn gegevens 
aanwezig, die nog wel relevant moeten worden geacht, dan 
worden deze, nadat zonodig de juistheid ervan nader geveri
fieerd is, ter kennis van de aanvragende instantie gebracht. 

1 1 
l 

i 
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Dergelijke administratieve onderzoeken in verband met ver- ] 
trouwensfuncties worden verricht op aanvragen van de civiele 
en de militaire overheid, overheidsbedrijven ( o.a. de PTT en 
de N.S.) en particuliere industrie (in verband met militaire op
drachten). 

Bij A-functies wordt begonnen met een administratief onder
zoek. Worden daarbij gegevens aangetroffen die een verder
gaand onderzoek noodzakelijk maken, dan geschiedt zulks. 

het doel van zijn bezoek bekend; desgevraagd vertoont hij zijn 
legitimatiebewijs. 

In het uiteindelijke rapport aan de aanvrager worden· uit
sluitend die gegevens verstrekt, welke relevant zijn voor het 
doel waarvoor zij gevraagd zijn, d.w.z. gegevens, welke de be
trokke.ne zouden kunnen schaden zonder dat daarmede een 
wezenlijk bevcili.gingsbelang gediend zou zijn, worden niet door-
gegeven 1). 

Een door de B.V.D. ingesteld antecedentenonderzoek resul� 
teert in een rapport aan de aanvrager. Behoudens ten aanzien 
van een kleine categorie van internationale functies -
op grond van verdragsverplichtingen - heeft de dienst niet tot 
taak te adviseren met betrekking tot de door de aanvrager aan 
de hand van de verstrekte inlichtingen te nemen beslissing. 
In 1961 heeft de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken 
dit belangrijke principe in een circulaire aan zijn ambtgenoten . 
nog eens duidelijk onderstreept. De bewindsman gaf daarbij in 
overweging, dat, indien afwijzing van een sollicitant uitsluitend 
wegens de van de B.V.D. verkregen inlichtingen noodzakelijk. 
wordt geacht, de beslissing door de Minister persoonlijk zou 
worden genomen. 

Ook door inlichtingendiensten van rijks- en gemeentepolitie 
worden, deels ten behoeve van de B.y.D. bij de uitvoering van 
cJe hierboven geschetste taak, deels voor andere doeleinden, 
antecedentenonderzoeken verricht. 

Onderzoeken met een geheel andere strekking, waarmede 
de B.V.D. geen bemoeienis heeft, betreffen ·b.v. de verlening 
van Koninklijke onderscheidingen en de verlening aan vereni-
gingen van het predikaat "Koninklijke". 

Voor de goede orde verrneld_t de commissie in dit verband 
ten slotte nog, dat voorts. door de Militaire Inlichtingendienst, 
de Luchtmacht Inlichtingendienst, de Marine· Inlichtingendienst 
en de Koninklijke Marechaussee · antecedentenonderzoeken 
worden _verricht, waar de B.V.D.· geheel buiten staat. -------

' 'l . 

I '  ./ 

Bij de meest belangrijke A-functies wordt, ongeacht de uit
komst van het administratief onderzoek; altijd een uitgebreid i ·
ondc;;rzoek ingesteld door het onderzoekapparaat van de B.V.D. 

' ·  

Bij zo'n onderzoek worden door een onderzoekingsambtc-
•ar "van .de B.V.D. gegevens verzameld omtrent even- ·:

ele antidemocratische gezindheid, eventuele criminele ante- !
cedenten, eventuele omstandigheden, welke de betrokkene vat- j . 
baar zouden maken voor chantage, en ten slotte omtrent karak
tereigenschappen, waaronder de vraag omtrent de geschiktheid 
van de betrokkene voor het behandelen van geheime zaken. 

Als algemene gedragslijn geldt, dat het onderzoek zo discreet 
mogelijk moet worden verricht en dat de te horen informanten 
zo betrouwbaar mogelijk moeten zijn; deze betrouwbaarheid. 
wordt vooraf onderzocht, waarbij dikwijls de plaatselijke politie 
wordt ingeschakeld en waarvoor soms nog een. summier ante
�edentenonderzoek ad hoc plaatsvindt. Bij zijn entree bij een 
informant maakt de onderzoekingsambtenaar zijn kwaliteit en 

1 

l

1 t) Bij elk Departement en bij een aantal rijksdiensten bestaat de· functie · l van beveiligingsambtenaar, Deze funetie wordt bekleed door een eigen. i, ambtenaar. 2) De commissie heeft dit s_tuk ter vertrouwelijke kennisneming ont-vangen. _ 3) Na_ verloop van een aantal jaren worden bepaalde gegevens door de B.V.D .. met meer nis relevant b�chouwd. De ter zake vastgestelde regeling, welke is op/lest_e!_d naar analog,!' v:in de overeenkomstige regeling in de Wet �P de. 1ust1t1ele documentatie, IS aan de commissie ter vertrouwelijke 
kennisneming overgelegd. · · 

• 1 

·, 
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Aanhangsel tot bet Verslag ven de Handelingen der Tweede Kamer 

VRAGEN 
door de leden der Knmcr gci.icld overeenkomstig artikel 107 
van bet Reglement van Orde, en -de daarop door de Regering 

schrift_elijk gegeven antwoorden 

·· ·\ > .107. VRAGEN van de heer Wicbenga (P.S.P.) in ver .. 
band· met de 'v.P.R.0.-televisie-uitzeriding op 11 
1:naart 1967 betreffende de B.V.D. _(Ingezonden· 
14 maart 1967.) 

. 1. Zou de Minister de situaties toelaatbaar achten waarbij· 
- naar in de uitzending van de V.P.R.O. op zaterdag 11 maart
'1967 over de B.V.D. werd gesteld - · 

a. ontslag verleend kan worden uit overheidsdienst op grond
van lidmaatschap van de C.P.N. van familieleden of 'Op grond
van het in hèt verleden cç,mmunist. g�weest zijn van de be-
trokkene; · 

•
. b. arbeidsbemiddelin� voor een funktie i'?-. overheidsdienst
aan iemand wordt geweigerd op grond van z11n/haar commu-

0 nisti_schc ·gezindheid in het verleden;
c:. het lidmaatschap van de P.S.P. een verhinderende factor 

· vormt voor benoemingen in· overheidsdienst?
2. Indien <le Minister de in vraag 1 genoemde situaties on

toelaatbaar acht, is hij dan niet tevens van mening, dat aktivi. teilen met de strekking dergelijke situaties te scheppen aan de
B.V.D. en/of andere soortgelijke instanties (zoals inlichtingen
diensten van rijks- of gemeentepolitie) onmogelijk. dienen te
zijn, l:n kan de Minister mededelen of waarborgen ter zake
bestaan'! Is de Minister voorts bereid om voor zover deze waar-

.. borgen ontbreken daartoe strekkende maatregelen te nemen? 
3. Is de Minister bereid een overzicht te geven van de in

stanties in Nederland, die werkzaamheden van vergelijkbare 
aard als die van <le B.V.D. verrichten, alsmede van hun taak
omschrijving en van de wijze waarop de controle op hun aktivi-. 
teilen geregeld mocht zijn? 

4. Kan de Minister mededelen, dat inbreuk op het grond-
' \.'• · .. --wettelijk gewaarborgd briefgeheim (alsmede op de desbetref- · 

... fende bepalingen van het Verdrag van Rome over de Rechten 
_ van de Mens (artikel 8)) aan de 13_.V.D. en dergelijke organi-

::· •. saties nadrukkelijk niet is toegestaan en dat'ambtenaren van
· · ·, . deze organisaties normaal strafbaar zijn, indien zij hierop in

:-·obrcuk maken dan wel dergelijke inbreuk uitlokken?.
· '  · · -5. Acht de Minister de mogelijkheid aanwezig om door 

openbaarmaking van vastgestelde of vast te stellen richtlijnen· 
de aantasting van grondrechten, die aan het bestaan van der-· 
-gelijke instellingen inherent is, .tenminste te verminderen? Zo
ja, wil de Minister dan deze· openbaarmaking bevorderen?

6: Is de Minister _bereid aan alle amb.tenaren offièieel mede
tè doen delen:

a. dat er nadrukkelijk geen verplichting bestaat om des
gevraagd inlichtingen te verschaffen aan· de B.V.D.' of der-.

- -· gelijke organen; , · _ . , _ 
. : . b. dat derhalve "van overheidszijde geen en!cel nadelig gevolg

. , · aan een dergel_ijke -�eigering_ ".Oor.· de betrokk,::ne zal worden 
.
ci
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ANTWOORD van dé heer Becrninlc, Minister van Binnen
landse Zaken. (Ingezonden 20 april 1967.) (Zie ook Aan
hang.ml Tweede Kamer, zitting 1967, blz. 163.) 

1. De ondergetekende acht het niet mogelijk in te gaan
op een vraagstelling van zo algemene en veronderstellende aard 
als onder dit punt is vermeld. De beoordeling van anteee-_ 
denten en van de daaraan eventueel te verbinden consequenties · 
kan slechts in concreto geschieden. Over dé daarbij toegepaste _ 
normen is en wordt met de vaste Commissie voor de Inlichtin- · 
gen- en Veiligheidsdiensten der Kamer overleg gepleegd. Overi
gens moge in verband met het gestelde onder dit punt worden 
gewezen op artikel 97b van het Algemeen Rijksambtenaren-·. 
reglement. 

2. Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.
3. De ondergetekende vestigt er de aandacht _ op, dat bij ·

Koninklijk besluit nr. 51 van 8_augustus 1949, sedert gewijzigd, 
nadere regeleri zijn gegeven met betrekking tot de organisatie, 
de werkwijze, de taak en de samenwerking van Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten. Bedoeld "Vertrouwelijk'! gerubriceerd K.B . 
ligt voor de leden· van de Staten-Generaal ter vertrouwelijke 
kennisneming ter inzage bij de griffies van de beide Ka.mers. 
In het. overleg met de Commissie voor de Inlichtingen- en .. 
Veiligheidsdiensten zijn de leden daarvan ter zake nader ge
ïnformeerd. Voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst is de Minis
ter van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk; de Tweede Ka
mer heeft zelf voorzien in de controle ten aanzien van de 
activiteiten van deze dienst door de instelling van een vaste 
Commissie voor de B.V.D. in 1952. Deze commissie werd in · 
september 1966 gewijzigd in een Commissie. voor de Inlichtin- · 
gen- en Veiligheidsdiensten. 

4-. Voor alle ambtenaren, d�s ook voor de ambtenaren van· 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst, geldt, dat zij bij hün werk
zaamheden gebonderi zijn aan de wet. Inbreuken op het brief0• 

geheim, dat in artikel 173 van de Grondwet wordt omschreven 
als het "geheim der aan de post of andere openbare instellingen 
van vervoer toevertrouwde brieven", kunnen alleen geschieden 
op last �an de rechter in de gevallen in de wet omschreven. 

Artikel 8 van het Verdrag van Rome staat met. betrekking · 
tot het daarin toegekende recht op eerbiediging van het privé-, 
het gezinsleven,· het huis en de briefwisseling, inmenging van 
enig openbaar gezag toe, voor zover. dit bij de wet is voorzien 
en dat in een democratische samenleving nodig is, o.m. in heC 
lbelang van 's land� veiligheid. De-Nederlandse wetgever heeft
van deze laatste mogelijkheid geen gebi;uik gemaakt. · 

5. De ·ondergetekende o�tkent, ciat aan het 'bestaan van de
bedoelde· instellingen aantasting van de grondrechten inherent
zou zijn. Hij acht op deze grond· geen red.en aanwezig om ter
zake richtlijnen vast te stellen of openbaar te maken .

· 6. Een algemene verplichting voor ambtenaren om aan de
B.V.D. inlichtingen te geven bestaat niet."

De Ministers, hoofden van Departementen van Algemeen 
Bestuur, kunnen aan de' onder heh ressorterende ambtenaren 
binnen het kader van hun functies aanwijzingen geven om de 
B.V.D. inlichtingen te verschaffen.

Voor bepaalde categorieën van ambtenaren geldt een -ver
plichting fJm de B.V.D. behulpzaam te zijn bij zijn werkzaam
heden en om deze inlichtingen te geven. Tet zake moge worden 
verwezen náar het · eerdergenoemde. Koninklijk besluit van 
8 augustus 1949, nr. 51. ,· .\ 
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Hierbij gaat de voorgeschiedenis van de al of niet
publicatie van ons KB, naar de inhoud waarvan ZlJ verwe
zen, De Raad van State, waarvan het advies niet uit de
eerste hand bekend is , was geporteerd voor publicatie; 
althans van een gedeelte daarvan. De Regering was tegen
elke publicatie, De BVD had geen bezwaar.

10 december 1963,
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AANTEKENING VOOR DR. PRINSEN VAN HR. FOCK 
d.d. 24-6-'49, nr. F 85

De Minister-President heeft mij verzocht U ter hand 
te stellen het advies van de Raad van State n.a.v. het con
cept Koninklijk Besluit houdende een regeling der inlich
tingendiensten • 
•••••••••••••••••••••••••••• 

De bezwaren om dit besluit openbaar te maken blijven 
door de Regering gehandhaafd. Het lijkt in hoge mate onge
wenst, dat de organisatie en taken van inlichtingendiensten 
aan de openbaarheid worden prijsgegeven. Nergens in het 
buitenland, ook niet in de Westerse democratische landen, 
om maar niet van de andere te spreken, geschièdt zulks • 
Het argument, dat bij de behandeling der begrotingen uit 
de Staten Generaal inlichtingen kunnen worden gevraagd 
t.a.v. de nieuwe organisatie van de inlichtingendiensten
kan niet doorslaggevend zijn, aangezien de Regering dan
bij de beantwoording zelf bepaalt wat zij wel en wat zij
niet kan vrijgeven.

Publicatie van het besluit zou een - ongewenste -
volledige openbaarheid ten gevolge hebben. Indien het ad
vies van de Raad zou worden gevolgd om een gewijzigd 
besluit, dat zich tot hoofdzaken bepaalt, tot stand te 
brengen en af te kondigen, en daarnaast een geheim - niet 
te publiceren - besluit uit te lokken, dat werkwijze en 
andere regelen bevat, zo zouden eerst recht vragen om 
nadere details worden uitgelokt en zou verder het op blz. 2� 
1e alinea van het advies genoemde bezwaar tegen geheimhou
ding zich ook geldend maken. Al met al handhaaft de Rege
ring dus haar oorspronkelijke visie t.a.v. deze zijde van 
het vraagstuk • 

"ONTWERP - ADVIES AAN DE KONINGIN" van de Minister-President 
Minister van Algemene Zaken, mede namens ambtgenoten van 
Buitenlandse Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken 
van Oorlog, van Marine, van Financiën en van Economische 
Zaken. 1 

Daarentegen oppert de Raad van State bezwaar tegen de 
regeling van de gehele aangelegenheid bij geheim besluit. 
De Raad van State acht een geheime instelling van veilig
heids- en inlichtingendi�nsten niet in overeenstemming met 
de rechtstaat. Dit gevoelen van de Raad van State kan de 
ondergetekende niet tot het zijne maken. Op blz. 2, 3e 
alinea, van zijn advies komt de Raad van State zelf reeds 
tot de conclusie dat openbaarmaking van de regeling van de 
werkwijze en andere bijzonderheden van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten niet wenselijk zal zijn. Het komt de 
ondergetekende, die-deze mening ten volle deelt, evenwel 
voor, dat het weinig zin heeft, wel enige inhoudsloze mede
delingen op dit gebied te doen. Hij ziet niet in waarom 
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aan deJ.·rechtstaat geweld zou worden gedaan, indien openbaar
making van de gehele regeling achterwege blijft, en ander
zijds de rechtstaat met mededelingen zonder inhoud gediend 
zou worden. Op zichzelf worden door het achterwege laten 
van enige mededeling geen rechten van iemand, wie het ook 
zij, aangetast. Enige openbaarmaking heeft trouwens nergens 
in het buitenland, ook niet in de westerse democratische 
landen, plaats gevonden. 

Ook om practische redenen maakt de Raad van State 
bezwaar tegen geheimhouding van het onderhavige besluit. 
De Raad verwijst daarbij naar de omstandigheid, in de voor
dracht vermeld, dat een vrij groot aantal bij de onderhavige 
materie betrokken diensten en ambtenaren kennis zal dragen 
van het besluit en naar de mogelijkheid dat het besluit 
te eniger tijd in verkeerde handen zal vallen. De Raad van 
State is van oordeel dat deze overwegingen moeten leiden 
tot de conclusie, dat het aanbeveling verdient aan een 
besluit, houdende instelling van inlichtingen- en veilig
heidsdiensten, bekendheid te geven en niet te wachten, 
totdat door ongewenste onthullingen openbaarmaking nood
zakelijk zou worden. 

Met deze gevolgtrekking kan de ondergetekende zich 
niet verenigen. Een openbaarmaking als door de Raad van 
State in overweging wordt gegeven zal niet nalaten de aan
dacht te trekken en de fantasie te prikkelen. Teneinde 
ongewenste agitatie van extremistische zijde te vermijden, 
verdient het naar zijn mening veeleer de voorkeur de gehele 
regeling met inbegrip van de bepalingen, houdende instel
ling dezer diensten, niet te publiceren. Zulks klemt nog 
te meer, waar de onderhavige diensten reeds sinds jaar en 
dag bestaan en in werking zijn. 

Ook de verwachting van de Raad van State, dat de 
Staten Generaal met geheimhouding van het besluit geen ge
noegen zullen nemen, kan de ondergetekende niet delen. 
Inderdaad is het niet uitgesloten, dat de Kamers bij de be
handeling van de desbetreffende hoofdstukken der Rijks
begroting inlichtingen zullen vragen omtrent de werking van 
de verschillende inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
Deze inlichtingen zal de Regering verschaffen voor zover 
naar haar oordeel 's Rijks belang en veiligheid dit moge
lijk maken. Deze gedragslijn is tot dusverre steeds gevolgd. 
Niet is in te zien dat zich hierbij een nieuw element zal 
voordoen. 

VERSLAG VAN DE EERSTE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN 
COÖRDINATIE d.d. 11-10-1949 

Eventuele_publicatie_van_het_vertrouwelijk_K.B._van 

8_augustus_1949_no._52•

De Minister-President heeft het bestaan van het niet 
gepubliceerde Koninklijk Besluit laten doorglippen in de 
Memorie van Antwoord op de begroting in de Eerste Kamer. 
De Kamers voelen het als onbehoorlijk aan, dat diensten 
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zijn ingesteld bij een niet gepubliceerd Besluit. Spreker 
ziet nietin wat eigenlijk geheim moet worden gehouden, daar 
het bestaan van de diensten reeds sinds enkele jaren uit 
de begroting en andere aan de Kamers overgelegde stukken is 
gebleken. Bovendien geeft het Besluit geen omschrijving van 
de eigenlijke werkwijze van de diensten. Voorlopig is al
leen de aandacht gevestigd op de BVD, doch indien het be
kend wordt, dat ook andere diensten in dit K.B. zijn be
schreven, dan zullen ook andere Ministers dezelfde moeilijk
heden in de Kamers kunnen verwachten. Spreker stelt daarom 
de kwestie van al of niet bekendmaking aan de orde. Bekend
making zou kunnen geschièden door het gehele Besluit of een 
verkorting daarvan te publiceren. 

Mr. Fock is van mening, dat mededeling van de inhoud 
van het Besluit aan de Fractie-voorzitters, met uitzonde
ring van de communisten, de juiste weg is. Mr. Fockema 
Andreae meent, dat publicatie van een verkort Besluit 
plaats zou moeten vinden; daarnaast zouden de niet voor 
publicatie vatbare delen uit het bestaande K.B. dan bij 
ministeriële beschikking kunnen worden geregeld. Mr. Fock 
is van mening, dat dit betekent cte intrekking van het 
huidige K.B., waarna het nieuwe K.B. weer dezelfde weg 
via de Raad van State zou moeten bewandelen. Een verkort 
Besluit is vanwege de nietszeggendheid zinloos, zoals ook 
de Minister-President van mening was bij de voorbereiding 
van het huidige K.B •• Dr. Boon stelt voor een nieuw K.B. 
op te stellen, waarin verwezen wordt naar het oude. De 
Minister-President acht dit bezwaarlijk, daar dan verwezen 
moet worden naar het niet gepubliceerde Besluit. Overigens 
heeft spreker in de Eerste Kamer reeds medegedeeld, dat een 
eventueel te publiceren Besluit niet meer zou mededelen dan 
reeds in de Kamer bekend is. Mr. Einthoven is voorstander 
van publicatie in de huidige vorm, omdat 

a. de opposmtie in de Kamer afkomstig was van. die partijen,
wier aanhangers vertrouwen dienen te hebben in de BVD.
In een of andere vorm moeten deze groepen der bevolking
worden voorgelicht. Hoe, is hem onverschillig;

b. de Minister van Binnenlandse Zaken aan 125 burgemeesters
in hun functie van Chef der Gemeentepolitie een exemplaar
van dit Besluit heeft toegezonden via de Commissarissen
der Koningin. De inhoud is zodoende reeds in ruimere
kring bekend, terwijl bovendien een deel van de burge
meesters lid is van de Tweede Kamer.

Tevens zouden exemplaren van het K.B. reeds uit de 
Landsdrukkerij gestolen zijn, vóórdat zij aan het Kabinet 
gezonden werden. Jhr. de Muralt heeft bepaald bezwaar tegen 
publicatie in deze vorm, o.a. omdat het Hoofd van de BID 
met name omschreven is als Regeringscommissaris. Dr. Boon 
heeft eveneens bezwaren tegen publicatie voor zover het 
betreft de artikelen over de BID. Het Besluit probeert 
naar zijn mening de inlichtingendiensten logisch te groe-

t peren onder de Ministeries, waartoe zij volgens hun werk
terre.in behoren; de BID is echter onder de Minister van 
Algemene Zaken geplaatst. Dit zou bij publicatie een dwaze

indruk maken. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft zelf 
geen enkel bezwaar tegen de huidige pláats van de BID, 
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omdat het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich zodoende 
kan distanciëren van zijn handelingen. Kol. Tielens heeft 
geen bezwaar tegen publicatie, doch meent, dat een nieuw 
verkort K.B. moeilijkheden kan veroorzaken, omdat dan de 
aandacht gevestigd wordt op die delen uit het huidige K.B., 
die worden weggelaten. Ook Jhr. van Asch van Wijck acht 
gedeeltelijke publicatie ongewenst wegens de verschillen 
met het huidige K.B., dat reeds enigermate bekend is. 
Kapt. t. Zee Fresco deelt mede geen bezwaar te hebben tegen 
publicatie. Mr. Fockema Andreae en Jhr. de Muralt zijn van 

�mening, dat in geen geval het tweede lid van art. 12 1 hande-
lend over het uitzenden van personen voor het inwinnen van 

lgeheime inlichtingen in het buitenland, gepubliceerd kan 
worden. Jhr. van Asch van Wijck lijkthet niet bezwaarlijk 
om dit artikel bij K.B. te veranderen. Mr. Fock blijft van 
mening, dat publicatie van het K.B. onjuist is, daar open
baarmaking van de taak en werkwijze van inlichtingendiensten 
in het buitenland nooit is voorgekomen, zodat publicatie 
belachelijke indruk zou maken. De Minister-President kan 
niet inzien, dat publicatie veel bezwaar zou opleveren, 
daar ook het bestaan van de BID uit de begroting voldoende 
blijkt. Vertrouwelijke mededeling aan de fractie-voorzitters 
is lastig voor de Regering, omdat de communistische fractie
leiders moeten worden uitgezonderd. Mededeling aan het 
Senioren Convent levert in de Tweede Kamer geen, doch in 
de Ee�r�te Kamer wel moeilijkheden op, omdat in de Eerste 
Kamer een communist daarvan deel uitmaakt. Spreker stelt 
voor, dat de heren Fockema Andreae en Fock nagaan, of er 
bezwaren bestaan tegen publicatie en zo niet, in welke vorm 
deze dan moet plaatsvinden. Bij onoverkomelijke bezwaren 
zou een vertrouwelijke mededeling aan de fractie-voorzitters 
gedaan kunnen worden. In verband met het theoretische be

zwaar van Dr. Boon tegen de onlogische onderbrenging van de

BID kan dan de formulering "Mihister van Algemene Zaken" 
vervangen worden door: "de Minister-President, tevens Mi
nister van Algemene Zaken". Het huidige K.B. kan dan worden 
ingetrokken bij K.B. en een nieuw K.B. gepubliceerd. De 
Commissie beslist aldus. 

VERSLAG VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN 
COÓRDINATIE d.d. 22-11-1949 

a. K.B. van 8.8.1949 No. 51.

Mr. Fockema Andreae deelt mede, dat het vertrouwelijke 
K.B. van 8 augustus 1949, No. 51, ter vertrouwelijke in
zage is neergelegd op de Griffies van de Kamers der Staten
Generaal. 

Zitting 1949-1950: 1400 Rijksbegroting voor het dienstjaar 
1950 Ve hoofdstuk Binnenlandse Zaken Eerste Kamer no. 45 
Voorlopig Verslag pag. 9

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST. Enige leden zouden gaarne 
willen vernemen op grond van welke overwegingen de Minister 
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van oordeel is, dat het bij brief van 1 november 1949 door
den Minister-Presidentaan de leden der Staten-Generaal ter
vertrouweliyke kennisneming overgelegde - het karakter van e
algemenen maatregel van bestuur dragende - Koninklijk 
besluit van 8 augustus 1949 no. 51 niet behoeft te worden 
gepubliceerd. Voorts vroegen zij, of de Minister niet eni

germate zou kunnen preciseren wat met den Binnenlandsen 
Veiligheidsdienst wordt beoogd. 

ZITTING 1949-1950 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950
Ve Hmofdstuk Binnenlandse Zaken 
1e Kamer, no. 45a (Memorie van Antwoord) pag. 12/13 

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST. Ten onrechte is door enige

leden gesteld, dat het Koninklijk besluit van 8 augustus 
1949, no. 51, het karakter van een algemene maatregel van
bestuur draagt. Dit besluit bevat niet anders dan een 
administratief-organisatorische regeling. Geenszins draagt
het het karakter van een de burger bindende regeling. Het 
besluit is dan ook niet afgekondigd. 

UITTREKSEL uit de notulen van de Ministerraad
d.d. 23 januari 1950. 

Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake de algemene
politieke beschouwingen over de Rijksbegroting 1950. 

Minister Teulings deelt naar aanleiding van de pas
sage over de Binnenlandse Veiligheidsdienst op blz. 10 
mede, dat hij een bespreking met de Voorzitters van de kamer
fracties heeft gehad (zie notulen M.R. dd. 9.1.1950 punt 2f); 
hierbij heeft men er opnieuw op aangedrongen het desbetref
fende K.B. te publiceren. De Minister-President is van oor
deel, dat de bezwaren tegen publicatie van dit K.B. voor-

( namelijk berusteh op slechts enkele passages. Nagegaan zou
kunnen worden, of men een nieuw besluit zonder deze pas
sages zou kunnen vaststellen en publiceren. Minister Teulings
zegt toe deze kwestie te zullen nagaan. 

VERSLAG VAN DE DERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN
COÖRDINATIE d.d. 27-1-1950. 

Rondvraag.

Mr. Fock deelt mede 1 dat tengevolge van een bespre
king van Minister Teulings met de fractievoorzitters, in de
Ministerraad de vraag van eventuele publicatie van het 
vertrouwelijke K.B. no. 51 weer ter sprake is gekomen. De
Ministerraad heeft besloten, dat de Minister van Binnen
landse Zaken met de Minister van Buitenlandse Zaken zal over-

\ leggen in hoeverre buitenlandse belangen geschaad zouden 
worden door publicatie. 
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Mr. Einthoven verklaart, dat Minister Teulings de

fractievoorzitters gewezen heeft op het geheime karakter 
van art. 12. De fractievoorzitters meenden, dat dit arti
kel er dan wel uitgelaten kon worden. 

Mr. Fockema Andreae is van mening, dat met het ter 
inzage geven aan de Kamers genoeg is gedaan. 

Mr. Fock zet uiteen, dat door publicatie van artikel 
12 Nederland zich internationaal belachelijk zal maken. 
Bovendien zouden er drie nieuwe K.B.'s gemaakt moeten wor
den om art. 12 er uit te nemen en een nieuw besluit te 
kunnen publiceren. Spreker verzoekt de aandacht van 
Mr. Einthoven en de heer Adriaanse op deze punten. Hij is 
van mening, dat de Regering zich op het standpunt zal moe
ten stellen, dat met het ter inzage leggen, voldaan is aan 
de behoefte van de Kamers om ingelicht te worden. 

Dr. Boon komt ter vergadering te 11.45 uur • 
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MINISTERIE VAN 
BIDENLA.NDSE · ZAF.EN· 

• s-Grav, · hBge. 6 Pobmari 1950
Ja"f&frtraat 68.

Ko. ;#J 79215 
Bijl.: ..;,_ ., 
Betr .. : Uittrekse� riotulen 

Ministerraad.dd. 23 
,Januari 1950. �ROUYi'ELIJX - PEBSOORLIJX. 

Inzake·de publ�catie van he� t.B. van 8 Angnstua 1949,
No. 51, heb ik de eer Uwe EX.oellentie mede te· delen, dat er 
mijnerzijds voor wat ae B.v.n. betreft geen bezwaren begt.aan 
teeen een publicatie van dit �.B. Ik meen daarvan in plaats 
van nadelen het voordeel te mogen verwachten. dat het publiû 
de eelegenhei(l .wordt geboden om van de aan deze dienst toege
wezen taa.k ker:nis te nemen• minrdo.or wel !l11S'Ver:etand omtrent 

. de w�rkzaamheid w.n 1eze dienst zal kqan.e-n worden voorkomen 
of wesgenomen. 

Ik kun r.ûj echter moratellei., dat van de zijd "8ll de 
i3tlitenlands� .Inlichtingondienat overwegende bezwaren best88!l 
teBen eon p.ublièf":.tie vnn hat 1:.E. i.n dt? tec-ennoordige vom.. 
"1eze bezffllren wordEl!.l - door mij _e2deeld voorzo-,er v.ij betretten 
de in de taw..:omoohrijvirl� vn.'l dez1! -lienst ae-.ncegovtl!n werln:eam
heià L'1 he·e 'tuitenland en :ln hot bijzonder de nadere aandui
dinc: vun deze •;1erkzanmheid hl het �e lid van art. 12. WIIIB.!'-

1n ."loot zoveel woorden trordt ge.orroken ,ren het nitzenc!en "flm 
pe:r_:Jonoo nànr het buit cmlnnü voor het imdnnen V8l1 geheime in
lichtingen .. ::oewel daze activiteit voor buitenland moG9nd
hede!:'. eecn veri""Wlning zal zij� en van hen dezeli'cle werkw.1.jze 
kan rrorden verondersteld 7.a.l de rublicatie daarvan toch aanlei
ding kuunen 5e'1en om <'i�1arann offic:t�l nanatoot te nemen en in 
olk c;eva.l ko::it het in hGt ·verkeer ""let het btt:'.tenland wel zeer 
;m!:ebruikelijk voor on op de� wcr�:::zel1!11be·id o:penlijk r1é ar\lldacht 
te dor;n veàtigen." : a.nne�r a�t hot ooc ·:>I) acn 1,u.blicötie v:.n het l:.B. in 
onver1�o:rte. 'lorm t(,t de v�Btntellitlrs ·1t:..."l ean nieuw K.B. rnDCht 
wo�·den bealot�.n �l\l in de 'Sloor de taakonmchrijving vo.n de 
B.:. n. èe kiezen re<lacti':! tonh de verhouding van deze dienst 
tQ-t� de· �� 7. n. tot 11itdr,lJ.-..kint� 1ien�n te v:orden &obracht. � 
elk geval z..q,l :-1. i. in het ber1aalde in lid 2 vn.n art. 1� k'.mnen 
·,;-urd,"n 1100.:rzien· :net eE>:n uitvoeringsvoor3chr1 � als bedoeld in
ertl 15 vr •• :1 riet ::.:e. ven 6 lüJJ,JUStus 1�9.

'1 

irt:it · ::oofd van de Uienst, 

·r • .,.a .. inthoven
Zij�e : .::teel lènt.:1.e 
:-1.: .. eer ïnhd;er vnl'l :S'i.nnanla..�1ne .Z�:cn Zje ook uittreksel Notuleri �iniste

raad d.d. 6.2.50 (ACJ 80391) inte 
PD 7837 PA. -hlinister Stikker deelt
rrede dat n.a.v. bet voorstel om 't 
KB te publiceren bij tegen een 
derg. publicatie bezwaren h�eft. 



Zitting 1956-1957 (No.4500) 
Begroting 1957 
Hoofdstuk V 
(Binnenl.Z.,Bezitsv.en PBO) 
Memorie van Antwoord 

/ 

2e Kamer 

pag.10· 

/ lli1111e·11/c111cl.-.c Vcili>:l1cicl.w/h•n.,·t. De aard van de Binnen
landse Veiligheidsdienst hrengt mede, dat nan de pcrsonecls· 
,sterkte niet op�gerlci wijze opc_l!]jjkc hekcndhcid kan worden 
gcgc\'cn. 

1 Wat de tank van deze dienst betreft moge verwezen worden 
/naar het ter kennisneming van de leden ter griffie gcdcponccr
·;de vertrouwelijke K.B" waarin de taak van de inlichtingen- en·· 
,veiligheidsdiensten, waaronder de Binnenlandse Veiligheids- · 
1 

dienst. is hcschrcvcn. 

: Verder kunnen over de organisatie van Oc dienst en Je wijze 
•wnarop de werkzaamheden van de dicn,t worden verricht geen 
mededelingen worden gedaan anders dan aan de vaste Com
missie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst. welke destijds in 
het leven is geroepen om de M inistcr de gelegenheid te geven 
juist die mededelingen Ic doen, waarnaar thans in het Voorlopig 
Verslag word! gevraagd. 

De ondergetekende moge derhalve volstaan met de bereid
verklaring deze commissie desgevraagd mondeling de door haar 
verlangde inlichtingen te verschaffen. 

--- --------

! 
l 

1 
1. 
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.:IINISTERIE VAN 
.BllfflENLAJIDSE Z.AX:EN 

• Gravenbo.g • 6 Februari 1950
J vaotraat 68.

No. JIJ 79215 
Bijl.: -
Betr.1 Uittreksel notulen ·· 

Al� 

'inisterread dd. 23 
Januari 1950. VERTROID'iELlJK - PERSOONLIJX" 

Inzake de publ1ca i 1trt �.. v· n 8 Anguot11a 1949, 
•o. 51, heb ilt de eer Uvm cellentie mede te delen, da.t er

miJnerzij s· oor wat de B.V.D" betreft geon 'bezwaren beotaan
tegen een public,; tie ,., n t i t .... B. Ik ntee11 daarvan in p-la.at 
van nad len het voox-de 1 te mogen vert-n::tchten, dat het publi 
de gelegenheid wordt geboden om vnn de aan deze d1ennt toege-

zen taak kertnis te ne e. , .. aard.oor veel misverstand omtront 
de erkza.ar.theid V?..n deee dien t zal ":unnen oorden voorkom.en 
of weggenomen. 

! 1r.:an mij echt r -voorstellen, àa van e zijde van d
itenL.n�ae Inlichtiv..gcndi l'.' t over.'legé.'1de oz., ,,.en esta.an 

tegan een I:iUblicr::tie van het "': .. ll .. in de tegenwoordige vor.m. 
Deze bem1 ren v10rden door mij c;�cieel voorzo .. ,er zij 'betreffen 
de in de ·taakor""3chri;jving va..."'l ez.... ienst aengoe;,wt=m werkzaam-
11.id in ho·t bui tènland. ea. in he· bijzonder t1e nndere armdu:t
di.ng van deze werkzo. mhe-id :lrt '1et t ·r0ede liJ ven art. 12, wna.1'
in met zove-el woorden wordt ge"' r.okon van het uitzen én van
_pernónon naar het buitW,"tl:.:,nL1 voor hót inwinnen v� geho:t.me in
lichtingen. :Ioewel deze �cti-viteit voor l:iu:lte11landsn . OgE!nd
hefor eoen v rr�sni�g zal zijn en va.� hen d ZP.li'de werkni.jze
ka.."1 worden "J(:ronr"' arsteld ?. ... 1 de pt:iblic:itie dE.Jarvan toch aanlei
ding kut1nen g-e en om daarafm off:i.c::teül aanC'!too te nemen en in 
olk gevel ko:nt he.it in 1et rar.1·ecr i'"! , � het ln.dt,mland vrol zeer 
ongebrt'rilcelijk voor om p deze wei."Z t>.roheid opeLlijlc i!e a.'Uldacht 
te dosn vors"d.gen" 

�··a.nn An: m ... ·t het oog O!) �on 1,u.blica: ie 'frln het 1... .. in 
onve.rkor-t� ,om tot 1le vs.sts ·:ell�.r15 · u een nieuw -... mocht 
,voi"den b'-'alOte.n zal in. de vo r de -turui:.omoahl:ijvin,... VP.Jl de 
B.I.n. ,�é ki-zen reda.ct:t1;1 toch de verhoudin;; vnn deze dienst
tot c1e 13. V.. • ·�ot uitdruJ1d: 5 diemm te 'îlOrJ 11 � .brecht" In
elk geval zr'11 m.i" in b�t �er;aalde in l:i.d 2 �r...._ art" 12 .it".mnen 
'lorden voo:r��ien met een uiov eti.ngEVoor�chrizt als °!>edoold in 

artl 15 v het ::.:a. van 6 Auga$'Gus 19�9" 

Het· r:oofd van de ienat � 

l"1."' .:r.. Einthoven 
Zijne E..�cellentie 
de Heer _ 1ini1:-1te:r. van , .. d.nnanlandn ..... Zc.1.:on Zie ook uittreksel Notulen Ministe 

raad d.d. 6.2.50 (ACTI 80391) in 
te: 

'a-G R. ·1 E W H A G E. 
_______ ..,.._....._......._ ....... _ ..... " 

PTI 7837 PA. Minister Stikker deelt 
mede dat n.a.v. het voorstel om 't 
KB te publiceren hij tegen een 
derg. publicatie bezwaren heeft. 



b -1 . .,-0 
Bestemd v90�- If����o,;�n. 

1' "��,��-
Uittreksel uit de notulen van 
de Ministerraad dd.�5 Jan.1950.

Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake
de algemene politieke beschouwingen over de 
Rijksbegroting 1950. 

r�inister Teulings deelt naar aanleiding
de passage over de Binnenlandse Veiligheids
dienst op blz.10 mede, dat hij een bespreking
met de Voorzitters van de kamerfracties heeft 
gehad (zie notulen lv':.R. dd.9.1.195U punt 2f); 
hierbij heeft men er opnieuw op aangedrongen het
desbetreffende K.B. te publiceren. De Minister
President is van oordeel, dat de bezwaren tegen
publicatie van dit K.B. voornamelijk berusten 
op slechts enkele passages. Nagegaan zou kunnen
worden, of men een nieuw besluit zonder deze 
passages zou kunnenvaststellen en publiceren. 
Minister Teulings zegt toe deze kwe siie te zullen
nagaan. 

\ '
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Bi1111enla·1cl!,c Veili,:ht'id:.clin1st. Enige leJen zouden gaarne willen 
vernemen. op grond van welke overwegingen de Mint ter van oordeel 
1s. dat het bij brief van I November 19-49 door den Minister-Pre i
dent aan de leden der Staten-Generaal ter vertrouwelijke kennis
neming overgelegde - het karakter van een algemenen maatregel 
\'an bestuur dragende -- K_or:ii'!kfük ��luit. van 8 Augustu� 1 ?49� 
no. 51. met. Q.CjlQ(.(J J� word��-g�ublic�erd. Voorts vroegen zij. of 
de Minister niet eriiger:nate zou kunnen precis re:, wat met den 
Binnenlandscn \'eihghc1dsdien,;t wordt beoogd. 

Eerste Kamer, no 45a (Memorie v. Antwoor�, 
pag. 12: 

Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ten onrechte is door 
enige(.i.eden gesteld, dat het Koninklijk besluit van 
8 aug. 1949, no. 51, het karakter van een/algeme�ne 
maatregel Vê'Jn bestuur draagt. Dit besluit bevat niet

anders dan een administratief-orgénisatorische rege
ling. Geenszins draagt het het karakter van een de 
burger bindende regeling. Het besluit is dan ook niet 
afgekondigd. 



-

VERWIJZING 

De eventuele publicatie van het Koninklijk Besluit 
van 8 - 8 - 1949 NO. 51 is enige malen besproken 
in de vergader.ingen van de Commissie van Coordinatie 
van Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. 

Zie hiervoor de notulen van deze Commissie 
d.d. 11-10-49 punt 2 
d.d. 22-11-49 2a 
d.à. 27- 1-50 7a, 

welke notulen zijn geborgen bij ACD/PA 
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I Stb. 437 

STAATSBLAD VAN HET KON'rNKRIJK DER NEDERLANDEN 

437 
Il ES LUIT van 5 augustus 1972; houdende 

regeling van de taak, de organisatie, de werkwijze 

en de samenwerking van de inlichtingen- en veilig

heidsdiensten. 

V!u JULIANA, nu DE GRATIE Gons, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 
Op de voordracht van Onze minister-president, minister varrAlgemene Zaken, dd. 5 juli 1972, nr. 204815; 
Overwegende dat het noodzakelijk is regels te stellen, metbetrekking tot de taak, de organisatie, de werkwijze en de samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
De Raad van State gehoord (advies van 12 juli 1972, nr.

3); 

Gezien het nader rapport varr Onze minister-president, minister van Algemene Zaken, dd. 31 juli 1972 nr. 205296; 
• Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen 

Artikel I, 1
Dit besluit verstaat onder:
1. inlÎchtingen- en veiligheidsdiensten:. 
a. de �innenlandse Veiligheidsdienst (Hoofdstuk III)
b. de militaire inlichtingendien�teri (Hoofdstuk IV)
c. de Inlichtingendienst Buitenland (Hoofdstuk V)
2. De coördinator:

de coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,wiens taak en bevoegdheden zijn omschreven in Hoofdstuk Il.

Artikel I, 2 

• 1. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verrichten de hun.oegeweien ·taken in gebondenheid aan de wettelijke bep;;.lingen en in ondergeschiktheid aan Onze betrokken Minister. 
2. De ambtenaren van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bezitten geen opspodrrgsbevoegdheden als bedoeld in hetWetboek van Strafvordering.

. Artikel I, 3 

De inlichtingen- en veiligheidsdiens'.en verlenen elkaar inhet bijzonder ook door het uitwisselen .van gegevens - zoveelmogelijk medewerking.
Artikel I, 4 

De hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdienstendragen zorg voor: 
a. de geheimhouding van de verkregen gegevens en van debronnen waaruit zij afkomstig zijn; 
b. het rraar behoren waarborgen van de veiligheid van depersonen van wier diensten bij het inwinnen vim die gegevensgebruik wordt gemaakt.

Artikel I, 5 

De hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdienstendragen zorg voor het onderhouden van verbindingen met daarvoor in aamr,.eddng komende inlichtirrgen- en veiligheidsdien�sten van ande11e mogendheden. 

HOOFDSTUK II
De co,ördimifor van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Artikel Il, 1 

1. Er is 0ttn coördinator, die tot taak heeft de werkzaamheden van de: inlichtingen- en veiligheidsdiensten te coördineren.
2. ·Hij wordt door ·Ons op gemeenschappelijke voordrachtvan Onze rnirnster-president, minister van Algemene Zaken enOnze ministeis van Binnenlandse Zaken en van Defensie benoemd en ontsla,gen. 

Artikel II, 2
De coördinator is werkzaam onder verantwoordelijkheidvan Onze minister-president, mirrister van Algemene Zaken.Hij stelt deze bij voortduring op de hoogte van al hetgeen vanbelang kan rijn,. 

Artikel Il, 3 

De coördinator is bevoegd inzake aangelegenheden de coördinatie der mlichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende, na overleg met Onze betrokken mini,ters, voorstellen te doenaarr Onze mmister-president, minister van Algemene Zaken.
\ .. 

Artikel II, 4 

Indien de coördinator van oordeel is, dat W!Jztging vantaak en werkwijze van een der inlichtingen- en veiligheidsdiensten wenselijk is, wendt hij zich met een daartoe strekkendvoorstel tot de minister onder wiens verantwoordelijkheid debetrokken dienst werkzaam is.

Artikel n, 5 

De hoofden varr de inlichtingen- en veiligheidsdiensten verlenen de coördinator medewerking voor de uitoefening vanzijn taak. Ziji zijn gehouden hem daartoe alle door hem gewenste gegevems te verschaffen. 

Artikel II, 6 

De coördia.ator is bevoegd andere overhëidsorganen,-diensten en amblenaren uit te nodigen tot het verstrekken van gegevens die door hem voor de uitoefening van zijn t::>.ak nodigworden geacht. 
Artikel II, 7 

De coördinator draagt zorg, voor:
a. de geheimhouding varr de door hem verkregen gegevensen van de bronnen waaruit zij afkomstig zijn; 
b. het naar behoren waarborgen van de veiligheid van depersonen van wier diensten bij het inwinnen van die gegevensgebruik wordt gemaakt.



HOOFDSTUK III 
De Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Artikel ID, 1 

Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst die tot taak heeft: 
a. het inwinnen van gegevens omtrent organisaties, groeperingen en personen ten aanzien waarvan, gezien hun doelstellingen of feitelijke werkzaamheden, ernstige vermoedens bestaan dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaun van dedemocratische rechtsorde in de Staat of dat van hen schade te duchten is voor de veiligheid of andere gewichtige belangenvan de Staat; 
b. het bevorderen van maatregelen ter beveiliging van gegevens waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat gebeden is en van die sectoren van de overheidsdienst envan het bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor het irrstandhouden van het maatschappelijk leven. 

Artikel ID, 2 

1. De Binnenlandse Veiligheidsdienst is werkzaam onder· verantwoordelijkheid van Onze minister van Bir.nenlarrdseZaken. Het hoofd van deze dienst stelt hem bij voortduring opde�ogte van al hetgeen van belang kan zijn . 
• Onze minister van Binnenlandse Zaken draagt zorg datvan hetgeen hem ingevolge het bepaalde in het eerste lid bereikt de gegevens die naar de aard van de hun toevertrouwdezorg voor andere ministers van belang kunnen zijn zo spoedigmogelijk ter kennis varr die ministers worden gebracht.
3. Önze minister van Binnenlandse Zaken kan in overeenstemming met Onze hierbij betrokken minister bepaleri dat gegevens door het hoofd van de Birrnenlandse Veiligheidsdienstrechtstreeks ter kennis varr overheidsorganen en -dienstenworden gebracht.

Artikel ID, 3

1. Onze betrokken ministers kunnen op verzoek van Onzeminister van Binnenlandse Zaken ambtenaren van rijkspolitieen ambtenaren, belast met de grensbewaking, aanwijzen voorhet in nauw en voortdurend overleg met het hoofd varr de Binnenlandse Veiligheidsdienst verrichten van werkzaamheden tenbehoeve van deze dienst. 
2. De burgemeesters in gemeenten met gemeentepolitieverlenen medewerking aan de uitvoering van dit besluit voorzover het de taak van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan-_gtt. Zij wijzen daartoe in. overeenstemmirrg met Onze mi-11 • van Binnenlandse Zaken ambtenaren van gemeentepo-Iit aan voor het in nauw en voortdurend overleg met het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst verrichten vanwerkzaamheden ten behoeve van deze dienst. 
3. Het hoofd van de Birrnenlandse Veiligheidsdienst is bevoegd zich voor het verkrijgen van gegevens te wenden tot andere overheidsorganen, -diensten en ambtenaren, die geachtkunnen worden deze gegevens te kunnen verstrekken. 

Artikel m, 4

Onze minister van Binnenlandse Zaken kan nadere voorschriften geven omtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer varr de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
HOOFDSTUK IV

De militaire inlichtingendiensten 

Artikel IV, 1 

Er zijn drie militaire inlichtingendiensten t.w.: 
a. - de inlichtingendienst van de Koninklijke Marine, genaamd Marine Irrlichtingeudienst; 

1972 

b. · de inlichtingendienst van de Koninklijke Landmacht, genaamd Landmacht Inlichtingendienst; 
c . . de inlichtingendienst van de Koninklijke Luchtmacht,genaamd Luchtmacht Inlichtingendienst, 

· ·waarvan de taken zijn omschreven in art. IV, 2. 
Artikel IV, 2 .. 

De militaire inlichtingendiensten hebben; ieder voorzoverhet hun krijgsmachtdeel betreft, tot taak: 
a. het inwinrren van gegevens omtrent het potentieel en destrijdkrachten van andere mogendheden, wélke nodig zijn vooreen juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de krijgsmacht; 
b. het inwinrren van gegevens welke nodig zijn voor hettreffen van maatre�len: 
1. ter voorkoming van activiteiten die ten doel hebben deveiligheid of paraatheid van de krijgsmacht te schaden; 
2. ter beveiliging van gegevens binnen de krijgsmachtwaarvan de geheimhouding geboden is; 

· 3. ter bevordering van een juist verloop van mobilisatie enconcentratie der strijdkrachten. 
Artikel IV, 3 

1. De militaire inlichtirrgendiensten zijn werkzaam onderverantwoordelijkheid van Onze minister van Defensie. De hoofden van deze diensten stellen hem bii voortduringop de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn. 
2. Onze minister van Defensie draagt zorg dat van hetgeenhem irrgevolge het bepaalde in het eerste lid bereikt, de gegevens, die naar de aard van de hun toevertrouwde zorg voor andere ministers van belang kunnen zijn, zo spoedig mogelijk ter kennis van die ministers worden gebracht. 
3. Onze minister van Defensie kan irr overeenstemmingmet Onze hierbij betrokken minister bepalen, dat gegevensdoor de hoofden van de militaire irrlichtingendiensten rechtstreeks ter kennis van overheidsorganen· en -diensten wordengebracht. 

Artikel IV, 4 

De hoofden van de militaire inlichtingendiensten zijn bevoegd zich voor het verkrijgen van gegevens te wenden tot deburgerlijke overheidsorgarren, -diell'3ten en ambtenaren, die geacht kunnen worden deze gegevens te kunnen verstrekken. Dehoofden van de militaire inlichtingendiensten handelen hierbij in nauw en voortdurend overleg met het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 
Artikel IV, 5 

Onze minister van Defensie karr nadere voorschriften gevenomtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de militaire inlichtingendiensten. 
HOOFDSTUK V 

De Inlichtingendienst Buitenland 
Artikel V, 1 

Er is een Inlichtingendienst Buitenland, die tot taak heefthet inwinnen van gegevens betreffende het buitenland, welkevoor de regering van belarrg kunnen zijn. 
Artikel V, 2 

1. De Inlichtingendienst Buitenland is werkzaam onder verantwoordelijkheid van Onze minister-president, minister ·

�: 
... 



van Algemene Zaken. Het hoofd van deze dienst stelt hem bij 
voortduring op de hoogte van al hetgeen van belang karr zijn. 

2. Onze minister-president, minister van Algemene Zaken,
draagt zorg dat van hetgeen hem ingevolge het bepaalde in het 
eerste lid bereikt, de gegevens, die naar de aard van de hun 
toevertrouwde zorg voor andere ministers van belarrg kunnen 
zijn, zo spoedig mogelijk ter kennis vari Jie ministers worden 
gebracht. 
. 3. Onze minister-president, minister van Algemene Zaken, 

kan in overeenstemming met Onze hierbij betrokken minister 
bepalen, dat geg·evens door het hoofd van de Irrlichtingendienst 
Buitenland rechtstreeks ter kennis van overheidsorganen en 
-diensten worden gebracht.

Artikel V, 3 
... . 

· Het hoofd van de Inlichtingendienst Buitenland is bevoegd
zich voor het verkrijgen van gegevens te wenden tot andere 
overheidsorganen, -diensten en ambtenaren, die geacht kun
nen worden deze gegevens te. kunnen verstrekken. 

Artikel V, 4 

Onze rnirrister-president, minister van Algemene Zaken, kan 

• 
nadere voorschriften geven omtrent de organisatie, de werk
wijze en het beheer van de Inlichtingendienst Buitenland. 

HOOFDSTUK VI 
· Verhouding van het Openbaar Ministerie

en de politie tot de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 

Artikel VI, 1 

De procureurs-generaal bij de gerechtshoven als fungerende 
directeuren van politie en de ambtenaren · van Rijks- en Ge
meentepolitie, benevens die van het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee, doen onverwijld mededelirrg aan de betrokken 
inlichtirrgen- en veiligheidsdiensten van alle te hunner kenni� 
komende gegevens, welke voor die diensten, in verband met de 
daaraan opgedragen taak, van belang kunnen zijn. 

Artikel VI, 2 

Indien aanwijzing bestaat, dat bij de vervulling van de taàk 
van het openbaar ministerie belangen zijrr betrokken, welke 
door een inlichtingen- of veiligheidsdienst worden behartigd, 

• plegen het openbaar ministerie, en wel de betrokken procu
reur-generaal, en het hoofd van de betrokken dienst onverwijld 
overleg. Zulk overleg wordt gepleegd op verzoek van hetzij de 
procureur-generaal hetzij het hoofd van de betrokken dienst. 

Artikel VI, 3 

De wijze van het doen van mededelingen als bedoeld in ar
tikel VI, 1, geschiedt, voorzover het de Rijkspolitie betreft, 
volgens aanwijzingen door Onze mirrister van Justitie te geven, 
voor zover het de ambtenaren van de Gemeentepolitie betreft 
vólgens door de chef van het betrokken korps te geven voor
schrifte·n en voor zover het de ambtenaren van het Wapen der 
Koninklijke Marechaussee betreft volgens door de comman
dant van dat Wapen te geven aanwijzingen. 
� 

. ' 

HOOFDSTUK VII 
Slotbepalingen 

. Artikel vn, 1

Oris besluit van 8 augustus 1949, nr. 51, zoals gewijzigd, 
laatstelijk bij Ons besluit varr 1 maart 1956, nr. 9, wordt inge
trokken. 
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Artikel vn, 2 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 
1972. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daàrbij behorende 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State 
en aan de Algemene Rekenkamer . 

Porto Ercole, 5 augustus 1972. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

.-B. BrosHEUVEL 

De Minister van Justitie, 

VAN AGT. 

- t ,' . 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 

VAN AGT. 

De Minista van Financiën a.i., 

B. BIESHEUVEL.

De Minister van Defensie, 

H. J. DE KOSTER. 

JULIANA. 

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 1972. 

De Minister van Justitie, 

VAN AGT. 

NOTA VAN TOELICHTING\ 

Algemeen 

Tijdens de openbare behandelirrg door de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal van het verslag van de Vaste Commissie 
voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 april 1970 
(Handelingen Tweede Kamer, zitting 1969-1970, 3067/3083 
en 3090/3105) is uitvoerig gesproken over de beslissing van 
de regering die de noodzaak met zich bracht het vertrouwelijk 
Koninklijk Besluit van 8 augustus 1949, nr. 51, · zoals sedert 
gewijzigd, houdende nadere regelen met betrekkirrg tot de or
ganisatie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van <le 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten te herzien. 

De gewijzigde opzet is indertijd - zoals ook tijdens het debat 
op 21 april 1970 is gebleken - niet zonder aarzeling aanvaard. 
Met name bestond bezwaar tegen de orrdoorzichtigheid van de 
voorgestelde regeling van de ministeriële verantwoordt:lijkheid 
en de omslachtigheid van de procedure om de objectiviteit van 
de informatie betreffende het buitenland te garanderen. 

Aangezien de herziening van het KB van 8 augustus 1949 
nr. 51, bij het optreden van het huidige kabirret nog niet was 
voltooid, hebben de ondergetekenden de voor- en nadelen 
van de voo.rgestelde opzet nog eens nauwkeurig tegen elkaar 
afgewogen. 

Zij zijn daarbij onder meer tot de conclusie gekomen dat het 
toch de voorkeur verdient de inlichtingendienst die tot taak 
heeft het verwerven van gegevens betreffende het buitenland 
weer te stellen onder de directe verantwoordelijkheid van de 
rnirrister-president. 

De ondergetekenden menen de toezeggirrg gestand te moe
ten doen die indertijd in de Tweede Kamer is gedaan dat het 
nieuwe besluit niet langer de rubricering "vertrouwelijk" zal 
dragen en dat tot publikatie ervan zal worden overgegaan. 



In vèrband met de aard van de te regelen materie is de vorm 
van een Algemene Maatregel van Bestuur gekozen. 

Het Koninklijk Besluit waarbij de taakoverdracht wordt ge
realiseerd is op dezelfde datum in-werking getreden als het on-
derhavige besluit. 

Het Ontwerp-besluit bestaat uit zeven hoofdstukken, waarin 
achtereenvolgens aan de orde komen: 

I. Algemene bepalingen
II. De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdien-

sten
IlI. -De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
IV. De militaire inlichtingendiensten
-V. De Inlichtingendi:mst Buitenland
VI. Verhouding van het Openbaar Ministèrie en de Politie

,tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
. VIL Slotbepalingen. 

ARTIKELSGEWIJS 

HOOFDSTUK I

· · Algemene bepalingen _ · · ··

.Artikel 1, 1. In dit artikel wordt ter wille van de overzich
telijkheid de omschrijving van een aantal begrippen gegeven. 

Artikel 1, 2. De bedoeling van het eerste lid van· dit artikel
is om buiten elke twijfel te stellen dat de Nederlandse inlich
tingen- en veiligheidsdiensten bij de uitvoering van de hun toe
gewezen taak zijn gebom:len aan de wettelijke bepalingen. 
-,Voorts is vastgelegd dat zij de hun toegewezen taken uitoefe

nen irr ondergeschiktheid aan de Minister, onder wie zij zijn 
gesteld. De ministers zijn vanzelfsprekend weer verantwoor
delijk jegens het parlement. De Tweede Kamer heeft, gelet op 
het vertrouwelijk karakter van de onderhavige materie ten be
hoeve van haar controlerende taak een speciale commissie in
gesteld bestaarrde uit de fractievoorzitters van de grootste in 
de Kamer vertegenwoordigde partijen, nl. de Vaste Com
missie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdien,ten. Hoewel 
het niet gebruikelijk is in een algemene maatregel van bestuur 
het ontbreken van bepaalde bevoegdheden van ambtenaren 
vast te leggen, is hierop in het tweede lid van het artikel een 
uitzondering gemaakt. Door deze bepaling wordt uitdrukkelijk 
vastgesteld, dat de ambtenaren van de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten geen opsporirrgsbevoegdheden als bedoeld in. het 
Wetboek van Strafvordering bezitten. 

• Artikel 1; 3. Teneinde een zo doeltreffend mogelijke uit
voering van hun taak door de verschillende diensten te verze
keren, is mede ter vermijding van dubbel werk, voorge
schreven dat de diensten elkaar zoveel mogelijk medewerking 
verlenen waarbij vooral gedacht i"S aan het uitwisselen van ge
gevens. 

Artikelen 1, 4 en. l, 5. ·Deze artikelen bevatten een aantal
verplichtingen die voor elk hoofd van een inlichtingen- en vei
ligheidsdienst behoren te geláen. 

HOOFDSTUK lI 

De coördinator van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 

· Ar.tikel Il, 1. De minister-president heeft terzake van de in
lichtingen- en veiligheidsdiensten een dubbele verantwoorde
lijkheid.

Enerzijds ziet hij toe op de coördinatie van alle· diensten, 
anderzijds is bij belast met de zorg voor het functioneren van 
de Inlichtingendienst Buitenland. 

Beide taken worden strikt gescheiden gehouden. 
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Teneinde hem bij te staan in zijn coördirrerende taak is in
dertijd de functre van coördinator ingesteld. 

Deze functioo,ari, is rechtstreeks verantwoordelijk jegens de 
minister-presirlrnt voor de coördinatie van de werkzaamhedeQ 
varr de inlicbtmgen- en veiligheidsdiensten. 

Hij bevordert ook de samenwerking van die diensten. Als 
zodanig is hij v.oorzitter van het Comité Verenigde Inlichtin
gendiensten Neclerland. 

De coördina:t:0r wordt benoemd op gezamenlijke voordracht 
van de minis!!:1:•president er. de ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Defensie. 

HOOFDSTUK III 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Artikel III, ll. In dit artikel is de taak varr de Dienst om

schreven, t.w. 0nder a. het inwinnen van gegevens omtrent spi
onage en sabct:age en betreffende activiteiten die een gevaar 
vormen voor .fu:et voortbeotaau van de democratische rechts
orde en onder b,. de taak inzake de beveiliging. Het inwinnen 
van gegevens vindt eerst plaats bij het bestaarr van ernstige 
vermcedens. 

In verband metr het grote gewicht van de belangen van de 
Staat die hier fa: het geding zijn, is het noodzakelijk dat de re
gering zo vroeg,Hfdig mogelijk omtrent dreigende aantastingen 
daarvan wordt ingelicht. De regering karr dan bezien of tegen 
spionage- en sa'lDotage-activiteiten of bedreigingen van de de
mocratische m:htsorde dient te worden opgetreden. Aan de 
hand van de tter beschikking komende gegevens kan zij zo 
nodig pas,ende maatregelen nemen. 

Voorzover die, verkregen gegevens van belang zijn voor de 
opsporing en vuvolgirrg van strafbar_e feiten of ter voorkoming 
van ernstige v.:Fstoringen van de openbare orde, worden deze 
ter beschikking gesteld van de terzake bevoegde organen van 
politie en justiliie. In artikel III, 2 is aangegeven hoe deze ge
gevens de bevoegde organen bereiken. 

Het onder 6. gestelde betreffende de beveiligingstaak van d� 
Dienst is het •,mor de hand liggende complement van de orrder 
a. aangegeveR taak. Gegevens waarvan de geheimhouding
door b.et belaBig van de Staat of van zijn bondgenoten wordt
geboden, wonfol'l1 tegen kennisneming door daartoe niet-ge
rechtigden ooit beschermd door o.a. de artikelen 98 e,v. van
het Wetboek wn, Strafrecht.

De regerirrg kan hiermede echter niet volstaan; zij dient 
zorg te dragen voor een adequaat beveiligingssysteem. De 
BVD heeft in dit opzicht een bevorderende taak. Deze taak 
dient ook te worden uitgeoefend t.a.v. sectoren van de over
heidsdienst en, van het bedrijfsleven die van vitaal beiang zijn 
voor het instanrJJ'louden van het maatschappelijk leven . 

Deze dieneill:. p.eventief beveiligd te worden, omdat"het naar 
behoren funclfomeren daarvan, vooral in bijzondere omstarrdig
heden, niet in ge.vaar mag komen. 

Artikel 111" 2" In het eerste lid is de verantwoordelijkheid
van de Ministi:'E van Binnenlandse Zaken voor de Binnenlarrdse 
Veiligheidsdienst, vastgelegd, benevens de verplichting van het 
hoofd van de Dienst deze Minister bij voortduring in te lichten 
omtrent al he{geen van belang kan zijrr. De _leden 2 en 3 
hebben ten dad te bewerkstelligen dat de verkregen gegevens 
zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld van de au
toriteiten die daarrbij belang hebben. 

Artikel 111, 3. De politie heeft van oudsher een inlichtin
gentaak in de fökale sfeer. Door het bepaalde in de leden 1 en 
2 van dit artikel wordt een relatie gelegd tussen de Binnen
landse Veiligheidsdienst die centraal gegevens inwint en de po
litie alsmede de grensbewaking. De door dezen te verlenen me
dewerking is n.oodzakelijk voor de goede vervulling van de 
taak die aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst is opgedragen. 
Deze medewe.ki1ag kan de Minister van Binnenlandse Zaken 
wat de ambtenan:en van de rijkspolitie en ambtenaren belast 
met de grensbewaking aarrgaat, verkrijgen door de betrokken 
Ministers te v�oeken daartoe behorende ambtenaren aan te 



• 
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wijzen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoevr 
van de Dienst. 

Aan de burgemeesters in gemeenten met gemeentepolitie ii; 
de verplichting opgelegd om die medewerking in medebewind 
te verlenen door het aanwijzen van ambtenaren van gemeente
politie voor het verrichten van deze werkzaamheden. 

HOOFDSTUK IV 

De militaire inlichtingendiensten 

De taakomschrijving van de drie militaire inlichtirrgen
diensten is geheel gelijk, met dien verstande dat de taak van 
elke dienst uiteraard slechts geldt voor het eigen krijgsmacht
deel. 

De naam van de inlichtingendienst der Koninklijke Land
macht, thans nog Militaire Inlichtingendien-st geheten, wordt 
gewijzigd in Landmacht lrrlichtingendienst, en daarmede aan
gepast aan de benaming van de beide andere militaire inlich
tingendiensten. 

Artikel IV, 4. Het overleg met het hoofd van de Binnen
landse V1..,;Jigheidsdienst is, gelet op de beveiligingstaak van de 
BVD noodzakelijk, omdat de hoofden van de militaire irrlich
tingendiensten deze bevoegdheid nodig hebben in het kader 
van hun beveiligingstaak . 

HOOFDSTUK V 

De Inlichtingendienst Buitenland 

Artikel V, 1. Met de keuze van de naam Inlichtingendienst 
Buitenland wordt beoogd beter weer te geven welke taak deze 
dienst, sedert de reorganisatie die per 1 jarruari 1971 is inge
gaan, in feite vervult, te weten het inwinnen van gegevens be
treffende het buitenland. De dienst heeft derhalve geen aan
deel in de keuze van de noodzakelijke informatie en in de ana
lyse en de bestudering van de verkregen gegevens voorzover 
het betreft de beoordeling van de waarde ervan voor de be
leidsvorming. 

Deze geschiedt door de ministeries aan wie de gegevens al 
naar gelang de hun toevertrouwde belangen, ter beschikking 
worden gesteld. 

Artikel V, 2. Het hoofd van de Inlichtingendienst Buiten
land is verplicht de minister-president bij voortduring op de 
hoogte te stellen van de gegevens die door de dienst zijn verza
meld. Dit is noodzakelijk om te verzekeren dat de minister
preûdent de zorg voor de goede doorstroming van de ver
kregen gegevens naar behoren kan vervullen. 

Artikel V, 3. Deze bepaling moet worden gezien als een le
gitimatie ten behoeve van het hoofd van de In1ichtinge11dienst 
Buitenland om voor hem noodzakelijke gegevens in te winnen 
bij andere overheidsorganen, -diensten en ambtenaren. 
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HOOFDSTUK VI 

Vcrl1ouding van het Openbaar Ministerie en de 
Politie tot de Inlichtingen• en V ciligheicls• 

diensten 

Artikel VI, 1. De in het artikel genoemde ambtenaren krij
gen bij de uitoefening van hun ambt in veel gevallen kennis 
van feiten en gegevens die voor een inlichtingen- of veilig
heidsdienst van behng kunnen zijn in verband met een goede 
uitoefening van de aan die dienst opgedragen taak. Het arti
kel verplicht die ambtenaren dergelijke gegevens aan de be
trokken dienst mede te delen. 

Artikel VI, 2. Bij de vervulling van hun taak kurrnen de 
leden van het Openbaar Ministerie en de procureurs-gene
raal raken aan belangen die door één van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten worden behartigd. Het is dan noodzake
lijk dat overleg tussen de betrokkenen wordt gepleegd. Der
halve schrijft het artikel voor dat dit overleg moet worden 
gepleegd, en wel op verzoek van degenen der betrokkenen, 
aarr wie blijkt dat het overleg nodig is. 

Artikel VI, 3. In dit artikel wordt aangegeven wie behoort 
te bepalen op welke wijze de verstrekking van gegeYens, die 
krachtens artikel VI, 1 moeten worden medegedeeld, dient 
plaats te vinden. 

HOOFDSTUK VII 

Slotbepalingen 

Dit besluit treedt met ingang van 1 september 1972 in wer
king. Met ingang van dezelfde datum is de Inlichtirrgendienst 
Buitenland gesteld onder de directe verantwoordelijkheid van 
de minister-president, minister van Algemene Zaken. 

De Minister-President, 

Minister van Algemene Zaken, 

B. BIESHEUVEL.

De Minister van Justitie, 

VAN AGT. 

-De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,

; · .... , .. ...,·VAN AGT. 

De Minister van Financiën, 

R. J. NELISSEN. 

De Minister van Defensie, 

H. J. DE KOSTER. 
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. x 1 • 

Nieuw K.B. bett'. de' 
inl1Qhtingen- en 
veiligheidsdiensten. 

Aan het Hoofd van het B11reata 2-2 
van de Stat van het iepen de� 
Kon1nltl.ijll;e Marechaussee, 
Raa.aweg 4 
te 

•s-GllAV NHAGE •

25 augustus 1972. 

Hierbij doe ik U toekomen Staatsblad nr. 437 waarin ie afgèdrukt 
het Koninklijk Besluit nr. :; van 5 augustus 1912, boudend.e de algemene 
maatregel van bestuur betreffende de inlic;htingen- n. veiligheids� 
diensten. 

Deze a"11.v.b., die op 1 septembei, 1972 in werking treedt, vervangt 
het per gelijke datu ingetrokken K.B. nr. 51 van 8 augustus 1949. 

Met dit nieuwe K.B. heett de regering gevolg gegeven aan de door 
de te nraalig Mini.ster-President op Z1 april 19?0 in de Tweede Kamer 
gedane toezégging, dat het K.B. betreffende de inlichtingen• $11. veilig• 
heidsdiensten, nadat dit enigseins waa oqewerkt en aan de huidige 
situatie waa aa.nsepa.st, niet langer als vertrouwelijk zou gelden en in 
het Staatsblad ZGU worden gepubliceerd. 

Zoals U uit éen vergeliJking met het K.B. van 8 augustus 1949 moge 
blijken, hebbén de wijz-igingitn in het nieuwe K.B. voornamelijk op het 
volg nde betrekk.iag# 

a. een aantal bepalingen toepasselijk op alle inlichtingen- en veilig
he1dadli.ensten is aau.engevoegd in hoofdstuk l: Algemene bepalingen;

b. hot hootdstuk over de ooÖrdinatoi:- van de inlichtingen- en veilig
heidedieneten is direct na deze Algeme-,.e 'bepalingen geplaatst;

c. de taak van de B.V.D. ie in artikel lll,1 wat bondiger oiaeohreven.
In de taakom$Chi-ijving is al.leen eea ondersclutid g maakt tussen de
inlic:htingen- en de beveilj,gingataak;

D NS'rGEllEIM 
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a. 

d. geschie�de ingeYolge artik�1 3 van het oude K.B. de aanwijzing v n
-"bt naren, die belast •orden �et het v•.tTi�hteA van werkzaweheden
tea. behoeve 'fan d B.V.D" d'ooJ> de Minister van llinneiûandse Zaken,
ln het nieuwe K.B. 1s ia ar\ikel II?,} bepaald, dat dese aanwijzing
plaats•tndt, voo,r zover het rijksub\enlU"en aansa '• door cl be
tro•k•n Minister en, wanne � h t ambtenaren van Gemeentepolitie
bet1' ft, doo� de \J11trokke11 But"geaeeste•;

e. de bepalingen 'betrett•nde d• ailitaire l11U.chtin3'endieiilsten zijn in
plaats -van i.a di>ie hoofdstukken, r••P• betre,ffe:nde de Mar1ne•lulioh
tiageil4ienst, de i1S.ta1re-In.1iohtinge.ndienat en de Luctltmaçht-
1'.nliohttngendleni,t thans samengebracnt in 66n hoófdetuk b•tl"ettende
<le militaire inliehtingen<ib,néten. Ue inlichtingEtnd#.eust Yan de
Koninklijke Landmacht wordt thans aaag duid als Landz.Q cht-Xnl.icb
tingendie:nst. Bij de omaohl'ijvtng •• de tak a van de oaU.1 tai.r u

lichtingen4ienst ia ottderaèheld gemaakt tassen wat ale a.-t� a
b.-taalc lçan worden aangedqid;

r. het hoofdstuk b treffende de verhouding van het Openbaaz, M1aisterie
en de Politie tot d.e inlichtingen• en vei1igbe1dsd1enst i.a wat bon•
diger gesoàrevea"

lagevolse het hiea-boven l"eede vermelde artikel ;ut,} heett de 
Minister vaa Jinnenlandse iwcen: 

zijn dbtgenoot van l>éfensie ver>�oc:ht per 1 sept.amber 1972 tf in U.
funct.ie als Hoofd ttan het Bureau 2-2 van de Staf van het Wapen der 
Koninklijke Mareohauaaee aan te wijzen ale ambtenaar bel st met het 
verrichten van 'WfePk& amheden ten bellOH'e van d.e U. V.o., zulks met 
gelijktijdig� int�ekking •an de besohikking van zijn Qflbtevoorganger 
nr. !089 4.4. 11 oktob•r 19.50. waarbij U t1:>t nu toe was aangeween • 
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1 

Nieuw KB betreffende 
de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. 

Aan de Com andant van het 
Wapen der Koninklijke Maréchauseee. 

1.101 .• 16.5 

25 augustus 1972 • 

Te Uwer informatie do ik U hierbij een afeehritt toeko�en van 
de door mij heden aan het Hoofd v&li het Bure u 2-2- van t1w Staf ver
zonden brief betreffende het Koninkl.ijk Besluit nr.:, van 5 augustus 
1972 houdende de aJ.aemen& maatregel van bestuur betrotfende de 
inlichtingen- en veilighe-idedieneten. 

Moeht U het voornemen hebben, de in artikel VI,3 van dit K..a.

vermelde aanwijzin.sen te «even dan zal 1k gaarne zien dat daarover 
met mij overleg wordt gepleegd • 
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5. Ontwerp-K.B;. IJÎ �
De Minister acht het advies van de Raad van State
vernie.ttigend. Naar zijn mening zal het advies
een onderwerp van gesprek tussen de betrokken minis
ters moeten uitmaken. H.BVD maakt melding van een
telefoontje dat hij van de heer Ruppert kreeg, ·die
hem vroeg wat de passage over de burgemeester in
het K.B. precies inhield. De heer Ruppert achtte
deze onduidelijk en ongespai.ficeerd. H.BVD wijst
erop dat zo enigszins mogelijk de kwestie van het
K.B. voor de verkiezingen uit de wereld moet zijn.
HK meldt dat Minister Polak in de vergadering van
de Commissie Bos vorige week door zijn ambtenaren
liet mededelen dat wat hem betreft de afdoening van
de zaak aan de volgende regering kon worden over
gelaten. De Minister meent dat dit niet moet gebeuren.
Hij zal hierover met Minister Polak spreken. In over
leg met Dr. van Steegeren wordt getracht tot een
formulering te komen van een taakomschrijving van de
BVD in de geest van de door de Kamercie geuite wens
van relateren met het Wetboek van Sr. of de wet in
algemene zin. De Minister beveelt aan nog eens te be
zien of het mogelijk is door een soort declaratie
in het ontwerp tegemoet te komen aan de suggestie
door Drs. Schmelzer na de Kai.ercievergadering van
16-12 uitgesproken, t.w. iets opnemen dat verwijst
naar het Verdrag van Rome of de grondwettelijke vrij
heden. H.BVD brengt in herinnering het verzoek van
de Kamercie om het advies van de Raad van State te

<==== &xxlm:Egeceester ontvangen. Hij overhandigt de Minister 
�- een�cept-brie.f� voor de Minister President waarin

deze arvan op de hoogte wordt gesteld. 
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De Voorzitter en de leden van 
de ComrniGsie ter herz.iening v1:n1 het 
K.Bo f49 inzake inlichtingc::n·-· en
veiligheidsdiensten.

's-Gravenhage. 19 oktober 1970 

Ti;jdens de vereaderi.ng van 16 oktober werd doo:r· 
de voorzitter een voorstel gedaan ter aanvulling van
art. VI,2o Met dit voorstel werd beoogd tegemoet te komen 
aan het standpunt van de minister-president dat hij een
greep behoorde te hebben op de politieke inlichtin�sorg�11en�
In de Handelingen van de rrweede Kamer

f 
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gesteld dat de betrokken ambtgenoten en de minister-president
ervan overtuigd zijn. dat de gekozen opzet een bctor sa,ne:'l··
spel waarborgt dan vÓorheen tussen à.e verschillenü.e ·-·-----
inlichtingen- en veili t�heidsdiensten en tu�_;sen de func:t:;.c�:::: 
van informatieverwerving-· en -verwerking. 
De voorgestelde redactie luidde uiteindelijk: 

"2. Het toezicht op de nalevine van él.e in het eers·i�e lid 
bedoelde richtlijnen strekt zich mede uit tot dat 
onderdeel van de BVD, dat in het vlak van de politieke 
inlichtingen betreffende het buitenland studies verricht. 
De coördinator stelt de minister-president en <le mitt.is·1

·,,)T' 

van Binnenlandse Zaken op de hoogte vnn zijn bevindineen 
terzake 11 o 

Bij nadere overweging ben ik van mening dat deze 
redactie op gespannen voet staat met artikel III

f 
1, eerste 

lid ... 

11 Het inwinnen van eegevens, als bedoeld :Ln he t; ee:::·st e lid 
geschiedt overeenkomstie aleemene en bijzondere ricttlijnen, 
enz 9 ff e 

Die richtlijnen betreffen dus het .2JE�L:'.2}]�� ve.n gegeveru,J
(de. aard va� de in te winnen gegevensf. 
De coördinator heeft tot taak toe te zien op de naleving 
van de r�chtlijnen. De vooreestelde redactie maakt - ten 
onreehtri - de ind:rv.k dat ook de BVD (zij het '1an maa:i' 
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één bepaald onderdeel van die dienst, 
inwinnep van gegeven�i betreffende h'' 
Zoals onder meer in de laatste vercuc 
drukkelijk is gesteld, heeft de B.V.1 
Voorts impliceert de voorgestelde ree 
bureau van de B�V.D. ook de richtlij1 
zou weer tot gevolg hebben dat de ver 
het hoofd InlichtinBendienst Buitenlu 
tocht komt te staan, aangezien hij ge 
ten aanzien van de B.V.D6 

Wat geregeld moet worden iF 
er voor moet zorgen namens de ministe2 
samenwerking tussen het studiebureau l 
goed verloopt opdat de richtlijnen kun 

Rekenine houdende met het v 
één redactie ontworpen waarin is verwe 

-a o toezicht van de minister-president
ter waarborging van het samenspel t
inlichtingsorganen;

b6 vermijding Yan het feit dat de B.V 
de richtlijnen moet n�leven betre: 
gegevens; 

c� een verantwoordelijkheid van de ruj1 
sluitend vooi de aard van de studi 
waarop deze worden verricht; 

d� voor de werkwijze van het bureau i 
minister van Binnenlandse Zaken ve 

Bo dit sluit aan bij de dubbele vera� 
aanzien van de I.D�B. 

Het herziene artikel VI,2 zou dan �ls 

Artikel VI ,g_

1e De coördinator woont de vergaderin 
tweede lid genoemde commissie bij; 
Minister-president toe op de nalev 
die door de commissie zijn gegeven 
p�ésident bij voortduring op de ho 
gen terzake. 

2c De coördinator ziet er namens Onze 
tevens op toe

j 
dat de studies op 1 

inlichtingen met het verrichten w, 
van de Binnehlandse Veiligheidsdif 
afgestemd op de in art. III,1, twE 
lijnen. 
Hij stelt Onze Minister-president 
Binnenlandse Zaken op de hoot5te vr 
zake9 
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VERTROUWELIJK f 
Enige beschouwingen over de verhouding tussen Justitie ·e-n Politie 
enerzijds en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten anderzijds. 

Bovenbedoelde "verhouding" wordt in dè eerste plaats gere
geld in het K.B. van 8-8-'49 no. 51, hoewel de titel zulks niet 
zou doen vermoeden ("regelen met betrekking tot d� organisatie, 
de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten"). Verder zijn er uitvoeringsvoorschriften 
van artikel 3 van het K.B., die op de verhouding betrekking 
hebben, terwijl daarvoor ook nog andere wettelijke voorschriften 
van belang kunnen zijn (b.v. artikel 162 Sv. en de bepalingen om
trent het ambtsgeheim)o· 

In de eerste plaats bestaat er een mededelingsplicht over 
en weer van alles wat voor de ande�e partij van belang kan zijn 
(artikel 2 van het K.B. voor de B.V.D., artikel 32 voor het O.M. 
en de Politie). Bovendien heeft het O.M., behouttens dringende 
noodzaak, de plicht overleg te plegen met-de B.V.D. alvorens 
strafrechtelijke of administratieirechtelijke handelingen te ver
richten, indie·n er aanwijzing bestaat dat daarbïj aan de B.V.D. 
toevertrouwde belangen zijn betrokken,(artikel 33 lid 1). In aan
sluiting daarop heeft Hoofd B.V.D. het recht zich tot het O.M. 
te wenden teneinde het opschorten van strafrechtelijke of admini
stratiefrechtelijke ingrepen te verkrijgen. 

Uit bovenstaande bepalingen zou men kunnen opmaken, dat de 
Justitie, en Politie enerzijds en de B.v·.n. anderzijds ieder hun 
eigen werkterrein hebben, waarbij volstaan kan worden met het 
doen van mededelingen over en weer, �n het plegen van een zekere 
mate van overleg. Justitie en Politie zouden zich dan bezig· 
moeten houden met personen die strafbare feiten begaan, de B.V.D. 
met personen die blijk geven van een staatsgevaarlijke activiteit.�
In werkelijkheid is dit echter niet zo, omdat: 

1o de organisatie en de bevoegdheden van de B.V.D. zodanig zijn, dat 
hij voor de uitoefening van ztjn taak aangewezen is op de mede
werking van andere overheidsorganen; 

2. er zaken kunnen zijn, die zowel een strafrechtelijk als een

veiligheidsaspect hebben.

� Daar het werkterrein van de B.V.D. het gehele land is 
maar hij in Den Haag is gecentraliseerd, behoeft hij voor de uit
oefening van zijn taak het intermediair van andere overheids
organen. Op grond van artikel 3 van het K.B. zijn daartoe aange
wezen organen van Rijks- en Gemeentepolitie en van de Koninklijke 
Marechaussee, die hun werkzaamheden ten behoeve van de B.V.D. in 
nauw en voortdurend overleg met Hoofd B.V.D. moeten verrichten, 
naast hun gewone werkzaamheden. Die werkzaamheden liggen niet in 
de strafrechtelijke sfeer en in de loop der jaren is een nauwe 
en goede samenwer�ing ontstaan ten aanzien waarvan het op het

ogenblik niet noodzakelijk is nadere voorzieningen te treffen. 
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ad 2 In zaken die zowe.l een strafrechtelijk als een veiligheids-
aspect hebben, is een zeer nauwe samenwerking tussen Justitie en 
Politie enerzijds en B.V.D. anderzijds noodzakelijk. Voorbeelden 
van dergelijke zaken zijn spionage-zaken en zaken waarbij extre
mistische organisaties een rol spelen. De zaak SMIRNOV behoort tot 
de eerste categorie, de valse b·ank,biljettenaffaire tot de tweede. 
Aangezien aan het samenspel in deze zaken het een en ander heeft 
ontbroken, is het gewenst _maatregelen te nemen welke in de toe
komst moeilijkheden zullen voorkomeno Hieronder zullen een a�ntal 
maatregelen worden voorgesteld, die in de vergadering van ,22 
september zouden kunnen worden besproken. 

Zaken die zowel een strafrechtelijk als een veiligheids� 
aspect hebbe·n kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

a. zaken waarin aanvankelijk alleen het veiligheidsaspect naar
voren komt en pas later het strafrechtelijk aspect;

b. zaken waarin aanvankelijk alleen het strafrechtelijk aspect
naar voren komt en pas later het veiligheidsaspect;·

c. zaken die reeds vanaf de aanvang.zowel een strafrechtelijk ale
een veiligheidsaspect vertonen.

Zaken als bovenbedoeld kunnen ontdekt word;n door,,c.q. 
aangebracht wqrden bij zowel de Politie als de B.V.D. Zodra de 
zaak een aspect vertoont met de behandeling waarvan de andere 
instantie is belast, moet dat aan die instantie worden gemeld op 
grond van de o� alle instanties rustende mededelingsplichto 

ad a Betreft het een zaak waarin aanvankelijk alleen het veilig-
heidsaspect naar voren komt, die door de B.V.D. is ontdekt of bij 
onze dienst door het O.Mo of de Politie is aangebracht, dan kan 
hij ·geheel zelfstandig zijn operaties uitvoeren en daarbij even
tueel gebruik.maken van de.op grond van artikel 3 aangewezen 
politieorganen. 

Stuit de B.V.D. of het met hem op grond van artikel 3 
samenwerkende politieorgaan tijdens de operaties op een strafbaar 
feit, dan heeft de B.V.D. de plicht - op grond van artikel 2 van 
het K.B. en artikel 162 Sv. - het O.M. daarvan in kennis te 
stellen (eerste phaee). Alsdan dient op grond van artikel 33 lid 1 
overleg plaats te vinden tussen O.M. en B.V.D. en kan de B.V.D. 
het verzoek doen, dat een strafrechtelijk of administratief 
onderzoek, een maatregel van dien aard, dan wel een strafvervol
ging wordt opgeschort. Wordt dit verzoek ingewilligd, dan - het 
woord "opschorten" duidt dit aan - is er dus nog geen straf
rechtelijk of administratief onderzoek, ees maatregel van dien 
aard of een strafvervolging, en behoudt de B.V.D q de bevoegdheid 
om zelfstandig naar eigen inzicht zijn operatie voort te zetten. 

In twee opzichten wordt de bevoegdheid van de B.V.D. echter 
ingeperkt, omdat het ·woord "opschorten" tevens aanduidt, dat op 
een later tijdstip wêl een straf- of administratiefrechtelijk in
grijpen zal kunnen plaats vinden. In de eerste plaats moet het 
O.M. steeds door de B.V.D. van de nodige gegevens worden voorzien 
om het in staat te stellen op elk ogenblik alsnog tot een straf
of administratiefrechtelijk ingrijpen te kunnen besluiten; immers 
de zaak heeft een strafrechtelijk aspect gekregen en het O.M. is 
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dominus litis. In de tweede plaats is de B.V.D. verplicht de 
politionele instanties die t.z.t. eventueel met h�t onderzoek 
zullen worden belast, voortdurend op de hoogte te houden van de
gang van zakèn en aan eventuele suggesties die, zonder de opera
tie,s vàn de B.V.D. te schaden, de doeltreffendheid van de in
greep zullen bevorderen, gevolg te geven. Hulp van de politie aan 
de B.V.D. geschiedt in het kader van, of op analoge wijze als 
omschreven in artikel 3 van· het K.B. (tweede phase). 

In deze tweede phase is reeds nauwe samenwerking tussen 
Politie en B.V.D. noodzakeiij.k, waarbij het zwaartepunt ,bij de 
B.V.D. ligt, terwijl het O.M. steeds de vinger op de pols houdt
om te kunnen beslissen wanneer de ingreèp··zal plaats hebben.

Op het moment .van de ingreep treedt de. derde phase in: 
Onder leiding van het O.M. of de Rechter-commissaris is de 
Politie met het verdere onderzoek belast - bij haar ligt nu het 
zwaartepunt -, maar is de rol van de B.V.D. nog niet uitgespeeld 
en wel om verschillende redenen. 

In de eerste plaats behoudt de zaak een veiligheidsaspect 
en heeft dus de B.V.D. er recht op van de resuliaten van het 
verdere politionele onder�oek kennis te nemen. In de tweedê
plaats moet de B.V.D. bij het onderzoek betrokken blijven, omdat 
hij door zijn bijzondere kennis van de werkwijze van· de vijande
lijke inlichtingendiensten en van extremistische organisaties 
en daartoe behorende personen er dikwijls in belangrijke mate 
toe zal kunnen bijdragen dat het onderzoek resultaat opleverto 
De B.V.D. moet dus deelnemen aan het onderzoek, zoals b.v. de
bijzondere opsporingsambtenaar van de P.T.T. deelneemt aan het 
opsporen van clandestiene radiozenders, of deskundigen van het 
gerechtelijk laboratorium aan onderzoeken, waarbij het bezitten 
van bijzondere kennis noodzakelijk is. Verder is de B.V.D. ver
antwoordelijk voor de geheimhouding van de door hem verstrekte 
inlichtingen en van de bronnen alsmede voor de veiligheid van .de

informanten. Hij zai dus moeten kunnen aangeven, of er gegevens 
zijn die niet in het strafdossier mogen komen en of er personen 
zijn die niet als getuige zullen kunnen worden gehoord • 

� Betreft het een zaak waarin aanvankelijk alleen het straf-
rechtelijk aspect naar voren komt, dan dient de B.V.D. te worden 
ingeschakeld zodra het veiligheidsaspect zich manifesteert. Vanaf 
dat moment zou de zaak zo kunnen lopen als vanaf het begin va� de 

tweede phase van een zaak waarin aanvankelijk alleen he.t veilig
heidsaspect naar voren is gekomen. Het ligt hier echter �el iets 
anders: Er is al een politioneel onderzoek geweest en de Politie 
zal dus moeten terugtreden ten behoeve van de B.V.D. Hiertegen 
behoeven geen principiële bezwaren te bestaan. Wahneer immers 
het O.M. het veiligheidsaspect blijkbaar zo belangrijk vindt dat 
het bereid is qe voortzetting van een strafrechtelijk of admini
stratief onderzoék, van een maatregel van dien aard of van een 
strafvervolging op te schorten, dan moet dat aspect voorrang 
hebben en aan de B.V.D. volledig de gelegenheid worden gegeven 
naar eigen inzicht de hem ten dienste staande middelen aan te 
wenden. Het is ook zeer goed mogelijk dat daarmede een .straf
rechtelijk belang wordt gediend, �mdat op dat moment een eerder
strafrechtelijk ingrijpen niet tot resultaat zou leiden maar in 
een latere phase wel. De valse bankbiljettenaffaire is daar een
voorbeeld v·an. 
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Artikel 33, lid 2 van het K.B. spreekt er alleen van, dat 
Hoofd B.V.D. zich tot het O.M. kan w�nde� om diens beslissing te 
verkrijgen omtrent het opschorten van strafrechtelijk of admini
stratief onderzoek, van een maatregel van dien aard, dan wel van 
een strafvervolging en niet van het opschorten van de voortzet
ting daarvan. Daar echter artikel 33 lid 1 aan het O.M. overleg 
voorschrijft ook bij de voortzetting v�n een strafrechtelijk 
onderzoek enz., mag worden aangenomen dat het in de bedoeling 
heeft gelegen ook in dat geval aan Hoofd B.V.D. de bevoegdheid 
te geven opschorting te vrageno 

. Betreft het een zaak die vanaf de aanvang zowel een straf
rechtelijk als een veiligheidsaspect vertoont dan kan ZJ.J geheel 
verlopen als een zaak waarin aanvankelijk alleen het veiligheids
aspect naar voren komt, met dien verstande dat de eerste phase 
wordt overgeslagen. 

r, 

Op bovenstaande WJ.Jze zou een duidelijke afbakening kunnen 
plaats vinden tussen de bevoegdheden van de Justitie, de Politie 
en de B.V.D. in de gevallen waarin buiten het geval van artikel 3 
van het K.B. een samenwerking noodzakelijk is. Voor deze samen
werking zijn het meest geëigend de politieorganen die op grond 
van artikel 3 van het K.B. zijn aangewezen tot het verrichten 
van werkzaamheden ten behoeve van de B.V.D. Zij zijn bekend met 
het bestaan en de werkwijze van de B.V.D., hebben veelal een 
bijzondere training t.a.v. de onderhavige materie ontvangen, zijn 
gewelJ.À met de B.V.D. samen te werken en hebben meer achtergronds
kennis dan de recherche. Zodra andere politieorganen bij hun on
derzoeken op een zaak stuiten waaraan een veiligheidsaspect ver
bonden is; dienen zij de inlichtingendienst van hun korps, c.q. 
de districtsreche�cheur in te schakelen die contact met de B.V.D. 
kan opnemen, welke zich dan zo nodig tot het O.M. wendt. 

Het moet in dat.soort zaken zo worden, dat de B.V.D. door 
Justitie en Politie niet gezien wordt als een noodzakelijk kwaad 
dat zoveel mogelijk buiten de deur moet worden gehouden, maar als 
een onmisbarè medewerker met wie in nauwe samenwerking op voet 
van gelijkheid de zaak tot een goed einde moet worden gebracht • 
Daarom past in die soort zaken geen geheimzinnigheid tegenover de 
B.V.D. en moet deze dienst vrije toegang hebben tot alle proces
sen-verbaal en stukken van overtuiging die op de zaak betrekking 
hebben, terwijl hij in de gelegenheid gesteld moet worde� ver
horen door de Politie bij te.wonen en zelf vragen te stellen en 
eventueel - zoals bij SMIRNOV al het geval is geweest - zelf 
personen te verhoren. Tegen een en ander behoeft geen bezwaar te 
bestaan, omdat -het ambtsgeheim van Justitie en Politie t.a.v. 
de B.V.D. wordt opgeheven door de mededelingsplicht van artikel 32 
van het K.B. Wat het bijwonen van verhoren betreft en het zelf 
stellen van vragen dient uiteraard de politie hiertegen bezwaren 
te kunnen maken in het belang van het onderzoek; de uiteindelijke 
beslissing ligt bij het O.M. 

Het zou wellicht aanbeveling verdienen i.J.dien een regeling 
als bovenbedoeld door de•Minister van Justitie zou worden ge
troffen en daaromtrent een circulaire zou worden uitgevaardigd. 
De moeilijkheden die zich in de SMIRNOV-zaak en de valse bank
biljettenaffaire hebben voorgedaan, zijn ten dele een gevolg van 
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het feit dat de betrokken ambtenaren van het O.M. en de Politie 
niet wisten waaraan zij zich te houden hadden. Wanneer een geval 
zich voordoet zal er meestal niet voldoende tijd zijn om een re-
geling ad hoc te treffen. Dezerzijds wordt er de voorkeur aan 
gegeven het overleg tussen B.V.D. en O.M. in.beginsel over de 
Procureurs-Generaal te laten lopen, omdat dan de zekerheid bestaat 
dat het veiligheidsaspect van een zaak voldoende tot zijn recht 
zal komen. 

Het over het gehele land verspreid aanwezig zijn van 
politie-functionarissen , tot wier taak het behoort met de B.V.D. 
samen te werken en die d�arom met het werkterrein van de B.V.D. 
vertrouwd zijn geraakt, vergemakkelijkt de oplossing om tot een 
bevredigende regeling te komen voor de opsporing van misdrijven 
tegen de veiligheid van de staat en andere misdrijven waaraan 

, een veiligheidsaspect verbonden is. Voor de rechterlijke macht 
ligt dat echter anders. Het geringe aantal misdrijven tegen de 
veiligheid van de staat die uiteindelijk worden berecht maakt 
het onmogelijk aan de gehele rechterlijke macht de voor een juist 
be�rip van dez� zaken nodige voorlichting te geven. Een juist be
grip zowel wat de strafzaak zelve betreft als de speciale belangen 
van de veiligheidsdien'st, welke dikwijls van geheel andere aard 
zijn. (Voorbeeld: in de zaak-SMIRNOV ging het de B.V.D. voorname
lijk erom, uit te zoeken welke andere agenten dan Richter deze 
SMIRNOV nog voor zich liet werken.) 

Op de vorige vergadering is daarom geopperd de berechting 
van dit soort zaken te concentreren bij E�n of hoogstens twee 
rechtbanken. De noodzakelijke specialisatie is immers dan slechts 
practisch uitvoerbaar. Op zichzelve ligt in specialisatie niets 
vreemds: Elke rechtbank bezit een politierechter, een economische 
politierechter en een kinderrechter (de bijzondere strafkamers 
hebben langzamerhand hun betekenis verloren). Naast de gewóne 
rechterlijke macht staat de militair rechterlijke macht, waarvan � 
�!n van de belangrijkste bestaansredenen is de bijzondere kennis 
die nodig is om de door militairen begane strafbare feiten naar 
de juiste w·aarde te kunnen scha,.tten. Wanneer misdrijven tegen de 
veiligheid van de staat zich in grote getale zullen voordoen, 
zoals in oorlogstijd, worden daarvoor in de wet oorlogsstrafre�ht 
bijzondere voorzieningen getroffen en de militaire rechter of 
bijzondere gerechten competent verklaard. 

Het feit dat deze feiten in vredestijd slechts in gering 
aantal bij de Justitie zullen worden aangebracht, maakt het nood
zakelijk dat specialisatie plaats vindt-, niet· bij elke rechtbank 
maar bij ��n of ten hoogste twee rechtbanken. Deze maatregel is 
bepaald niet ingrijpend, zij is slech�s een doorbreking van de

relatieve competentie. Voorzover mij bekend komt dat in het straf
recht niet voor, wel· in het civiele recht bij behandeling van 
geschillen betreffende octrooien. Daarvoor is uitsluitend de 
rechtbank te 's-Gravenhage competent. 

Beperking van de relatieve comp,etentie lijkt niet bezwaarlijk, 
aangezien in het syeteem der wet alle rechtbankén even bekwaam 
worden geacht en dezelfde rechtswaarborgen bieden, zodat de positie 
van de verdachte niet verslechterd wordt. Het gaat hier om een 
practische oplossing. 
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Een specialisatie als bovenbedoeld zou kunnen worden be
reikt door wetswijziging. Overigens zou in feite hetzelfde resul
taat voor de gevallen waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast 
bereikt kunnen worden door de verdachte, alvorens zijn bewaring te 
vorderen, over te brengen naar het arrondissement 1 s-Gra1/enhage. 
Voor de vraag immers, ·binnen het rechtsgebied van welke rechtbank 
v�rdachte zich bevindt, in de zin van.artikel 2 Sv., is bepalend 
het tijdstip waarop de Officier van Justitie zijn �ervolging is 
begonnen. Deze vangt aan, wanneer vanwege de met vervolging be
laste ambtenaren enige vordering bij de rechter wordt gedaan, dus 
i.c. met de vordering tot bewaring en eventueel tot gerechtelijk
vooronderzoek. Indien deze procedure zou worden gevolgd, zou het
wel noodzakelijk zijn vooraf de instemming van de betreffende
rechtbank te verkrijgen.

16 september 19600 

--
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geêflven het onder.h;;.Yige ·;)eoluit, ofschoon het niet het k-:t:::.:--a:�t{;;;r 

v.i.n oen c.l.& mano ma-1\,ue,:;el wn 1 (!Stuu:"' 1ul ve7:r.:i.'i;k..en, nie1:t6.ti.n 

� .. chtena .rtikel �4 · van à.e wet van 21 llece, ·olilr 1361 m s.129" M!" 

do Rf.l.lid van Stste 1i$r tin& van �drleis toa to zend.on. 

t inst� hoeft d:e ondergetck no.0 uit· het ad\'ico wn 

d9 Baad n Stat� �e:rno�e� dAt ook· d� a��d de in het uohtt,te 

h.oofdtltuk be4looldo CO'll!llilJsiG nn Co&rdina.ti$ rdQt 11 t k��!.tel' 

nn aon vaat co!l<,tz �n d.vies êt\ biJ;Jtand in de !ün v�·:'l ar·tix.o . 

8o de:z- Grondwet ml toek�n, r.od:.lt iru,it,)111.ng vt,n dJ.e CO,'\'l'J,.( ... o 

bij ti. et niet; nodi.!§ io • 

ling ven de g-oheJ.e îà'.a.1l{tel&g-e':hcid. 'bij ,. · hei.:., !:Jei.:,lui-.;. jj,:. r .�td. 

wn .t t.e ac.!.,t uen f? ei/"\� ir..o ... olli�_ .reiti..,..)':st.l!:l:- ::,r- :in-� 

l:f.cbtiJlSOndi tHl.Ot$ll niet �l. vr,:nsen.;1,':'..!''lU.nB" �-,,_t .!� ·cc·.-�-·'tP>Ut• 

Dit ._.<:-':-,,olon van < .. � ..,'il'l.d Vfin >� te ; P...n •. or er:(.t .?,"a ni. 

tot !tet zijne �J.-er.. .. \,;p ,hi.2, 1 ·,J.j,,;o:i., ·r n :..ijr! .. �.-ri •. , 

d.o J�;;t,(' vt.n ..i'tai.6 z.:lf l"s.l!:'.4�, :.:.>�. d.1'1 ei ,cl·, i..c . .. : t or.,e "). r r,. 1 

7ar1 ,lo reigo1lrl{� vun ,'lc r,er'e0i,'jzc Gt'! �.·c ·, :.Ji )ZC'iihO!'r:(1·ir,r •. ·r. 

l J • 

- �e" -
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net leemt de cm.dGl'ü9tekema, d.i& d.e.,-,c inenine ten volle clGel 4; ! 

ovenr,el voor, à.at het nuu.g zin heof"., .:el eutl-� i.:n.h.ou.dgl.()zc 
med.ed.eling�n op dit gf>bied te doott. F..'ij :.iet n.bt :in '.'\'r:..a.ro,a 
a.;.n do %'&ohtst.at go�u,ld. zou word.en i:-�..:td.•l.,:n: indien CIX1t1oaa_
l.$l\ldr,,.a v.'lrl de gell..ole :r�lir..g o.chtor.':fet,-e oli jft en andfilTZijth., 
d roeh,tsta�t ttet �tled.eli�n zondGl" in�0uc g�;diénd ze- orJsn. 
0-.f, ziclw•lf' werden d.oor oot a.cht�;e.::_o l,�t<m v,.n enii:_,;a �eded.a
li:ig geen rechtem v n 1emiu"d, ,·rie h�t. 00 zij, a:...11.:;atD.,.;-t • 
E'l:U.68 o;,en.b�,is:à.ns heeft trouwens ner �na i.'l !let ::mi tonl,1,nr t . . 
ook niet in de weater;<;;e dt.mocrs.tlsche l:i..-i:len, pl:<?.::..tr. t,,e.rond.en. 

Ook om p�tia.ohe r �e :na::.kt de :!...'-\H-d van iteto bea,'rr!- r 
tet;sn geh.-.it'lhct.uling Yan hot ond<tt'havis.e '0oslui t. De -*.rk".d ve::-

wijst d.nàrbij :..l" de o�tand.it�eid, in � voord.l"ac:M, Vl!!'ine.ld., 
dnt oen n-ij groet �?lt.sl bij de omle:rho.vif,13 . .iatorie 1)-,>t�ok.ken 
diansten tJa a.!l)btomu-en kemtie zál dragen "r�n h�t b-aalu.i t on Mal' 
do moectliJkh•.14 di.i. t h t mrslu.i t te enië9l.' tijd. in vsr1c�orde hM

d«tn aal vallen. lle: 1lAad van St te 1a v�.-.n ooril el dti. t deze 0Vel'\'1s
e1� rlbeten. io1� tot d.e eorlllluei'3, dat hfift aanbovaling ver

di•r.t &eD $en beslutt9 houdende inetelling van ii::u.ieh.ti ,zen- en 
il.f.ah&14ud.icusoto • b3kend.hoid te .g.ffen en uie't te wachtBn., 

totd.a� io-Ör o�enate . thulliapn ope::.1b�k:iI1ë noodzakel1jk
ZO\t WONOne 

Met kld.:ng k!An de ondergetokende Eich nie"t 
vel"'9JÜ. • �a opsnb i� als door de aa.:.d vu.n St..�te in 
ov ,"8� wordt .CO!PV.zt aal .niet :aala.t�n de -:i.ndacht te 
tr&kkan en u.o t taai 'k »�ik.kel�n. Teneind.o Oll(S8WtmGta i!.t.i
�Uo � •xuemt•·U"e.che eijde te v-.:-mijd,&n, ve::-·dicnt );ot. 
� zijn •n1ltG ;;e loei- .e vool'kclU' d.c 6"Sl1"'le 1•enelin.1;· 111Gt 
inbegri._p \'7i.lt d(t l-.e i li 9 , h1:iud.r:rnde int!tellin"': de�o?" ile:ntJten, 
niet 1.e P1.ibltcor • -ul.lm k.l.emt· nog ta me r, •e..;.c a.e óH·iarhevi.1 o 

· enoton re ds 

to�d jl -1.i t. b ...... ,, ........ 
tt'·n de ffen8 n3.C 

en in w rk:in.: d jn, 
uit dA ixit;l"Oti ..... bllJkt P-n L, 1:ovcrro

id vol<b n 1-. 
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Oo de v•�aehttna van de aa..d ran State, dat de stat&n-

ner.aal met �hq'iflhQuding � het bealui t gtten i,enoefu"Oll ul

len nexi.on. k&.n d.• oCftGr�te!cende niet delen. Inder:it:.ad is het 

niet ui taeaàwn., ds.-t te bij de be!ui-nd.eling V'.:!.n d.e d.1t1J-

bo�1"8bàe lloo 1,ukken der Rij.'lt.sbegrot1J18 inlichtingen .:ul-

1 'f'1'$.gell CJlis:tltftt -de working vau de vo.rscl'l..illGnda inlichti�<"'E!n

.en vei.�i�,na'le� ll9$e inlichtingen C!l&l d& Regering ver

echa1't'u •'IOOr aov,er, naa:,, hn4:r �ol'd.ee.l •s l!iJ"ks .belana en Ytd.lié'

hw:1.4 üt --1i3k • ea. lle.te goclra.átSlijn in tot dusve :'?'a stee-de 

pYol_e;d. R!..•t ia in 'to &ie11 dat sio hierbij een ni� �lomont 

u.1 ,..oettdoen • feil a&m!.&n !AD dé.d.iormten �elf' wordt C$&n o.si;.en

tille Wij�ttg aa�bl:'eeht. Slechte sal, 1,�ien h�t 0-�d !il.-

jaatfrl t IUCl!l.t h•'t bashd t te bo ... u ohtibon� <Ie Con t.rale 

Vitilighif>id..;ifuJ:U&t onder de �am van Btm:ienla.nd.s& Vei1il"haia.s

d.ieaat �11 �omen te ra:ac-orte�en onder dé !:.inist�r v.::.n iJin

nonlr.nd:s Zakón9 tawijl voo:rte" hett,-esn van rrroot belane- is, 

�nder lei.d:ing van de Mln.1$ter-Presidtlnt do ,lodige co51'ciin.ntie 

q sw:rse:i::1Werldn� der VeJ> ohillend.o èd.üna�on eof:l:'f&ctueerd �ullen 

0-�--

In do beschotl'ldngan, ti:olu de Raad v� n �.a,.t� varvolcena 

1 �"...n d.e illh�� van het <'k'l'ltvferp-�.slui t }m1Jft gt"'.'\'i jd., 1mgt de 

Rud. hfJt te betrewen, do.i ia &;f'p_.1on ,mn eon o.t\::;a:tnise.ti van 

áénhootd�ge l 11ling on4 r alge?Mten bohea1• v,t.n do G"n<�ralc Stt;.f 

-™-'t ?ie1' a:fûliu� t.w.a ee,t civiele e.fdeliiig, een buitonlentiao· 

af'd.eliZIG, ean td'deU.ng oorlog on � af'u..eUnc r-Jarlne. 

aHds aa.aat.omls moge de <>szderBOteken�lc, hier .:e opniertin,s 

.maken, dat h•t 4o aand&cht 1.:-.�kt, dat <!$ Ra..::u!. van Etate hierbij 

niet e9n atd&li� ,fus'ti-ti& b...t't varniel.d" Uit be t acht�,;ego 

l.a�n d.aul"9an bl1jketl n6da de rooeilijr.heden, ,•tslke ;sij.n vn

boadeu: a�n. het in mtt lev-en n»p.-.n V&tt Un 1nliob.t�ndionst 

onder .milita:i..t' behecn•. Dov4lnti.i&n ondernohrl.jft d.o �erget.ekèn-'le 

de &\..area tsgtm het b.N;� v1tn � ve1:•fü::1"-.illf::l'lde diensten 

o�r oenhoot4igv leiding
.
� de Generale St .f, z.�lt.,. ,!a"e door 

do a i&-Frialeen op bb. 14 on bl.e. 1î3 �a� haar :r-ap_iort 

zijn cnttdk.l{11ld. 

h Ra.ad van State wijdt; verv-olgens enige '1ai.:.1ho:�"Rin,:;en 

- aun -



•• 

• 

-4-

aan d& nted�ling '1'1!.tt de C�asic-1.>rirwen d.:..t te :r.ijnar tijd 

desi-.w :nat O'l'l!:t"fiO� on 'Nerd.en een - r.ido:re !ani::.t-er à.:.n de 

iI1nilJt@?"-Pres1dont met ä.e leidina- van de Cooodosie van Co&-di

QAti te belastQn. Geenez1tttJ mag uit deze roedacleli� z�conelu

deer4 wori.ell, dat de ll:•1-1- �lir,,,.g ulechts als oen v<>o.rlo: i1:.-s 

ge'Zien � wOl"d,;,n. kar da over-tt:.!ging van de ondersstE11'.GX1-d• 

aoet �e W-$1'kv1Jze, zoala cl.ie cloOl.' do COill'llissie-?rirui�n lil uit

t,autip_peld,- als d.e eni� jtüate m:>r-J.en besu:t.ouwu.. !foor de <t",r!J1,1-

nis.-:i. tt• en c�U•'TCI.D d.e inlio.htl.t�n-- en ·1oili5heid.s

d.i91Ulten ia he.t ochtar niet nn g2-ot:e 1>l'incipi!-h bste�cenio 

\ �t de JJ.li:1t.a�eat.'1•nt tian wel te zijn�:- tijd sen f.\n.dere I:t:i

\ uiste.r Elet de e ceördinati$ e leidiflg woru.t belast. ·:-�n de 

�rdinati.o en leidin;g z lt' ha?î,f;t het t.f o;f' da �OZ$e.z' g-eit>t-mc.1te 

•a 00k door de lla&d w.n $� te p,,1,.'ildft rtw t en orde inzake. c:le

inlicht.1�n4i••ten tot ot&nd b)mert. Do o,mi6l'{·�takend$ Ü!t in

t•zen..tellifig tot hetgoen da Ranil V'&n ;:ta te o_p :11.udzi.jd.o 2,

·de-ria .alilHta O})JllCJ.rRt, d.c overtuiging toegr.rduan, dat �a vooreo

stolde l'égelJ.ng d�za etabilioatie tot ccvol� s�l h$bbon.

In sa.ului:t11:1g Ol) �iJn bèseh-0t.."Wi.nl51)n hoe:tt ,ls ae,,.d vnn

State o_p blad.Jiijtt 3, TieNe alil'len. nog het bozw�a:r geoppo.rd,

dat dA3 �18 or�ne.tie op een te hooi; nivec1.u ;-abre.cl t is.

Naar 4- •J'ling n.n da Raad van State :�<1'11 hQt 'e �JkF.l bal-:;..u,·en

soh.a-de �mnen herolm-é:srutn indien te zi jne1· tijd t:lOcht :.1lijken,

t de Pa.n:istel"-Prs�i�ent bij het optraden iran esn iulichti�n-
. 

o'! Veilish•:idsdilttl&t boirokke!!l is gewecd, to...-v:ijl ns.ar '$ füwdo

oo� l eon aodam. : nadeel .a.ioh mnier z&.l -:rocr,!ocm, inili�n de

ltim.st•r af" 1'tsatss ure'inru "9.n Oo:e-log den po;:1itio inneei!it.

Oolc hiol" �et tle Olld$l\!,'ftt.0ke!lde eo.n 'l-fwi Jkenct st:.:.ni_pu.nt in" De

JQ:'tlotijk wijst Ui t-t dat· !Ie o�tie alleen o_p miniate.:rj,ëel

niv-eeu op- �dwnkelijk4 en d.oeltttf'.fende :ija-e tot eta.nd. {;6-

b�cll.t kan �. Aanvl.árdt 0ul.\:e (on ook de :taad. V&..'1 ,'.:tate

doet ttit) dan si,11) d sa tiea ntt <ie inlichting,m- an 7e1lie-

heided.ienat9'1 h�rin: kon 'an m:aekt het waini� versl.'.'-h.il u1 t,

welke JU.niatc hierbij 'bl,tr� i.r,. Steedp zal ljot in

hot <)Qg van h•t bui'lealand .i_e Begerl»g in he.a..r é�h.Gol aijn,

"'.t.Jlb Dij tie afltai.� 'b6tl"olrken ia.

- ?Jet -
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;,iet v�\'#onle!"il'ltr w;.111 de onu8l!'g1:>te "enil.o '-c ... --d� vc.n da 

uitl..�Ung � d-. "ad. wn S�i<t op "li�d:a.i.Jdtt 4, 'tY'IGed. �.Jinan, 

"l'M ä.ijn t\noa. l!et in hmc in noa iele dni iolijk, � ,.-_c.rou h t 

�rb-;!'CA!.•� vtt.n � ilishoidwü011$t oildor h,�t !!:inililt4rie 

u .Dt.rmenlaiadeu:. 2'.e-ken mot maîl.$-laiii:tlg v�-.n Ül) \d.nia tai--h�·olSi

il.•nt roe't &Ol:l W.llm .Jl 69V$ � !1 • [lOÓ..'1-�'hte Yc,.rl '-1 n ,_, �atJa. O" of 

"$i horhid:t:sdioMt.•·. fi<,,t >::m�'"&&t de c;,nä.srG9w':sn'i13 muu'O" oen 

M)danlj:e gedao.ht.euoom'bin&.tie h1j d.b ti.f:,imr ,, � ·oer do .t...:.nd

l� aon 'BiJ& d.an , nnA!te:r �11 çeil.:i.,:hlllid.Gu.;;.,":wt oniJ.o:r hot 

Nini-stsrü.van Oorloe o:f he't- .Mini. ·t -·i V1t.f.l Jw..ti tie zou Nt; .• or-

ter•n• De 48-!id. :o. - ta.te acht z3l_ ;!ezo ver.-;�oli:ld.P..{: on.ju.iat, 

och d.e om\ol!Óz;atekcnde zou hot noor hebb n. 'ru.nn .. ::1 •7a.nrtle?-en, 

indi.em �e .Rll&d r-n U�1.e :is«sear van : zo ozjuistiioitl doord::-o::-ï.:,�n 

•. Nt �oost.• dat M lbi.a-d d.e �tui�i.116 �.m>. l ebb an sahuld.i.:.r!, 

dat de� V4r-Jr0l1jki� in éls i::' �cl:.t.eti van t��m ·cl<l.enioor�d cwrt.S 

sou kunnen �ljMm. 

Uit ile V<>l{."t',!nJ.e ( d.ordo) al:S.M.e v'lln blat'bi jd.e 4 vr:i.r, !1'll t 

�lti s w.n <10 �d nn ä-t...ta .ou bmn&n .:·l!Jkent ruit :i.e lw..cui 

ol'îUl� ;,. il;. cl;.t _ l.��t de 33innanl;:;.ndn� Veilici,'D.:;idGd.fonot 01lfior te 

b.ro�an bij hot · .niit �tl'?'ie V!'..n J'uc; t.i ti"' , aan/ c zien rl.4 t ilin. ::i ,. o-

r ie en hot d.t.::tron.'\ar· l'®rie�r11mó.o UJ?en':>11'U' ... h1iL1�er.10 �ctt.sl'l3 

bat ath<ték vr..n !J.tl'�L. <.1-ht sc0roel rai.'! $1jr ook ,110; __ wio':-:� ctln·:ri Jro:t 

O,P te 1Sl,)Ol"'3n i1!'U te Vftl:"V'illf;1:m 611 :"àt do vOl:j, i� . '\)l' èl.e F,0,'JC'l'� �l'1 

�..i.n CLe cri..ml)(lla !faol'lioht�1.1,i1.'3dier.at bcachlltkrm, ·toà.',i"t� h.)��:m 

e...-t:r V ,rbo{l>&:n. V'.èN:ni" r.:,"& f..i'H. do VI't>-l!ll':idolint;G.n:li;,>n .... t o .•• ter ·.un 

bevelon hflbben. 

Dt!I- and$I'S-Steken;l.1.t mr "orloofi ;:ic.il 6,'.>ï".:<, .1 ov t" m-'>:t�n, 

u.ut ju.iat hl.or ;;(;j•�-..::. on z.outl.cm kun..1'\�n rij-zoft, � .... u_se-,ion in�:-o 

de J'usti ti&-.au tot-i t-01 ton k: ... "'ttch tonn d9 · ··thookbn V.'.l-n :i ,rt,fr.r cl-. 

·au Ztrtk!vqr,1-ri:r�,; CYG:.r e"XeicutiO"ro b1 -->:! ;Jhc.::..o:.. l:öfl,;C 1.ik'.-tl:'l• � :r.

m�n do taak VM't � lier i.."ll.1.c;htj !lffnd.i n:01t.�a in w-��n v�n .lo-

cer:.on, .u.� �k re�e met d&ze a:r.eca·�iovu 1>��··1:-, d.heJ.;;in .'.i î \ ;o

ic:l�� ·, dan :&;l.l jui:.. t hot Cè'v'<-�.r Vé n oir,,r;:J.:�'!..·.: _;;d:'lg e� .d.t.tbru.ik

v: .. n ·oevó0"-'dhod.m1 niet doNt1oel .:i,; d in. Ei.<::- �c::,51·, no.;; l}i jt du

op ha-t i:.-.b1$d. v"'n h t ialichtint;•�- en � ill , .-0i ::n•o::sia:1 ee.1
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st:rafr&ol!teli,;ka ve:rvol ne z,,ld.en :-..o .s.1 ooit plaat.:. d.r :it. 

?l : r uit\vi.jzen ve.n de pri ctijl:: ia de •cti,nteit ·van de in

lieht1?16"en- en veiligheida<li•nst6n o� in hJofdzaek o� go1i��t 

:le b,n,tl.ld'l"'·11itorl tei te d4ll ge�v"'t,.e te voJ.•acba.t.f�n, elke 

voor het p�ctiech beleid vereist zijn. lndi�n tle C:riminelo 

Voorlichtinc,"eHl.1urll3t ove:r- g,:t·$vtmn ho;,.chikt of ko .. 1t t� �asohik

ln�n, wel.Jee. voor hot bapa.len van e·.rnnf;'3�md �mleid van :..�lan:::. 

21ijn, b.n ruit" Mar d bl8ning van de onJ.aJ.·eotokend.e, t!&�n onkel 

beztn;.&r ontmoeten, iw:1.iat.1 deze d.ier#lt deze tevens tGr be�chik

ld.ng e'teh n.n do dGl�ugheb-'l)en,de inlichtir�:!!ndion.eton. l'it hot 

vor�natannd.o blijkt - sulk11 uar �iain,g w.:n. do opm rking 

va.m. d.9- ll�4. van Sta1;•• verv1tt in de Vierde aliMa van bllldz.ij<'le 

· 4 nn c1Jn advies - dat terecht in h&t or1tworp een :fzo:nd.erlijk

hoofdatuk word.. gewijd aam de ·.rerhoud1:r)8 n.n het Openbat!:r fd.r.iu

terie en 4.e ,oli tie tot d.e inll(.)hti�en- en "'rnili€hei.dsdieneten.

()fschoon d.e ta&k van 6- J'ust-i tie (etaë1.nd.o 1r.acri11tratuUl'} en de

poli tia vol• l'Qak:vl ken heeft· M""t clie à3r il'Ü.1•.;htin;an- en

veiligheitladieneton, "h� de onde.rgatekende het d.erh&lv,:i _prin

cipieel pbor..len tar-a"ke Elen klaar en duideli s� onà0roohei.d te

ma.ken.

I!ie-r komt nog bij - d.e on?�rgetakende moge d.i t opmerk n 

°'"\ar aanleidine, -van het m,�tc-lde i.n bot elot van hlr.daijde 4 

.en d.o eliU'Fte � el.1nae 'e •.r1:>n 'bl3.d.aij1a 5 v1;n hi3t advies van 

de .Raè<.d vs.n state - d.at o ic het be�tuurlijko kar& te:r n.n do 

poli tiodienst wel in het oo,g moet orden gêhoude!1. Ui terc.:i.rd. 

mo�t het ,ptredon van de poli tie wortolon in hP.t 1-echt. :techtl,

ver,ll'é$enliJkiD.:1' 1 t&ohter e-varmoer tae.!c 't"'H,n iat bavtuur als ,�. n 

do jwsti Us-, tor,rijl he·t onJui,rt 1� ta 5tolltin, ..k..t de L,.1.nd�1a

ving v�n de o�nha.o or·.te, v19,lke tot de t",,, d.e:r politio b·,hr.,:-,.;. 

i. antiek zou r:i.jn. aan d.e h.'.1.ntllw:vin,r v .n J.e r0cl.:rm.r..J.c. )� !!o.•1ri
h,1ving ,m.n è.e OJ)Onb .l'e orde lc..,r,. vcr,1�r- r;<:.un 'l!:in ,.:.e ,_, nd.0 '1,J{;

dor rech.;sox·àe.. Be::i.r;.lvo e'3n nnu\Y� ,,:.1nd tm; .. en de juati tl or,

•le p,oli tie 3al do re h t.s... � t �en n:: u,. a è?.J ,i tus� an ' ,,. t. b<>6tu. ,11• 

en ie pol!t�a êV9nmin r.�nnen ontbc�an.

·- îfot -
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;;!it gt::b.aill1e knrti:.ktwt- vwn hat optre1.hm '.'!!i.'l. ie tnl.ichtin"'e� 

n ei.1it•l.•idi:sèi�nstilln vart,Dd n� ?' h t; oo.>'ëla1:1l v ri •. e <•miarr;e

t�k nd.e, walk oo:rdenl ra.f'l."ijkt ve. ·i� ::ii\tn"rr·.1- zo, d.,_,c:r .e :i:-...a.d 

v n. �,t::i.tc cnt-::ikkeld. ir.· de der-ie ali�n v·cn 1 -bij.is 5 Y.:n 

sijn d.v;i&a., nan t.et ml"4U'!,3ta.1.mda i;;'E'-$n a:f'b!'°C,u!� t.9 :1.0.::�. An ler-tt 

d n de rechië!'lij� en golitie�..t'i:,-nnen, di0 mot 1L9euti ve ba

voe , hedeu &i,jn b1Jl:'i.tiit, ijn r1e iti..licl,ti,� \>Y1'�4 en veili heiiw

dienaian, zoal& ook op blad�ijde 2 en 3 V!:.n r.at :::e.pport Yi:'.t de 

C i,naia-l?i®en r.cht. ,ro'l"d.t ,;;e�t.el�, ui tob1. t�nd bedoeld 

nle $8n P:P&l'"- t, c1Al 44, Re,rarine op de hoo.5to !!oud:t r�n elk 

· mt de �oij t!.3-�•nd.e of bQchik1>ars mid.-lelen, walke g.,..

richt fli.}n Wt;�u:i of' (t'OVAU ttmae• oi,l.ffa.ren vo�r à& opanba:n,

o:nle, rtlll't tm v• ligb.ai.11. tn M1 Ktminkrijlt in do m�uus't u.i�-

reide zin. Jovand.in l ��1� .DJo00i;�. k:l.l.."'lne.n be--1:,chikken 

.ovar o«n �!l.t
1 

.iQt ft'Voor :.!:01'$ �-i. 1 �lthsns b&vorde:rt, 

�t de nodige �n ... ieve b�velli.gi�tro�len. wgen st�tw

rt �ee pm.r,trnioa worden e-t.rott•n· Mot and.en w� -de 

illlieht�4n·ve111.c:heidsd1.•ns�•n hcbbe� ;u.tslu:itetld tot 

t.aek ll9 � v-c,;or te lioh.ten. Clm.trent hot�en er pleats 

vind.'t 0t1 �:Hnt ,.., beloid., aa·t di.�i1&a.u,,:d.o in he-� 'belaz,g 

nn "c Ujk& nU!eb itl mog-elijk •n het m.;iost l)a1J86nd aoet 

0164.en �ht. te,t l!f!Oe toch in het lode't'làrtdao 3tru.tabostel 

vailish�i,isàiens�n ax-ecatieve beToeedheid tein enenro,q.l,e mi 8en. 

&G.t d4 cmä.�t�kenda d.èrheiln ontra.d.ori o.e Dinn8l'lls.nru;e "cd-

11.r;b.oi!lsdiem,t cn<te,:, 1 b�ngen o-nd.J3r do W.nistcr van J'.mti tie,

evera.•er r..aat hij ontra on d�e di&nst to l�ton r0�eorter$n on

�er d$ lZ1.nieter ,t.n Oorl:o.,.. 1 runlo ite R3 d v.-..n Jt:i:!:.e op tlaè�ij-

tl.e 5, vierle 11 Ye.. .1;11 adviss 1�. ovo·"mt;ing ge rt. 0n'"'e-

tv! jf'al he-e!t d.e ni� · r ·nin ()o:rlo� tt ran i.a ie �ru.� t,el." • e.n



• 

c,:Ui tairfY'te1T&i , �lijk do Comrûaoi.-.Princen d.i t op ds 
bl.t!'.:dl\i j!e,n. 6 GA l �n l::.e.ar �p�t hef'tft a�, ;.l "on. 

�� v roo::rlooft �ich. QYG!l\. �l b..'\J.,r ... i.j de 

�1\il te , da:.t Uj h�t :trr.dnrten on verî::a.,Hüen v ... n 
1nU.eb:Unpn tn b, ve ,n.l) h�t ut toof'enum v!<.r', hst mili tnir 
�aa..g en het h �YOC ren arde en .:.-u1:,t. dooT d wl;. ..,.reZf�6, ;;lo '1t:s 
111 ti� tteht. i.b hot 1tdli. i-�1r �zat, u�rot !,'.. ��.fkQn,u 

O.P h � ord.9 t Ya:rsnucord lijk. Do s .. !'.n.t v,111 .,orl1>;:; en da 
siJU1.'t V-d.l'\ :Cel g nu koc:ion .il"!;C �1.tu �po'Z"!Sdiscli. 7{Jc>,.._,, 'tor�i.jl 
r..ecc& rioe � 0:'.} de ac .1ier.g:ro::d i;;;'.tl.l n e:"&!'l?.k!!n, ind.ion, 30! lr. 
ln he-t VOQ:t'nOl'3eJn n lJw<it::." MJl.jos: t.ci ts :�� {eri�t! ligt. i;a bQ'\:v.:'
deren, het thtlna i:oo\ !r,5jestait& t1Ach.tici,. ". bij iie. 1la-1'A 
T!Ul �Bate �:::n?'l.an_. . R:i jud. on�e1·p V'�n ?et ter u1. tvo.el'l.n ·1 
ar'ti-kel 196 rl.o.r .. � �t ha1i f;taYtsblatl. zm bo.1·2iken. �lo ou-

Me%1,-al� in h•t slot ni.n ..,l,tl.d..zi,11.�a 5 va.n ,.ijn ad·.ri-oa rlelun, 
dat- 4:e O..rale St,i.1' inl�ehti�n in ieucr- ;., •v!:.l �eu moston 

•b a. S'f°(l b&n hl j i11..-;i:O»,, .ru.. t. de ;;.'"nill>5.i:cllm.:.d..i�• 50,-:,û:,

de "• !:at b4ra t &adi&.f'.(1 Q0-1.& &i j..."4 � 
(li.l"ftff � h;-:: t l»a1n fd bij û G:mezde 5ttt.:f 

e�l u hi.j do raening t01ti;ttd.aEt.n, dt\t .nu 
Jl at!Jl&t Vlt.n oo:r:loz 01· de a�a.t;.t van bal-o-;i; 

' wo:.•d. t �_vl"ilChO"lfen, d.'3 �,eheiz:lhouclin8 
,t,t,,.,,u..,,,.,...., ul û.1a! in:lian �o inncnl!!i.nd.ao civiele . 

Una,m- ·.-etl:idWi�ecn bij het Depa..r-

4a-: c.nbl.'�.haid ue��'.tt. moe t w.:n-d.4111 
ialiebtiiu.; 6n het iiat�ibuia=e� d.a.G.r

ii· , l"tl.isoon in d.o 
cchaid.in� g .is..ru t k .... r. ,tOI:'dan. De 

ç��Q��-u.· e van TO zull.ni �o·l·l 

- ri.s.nl i<l.ir� -
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a&Dlei� aija tot. m. ondereoetdne;on o:t wt ,ourtz.êtti�.'.' o-r ffl'\ll.l.il'.lg "'l"an. J'eeda op � zijnd.o. l�t voo::- het imtln!l�n� trilieli�nsan eeit str.at eedieoipliaeerde hifl"P.'.':'<;J:ie o�d.ar éé� 1-1.UA,8 &:lOet � 4e' chapan, kan do ondert.."8tekonc1e � ond.�hr.iJvea. ?)&. '\flak van de :lnlichti:n,:,t1llii18usteia nie:t a..� �n WU,fflemeta, combineren an a.un \et hevoe,;,1 41*"1f J:ap,Parte::.-en. IJ3iiU d.t t çoad.begiru:o,1 in he1; oo.t; wo>e·,.i t 
�•lwud.•=.. zi:Ja poUtiect.1:1&t-tooct�don, ook in lJe_péz-'.::t .f�rri."U?.t1S r,laa.ueu,1tt, u.ttgealotan.

tletaec,a d li.aä.cl va.n State op hat. olot v:.11 blt.<.d.z.ijio r. en op ���de 7 van· zijn ad"iee near vo�en bren�t ken d.e c ·,ie:rgete!tt:lncle in hei. al�n onderschrijven. !)e .loor ,fo �tM,.11.st,ie?rinseia aanli9Wl-$& Cominiaai• �! Co�li.rw. iie �sr.l in d.er�a in da oeàoot'te VC>Orllie.n.. .'Ot,t de on4e�ts1t.et1-ia echter de r:;om..n.::rdt.t de resul to.� van d.oze CO!ffl.as�riale �-rbeid beho::·E:n vorwei-k"fj 1• WGr.i.&A d.oér Nn 14 rnili Ud.r v�1·bar.id e-:,pû..a tste inlichtio,$9n.orgam.oa11e., n:ht bn OVOl'Mmen, oocll.t hij in he-t vo ·p.onde raeda tot ai tdl"Ukld.ng b.�an. In üit v�rbttnd Iilllge hij tq-.,.ena ..,.�k•u, dat d.e ss.menm.rking Vt:'tn 1.l� inlichtin. :ond.ior.1Her..fflet d.• reoberche - hoc ze� ook nod:tt; en ·,,ena0li jk - ru-..... I· zijnOOl'4o.3l met &.èoNJl.u.aeve:n,1 ia om hij de nns�ortn.�n de be:per--1 . 
. '!d.n.::.."G.."l, die een t-eehtetàat ,1aboden zijn, Le ,n.t.rbQ.t'3s.n. Ond.e.r-11n!'$-e �lc:ing on d...�:r otl(larlin;;;e controle vnn de �:ieW&rite n1 eomede o:en f;'&lfOnd.e d&meei·a1.;ie zijn bij liet 7.:,_::,i<:tiJt;&l?d.oser w�'IM>Z"S8J2 � ui -tnea:end. bctl"-1:l&• �a s�m."8rkir)8, zowelbij het tmdnnen ale bij het distrtbuè?" n van J.e inliélhtillóen,'l10H1 u Yll'i.�Tel � anik$l �u het ont.werp-'beeluit voo:i- 1.\lkrd.T ��-... .&,.n 0.:1e. vertm jze .b\"tt.ei'i de ot1de.rge'$&kQde de [1()0$eu �en e<lr! on.der Unhoo!'d.ige leiding ia mili-�ir � .: Dit der � .. blij.t''t van ool.'dool, dat de l'ijk�� �l� n 4e CWG.J>heid.ataa e-n de bel�ijke ciTi•l• �c-t :Gtc ven:. dot, ia9rbiJ voordoen, in het oystee.:nri.n het �luit het beet bewud eul.len blijven.
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B Usn ""11:.'.'0()rloo:t''\ 4• ondersetoke.llde dch op te ftdrkw1, 
dat dit e,-11iffrA � -1rute de oorloE ;evol&d wordt en dat 
sich óblj to1 duave:"• all• het g@brell: QaJ1 s nwer'king 
d.•ed a•voel4'n. �chi- ril het cntwer:t)-ooaluit hier� ook 
in 'V'OOr$ien. �7:i tektrft.l'le :a.it d.a men!ne Tim de ilDlt1>d niot 
delen, dat de ontworpca W-«aniK Ue lijkt c» 1.U,� van do ai-1 t . 
lnlicb.�diem;.ten ged.u:N,nde de oorlog. b.lmers deie wm.�n 
volladis in m.1.li te:.1r nrbi:m<l llOCIChl. .i8onszi.n� bedoal t het 
ont.e!t'J' �iaatJ.· t.gea_ bestaande ?r d.roic�n�e pol:it�eet.--'it

pra-otijbn ff.A ().ft illlichtinc ll.'"! en veili.ghei(!JldieNtan een 
data op te ll'el' .. •t iG de onà.e�tekonde n.i.et aobleken, à.t..t 

u d±41n_etfm ûoh 4.att.3"U.n, achu.ldig k•n, ?\Oeh d;.1 t deze die-n
etent �" hu hu14i«e •n doo» bei ontw: rp-;;esluit. t& 'l).eatendi1.cn 
or�ts.•, pwv aQlld.en loi,6D d.ne.i"in. te vorvnllan. 

. ' 

� bad fta Stat• �t «9 b�ij&, 8 van nju a4'viee l'.Jtlt 
N4en an;f.p �ld.�en O!"ff de &a.!ilié.f van het besluit. Ton 
ûl• ts1:jll fliltso 1& na een a1"u1a bij het copi.lren V'4n 
d.e bi .;Il-se TaJi he't � 1ffiZ1 1ie Cor::t iaaie-�en. lle eonaide-
� wa.l"e . � te jtlaatsen, te�rijl na � Raad. van Sta.te 
a-hooa (u.ài•l'J TaQ 21 Jun.t lj49, no"66) 11 volge , "C-ezien het 
nedal' J!iP,pert 'T'AC .-ons. *1d•t.�e.e-ident van J'\211 1949, · 

; - ..... .. . . . ' 

?let 1JJrstMtll, t · ·u. nca.d vq Sta-w ir.. u.e v:t J:fde alinea van 
. 

. 

'bhdsijt\e 8. 1ftil1 si - , p� vcon telt, heo.ft reeds in do Co.Il!-
• $1� sen pust van. OTe.l'W&ai� ui ta-amat:t. Bot bealvJ. t
� � �-u� bekOn � orden •. De ond.er,goteke.n-
Q j!'�lt ech� or oolt a. du:td.elijkhe1d en O'V'{.)l'�ichtalijk-

u �� kOl!lll!nl � de U&4k .en de werkwijze on de cru.ndi..l� 

'na de or&anJ.aatt• "11111 •lke U�t afzond.erlijk d.Uidelijk tot 
u1 Ö!S$..Ot� lult. � � aoma in he blinpn vervalt, 
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� cada:-sete� UIM:r äjostei t in ovel'1'etP,ag geT�n de 
Ut.\11 "lli:manl.*80 t'o:ilisuidad10Mt" te btLndhav n. Î)fl9 ?laa!!I 

tooh geeft het �nlijke Ta.n de t4a.k van. d.&Ze di•l'ISt aan. 1'�r 
acttritoit is u5;tnl1dte.s1 pl'i#ht op de veiligheid nn ,te atae:.t 

•fi>ud.er àoz .e emntl - • onderso'tekGl'Joèia mocht dit reod.B ee:rd.ér
. 

. 

,Ol'ffllllt� · - Mlt met �uti.eve atd.làlen te kunn.on b•.,.o.rderen.
�n doe"' ai.oh hst � pvoel� d.1i t de naam lli�

lu-&ae Ilûio .tad.1-. bij aftto.riha (!.t.:o.) vermr.rri?I$ 
. , 

·� o,tn an di.• Taa u .Jktitealano.ae Inlioltting:endiOMt. 
'l'etulloiJte hacft ook da t.ot ciuaft'l' ge'butf;dci naam �C-entt'ale 
Tft�(ladieptrt m,...r voet 8�:ll aan un . vor�li jki.?7.6' 
mei 4e voQN!&Uge hi1Be ••s1oh�toiii81'Wt" • 

.h ��� �t derhulvo '111:talut-tend neel' o; een Vff-� 
vanss.�. n het ra PC.n�.l." door .,.:!t.innenla.ndnr.t1•. Dese 

�i ia een Gfl"Ol.B Y.&ll d.• omatandighetd d.i t d.e Centrel•, . 
Vril1ghoidn41out -der het Ol:l4'trhavt.._.!79 be�luit, indien het 

r -�te.i t Sèfa bebaseo d1 t t.e holaaehtigen, ge.en centrale 
Jls.a ta. Q' -.t 1-ea • 

'l'e:r �in�� aan h&t blt�r wn lis :2aiui van Sta te, ware 
4e b4ffltaclnü � als e.:rste U<l tf# he.nd.h!lv-an, te:nd.jl daarllll.n 

wa:re. t t.& v-oeeen eg me.uw 'twetde lif.., luid-end.es 
'�De Di.,_t buit �lei exeoutteve J,ovoogdheden''. 

;4:rt ••• :li?• �rtt. 1t, �2 _en 2�: 

Re t komt de Oltd&J';et.akende nlèt we:nseli jk: voor, de be"-oe-is-dhe.id i 
aan de Buit land.se ?nlicht�fl:IBt in 11.rtiltol 12 geccven 
uit" breiden tot� 11.bltte inlichtingen- en veiligheids

bevo�1d. � do It.d tenla.nd.ae tn
lich �e:ut Tia�t ha.ar &rond- uitsl\d.-tand in do behoo1'te 
aan biJZbndere ftrt�di�rs ua diplooaUe1'".1..t posten i.n 
het m.d.$�. 

.... Artikel 5 -
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l>Ho bep&lin,s heeft � het oordeel van r..l.C ondar;;e..ta�utle 

--�•al'ljke Bin. De !1.oof tl � de inliü.itS.n. aa,.1:io�.�;im moot-en· 
ilûicltti�n en de 'b�n �rvan ktU1nBn bescli.cl."!:OOn. 'i:o Ltmnen 
inU.ohtillgf)ny ea.n Je ai�n var n.t'\'iroo:tàlijk,e 1/1.nis'ta:r verst'".tllkt, 
me-t cod.� b�n w<tt'den Ol:IX'i:rî,&'1• dat dttzf: in d.a oxigi
fti)le \i'ontt tliet ·eu11on rden dooX"t,.'1lge"."en. ;ulk$ klenst «.-e meel" 
t«>A aamü•11 van uo bro'WlOG• waaruit dé inlichtingen afkoo:,tie 

� . 

., 
Op: ·� TaC w�n v,m pactiaeh 'bel•14 heef't 4e 

ut� d.'d.Mf4"d ü hii•nlMdee lnliehtin,..�u-
..,. 

d.ieM'\' QQd..v 4.- Jift.nis�cûmt te laton 'bliJv•n l'easor

t.Nn.. ltat a. � at. n.n S•• 19 dfb o�ttrget.eke:'lde intu..•.men 
� ool'deel; u� 1• pltui.t nn nMi.niate:."-l'X'eai1unt" Wlil'e te 

le .-. •�a-..r 'ftll Als-•• �n. Zulks ®l"8 eveQ&ene te 
� 1.11 arlihJ• H• 12, 14 en 1, .. 

c100l:' de lta$tl '9'&!.ft ZtAt• &ange&avon rade.oti& 'bestaat 
bi.j de cndft'89têk��de P8J\ 'bezW1!4r� net ontwerp wo:rM dien
UTeN$nk.o;iatis 40"i-jngd. 

An,U:el lla "Nto li;�• 

De� van 11 .e �lil'l81•• dat d.a naam Bu.it9nle.nd&o ;n
Ueib.ti�•nirt iJl · oor:rMpond.entu 1)1'1 a.nderzins s�el �-

. 
. ' 

lijk_ t. -.orien 'l'Ol". .n, �oà.at hQt w�elijk 1a.; t hOófd. 
ve.a l'W d.ionst and.e�a a.a.n t1!t d.uid511" 

- Artikel 11 -
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Ai;....ukel 111 vial'ds lid.

D hier 'bedoalû -�lan djn be-ve:Uicinga n:Uï-tN6'1'ltn. n •

be'tre� tet de lledorl1.i.tllÎ3 vertsgem1rjo:::-iit,;iî'..i;&n in hst · u· t 1-

land.. l)é onéle.ra;etoltt:nid.e moge u,,ei- .. · j-�steit «:leNi�C ir. over� 

••eiDC pNn �<tse ·oepa1.ins te- haMh·e:vttn;. 

In plaat& va.- "'v'orl.ge leden" ware te luzr.m iih· t v�:ige lid".

Het on't.WN'P ffl>.rd4 4,i.tmOVereenkoms�i� �j:ü. 'l.. Dat d.H ari.i.k.el

aa.i:llei41116 zal S(ffen tot utteret znooilijk• v�rhoud.i�.n·k�n 

a.. on4,erptek•nd.e mat inzien. lnteg-end.ea! vei�h:t hij hie:ï:"'f in

•on VfflCht-'bare saJMnwerldn.B• Het &rtil<el ;n1.�n d.t.:i ook ::.'liit 

itsacht ng van G'VO?IOOd.oold9 VG'!'b�t!trinr.rj tei !1and!laven. 

lle onó..erstroping w�..m de naa4 vi:.n ,;tnttil b.,-r � :a.a"'.;t, hae "i.

èl.e ondsrgotek-ende in liet on.t,mrp met k1.�nnim or.t,1t:ren+ 

tr.tiki len 17 �tl 24•

� d.o<Z' de a&a.d. Tan Sta. 'te eanc,roge•.ren l'{ldJ,.c tie v ... n • rti:�l 17

acllt de �rgeteks>nd.o een ve .... ·oat-erl.l:'.'• ;)<1Cje rod.e.cti" t.1::.: 1.1

he'& or."ti':1Qr1ï over te ne n, ter;iij1. t .. · �t.» !.l:rt1k�� 24 ir, v 'l"'-

eenicorr�ti� zin r.a:r:e te :i jde_:en. l>e op.::..i.e: �-:1r,;, v�'<n do ::. r 

Sta.to ten a.and.en n a.rtikol 24, :m'll i;.t ; l" :::n� j nl •• �r.t 

v"n 
...� . \ 

onjw.Gt geiicht m�t verilen, ul\t rtc .u�a-ci,i'S'" -::dli.'td:-� i ,lJ.� 1-

tin:,.--end.ienot. raod.s in t.;. jd vnn voU:ou'Y'l ,·uc t ::; CtV&� ,.;, • ·1re:r-

S&!llelan ter f1niJ van (JO�I".lilt biJ O?'Û-8VEJ!'üt01'· (·c-�n i, sa·.r., l 'Tf...., 

à.e g•1e...1•fflh Het ko!flt hem "o;:)r dut de. lli.nint�r-r-res.:. ,:int o. ·

voorzitter V'&n d eo:m.szie van C�!'ciinD'uie ::e t. .J. ist� ·"cl.ai·

. 
. 

,;en -
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te dea kan N?OrdeNn. Intussen k n oen b pali!"«t;; .�le cl.:& 
ond•;rhmrigs �lijk tli t h t r,>ntw·e,:-:;: \"!Or 'l.en ge�.ist: a.;•n .. -

zien à.c 7ot v&n 23 i 1895;, 5. .. 128; hot .mli ";airo �f;&i.,; in 
- �a.1 Yan st.1.�t van oorlog of"v-� ''olef; marle -..,.c:.tc1.n �"00.rü"lijl.
l:ll�.kt V'oor .:te han.dbe.rtnr. V"1 de ópenbtl:re or,le, l'il."'.\t on vai
liöh,Q:îd 9"ft <4'Ü�l 13 d.18:);' We,t Z lf€, ..i,Pl.>8Ckt y"':';.n il-'.:'; iY�,'1, ,1l0n
vai .een B9heime poli i;b, hetgoon m,<.;m- inbou, t, d!...n .er:m t�e�ioi..c
inliobtin.-, rllliene�. Ds l;>opt1.lin,c in e:r-ii ·el· 24, ou1 -'- o::u:l�z, , ,
bedoet het o.ilitair e� in d� mo�elij.kh8id ��, tellen ter
::.ak.o TI»rbè:ro1d$tlde t!h, t?-egelon �o tnfrati. . eri ·.:!J:n.: r�a:,::>
Wil onè.e,xgetolteod.e niet na.la ton O,P t& QC;:.•t,·cn Q.� ., Ïl'!'"� i:;err? 1Û . t
d .tid.olijlc is hoe het door c:l.3 ltGAd. tr.ian �;t...,'te feop;�:r-"..e b�:i;;vm::i.r
overeen te bi'ekl;Sen ,ie !let io e.lt1s1"1-en� b0.,c.:hou::vi,lt,an v.;,.n ie
br..d., houdonse dat- het '!,(èMalijk in •üle inlicètin�n:�-ien.et n
l>nd.ar eenhoofd.ig-e lci<lins in mli tair verband t:J 1l:ren,c;on.

.utike.1-n 18 •• 22• 

.Daár aanleid.in,g van·�• opmerki�n n.n de RM.d. v:.n ... Ltw 
o�:-e da ondergete ede, tf.:ror kj4'st.e1 t in over.,,e�� govon

. ' 

artikel 1 S, eeNte Ud., t-e doo!1 luiden a 0Rot Hoofd· vo.n :ie 
l Jll.;;:,ia In11cht1n_:en Meno� !"&-liU;tO-rt�ort OMtll" dit ahoi" T 1n d.e 

Marinostaf�tj io aan Onil• B.rd•tcr.- van l'larine veranttool'de
liJk. en at9l:t heia, ook uit •1&9n· be G'in.z, bij voortdu:,eu 
o;, de hoogte van �1 be"'tge.n nn belang kan ai jn." 
Ar_Ukel 25, eusu 114, k te luide1u ftJ!et roofd w.n de 
Jllll ta1n. InliohtJ a liieut retGSOl"Uert onder de chat 
'ft.n 49 _Oeà�• aut; ]lûj·i veranve,oordolijk aan Onze 
U1.nis:la- 'ftll O<Rlog n etel t he-m, ook uit eige-n be. egin-,1, . 
bij ��a· op q hooe:lie ·nn al hetgeen nr1 bel!ine; kon djn". 

-· Ifaar -
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a.u a.an.le.1.ci.ir.6 van d.e opaerldn,� van dr1 '1RD.d ·n Stt:.tr" ··-e� ,,el'i 
op blàdsijd.e 12, \Weed alinea, &01;0 do on:.1erc tskernie :in,�er 

ge�venl.\\ OJ> lager m.v•u is geziegeld. 1n rsrtik.Gl 30 ·.-,,.n het oot-,,, 
werp" 

l)e vn.ag d.cor de P.aa.4. Tatt st� tie ten s.nz.:um v�.tJ 1 et 7,,r.eà.o 
lid vnn deze ttYtikelen gesteld, 1>e nt ,, � o� '.; dl) O?l:!>!lr&atelrnn,! 
ontkennenó.. ln hiit derde Ud behoo:t in.·1<:>:t'iatt1. 9.:•7l·-::.J2. 12, 

. J!�d.e lid.• te T.TOrden af.l� elu1"8l:l. Fl2t onr,..:z-p \'m.:r0 dG··i-:-·;--9 •· n,., 
ko:notig te Wijsi�en. 

At-tilcelen 22 en 29.

Overa.i nkoma tig de ,,eno -van d.& f'..,1..;;.i �r· n s t · te "->:;a. r. i!1 · � ch, -... 

r.1:.. •1orznnisc tie" de woord.en: ''·ia o.·:rni jz,.' • ;-Á;/;. _;ali �i �· -:,i .Hi
gine TffiN in -de ool:'l!li� 0.1 in ie f1::t:!. ;:,.31"'�._ 5 �n 5 <13., te 
br-er�-:;&.n • 

1 t de :Q.a.r,.d 'V!Sn State i.n di i t:..Jc.,f L:,t,, . a.;,nzi. rtl lieii 1.30,:,n�. 
·t:e uooten ontt.-&ren, b�rust,�r ho� tio ond.e:.·:::�d;e:;:enuo v�" · m·�,

op ,en rdsven:ta.nd. Du t ·el-'.k:il.e; var. �l · t ,.m�:rn!"r: osl11:i. t tool..

is saea. a.ndere d.an de taak, do 01.·ganl .�l , :1-, .... rinnjze .;;n 
het beheer -n.n d.e inliobti�ndie•1st .n -t:9 rogelou. Üt.\l � zou il'! 

h-,t banluit niet. op aijn pla.a'tfl ai.jn d· ... 1r:1.11· t4 r&t,"'elen .:e tr.1.Jzn 
'r.1.al't)p da justiUo o:p de h.co8'te m>rdt gue tel,1 ·1rT.1..n eet 'V1,ma, 

elke bij d.e opsporing en vervolcing Vt .... n straf'\.J-1'$ fe1 ten .-.,an 
belang sijn. Zaüo is im:ooel'. in liet v·atbo�k va.� St..räi'vor!lo!"in"' 

en de WeJ op de R4'0htèrl1jke Organisatie an het Doloid dor 
' Juati tie en in aM.u. watt li jke ree9lifl80n vac1 tgeleg • :no-.en

d.1en aoh't c1e ond.e:-gGtekende het van b�lang C)ndor de ar.mda�h't 
van e jeaicit � b n,. dat 1.4 voroc�il14'nds inlichU�-en-

- en -
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eu �il--; . .,ha�. sdiona ... n 1:. ,n mml,:;,· m · ·,r...,· o ·�, un,..l..:.v.-: - v::.:.o� 

bet elle:r�ste deel .uttttI·o'rJ-:ed ui +, :.ie <"Olaieran :... �., 

btU't";G'l"'lijk en militt\1.rei r,oli�io, ·n.er v ··}ilinhti\"l.'..,0!:, .. l 

opflpo:-ingsa.�bte.D!U'en in vornn� •d"leld ·stliol:lk nau :' .e!.U': - �i •n 

vastgeloc,l • 

1.lc v�rr>lii:hting, in dit ut1.k"l D$flr6&1e:r-,., ,O?.d.t ge•.me�1in. 

bG;e ... ·Á '; door de '!>epali05 van ".C'tik:el 33, h·•t•"'P-lk da :':106 11 �t

heid bi rit voor da lifinisbr van tu ti tic ond.n•a•:,1Gi,'i,.,1.üi� da 

ohcfa W}'.l do 5em.eenteli,j.ke politiekorpsen � !io Cor.tr.anè.:;.nt Vft.n 

het "'api,n der Kon.1.nkld jke MarooJ"a1to�u:1tt, o:'l voor te t., ch:ri t•13n 

op ,1el e vdjäe de med.Gcloli:ng!!n dienen ta ,..,m,d()n k'�d..'L�n. In stade 

ven .vele praatis�he l'r.tleilij!me<lcn vsx-.. a.cht. -:ia onder�ttikan•ie 

va.n d.ese bepaling een t:,.U1Stigo ui twer�. 0-.rereor..!toristiz de 

.rnn.s '.rut de no.ad. va S te words 1.1\ extik'.91 31 i.i p1• t'!.t.s \1'&n 

"hoou:rau.r-Centt.!'aal" .$81.es:ion: "P.:.·ooureuN,.-Cr,nere· l". 

1l$ bedoeling van d.1 t a.rti:tol is te be-r-eiken, cl.at do ·Ol',.,..Ji:.,.VJ.11.'

h.aden van J.$ inlichUn.:-,e� en efei � i'-t::· ,1.1id:..ilen;'}ton n.let d:in o;;, 

or.mi-:htics wij�e wo�Jen d.o,:>rkruiz:'i'i ct.cor i oirrijpou -van �a j:.la"Ci

tie. Ui t&tt...ard. blijft I!@ 'vovoo5,fa1ud va.n �.et t:--r..r�c'.l·t�hc!"' 0•1 

·1aaahtonz artikel 12 Vf'.n het ·-rl! ttiook v ,n ,;tr·· f 101··:· i-:..n; ..i�, va, -

vo4-in.! te tt9le.uten Ot'l.1'8l'lot. Intu�s"m �out l.... 0t.de:ï'2-e�·�r..ande, 

cw.t o-Qtl: ii:. dfl,t c_;"1.t?.:!l v ... ar dtif :.-etro'"· en inlichti,.p,m- �.r ...-sill.;

ho.i�u.iemste d� tr-,l�e;;1nheid sal b-etJ' .. ,J.an d�:::.: �ut:r.u,r�cm�t vun 

het Ope!'l:)aQr tliniat:.:.:..•ia hut no.li e ::n·erlee te :r,,.ot;o11. pa 1.oï;)&.

line van N"tikol 3i, e•r.sta u .... , .nltl.t n;.i:1<lfj vo<.>1· ,e !:in;L·tcr ,,. n 

Juoti tie n).o lloo:f'd vt1n ht<tt OS,enb:ie>.!' Minfo ";� ie. îte t. .c:�t .1-0 

oniergetekenà.e voor, · t :iullcs :;-.;:en teEiwF..a1.· .,ai; e:·t o_p tü 

leve-a."l, vermits d:, llf.l'U. te::.-- var" J:w d. ti.; ·,.,J ,'!'e�lli:l t�T�i rol 3d s 
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derde lid, ·ond.e.:- �, in dtit �osio '11!\:n Co5rlin.ri�io ve .. ·t4:\ ,, , o ·-

d.igd ia, U'it het VOMm;.t.'Send volt.,...-t mede, �i:•t h�t ;;':'cna\':in C..4'1 

b�do�i.ng ia de JüidetGr van ,Yust;U..i.o buiten l{; in •. ic".ti.c. � .. .11 .. ,. 

te houden. 

lte 'betekania 'ft.!l de w�len ffui t Bi,--:on b&·,eGin::" ls d��e, ,1 ... t d\3 

h.oo!'den wn da inliehtineen- en vsilicheidc:1.io ... st,;in tri t oi_:e� .. 

ilrl. t.ts ti•f, ciu3 zortd.er d�artoe opd.!-P.cht te Le:-; �v.,n onJ.,�,:-n.n-".Jl'.l. :er. 

à.o 
\ 

Jiiniate.r, �n wie si · varan:tr.oo:!'d.in{: achu2 :\:: zi j':.'11 rdch tot 

d.e Pr�CUN�raal, ;"'un.gorend. Directetl:!" vai Poli tie of t.o;; 

de o.tfio1•r van Juati tie kw:l.l»n wev..den. 

l>e be4oeli1',g va:ri de Cead.osi& V7l',n Cc-fö•-:'. ine. ti::i ic 1,,.n,;s d� weë 

vun onde-rling ov•rl.eg tot d.e nodige aaml'!!Fffil'i�i r.;- zor.el tue en 

!ie inlicht!� en vai11c he.iti.3M.onat�� o ,dor=.1,.,_; o.ls Mt h( t 
- . 

Openbt.ul:- lt:lnisteri.e, .tie Pl"ocUl'eurs-Oane:ai..l als i\m.;;;eronà. Di.."'Sc�

�en van Poli tie en ds :poli. ti � te ko::!lr,m. l:e � komt do o .. :w {.,--e'

t kend6 v<>0rr �\ hei. aez.ag v,;.n de M1nict&r-...: r-esi i.cnt, d.i.:; als

voord· "r van de. C�"iiDeio aal f�or-an een .�:..a.'.?'b..:>l".::; �l :-..ijn t 

van ""'ti,e-e atrubhelln n �äl de M:l.;:ust9l.'-?r.6shont de in � 1�r;; ,io 

sijnde aan,g-•l•[;9%lhrifl i· de W.ni,:rt�r.rsad of. roc�tstre9-h hij d.e 

bll"i.rokk .tin:Ja tera aanh.all61g kunr:&n maken on tot een opl��f in;; 

lc'.mnan b,. al'l€;.-a• �n diraa to b.avoegdhai d ·�ot 2:-Ht Gl!:lV'- wn Bi...! m .j

:cin,gen �t de Commis:mi6 derhalve niet. na\!ht:nreot-.Jbt- t�n.ïi Jzir. ·;e•. 

zullen alle n � pGtroké:::en t:i.niotérD kunnen .. />ven. 

\'J 1,t -n;,. tiP-
'1 
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ti,;, w '3 .r;,erkzaamh9de:u 1110 :�::in m,.ci. r:l. 7e1"l'ich .... Jlere lf!er'�-

� :1�$11 zullen evenw.el zonde?- , ,,z'1'mQl' door �.;nbtei'lJn·ar,. 

\-an h.::t nietei·:!.e vtt.n. !\1., oomno üa �en kunnon ·.rnr1:leu. ve!."zor{?d. 

Vo.n f'.Mn bttt-0012. in a1{!(mli .jk.e zin ::al d�r.h 1 vo f.. �ru· . .;;i--· .. ,\:e 

'b'hQeven to 11$1,j?h De· ondcre-stokend.e l_e.::amt, da"l� ól' ,h.; gc}ou . 

dors "Vml d� Viclil-!f(.;ûl'Zi ttèr.' een :!!:n•.J."e ts.cik f •. d. -:o:uC-,U to �'·U,J ,v � 

lTi� zel ::d"oh daarbij twemrel :;eschr.: ugd ku."1non wetr;,n c1.ol,jl,,. de 

�ni�tci--lTc�iüent • 
,, ' -

.Ax-tikel J6.!.

De 'b�o«-lln;: va.11. rli t a.rtU.�l is, dn t de ui t1.,.en.oilgd0 nio t

led.on �u l de o!jff ing � een vei-G<::.do:.:'i;te �lr:} h.et ,·ldHni'" 

'1lap::eki)ne g,')hoilllhouden. Te<>r d� le·i&n van da Cor.ti1iet,ie ald'G 

artikel .35• De �at"..otie op het .ni"t-11(.lleven nn <Je r;licht 1;ot 

� •.d.��'�-ilnc iu ne-brB'(tlo�ü in a z--t.i.1< o1 272 vu.n het ·. o ':boelt 

Tan ... t-ï.1.!'rac:.it. 

�t Je �4 vr:.n State gosft 0e cnder.r�teksnd..e e:r {1.e vo0rk ur 
' � 

as.n ia la.at& 'V'.:1,1!; tlon4ttrWk&lU'l'\.g11 l;e lezant ",:;i;j-:i d.Df"'tekero nr:'1 
� 

:rüiar d ttOn!ng vaft de onderge��f :.u.<!e 1es op bûdzl jde ö ve.}:) �et 

ra»· Ol"t. '-n d� Co..1:�ii:toie-?.rir1st.1n .ie !i.i .h�:1cturche to:r,-.c�i; 

'lf.l;ll.8 t. !: - t · otpe '-li jki::rp:il::. tie &"E'noo1T.(t" De U'"""lt ",:e1.ü:1_- van le 

1�11 \-,.\n :-.s1t d.i�n:,�!l?J.i."f.t.mda, iu de o ,1:l!t'!',Sotei'-"a· e rii•;t i .i11e-

liJl:. 

De onl ruotekend::i vLt.lt t,"tH>n ,;1.e.nleidi .g :.,r...o!· .::.,jaut,ti t 

i;?_ ovo.:.·\'!O{;ln?, te gev�n 0.1- }'io,3.;s1·�le::1zolfs �nL,+. ,:, var. Y�':'!·oe:r 

t1 .:ater.u.; -t ::iet b,��lu.i".; ta d.0!'!1:1 iooil�on 'ie ·tc·�r.:non. ,1lic:1. : 
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wolke de inliohtin':.ur.1' 1 Mten van [.'TOt� :iet�. �er,.is �i :j , rJ.c.:: 

Eull:s S.e nenet.rw het i,aval m.et a.nd.ez-� D�trbrr.ent,;;:1 ,r.::;n 1 

meen he-tuur. lleol;ltatrt't;elr..se. �e1$nis , · 't d.o i!tli..,h �.�.!J.l,,m-

ili.111natea •fi Uwer jeeti"j.tn Minic-wt' "V- n rork�e·" on ;.,,t,�i:--

tal:.t uiot. 

::le ocd.ersetek nclo ·fnO� 1dch v 1"00,,lov-en U'u '? ;:,ta�(ëletd t 

•ffbiedJ.« in. ova..�1.ng to t;even h�t. ,mt.1-1.:p- n)i:iluj,t zoal�

d.i t hiffnoTetDS illl' �4·oogd, en ·,7.;,"":rir. z,i ,in 1:>pg·eIY.1man io ;, i � -

»isizli.-on, we� hi!br'balt'eu i.ijn G.J"n.;:v::& vs, ... ., ta -.-iUa<": ro'aa.ch

t:1,;;,nh



/� /�: ,/...,-;· 1 (Door Hr. Floor aan HK gezonden, 
I � .' --- l� tÇ _)

20438 's-Gravenhage,30 Mei 1949

Daartoe door Hare Majesteit de Koningin bij

kabinetsrescript van 24 Mei 1949, No.65, gemachtigd, heb
ik de eer mitsdeze .de overweging bij Uw College aanhangig
te maken van een ontwerp-besluit met voordracht aan Hare
Majesteit de Koningin, betreffende de reorganisatie van
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

In verband met het geheime karakter zal dit be-
sluit niet in het staatsblad kunnen worden geplaatst, zo-

/dat het besluit niet als Algemene Maatregel van Bestuur
zal kunnen worden vastgesteld. Niettemin wordt dit besluit
wel van zodanig belang geacht, dat het advies van Uw Raad
krachtens artikel 24 van· de wet van 21 December 1861,
staatsblad 129, wordt verzocht.

Krachtens machtiging van Hare Majesteit moge
ik Uw Raad tevens verzoeken zijn adres rechtstreeks aan.______ 

mij te willen doen toekomen.

DE MINISTER-PRESIDENT, 
Minister van Algemene Zaken,

AN DE RAAD VAN STATE 
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FOTOCOPIEEN STUKKBJi UI'l' DOSSIER BIJ BIZ 
=;�==�=====================�-=---------

12 Juli 

et Hr. Foak lcwam 11c onreea, c1at het 
ooaoapt-uder rapport eaa de JCoûqla betrett'e de het aatw..,.. 
JrotLl.at11,11c besluit inzake de iallohtiage9- • 99U1gbeil.4.U.eaat" 
ln eerste lutaat1e a...-a13c1a sou wordea TOOl'bareld. Bt..1 het 
opatel.19!1 ward pbratk gemaakt wa11 eee wlhteeade aota vaG Jlr 1 hok. 
n yeroorloot ml.1 U het ooooept in deze ataat aaa te bledeo, teoeiade 
het overtypen 't'Bl2 d1 t ai tvoerlge s1.ulc word& t het door u is aa avaara, 
te 'flll'lllljdeo. !lea bijgewerld; «ieemplllar vu het 01ltwerp-Kotlialcl.1,1t 
besluit weg 1lc t-s hi�rblj. 

Telld..1 U ml.1 aadera doet weteo aHID llc aaa, 
dat de verdere behoodeling Tan het o t'IICll'p ea de a:pecli.t1e aai de 
Eodngl.a bij UW Kabinet zullen geaohieden, 

DE SmRE'?ARIS-GE:l"ffiAAL VA'f HET JIINISTRRIE 
VAN :BDIIENLA.N1SS ZAm!, 



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRI.JVEN VAN NR AFD. 

BETREFFENDE 

ZFER GEHEI1', 

"S-GRAVENHAGE. 11 Juli 1949, 

/ 

Hooggeachte Excellentie, 

0 J 
'\ 

J;et i'.r, Fock kwam ik overeen, dat het 
concept-nader rapport aan de Koningin betreffenae het ontwerp
Koninklijk 3esluit inzake de inlichtin,en- e n  veiligheidsdiensten 
in eerste instantie b1 J b· • De 22rtilll<i'At »aA 'Jim1et1làhdse Zaken 
zou worden voorbereid, Bij het opstellen werd gebruik gemaakt VM 
een ori�nteren'1e nota v

::
i) _r. 'ook, Ik veroorloof mij U·NI' Elc�l

�e het concept in � staat aan te bieden, [2eàe.'iö tl iA llit 
n:tlill, all8 Hijzi,1iugen kunt &flèP9Q8M ,,allra U W&Asslijlc e.ekti, Een 
bijgewerkt exemplaar van het ontwerp-Koninklijk Besluit voeg ik 
tevens hierbij. 

Tenzij U il ·::s mij anders ,loet 
v,eton neem ik aan, dat de ver 'ere behandeling vanmt ontwerp en 
de expeditie aan de Koningin bij Uw Kabinet zullen geaoi1ieden, 

1,ei! n iee.delijlce sree'I;., 

4-/�-�� 

.�4: de ,eer 1 ini ter- 'resi ent. 
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Publicatie van het besluit zou een -ongewenste- volledige open

baarheid ten gevo}ae hebben. Indien het advies van de Raad zou 

worden gevo}ad om een gewijzigd besluit, dat zich tot hoofdzaken 

bepaalt, tot stand te brengen en sf' te kondigen, en daarneset een 

geheim -niet te publiceren- besluit uit te lokken, dat werkwije 

en andere regelen bevat, zo zouden eerst recht vragen om nadere 

details worden uitgelokt en zou verder het op blz. 2,1e alinea van
......

het advies genoemde beJlWBer tegen geheimhouding zioh•geldend maken. 

Al met al handhaef't de Regering dus haar oorspronkelijke visie t.a.v. 

deze zijde van het vraagst� 

2) blz. 2, laatste alinaa en blz.· 3. 

Voor de bezwaren tot onderbrenging van alle inlichtingen bij 

de Generale Stef' sluit de Regeri11, zich aan bij het gestelde op

blz. 14 en 15 van het rapport van de COIIIDliseie Prinsen, zij heeft 

geen nadere argumenten in het advies van de Raad van State ver

mogen te ontdekken, die haar zienswijze ten deze zouden kunnen wij-

Het is niet de bedoeling van de Regering een "voorlopige voorziening" 

in het lwen te roepen. Yleliswear oppert het rapport van de Camdssie 

Prinsen (blz. 19) de mogelijkheid t.z.t. desgewenst te overwegen de

leiding der col!rdinstiecommissie bij een andere Minister dan de

Minister-President te doen berusten, doch hoe hieruit kan worden ge

concludeerd, dat aan het gehele besluit een voorlopig karakter wordt 

toegekend, is de Regering niet duidelijk. Integendeel hoopt de Rege

ring na de eerste jaren ns-oorlogse praktijk tot stabilisatie te 

komen, weartoe het besluit de stoot zal geven. 1'venzeer is het een 

misvatting van de Raad, dat de Minister-President verantwoordelijk 

gesteld zou worden voor alles, wat in het dagelijks bedrijfs der 

inlichtingendiensten kan gebeuren. De opbouw van het besluit wijst 

telkenmale de verantwoordelijke Minister van iedere dienst aan, de 

1ünister-President zorgt slechts voor de coördinatie. 

-3)bl+. 4 1e alinear 



No, F, 85 

• 

• 

• 

• 

Al\ntekening voor Dr, M.J, Prinsen. 

/De Minister-President heeft mij verzocht U ter hand te stellen 

het advies ven de Raad ven State n.a.v. het concept Koninklijk Ba-· 

sluit houdende een x-egeling der inlichtingendiensten. .1 De .l.!1nister 

zou gaarne een nader ontwerp-advies ssn de Konillgi!l ontvS11gen in 

verband met het door de Raad ven· State uitgebrachte advies. Het zal 

wel onvermijdelijk zijn, dat het advies van de Raad van State fn het 

semen te stellen ontwerp-advies van de Minister-President ssn H.M. 

de Koningin wordt rondgezonden sen de Ministers, die uiteindelijk 

het betreffende K.B, zullen contrasigneren. De Minister-President 
\ 

heeft de wens te kennen gegeven het ontwerp-K.B. � essentieel te 

wijzigen. 

Hieronder moge ik mijn opmerkingen doen volgen in verband met het 

advies van de Raad van 8tete, welke opmerkingen wellicht geheel of 

gedeeltelijk kunr�n diensn ter opstelling ven het nader advies aan 

H. !!, de Koningin. Aangezien ik op 25 Juni voor 3 weken met vecentie 

ge, zou Minister Drees het op prijs stellen, indien U zorg zoudt 

kunnen dregen, dat deze kwestie verder wordt afgehandeld, Bij de hier

volgende OJJllerkingen wordt het advies van de Raad van State op de voet 

gevolgd. 

1 ) blz, 1 en 2 • 

/De bezwaren om dit besluit openbaar te meken blijven door de 

Regering gehandhaafd. Het lijkt in hoge mate ongewenst, dat de orga

nisatie en taken ven inlichtingendiensten ssn de openbaarheid worden 

prijsgegeven. Nergens in het buitenland, ook niet in de Westerse de

mocratische landen, om msar niet van Je andere te spreken, geschiedt 

zulks. liet argument, dat bij de behandeling der begrotingen uit de 

Staten Generaal inlic.'ltingen kunnen worden gevraagd t.a.v. de nieuwe 

organisatie ven de inlichtingendiensten ken niet doorslaggevend zijn, 

aangezien de Regering den bij de beantwoording zelf bepaalt wat zij 

wel en wat zij niet kan vrijgeven. 

-Publicatie-
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3) blz. 4 1e alinea. 

Het is de Regoring niet duidelijk, waarop de Raad zijn 

mening baseert, dat het niet onwaarschijnlijk is, dat een zo

genaamde "veiligheidsdienst", die onder Binnenlandse Zaken res

sorteert, spoedig zal \Vorden vergeleken met "Gestapo" of"Sicher

heitsdj.enst". De vraag zou kunnen worden gesteld, waarom slechts 

een vergelijking met niet langer bestaande Duitse diensten voor 

de hand ligteen·niet met de "Suretb" of "Security Service", in 

welke laatste.vergelijking de Raad blijkbaar geen gevaren ziet. 

0� is niet duidelijk waarom deze "onaangensme", door de Raad 

gesuggereerde vergelijking minder waarsc hijnlijk wordt, indien 

de betreffende dienst een onderdeel zou zijn van een militaire 

inlichtingendienst. Ten deze moge de Regering er op wijzen, dat 

de 11.G.B. (Russische veiligheidsdienst) militair is georganiseerd; 

waarmede naar Haar mening de kracht aan het argument van de Raad 

ontnomen is. 

4.) blz. 4 2e13e •m 4e alinea, .blz. 5161 7 en 8 1e en 2e alinea. 

r 

Hoewel de· Raad in zijn edvi.es stelt, dat nsuwe samenwerking 

van de Binnenlandse Veili,;heidsdienst met Justitie en politie 

\ 

noodzakelijk 1s, een noodzakelijkheid die door de Regering wordt 

onderschreven, wordt -en naar de mening van de Regering terecht

ni..;t de conclusie getrokken, dat deze dienst onder de Minister van 

.Justitie moet worden gesteld. Evenzeer onderschrijft de Regering 

de mening vsn de Raad, dat -terwille van de rechtsstaat- ean zeker 

evenwicht gehandhaafd dient te worden tussen de werkzaamheden van 

een civiele inlichti�endiènst en Justitie. Den komt de Raad tot 

de conclusie, dat onderbrenging bij Binnenlandse Zaken moet worden 

afgewezen en onderbrenging bij Oorlog wordt geprefereerd. Hij 

stelt verder -zonder dit nader te adstrueren- dat onder een de

partement als 'dat van Binne11landae Zaken, de kans ·groter lijkt, 

dat dit apparaat uit de hand loopt. Het ie niet duidelijk, waarop 

deze mening is gebaseerd. De co�clusie, waartoe de Raed in de 

laatste zinsnede op blz. 5 van zijn advies komt, lijkt niet wel 

houdbaar. Inrners zou d"n vrijwel elke staatszorg in militaire 
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handen-worden gelegd, aangezien uiteindelijk bij de staat van 

Oorlog of van Beleg het militaire apparaat deze zorg overneemt. 

Ook ie het niet duidelijkip waeran geheimhoudt� in een militair 

apperaat ateeda beter gewaarborgd zou zijn dan in een civiele 

organiaetie. De praktijk heeft veelal anders bewezen. De soherpe 

tegenstelliqi, die de R.ead maakt tussen de inwinning en de 

distributie van inlichtingen is niet wel vol te houden. Ook in 

niet-militaire sf'eer is strikte discipline mogelijk en bereik

baar. Ook is niet duidelijk, waarom hogere militaire inli�ingen

instanties wel nauw zullen kunnen samenwerken met justiti8le en 

politi8le recherche en een dienst onder Binnenlandse Zaken dit 

niet zou kunnen. De Reger1'l! ie het gehele betoog vsn de Raad 

onduidelijk. Zij mist daarin een deugdelijke argmientatie, die 

bij Haar een preferentie ven onderbrenging bij Oorlog zou doen 

ontstaan. In de lsa tste alinae van blz. 7 wijst de Rasd op ge

varen van "politiesteat-praktijken". Aannemende dst de vrees bij 

de Raad leeft, dst deze gevaren zich zullen manifesteren bij �M '", 

Binnenlandse Zaken, zo moge de Regering zeer pertinent zich uit-

"'spreken, dst hiarvoar niet behoeft te worden gevreesd. Alweer 

miet Zij een argumentetie van deze uitspraak van de Raad. 

Tenslotte wordt er op gewezen, dat de ontworpen organisatie -in 

tegenstelling met hetgeen de Reed Stelt- niet lijkt op'de orga

nisa�ie van de Britse Inlichtingendiensten gedurende de oorlog, 

die iumers volledig in militair verband waren opgenomen. De Re

regering zou hierean � een argument a contrario kunnen 

ontlenen tegen onderbrenging bij Oorlog. De Hegering blijft er 

dus de voorkeur aan geven de etructuut, van de in het ontwerp neer

gelegde organiaetie te handhaven. 

� 5) blz. 8 3e en 4e alinea. 

De suggestie van de Road om de woorden in de aanhef van het 

K. B. "gelet op het nader rapport" te vervangen door "gezien het 

nader rapport" wordt overgenomen. h'veneens wordt het advies van 

de R.ead gevolgd om de zinsnede "de Raad van State gehoord. ..... " 

-te doen-
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te doen volgen op de overweging. 

6) Hoofdstuk I (blz, 8) 

Wst betreft de benaming "Veiligheidsdienst" wordt ver

wezen near het hiervoren gestelde. 

7) Artikel 2 (blz. 9) 

Er lijkt geen bezwaar tegen om te vermelden onder .2• 

"De dienst heeft generlei executieve bevoegdheden". De vermel

ding lijkt echter overbodig • 

8) Artikel 4 Juncto artikelen 121 191 en 26 (blz. 9) 

Het is ongewenst de bevoegdheid sen de Buitenlandse In

lichtingendienst gegeven inert. 12 uit te breiden tot de andere 

inlichtingendiensten. Deze speciale bevoegdheid van da Buiten

landse Inlichtingendienst slaat uitsluitend op vertegenwoordigers 

aan diplomatieke posten in het buitenland verbonden. 

9) Artikel 5 (blz. 9)

Deze bepaling is essentieel (vgl. art. 13, 20 en 27). 

De Hoofden vsn diensten moeten inlichtingen en bronnen kunnen 

beschermen. Zo kunnen inlichtingen sen de eigen verantwoordelijke 

nieter verstrekt worden, waarbij de bepaling wordt gemaakt, 

dat deze in originele vorm niet zullen worden doorgegeven. Dit 

klemt temeer t.a.v. de bronnen, die deze inlichtingen verstre�ten. 

10) Art, 9 (blz. 9/10) 

In overeenstemming met het advies van de Raad waren de 

woorden "Minister-President" te vervangen door "�ünister van 

Algemen Zeken". Zulks zal analoog moeten geschieden in artikelen 

11, 12, 14 en ·15, 

11) Art. 10 (blz. 10) 

1'egen de door de Raad voorgestelde nieuwe redactie bestaat 

geen bezwaar. 

-12) Art, 11-
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12) Art. 11 lid 1 (blz. 10). 

De reden ven deze bepaling is, dst de nsam Buitenlsndae In

lichtingendienst in correspondentie en anderszins zoveel mogelijk 

moet worden vermeden. Derhalve is hst noodzakelijk het Hoofd ven 

de dienst anderszins asn te duiden. 

13) Art. 11 lid 4 (blz. 10) 

De maatregelen hier bedoeld zijn veiligheidSlll8atregelen t.a.v. 

de Nederlandse vertegenwoordigingen in h et buitenland. 

14) Art. 12 lid 2 (blz. 10) 

Inderdsad moet dit warden gelezen els "het vorige lid" • 

15) Art. 15 

In het ontwerp be,luit is het woord l�nister-Pr�sident niet 

onderstreept. 

16) Art. 17 en art. 24 (blz. 10/11) 

De Regering ksn de zienswijze van de Raad niet delen t.a.v. 

de taak vermeld onder sub d. Nsar Haar mening ia het wel degelijk 
,.,_ 

een onderdeel•de tssk van de llarine- en Militaire inlichtingen-

diensten 001 tegen diefstal ven materieel, wapenen en munitie te 

waken. Dat deze t68k ook door militaire pol�tieorganen Ttardt uit

geoefend, is nsar de mening van de Regering geen bezwaar. De door 

de Raad voorgestelde nieuwe redsctie van artikel 17 wordt overgeno

men. Een overeenkomstige redsctiewijziging zal in art. 24 sub a 

t/m d worden 68ngebr cht. 

T.a.v.·art. 24 sub a onder 3, zij opgemerkt, dat de conclusie, 

waartoe de Raad komt, n.l. dat het onjuist moet worden geacht dat 

een specifiek Militaire Inlichtingendienst in tijden van volkomen 

rust zijnerzijds gegeven., gaat verzamelen ter fine v.,, gebruik 

bij ordeverstoringen in geval vBn staat van oorlog of beleg, de 

rtegering enigermste heeft verwonderd na kennisMrne van het eerste 
1 

gedeelte var. het advies van de Raad. Immers daarin betoogt de Raad 

juist dat de inlichtincendiensten in militair verband moeten worden 

gebracht. F�ar de mening van de Regering zal de taak als bedodd 

-in art. 24-
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in art. 24 sub s onder 3 bestaan in het vastleggen van en ver

zoeken aan andere instanties 'Offl. gegevens nodig voor hst uit

oefenen van het militair gezeg. 

17) Art. 18 en 25 (blz. 11/12) 

De bedoeling •n deze artikelen is de Hoofden van de Marine

en Y:l.litaire Inlichtingendiensten verantwoordelijk te maken sen 

de Y:l.nister ven Merine resp. van Oorlog. De bevelvoering over deze 

diensten kan door da Ministers worden gedelegeerd van de Chef van 

de Marinestaf' resp. de Chef van de Generale Stef. Indiening van 

rapporten sen de Jdinisters geschiedt vie de Chefs van Steven. 

Kennisgeving en uitwisseling ven gegevene sen overheidsorganen 

en diensten zal in hst algemeen rechtstreeks geschieden, hiertoe 

geven art. 18 en 25 ( niet 26 zoele de Raad schrijft) lid 3 de 

gelegenheid. 

18) Art. 19 en 26 (blz. 12)

De verstrekking ven gegevens door andere organen dan de 

inlichtingendiensten kan niet verplicht worden gesteld. 

Het 3e lid dezer artikelen moet inderdaad zoals de Raad opmerkt, 

worden gelezen ele: "Art. 12, � lid, ie ven overeenkomatige 

toepassing". 

19) Art. 22 en 29 (blr:. 12) 

Inderdaad lijkt het Juister in deze artikelen te spreken van 

organisetie, de werkwijze en het beheer. Een overeenk01118tige ver

andering ware aan te brengen in art. 8 en 15. 

20) Hoofdstuk rv Artikelen 31 e.v. (blz. 12) 

Uiteraard rust op de Inlichtingendiensten, evenals op iedere 

burger, de verplichting om biJ de Justitie aangifte te doen van 

te hunner kennis komende strafbare feiten. 

21) Art. 31 (blz. 12) 

Naar de mening ven de Regering houdt art. 33 geen beperking 

in van art. 31. De plicht tot kennisgeving blijft door art. 33 

onverkort gewijzigd. Dit laatste artikel geeft slechts wan de wijze, 

-waarop-
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wearap de in art. 31 bedoelde feiten en gegevens ter kennis moeten 

worden gebracht van de betreffende inlichtingendiensten. 

22) Art. 32 (blz. 13) 

De bedoeling van dit art. is om niet onnodig door strafver

volgingen de werkzaamheden van de inlichtingendiensten te door

kruisen. De zinsnede door de Raad gebezigd: "Indien men de llinister 

van Justitie buiten de Inlichtingendienst wil houden, dan dient 

Hoofdstuk IV van het ontwerp nauwgezet te worden herzien en aange

vuld", baart verwondering. Imoers de .Minister van Justitie ia 

ve1·tegenwoordigd in de Colllllissie van Coördinatie. Indien nochtans 

de Raed van mening zou zijn,dat de Minister ven Justitie "erbuiten" 

wordt gehouden, zo dringt zich automtisch de conclusie ap, dat de 

Raad slechte van mening zou zijn, dat bedoelde l!inister "erin" zou 

zijn geheeld, indien een der inlichtingendiensten onder zijn gezag 

zou zijn geplaatst. Dit nu beveelt de Reed niet een, vide zijn ad

vies tot indeling bij Oorlog. 

23) Art. 32 lid 2 (blz. 13) 

liet "uit eiger, beweging" wordt bedoeld "uit eigen initiatief", 

dus zouier daartoe opdracht te hebben verkregen van de Minister, 

aan wie zij verantwoording verschuldigd zijn. 

24) Art. 34 lid 1 (blz. 13) 

De Collllllissie van Coördinatie kan ter vervulling van haar in 

dit artikel gegeven taak de weg ven gemeenschappelijk overleg be-

wandelen 6f wel a anwijzingen doen geven door de !.linisters onder wie 

de diensten ressorteren. Het is onjuist, dat de llinisters aan de 

diensten geen aanwijzingen zouden kunnen geven, zulks vloeit reeds 

voort uit de hierarchieke verhoudingen, doch is bovendien met zoveel 

woorden vermeld in artikelen 8, 15, 22 en 29, waarbij de nieuwe re

dactie, door de Raad voorgesteld, is overgenomen (vgl. punt 19 dezer 

aantekening} 

-25) art. 34-
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25) Art. 34 lid 5 (blz. 13/14) 

De door de Raad voorgestelde toevoeging van een bureau 

maakt de opzet onnodig neer. Door ambtenaren van het Ministerie 

van Algemen Z81cen kunnen de nodige werkzaamheden tot oollrdinatie 

worden verricht. 

26) Art. 36 (blz. 14} 

De bedoeling is, dat zowel het teit der bijwoning, ale het 

besprolcene door de uitgenodigde personen geheim wordt gehouden. 

Aangezien slechte ambtenaren zullen worden uitgenodigd, kunnen 

de desbetreffende sancties, die bij schending van geheimhoud�e

plicht toepasselijk: zijn, op hen worden toegepast. 
1 

27) Art. 37 (blz. 14} 

De euggeetie •an da Raad om het woord "ondertekening" te 

vervangen door "dagtekening" wordt overgenomen. 

28) Voorlaatste alinea blz. 14 

De Regering heeft niet kunnen ontdekken, welke diensten 

en instellingen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

worden bedoeld. 

Hierbij zend ik alle op dit onderwerp betrelck:ing hebbende 

ètulcken. Wijzigingen, dia n.m.m. kunnen worden overgenomen, 

zijn� aangebracht. 

Den Haag, 24 Juni 194-9. 

v�� 
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nader met îf te bespreken aa n de hand 
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AAN DE KONINGIN. 

Naar aanleiding van. het advies van de Rsad van Stam 

van 21 .Juni 1949, no. 66, betreffende een voordraoht en ontwerp

besluit inz,:ke de reorganisatie van de iniliiohtin �n- en veilig

heidsdiensten veroorlooft de ondergetekende mede namens zijn 

van Algemene Zaken, van ambtgenotenL'.zich zeer eerbiedig het volgende onder de aandacht 
Buitenlandse Zaken, van .Justitie, 

..Atvan Binnenlandse Zake·1,a.i,, van uwe Majesteit te brengen, 
�van O " -log, 'vJntMariile; yaQ .. !lli-

nanc en van Economische Zaken Gaarne heeft de ondergetekende Uwer Majesteit in over-

• 

weging gegeven het onderhavige besluit, afschoon het niet 

het karakter van een algemene maatregel van bestuur zal ver

krijgen, niettemin krachtens artikel 24 van de wet van 21 

December 1861, s. 129, aan de Raa d van State ter fine van 

advies toe te zenden, 

Met inatEIDllling heeft de ondergetekende uit het advies 

van de Raad van State vernomen, dat ook de Raad de in het 

ac�tste hoofdstuk bedoelde Commissie van Co�rdinatie niet het 

k.e.rakter van een vast college van advies en bij:1tand in de 

zin van artike l 80 der Grondwet wil toekennen, zodat instel

ling van die comnissie bi.i de wet nie t no 1 ig is, 

rl)aarentegen oppert de 'laad von ,tate bezwaar tegen de 

regeling van de gehele :.i.anqelegenheid bij geheim besluit. 

De Raad van ::,tate acht een geheime instelling van veiligheids

en inlichtinP,endiensten niet in overeenstenming met de recht

ste.at. Dit gevoelen van <le Raad van State kan de ondergetekende 

ni<::t tot het zijne maken. Op blz, 2, 3e alinea, van zijn 

advies komt de 'laad van :,tate zelf reeds tot de conclusie 

- dat -
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AAN DE !OONINGIN. 

Naar oanleidi11g van het �ies van de Raad Tan State 

van 21 Juni 194-9, no. 66, betreffende een voordracht en 

outwerp-besluit inzake de reorganisatie van de inliohtingen

en Teiligbeidsdie'lflten veroorlooi't cle ondergetek:andefzioh 

,,_r eerbiedig het volgeode onder de aandaoht wn Uwe !la

Jestei t te breagen. 

Gaarne heeft iSe ondergetekende uwer fajesteit in over

wegl.ng f!J!JgtNen het onderhavige besluit, of'aohoon het niet 

het knro.kter van een algemene n atregel van bestuur ·al ver

krijgen,. nie �erd:1 �teas a.t'tlkel 21+ van de wet van 21 

Deoe:Dber 1861.. s. 129, aan de Raad nn State ter f"ine wn 

advieo �e te zenden. 

!.!et instll!lllling heert de ondergtelcende uit het advies 

van de R!lad van State -r.::r!lOlllen, dat ook de R�.ad de in het 

achtste hoof'dlltuk bedoelde Comniaaie van C:>ftrdinatie niet het 

lcarckto- van ee� vqat ooU.ege '98n advies en bijstand in de 

zin van artikel 8o der Gl'ondwet wil toelr:ermen. zodat instel

ling '98n die ooor illsie bl,1 de wet niet nodig is. 

1 Daarentegen oppert de Raad van State bezwaar tegen de 

regeling van de gehele aangelegenheid bij geheim besluit. 

'e Raad Tnn State aobt een geheime instellin · van veiligbeide

en inliohtin endiensten niet in overeeQBteuming met de recht

staat. Dit gevoeJ...;ran ·e !laad vnn State kan de ondergetekende 

niet tot het zijne malceo. � blz. 2, Je alinea, '98n zijn 

advies komt de Raad von State zelf reeds tot de oonolusie 

- dat -
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AAil DE 'KONINGIN. 

Naar aan lei ling van h/t (l.dvies van de Raad van State 

van 21 Juni 1949, no. 66, betreffe1de een voordracht en 

, on't\,erp-besluit inzake de reorganisatie van de inlichtingen

en veiligheidsdiensten veroorlooft de ondergetekende zich 

zeer eerbiedig het vol'èende onder de aandacht van Uwe l!El:

jesteit te brengen. 

Gaarne heeft de on1ergeteken,1e rwer Majesteit in over

weging gegeven �et onderhavige besluit, oi'achoon het niet 

het karakter van een al<1emP.ne m, atregel van bestuur ·.al ver-

krijgen, niotvemin kraohtens artikel 24 van de wet van 21 

December 

advies toe 

aan de Raad ven State ter fine v�n 

vnn 1e 

de ondergtekenc:l.a-.. uit het advies 

d van State vernomen, dat ook de Raad de in het 

achtste IJ°ofdstuk bedoelde Col!Il1issie van Coeràinatie niet 

karc.kterf van een vast college van advies en bijstand in de 

het 

zin van artikel 80 iler �rondwet wil toeke1nen, zod&t instel

lin" van die oonrnissie bi,i de wet niet nodig is. 

i;iaarentegen oppert de Raad van �tate bezwaar tegen de 

regel�ng van de �ehele aangelegenheid bij geheim besluit. 

e Raad van State ;,.cht ec:n geheime instellin van veiligheids

<:n inlichtin endienste1 niet in ovt:reenstemning met de recht

staat. Dit gevoe�van ,e ,aad v n ::itate kan <le on lergetekende 

niet tot het sijne mak<:n. :B:ig: ilz. 2, 3e alinea, va, zijn 

.:iàvies komt le Raad v-n .;tate zelf reeds tot ile conclusie 
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dat openbaarmaking van de regeling van de werkwijze en andere 

bijzonderheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet 

wenselijk zal zijn. Het komt de ondergetekende, die deze mening 

ten volle deelt, evenwel voor, dat het weinig zin.heeft, wel 

enige inhoudsloze mededelingen op dit gebied te doen. Hij ziet 

niet in waarom aan de ree ,tstaat geweld zou worden gedaan, indier 

openbaarmaking van de gehele regeling achterwege blijft_,.en ander

zijds de rechtstaat met mededelingen zonder inhoud gediend zou 

worden. Op zichzelf worden door het achterwege laten van enige 

mededeling geen rechten van iemand, wie het ook zij, aangetast. 

Enige openbaarmaking heeft trouwens nergens in het buitenland, 

ook niet in de westerse democratis::::h� landen, plaats gevonden. 

Ook om practische redenen maakt de aad van State bezwaar 

tegen geheunhouding van het onderhavige besluit. De Raad ver

wijst daar bi" naar de omstandigheid, in de voordrabht vermeld, 

dat een vrij groot aantal bij de onderhavige materie betrokken 

diensten en lltnbte1nren kennis zal dragen van het besluit en de 

mogelijkheid dat het beslujt te eniger tijd in verkee»de handen 

zal vallen. De Raad v.ln State is van oordeel dat deze overwe

ninren moeten leiden tot de conclusie, dat het aanbeveling ver-
lu.... 

dient aan \}et" beslui t
J 

houden,1e ins te llin -, van inlichtin�en- en 

veiligheidsdiensten bekendheirl te geven en niet te wao.1ten, 
. 

.) 

totdat door ongewenste onthullingen openbaarrnakin·, noodzakelijk 
.. 

pal worden. 

Met deze ge voletrekking kan de on 1ergctekende zich niet 

verenigen. Een opcnbaarmoking als door de -laad van dtate in 

overwegin� wordt r,egevén zal niet nalaten de , andacht te 

trekke, en '1e funtasic te prikkelen. Tenein·:e 

- ongewenste -
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ongewenste agitatie van extremistische zijde te vermijden, 

verdient het naar zijn mening veeleer de voorkeur de gehele 

regeling met inbegrip van de bepalingen, houdende instelling 

dezer dienste"..I niet te publiceren. Zulks klemt nog te meer,

waar de onrlerhavige diensten reeds siÓ s jaar en dag bestaa� 

en in werking 111.jn, 2111\è&P ilaot, fla&JJ�èe)i .:lke iWPlOQ, 

ooJc: xoot de re�teet,#rood;8ftlrh>eid i:I� 

��-� verwachting van de Raad van State, dat de Staten

Generaal met geheimhouding van het besluit geen genoegen 

zullen nemen, kan de ondergetekenle niet delen. Inderdaad is

het niet uitgesloten, dat de Kamers bij de behandeling van

cfJ:flg-�,j_en der Rijksbegroting inlichtingen aillen vragen 

omtrent de werking van de verschillende inlichtin en- en veili 

heidsdiensten, Deze inlichtingen zal de Regering verschaffen

voor zover nar haar oordeel 's Rijks belang en veiligheid

dit mogelijk rpakien. Deze g�agslijn is tot •usverre steeds

gevolgd. Niet is in 

element zal voordoe

&eutel,- Slechts zal,

dat zich hierbij een nieuw

� bekrachtigen, de Centrale Veiligheidsdienst onder de

naam van Binnenlan .se '/eiligheidsrlienst voortaan komeu te 

ressorteren onder de l'inister vsn Binnenlandse Zaken., terwijl 

voorts,hetgeen van 11ih mat,! groo• belang is, onder leiding 

van de Vinister-Presi Jent de no lige co�rdinat-ie en samenwer

kin.; der versohillend e diens en ge�ffectueer,J zullen wor<len.

In •le besohou,rln_en, welke de R=d v-"n :itate vervolgens 

aan de inhoud van het ontwerp-be sluit heeft �ewijd, zegt

de Rbad het te betreuren, dat is afgezien van een organisatie 
f van éénhoofdige leiding onder algemeen beheer van de Generale 

- Staf -
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ntat met vi.C' af'clellt(gn t.w.: eaa oiviele afdeling, en buiten

landse atdeliQ&, een afdelinn oorlog en een afdeling IDBJ'ine. 

Raeda aanstonds moge de ondm-getelcende hier de Opierki11g 

mab,n, dat het de aandacht trekt, 1kt dit R.aa4 ftl1 State biflll'bi,1 

niet een afdeling justitie heeft vermela. Uit het aohterwege

laten daa"1Ul blijlmn reeds de moeilijkbed•• -1.1ce ld4n .,.._ 

boaden aan het in het leven roepen Y&ll één illliabtiQgendie:,at 

ona.r militair bltheer. BonQd.ien ondflll'Bobrijft de onê.tergeteltendt 

de bezwaren tegen het brengen nn de nraohille!lde diensten 

onder eenhoofdige leiding van de Generale Staf, zoala deze doar 

de Commissie-Prin.ien op blz. 14 en blz. l8 van haar rapport 

zijn ontwildceld. 

De Raad V:l.n State wi,1dt vervolgens enige beaohouwln,an 

aan de mededeling van de Coarnisai,e-Prinsen dat t.z.t. desge

l(«Ult overwogen lctln 110rden een anilere Minister dan de 'llinister

President met de leiding van de Co=isaie van CoGrdinatie te 

beli.sten. Geenszins mag uit deze mededeli� geoonoludeerd 

'IIDrden, dat de gehele regelin y slechts als een YOCll'lopige 

gezien mag ,orden. Naar de overtuiging van rie onr'lergetelcende 

moet 'e werlcwljm, zool die door de Coamissie-Prinse'! is uit

gestippeld, als de enig juiste worden beaohoJWd. Voor de org1a1-

nisatie en oo&rdinatie fta de inliohtin.;ea- en veiligheids

diensten is het echter niet van grote prinoipi&le betekenis 

of de Minister-President clan -1 t.z.t. een andere Kinister 

met deze ooltrdinatie en leiding wordt belaat. Van de oo&rdinati 

en leiding zolt' hangt het af of de zozeer gewenste en ook door 

de Raad vaa State gewil 1e rust ea orde i13lke de inlichtingen

diensten tot s'l;and komen. De ondergetekende is, in teganatel

ling tot hetgeen de Raad YBll State op bladzijde 3, derde 

alinea opnerkt, de overtuiging toegedaan, dat de voorgeatelde 

���U�.l..l..
_ .... __ .. � .. +.nt Revut., zat bebbein � 
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In aansluiting op zijn beschouwingen heeft de Raad va·n 

State op blz. 3, vierde alinea nog het bezwaar geopperd, dat de 

gehele organisatie op een te hoog niveau gebracht is, Naar 

de mening van de Raad ven Saate zou het 1s Rijks belangen 

schade kunnen berokkenen indien t.z.t. mocht blijken dat de 

Minister-President bij het optreden van een inlichtingen- of 

veiligheidsdienst betrokken is geweest, terwijl naar 's Raads 

oordeel een zodanig nadeel zich minder zal voordoen, iqdien de 

.Minister of staatssecretaris van Oorlog deze .i9sitie inneemt. 

Ook hier neemt de ondergetekende een afwijkend standpunt in. De 

practijk wijst uit dat de ool!rdinatie alleen op ministeril!el 

niveau op daadwerkelijke en doeltreffende wijze tot stand ge

bracht kan worden. Aan vaardt me� zulks ( en ook de Raad van State

doet dit) dan zijn ,Je gesties van de inli :htin,:;er.- en veilig

heidsdiensten Regeringszaken en maakt he ll!ll)Qig verschil uit, 

welke Yinister hierbij nauw betrokken ia, Steeds zal het in 

het oog van het buitenland de Regering in haar geheel zijn, 

welke bij de affaire betrokken is. 

Met verwondering nu, de ondergetekende kennis va� de 

uitlatini; van e Raad ven State op blz. 4, tweede alinea, van 

zijn advies. Het is hem in eenen aele duidelijk, waarom het 

onderbrengen van een veiligh1idsdi enst onder het Ministerie 

van Binnenlan1se Znl:en met medeleidi11g van de Minister-Presi

dent voet zou kunnen g,�vcn o.an de gedachte van een ''Gestapo" of 

".Jicherhei tsdienst''. 'let ontgaat de ondergetekende waarom een 

zodanige gedaohtenoombinutie bij die figuur meer voor ae hand 

- liggend -



• 

7 .:lteeds wl net i'l n• � oo · vun 
'- he' buile1l!rnd de e -erin 1,, 

� geheel z:i.5'1, welke bij de 
ire betro' �'..:�:1 ia. 

• 

- 5 -

Io aanaluitio , op zijn beaoboU't'lingen heet't de Raad nn 

Statlt op blz. 3, 4-e alinea nog het bezwaar g,eopperd, clat de 

gehele arpniaatie op een te hoog oivea_u gebracht 1• Naai' 
•' 

de •ning Tan de Raad 'rjQ State zou hot •a -Rl,11c.a belupn 

aohede Jmoaeo beroldteneo iadieo t. s.t. mooht blijlteo c1at de 

J.!ioiater-Preaideot bij i.t optredeo nn een 1nl1ahtingeo

ot Teiligheidsdieost betrokken 1s ge-at, wwi,11 naar 
" 

• s Raads oord•l een zodaaig aac!eel sioh mind&r "1 wordoea.

lrlai.en de V.ioister of Staateaeoretaria van Oorlog deM positie

imleemt. Oolc bier neemt oader81fJdcande eea afwijkead, 

�ta:idpunt ii. De praotijk wijst uitc1at de ooltrdicaaöe alleeu 

op miai:rtori!el niveau IIJ daadwerkelijlce ea doel'tretteode 
--

� tot staod gein-acht bn wordea. .&aneerdt aen ml.ka 

( ea ook: de Raad ftn sta te doet d1 t) dao r.i,1o de geaties na 

de ialiohtingeo- en veiligbeifu!ldic,n!'lten Regciringualceo etl 

lm�'tll 
1 � beleid, waardoor een andere 

1:!A: eerd mu z1.�a. 

uet wrmndar:liag nam ie oadargetelcende keanis fta de 
' 

uitlatiag van de Raad wn State op blz. �. tweede alinea, ,raca 

z1.ja advioe. Het 1s hem in genen lele duidelJ.Jk, -.- bat 

oaderbrengen van een veiligheidsdienst onder het Miaiaterie 

va11 Binnenlandse Zaken met medeleidiag ftll de Jiloister-Preai

dent voet i:ou lcunaeo geven =n de gedachte nn eeo"Geatapd' ot 

''Sioherheitsdieosti• Het ontgaat de ondergeteande we.arom een 

zodanige gedaohtenoanbinatie bij die f'iauur maer vocar de band 

- liggend -
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In aanslui tin o J zijn beschouv.in0en heeft de Raad van 

�tate oo blz. 3, 4-e alinea nog het bezwaar geopperd, dat de 

gehele organisatie op een te hoog niveau gebracht is. Naar 

de mening van de ·,aad v n ota te zou het 's Rijks belangen 

schade kunn. n berokkenen i.nJien t.:. t. mocht blijken dat de 

l-'inister-President bi.i het optreden van een inlichtingen

of veiligheidsdienst betrokk· ·n is geweest, terwijl naar 

1 s 'laad:. oordeel een zodanie nadeel zich �l voordoen, 

indien. de J.!inister of' Staatsseoretaris van Oorlog deze positie 
1--LU•- f 

inneemt. Ook hier� de ondergebà<ende een af'wijkena; 

1,jeosm� ,+!,e. De practijk wijst ud dat de co�r linatie alleen 

op ministeriëel niveau w daadwerkelijk/ en doel tref'f'en,y 

� tot stand gebracht k;\n ,,orden. Aanvaardt men zulka 

(en ook de Raad ven st�te doet dit) dan zijn de gesties van 

de inlichtin ·en- en veilighei, sdiensten Regeringszaken en 

m�akt het weini" ver30hil uit, welke Minister hierbij nauw 

betrokken is. 9�) \J er bij Qa homog .ntteH, t

·ederlanJse politieke stelsel de Kabinetten kennîerkt, dat de

!{inister-President zich ten aanzien van het buitenland zou

kunnen listnnoiëren va, een beleid, .waardoor een anuere

Met verwon lerini; nam ,Je on 1ergetekende kennis van de 

uitl:ltin1; van ·le ad van State op blz. 4, t>·veede 11linea, van 

�ijn advies. Het is hem in genen lele duidelijk, waarom het 

onderbrengen van een veiligheidsdiènst onder het J.rinisterie 

von 3innenlan<lse Zaken met medeleiding van de .linister-Presi-

dent voet zou kunnen geven 
,, 

,, 

un Je ged:,.ohte van een Gestapo of 
" 

lr Sioherheitsdien ,t. Het ontgaat ,1e ondergetekende we.arom een 

zodanige gedachtencombinatie bij die figuur meer voor de hand 

- liggend -



• 

• 

- 6 -

liggend zou zijn dan wanneer een veiligheidsdienst onder het 

M±nisterie van Oorlog of het Ministerie van Justitie zo.u ressor

teren. De Raad van State acht zelf deze vergelijltiag onjuist, 

q�bben doch de ondergetekende zou het meerL lèunaen waarderen, Indien 

de Ri:.ad van State zozeer van deze 0<1juistheid dmordrongen ware 

geweest, dat de Raad de overtuiging zou hebben gehul<ligd, dat

' deze vergelijking in de gedachten van geen weldenkend mens zou 

kunnen rijzen. 

Uit <le volgende (<lertle alinea van blz. 4) van het advies 
L..,� 

van de Raad van 3tate blijke. dat de Raad er àe ·,eepl�t2r aan
_ _).) 

�2'::� f..J� '8rt dat �e Binnenbndse :Veiligheidsdienst e11è:Hge8! swi- � 

��r het l'.inisterie va<1 Justitie, aangezie-1 dat Ministe

rie en het daar.:mder ressorterende O!)Cnbaar Ministerie krachtens

het Wetboek va1 Stra'.:'recht geroepen zijn ook politieke misdrijven 

op te s,:oren en te vervolgen en mèt de poli tie over de gegevens 

van de criminele voru:lichti.n �sdienst-beschikk�n, t.:-ezicht houden

over verbode1 vereniein_:en en de vreen,delin-:endienst onder hun 

bevelen hebben. 

De ondergeteken ·e veroorlooft zich even.,el zeer eerbiedig

op te inerke n, dat niets gevaarlijker is dan tli t, aangezien

inmerc., r.e ,Tustitie-au ori tei ten krachtens de Wetboeken v.:.,i Straf

recht en .,trafvor erin e; over executieve bevoegdheden beschikken.

Legt men de taak van een der inliohtior;endienaten in handen van

degenen,die ook reeds met deze executieve bevoegdheden zijn be

kl<oed, dan zal juist het �evaar van overschrijding en misbruik

van bevoegdheden niet denkboeldi zi,in. Hier koint nog bij, dat
1 

op het gebied van het inlichtin en- en veiligheidswezen een straf. 

reo ,telijke vervol · n.v, zelde·1 zo al ooit plaats vindt. Naar uit

wijzen van de practijk is de activiteit van de inlichtinge1- en 
veilieheidsdiensten er in hocfd:�aak op eerioht om de bestuurs-

- autorit�iten -
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auto riteiten de gegevens te verschaffen, welke voor het 

praotisoh beleid vereist zijn. Indien de Criminele Voor

lichtingsdienst over gegevens besohikt of komt te beschikken, 

welke voor het bepalen van evengenoemd beleid van belang zijn, 

kan het, naar de 

- ondergetekende -
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liggetld zou af.ja dan wamaear een 't'eiligheidadienat onder het 

Ministerie 'fto Oorlog of het l.tt.niaterie van .Justitie zou 

reuorte.ren. De 0aa.d YEll1 State acht zelf dalle vergelijldug 011-

juiat, dooh � do on,lergetekenaeJ11h:tH áJ11 YlllHgekDmen, 

� aa. .aau.d--c1•• 1p11erld.a
0 

aeMe.Nege haàèe seJ.a:ta11... 

Uit de volgende (-ierae alinea van blz. 4,) 'l'fln hst advies Tl 

de Raad ,n n State blijkt, dat de ttaad er ile voorkeur aan geeft Il 

dat de Bill!lealandse Veiligheidsdienst ondergebraoht sou worden 

onder het Ministerie van Justitie, aangezien dat Ministerie en 

h·t daaronder reaaorterende Opeobe.nr Ministerie krachtens het 

Wetboek van Strafrecht geroepen al.jn ook politieke misdrijveci 

op te spo!'en en te verwl ::en en mlt as poli tie owr de gegevens 

na de arim1nele voorUchtin -adienst beaohildcen, toellicht boude� 

over vcrb den veron,.gln '190 en de vreecdelin ·endiAnst onder hun 

bevelen hebben. 

De ondergetekenle wroorlooft zioh evenwel zeer earbiedig 

op te merken, da• niets ge,roarlijker is dan ,Ut, aangezien 

inmers le Juatiticautoriteite� kraohtena de Wetboekeo van Straf. 

rooht ctt Str f'vordering over ceoutieve bevoegdheden beeohitklen. 

Legt ma� de taak van een der inlichtingendiensten 1n handen 
{!/'IC� 

vnn deg,neu, die ook reeds met deze,,rbe'l"Oe�eden zijn bekleosd, 

� zal Juist het gew.ar Tan overl!IOhrijding en millbruik nn b&

voegdh'ldeo niet &t'lkbceldig zijn. Hl.er 11:Dmt no� bij, dat op het 

gebied vnn het inliohtin •en- en veillgheidswezen een atrat'l'eoht, 

l1.1ke verwlein • zelden zo al ooit plaats vindt. Naar uitwijzen 

,mn de praotijk is de aotinteit van de inlichtin •en- en -reilig 

heidsdiensten er in hoofdzaak op gerioht om de beatuuraautori

teiten cl& gegevens te vermhaffen, welke voor het practiaoh 

beleid vereist zijn. Indien de Oriminele Voorliohtini,adienst 

over ge vena beeohilct or komt te beachilrken, welke voor het 

bepalen van evengenoemd belei 1 van be:1.ang zijn, kan het, naar d 
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liggend zou zijn dan wanneer een veiligr1eidsdienst onder het 

Ministerie van Oorlog of het Einisterie van Justitie zou 

ressorteren. De :aad van State aoht zelf deze vergelijking un

juist, doch het zou de on,Jergetekenp� juister zijn voorgekomen, 

indien de Rruld deze opmerkin, ac ,t<;rwege hadde gelaten. 

Uit de vol ;ende ( ·er,1e alinea van blz. 4) van het advies var 

de Raad v, n Sté> te blijkt, dat de �aod er ·e voorkeur aa n geeft dE 

dst de Binnenlandse Veili&?eidsdienst on•1ergebracht zou worden 

onder het J.linisterie van Jt:stitie, aangezien dat Mini.-;terie en 

h t daaronder ressorterende Openbaar Ministerie krachtens het 

.iet boek van .Strafrecht ge1·oepen zijn ook politieke misdrijven 

op te sporen en te vervel en en mèt de politie over de gegevens 

von de criminele voor 1i,":1tin sdien::t beschikken, toezicht houden 

over verb. '3en ver•.ni::;in en en de vree·:iilelin endienst onder hun 

hevelen hebben. 

De onderp;cteken le veroorlooft zici evenwel zeer eerbiedig 

op te merken, dat niets ;ev:rnrlijlcer is dan ,lit, aangezien 

h,ner::i 1 e Justi tieautori tei te•1 krachtens le :let boeken van Straf

recht e,1 . .itr f'vor lerinrr over executieve bevoegdheden bes hikken. 

Ler{t me•, Ie taa'.c va'l ,,en Ier inlkhtin•;endiensten iu handen 

v an de�nen, die ook reeds met le:::e b<:voe�:lheden zijn bekleed, 

dan zal juist het "ev-.!lr v:,n oversohri,jdin� '?n mi. bruik van be

voe lh•,,1en niet le·1kb el,1i • zijn. H •·r komt no bi,l, dat op 'let 

geèii•xl vr,n het inlic•,tin ,,n- ,·n v•,ili,•.h•:idr.mezen een strafrechte, 

li 'ke ,,,.,rvol in zel,len '.<O al ooi!. pl at::: vin,lt. -�aar uitwijzen 

van Je praotijk is ·Ie a"tivit,,it va" e inli ,htin en- en veilir,

heirb·liensten er in hoo dwaJ� o, ·,.ericht 011 de bestuursautori

teiten do "<:"'even. t,: vi,rsch,, l'e'l, ,,elk" voor hi,t ;iractisc 

bel il verei. t zi ic1. In liun le Criminele 'Toorlichtin sdienst 

ov·,r ge vens hese ikt of komt te beschi 'een, welke voor het 
bep..i len van evengenoemd be lei 
menin 

van belan;• zijn, kan het, naar de
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ondergetekende, geen enkel bezwaar ontmoeten, indien deze dienst 

. · stelt deze tevens ter beschikkinpLvan de belanghebbende inlichtingen-

diensten. Uit het vorenstaande blijkt - zulks naar aanleiding van 

de opnerking van de Raad van State, vervat in de vierde alinea 

van bladzijde 4 van zijn advies - dat terecht in het ontwerp een 

afzonderlijk hoofdstuk werd gewijd aan de verhouding van het 

Openbaar Ministerie en de politie tot de inlichtin cen- en vei!l:ig

heidsdiensten. Ofschoon de taak van de Justitie (staande magistra, 

tuur) en de politie vele raakvlakken heeft met die der inlich

tingen- en veiligheidsdiensten, acht de ondergetekende het der

h1ll.ve principieel geboden terzake een klaar en duidelijk onder

scheid te maken. 

Hier komt nog bij - de onder getekende moge dit opnerken 

n.a.v. het gest,lde in het slot van blz. 4 en de eerste t11ee

alinea's van blz. 5 van het advies van de aad vso State - dat 

h1).., het bestuurlijke karakter van de politiedienst wel i'1 het oog 

moet worden gehouden. Uiteraard moe� het optreden van de politie 

wortelen in het recht. Reohtsverwezenlijking is echter evenzeer

taak van het bestuur als van de justitie, terwijl het onjuist is 

l te stellen, dat de handhavin,1, van de openbare orde, welke tot de 

taak der politie behoort, identiek zou zijn aan de handhaving 

va1 de rechtsorde. De handilaving van de openbare orde kan verder 

gaan dan de handhavinr, der rechtsorde. Behalve een naUVle band 

tussen de justitie en de politie zal de rechtstaat een nauwe 

band tussen het bestuur en de politie evenmin kunnen ontberen. 

Het gehe· me karakter vi:.n het optre len van de inlichtingen

en veiligheidsdiensten vermag naar het oordeE·l van de ondergetekm 

de, welk oordeel af\vi,jkt van de zienswijze, door de Raad van 

'tu te ont"ikkcld in ,ie derde ulinea v ... � blz. 5 van zijn advies, 

aan het vorenstaan Je geen afbreuk te ,1oen, Anrlers hart het optreder 

van rechterlijke en politieorganen, die met executiAve bevoegd-

- heden -
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heden zijn belast, zijn de inlichtinr;en- en veiligi1eidsdiensten 

zoals ook 09 blz. 2 en 3 van het rap!?()rt van de Commissie-Prinsen 

terecht wordt gesteld, uitsluitend bedoeld als een apparaat, dat 

de 'legering o-, de hoogte houdt van elk streven, elke propaganda, 

alle toestanden en alle handelingen met de daarbij aangewende. 

of beschikbare middelen, welke gericht zijn tegen of gevaar kun

nen opleveren voor de openbare orde, rust en veiligheid in het 

Koninkrijk in de meest uitgebreide zin. Bovendien zal de R�gerin 

moeten kunnen beschikken over een apparaat, dat ervoor zorg 

draagt, althans bevordert, dat de nodige preventieve beveiligings 

maatregelen tegen staatsvijandige 9enetraties ,,orden getroffen. 

J,<et andere woorden, cle inlichtinJ?;en- �n veiligheidslienste11 heb

ben uitsluitend tot it;1E.k de r.egering voor te lichten omtrent het

geen er 111 het op�11baM ef in !,ei, verèerge11e plaats vindt en 0"1-

trent het beleid, dat dien:,angaande in het belar:g van I s Rijks 

veilig�eid mogelijk en het meest passend moet worden geacht. Het 

moet toch in h1t Nederlan lse St atsbestel als vanzelf'sprekea J 

worden beschouwd dat deze inlichtinge1- en veiligheidsdiensten· 

executieve bevoeg•lheid ten enenmale missen. �et de ondergete

kende derhalve ontraden de Binnenlandse Veilignci 'sdienst onder 

te brengen on3er ,e Minister van Justitie, evenzeer moet hij ont• 

raden deze dienst te l0 tc, ressorteren onder de A'.iniater van 

Oorlog, zoals de Raad ven St ... te op blz. 5, vierrle olinec van 

zi.jn advies in ovcrwegin,· geeft. Ongetwijfeld heeft de )/inister 

van orlog evenals de :·inister van '..'urine behoefte aan een in

lichtin endienst, clo h deszel!'s activiteit behoort voornamelijk 

te li�en op het zuiver militaire te-rrein, gelijk de Commissie

Prin ,en dit o,2.Îilz. 6 en 7 van haar rc.tloort h eft ,11ingegcven. 

De ondergetekende veroorlooft zich evenv;el hi rbi,i de op

merkin te maken, dot hi�i het inwinnen en vurzamelen van in
lichtin en ten behoeve van het uitoe,'enen van het militair

- gezag -
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getlll8 en het handhaven van orde en rus/slechts bijkomstig 

acht, Inmers is het militair gezag eernt na afkondiging 

van de staat van oorlog of de staat van beleg voor de open.,.� 

"1 bare orde mede :Uerantwoordelijk, De staat van oor log en de 

staat van bele�men � sleohts sporadisoh voor, tel'"liijl 

deze nog meer op de achtergrond zullen geraken, indien, zoale 

in het voornemen van Uwer Majesteits Regering l>,gt(a.e thans 

met Uwer L!ajosteits maohtiging bij de Raad van State aan

han�ig zijnde ontwerp van wet ter uitvoering van artikel 

196 der Grondwet het Staatsblad�bereiken,�dergetekende 

kan dan ook niet de menin - van de Raad van .St tejaelen, dat 

de General: Staf le inlichtin3en in ieder geval zou moeten 

hebben. �UXDJ!J.BIHDIOCliu:l:D:rcata::iuclte:tJdmgbuca:i'xxxxxx 1 

Evenmin kan hij inzien, dat de geheimhoudibg�et best ge

diend zou zijn, indien het verzamelen daarvan van hc,t begin 

af bij de Generale Staf zou berusten, Integendeel is hij de 

m mening toegedaan, d at nu het afkoniligcn van de staat 

van oorlog of de staat van beleg � meer nl}ar de achter

grond wordt verschoven, de geheimhouding het beste gediend 

pal zijn, indien de binnenlandse civiele t� van het 

inliohtingeo- en veiligheidswezen bij het Departement van 

Flinnenlanilse Zake,i wordt on lerp;ebracht, 

Op blz, 6/:_an zijn advies stelt de Raa d van State 

terecht, dat on,lerscheic} g_emuakt moet worden tussen het 

inwinnen van inlichtin .,en en het distribueren(� 

meent de ondergetekende)dat daartussen in de praotijk i:iiet

een grote �scheiding gemaakt k�n worden, De distributie 
l.,.,.Jl,� en vombinatie v-<>n gegevens inmers .-1. "ree lal aanleirling 

zijn tot nieuwe onderzoekin ·en of tot voortzettin, of aan-

- vulling -
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vulling van reeds op gang zijnde. Dat voor het inwinnen 

van inlichtinee1 een straf gedisciplineerde hi�archie onder 

eenhoofdige leidin� moet worden geschapen, kan de onderge

tekende ebenmin onderschrijven. De taak van de inliohtingell

diensten is niet anders dan waarnemen, combineren e�rappor

teren. Indien dit grondbeginsel in het oog wottdt gehouden, 

zijn politie,istaat-toestanden
.}

ook in beperkt formaat en 

beve1�i):;9i911 ia eéw lav.i •sltill&ti C t&"*5ürten ZÛÎ!éfi gääft. 

Hetgeen de Raad van State op het slot va11 blz. 6 en or( 

blz. 7 van zijn advies uaar voren brengt kan de ondergetekende 

in het algemeen onderschrijven. De door de Cournissie-Prinsen 

aanbevolen Conrnissie van Coördinatie zal in deze in de be

hoefte voorzien. Dat de onde:rgetekende echter de mening, dat 

de resultaten van deze cc:amissoriale arbeid behoren verwerkt 

te worden door een in militair verbancl geplaatste inlioh

tio�norganisstie, niet kan overnemen, mooht hij in het voor

gaande reeds tot ui tdrukkiog brenger:i. In dit verband moge hij 

tevens eerbiedig Ofllllerk n, at de samenwerkin" van de inlioh

tir:i3er:idiensten met de recherche - hoe zeer ook nodig en wen

selijk - naar zijn oordeel niet doorslaegevend is om bij de 

nasporingen de beperkinr;en, di,. een rechtstaat geboden zijn, 

(/j�'-/ 1:. te waarbor en. Onderlinge samem1erking en daardour �role 

lh--,,._ !x". van de m
r

:_erkende'}P""'e
-"t

z
_?
nde democratie � 'Z• 

eve·neens Ma uitnemend\ ��eze samenwerking, zowel 11'7het

- inwinnen -
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inwinnen als bij het distribueren van de inlichtingen, wordt ia

vrijwel elk artikel van het ontwerp-besluit voor elk niveau voor

geschreven. Aan deze werkwijze geeft de ondergeteke nde de voorkeur

boven een onder éénhoofdige leiding in militair verband, De onder

getekBnde blijft van oordeel, dat de rijk geschakeerde indeling 

van de overheidstaak en de belangrijke civiele aspecten, welke zid:> 

daarbij voordoen, in het systeem van het �ntwerp-besluit het best

bewaard zullen blijven. nove ndien veroorlooft de ondergetekende

zioh zeer eer bi, ig op te mCJr ken, dat dit systeem reeds sinds de 

oorlog gevolgd wordt en d at zich de.ar bij tG>t dusver, cv: ns In ,,._ 

�al:uti i U;:1�., alleen het gebrek aan samenwerkin.-. 

xi:llil deed gevoele'l, Terecht wil het ontwerp-besluit hier dan ook 

in voorzion.f.:,eenszins� bedoelt het ontwerp specie.al tegen 

bestaande of dreigende politiestaat-practijken ven de inlichtingen

en veiligheidsdiensten een d am op te werpen. Het is de ondergete

ken·le niet gebleken, dat deze diensten zioh ·daaraan schuldig maken, 

nooh dat deze diensten, naar hun huidige en door he t ontwerp-be

sluit te bestendigen organisatie, gevoar :t.0uden lopen daarin te 

vervallen. 

De.artegenover staat als waarschuwen' teken het voorbeeld van 

de Russische inlichtin ·endienst, welke in beginsel juist georgani

seerd is op de wijze, welke de R"ad va'l State thans ook voor ons 

land voorstelt, namelijk in militair verb·nd onder éénhoofdige 

leiding. Het is Je ondergeteken,le moeilijk verklaarbaar hoe de 

Raad van State met dit voorbeeld voor ogen een organisatie in 

militair verband kan aanbevelen, nu ook de Re.ad anderzijds de

waarde van een behoorld.jk gev1aarbor�rle rechtstaat terecht hoog 

1.anslaat •. 

De Raad van State m akt op blz. 8 van zijn advies met reden

enige opmerkingen over de aanhef van het besluit. Ten dele zijn de

ze een gevol_ van - een -
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imrl.nnen e.a2àJt distribue.rea van de inliohtinge11• wordt 

in vrij,Jol elk artikel Ta"l het ontwsrp-bealuit voor elk 

niveau \'OOrge,sohrevea. Aan deze werbd.jze geef't de onder

geteke:ide c1e voorkeur boven eou onder ééabootdige leidiQi 

in militair verband. De ondergetokeade blijft na oardeel. 

dot� de rijk gesohakeet"de indeliag na &i over

heHlstae.k en ae telnngrijke oiviele aspeotea, 'IDlke zioh 

dlla.rbij voardoen,in het ayateemifllàt 1n het Olltwrp-bealuit 

� het beat beweard zullen blijven. Bove!IMen 

vs-oorloott de ondergetekende zich mer eerbiedig op te 

mek6\'.!, dat Mt ayetee.1 sinds de oorlog\reeds gevolgd wordt 
zigh daarbij 

en tt?.tLtot dusvar, evenel.i in :ifogeland tijdens de oorlog, 

alleen het gebrek aan semeowerldag Ülidl desd gevoelen, 

Tereoh+ wil het ontwerp-besluit hier dan ook in voorzien. 

Ge ?'lcdtis ec.'lte" bedoelt het ontwerp speoioal tegea beetaaade 

or dreigende politiost'.l.llt-praotijlcen "ftln de inliohtingen- Gil 

veiligheidsdiensten een dwn op te werpen. Het is de onderg<,-

d:v1r�ao �hul' -; mo.k n, :iooh dat deze diensten, oaar hall 

hui �ge et! �C\r�t O'ltwer. ·-besluit te bestendigea or�nisatie, 

D,, rtego-,ov�r staat o.ls wae.rsohuweod tel!l9n het h , iat late 

voorbeeld �"- ,1e Russ:bcho inlichtingendienst, welke in 

b•'.;insel�lnisool'tl ls o > dem.Ma: wijzo, welke de Ra.ad 

v:-n ,;t te !hun o<l': 1,•,o ons land voorstelt, namelijk in 

mil· tair Vtr bo.'!c1 onder éóllhoofdige lei ling. L.

- sen -
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inwinnen al.s�t distribueren van de �nlichtin�en, wordt re / 
in vrijwel elk artikel vo.n het ontw,rp-besl uit voor elk 

1 

niveau voor geschreven. !.an deze w
,
e1rkwijze geeft de onder

getekende de voorkeur boven een onder .ltfnhoofdige leiding 

in militair verband. De ondergetekende blijft van oordeel, 

dat � êli« • ... de rijk gEfochakeerde indeling v·an de over-

heidstaak en de belangrij� civiele aspecten, welke zich 

daarbij voordoe':,in het ,systeem� het ontwerp-besluit 

i w 1:uier81Jl 1;,�1 het bes4 bewaard zullen blijven. Bovendien
i 
I 

veroorlooft de ondergetekende zien zeer eerbiedig op te 

merken, dat dit systeen oinds de oorloJàreeds" gevolgd wordt 
'4/.-"-.J.-

en dat�ot êlusvlr, evenals in ·:ngeland tijdens de oorlog, 

alleen het gegrek aan samenwerking ;.d,r deed gevoelen. 

Tereoht wil )'let ontwerp-besluit hier dan ook in voorzien. 

Gfjenssios echte� bedoelt het ontwerp speciaal tegen bestaande 

of dreigende politiestaat-praotijken van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten een lD.m op te werpen. Het is de onderge

tekende niet gebleken, dat het deze diensten zijn, welke zicL 

daar11an achul,li'! mo.ken, noch dat de�e diensten, naar hun 

huidige en �"'net ontwar ->-besluit te bestendigen organisatie>

gevaar zouden lopen daarin te v,•.rvallen. 

D- ,rtegenover staat als waarschuwend teken het eer::eht&

voorbeeld van de Russische inlichtin�endieno.t, welke in 

beginsel georganiseerd is o o _,�wijze, welke de 11aad

van .;tnte than ... ook voor ons lanrl voorstelt, nam.lijk in 
Il 

militair verband onder eenhoofdir,e lei lin • 

'l'erec ht maakt de 1ao.d van vto.tel e&� ,merkin�over de 

aanhef van het besluit. 'l'en ele zijn deze een gevolg van 

- een -
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een abuis bij het oopi&ren van de bijlage van het rappprt 

' � 
van de Gommissie-Prinse<1. De considerans � ie 111i• ge 

... lnai, naar voren �ié::t' terwijl na ''De Raad van State

gehoord(advies van 21 Juno 194-9, no. 66)" volge� 

rap""t van Onze Minister-President van Juli 1949, No •••• 

�� /eet systeem dat de Raad van State in de vijfde alineaf:oor-

/Jr,..,_l.-4 IJ h,.... � .._ 1A,� 
stelt, heeft reeds in de Comnissie-Prinsen een punt van over

/ 

weging uitgemaakt, Het besluit zou daardoor aanmerkelijk 

�ekort kunnen worden:_) 

,,,.::::--- eqhter 
( ue ondergetekende betwijfeltLof ook de duidelijkheid 

en overzichtelijkheid daarmede eediend zouden zijn. In het 

in het ontwerp gevolgde_ systeem kanen thans de taak e�rk

wijz{._ van elke dienst afzi:inder lijk duidelijk tot uiting. Of

schoon het ontwerp daardoor soms in herhalingen vervalt, 

meent de ondergetekeode Uwer J,!aje/steit eerbiedig in over

we:ng 
*

het gevolgde systeem te handhaven.

HOOFDSTUK I. 

De C)ndergetekeode moge U .er Majef stei t eerbiedig it1 overweging 
Il 

geven de naam,1Binnenlandse Veiligh,'1.dsdienst te. handhaven •

Deze naam toch geef't het wezenlijke van de taak van deze dienst 

aan. Haar activiteit is uitslui tend gericht op de veiligheid 

van de staat zonde" deze evenwel - de ondergetekende mocht 

dit reeds eerder opmerken - zelf met executieve middelen te 

kunnen bevorderen, Bovendien doet zich het bezwaar gevoelen, 

dat de naam Binnenlandse Inlichtin,,endienst bij afkortine 

(JJ.I.D.) ven,arrin '. zou opleveren met die van de Buitenlandse 
C-11-I.. 

Inliohtinge1_ dienst. Tenslotte -Re°ef't de tot dusvt::r gebezigde

naam Centrale Veiligheid- ,J,ensf' ni11J111er voet gegeven aan een � � 
� 

vergelijk!ng met de voormalige Duitse Sicherheitsdienst. 
,, 

- ne -
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komt derhalve uitsluitend neer op een 
{ 

'1De naamsveranderin 

\ 

vervanging van het woord ·•centrale" door "Binnenlandse". Deze 

vervanging is een gevels van de omstandigheid dat de Centrale 

Veilighei�enst onder het onderhavige besluit, indien het 

Uwer Majesteit zou behagen dit te bekrachtigen .J geen centrale

plaats meer zal innemen. 

Artikel 2. 

Ter tegemoetkoming aan het bezwaar van de Raad van State, 

ware de bestaande tekst als eerste lid te handhaven, terwijl 

daaraan v1az'c toe te voegen een nieuw tweede lid, luidende: 

"De Dienst bezit generlei executieve bevoegdheden''• 
---

Art. 4-, jo. artt. 12, 19 en 26. 

Het komt de ondergetekAnde niet weni;elij'� voor, de bevoegdheid 

aan de Buitenlandse Inliohtin ·endienst in artikel 12 gegeven 

uit te brei,1en tot ,e andere inlichtin::en- en veiligheids

diensten. Deze bi,izondere bevoegJheid van rie Buitenlandse 

Inliohtin ·endieni;t vindt haar gron 1 ui ts.lui tend in de behoefte 

aan bijzon:lere vertegen11oordieers aan diplomatieke posten in 

het buitenl&nd • 

1,rtikel 5. 

JJeze bepaling heeft naar het oordeel van de onrlergetekenrle 

�ezenlijke zin, De hoofden van rie inlir.htingendiensten moeten 

�./ l.. ........ �J
inlichtin en ervbro1nen' unnenoeschm·men. Zo kunn n inlichtinf 

gen)aan de eis"1 verantiloordelijke V.inister �n verstrek�,
' � 

0 

�l met zodanige •.vaarborge�ingd, dat deze in de o�igi-

nele vorm ni•,t zulltn worrien door i:;e ven. Zulks klernt te meer 

ten aanzien van de bronnen, viaaruit rie inliohtin en afkoms.tig 

zijn. 
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Artikel 9, 

Op grond van overwe".in.:en van pra,::ti,;ch beleid heeft de 

Commissie-Pr in .en geadviseerd de Bui tenl.a ndse In lichtin "en

dienst onder de :·inister-.t'resident te laten blijven ressor

teren. :•et de <, ad van State i3 le on ergett:kenrle intussen 

van oordeel, dat in plaats van "''inister--'resident'' ware te 

lezen: ''!-'inister vt n .. l3emene Zaken. Zulks ware eveneens te 

donn i·1 ,ie artikelen 11, 12, :U.. en 15, 

..- , ikel 10, 

Te.::,-en de door le .aad v; n . .;tet. annegeven redactie bestaat 

bij de on :ergetek :"}c]e ;,. en b-:,zwhar, !Iet ontwerp v,grc�dien

overeenkornsti I gewij �i6d. 

Artikel 11, eers e li ,. 

De reden Vun ·Je· e bepalin is, dat de naam ,uitenlandse 

Inlichtin en•lien:;t in correspon,lentie en an<lerzins zoveel 

mogeli,i:c moet 1·,orden vermeden, zodat het ,.enselijk i:;, het 

hoofd van cle dien ,t ander..; aan te duide� • 

,crtikel U, vierde lid, 

De hier bedoelde maatre;;elen zijn beveiligingsMaatre ·,elen 

met betrek't:in?, tot de ·eder lundse vcrtegenwoorr1igin ·;en in het 

buitenland. De ondero;etekencle moge Uwer J.:ajestei t eerbiedig 

in overwe -in geven deze bepulin te hanJhuve1 • 

. u-tike 1 l2, tweede 1i ,. 

In pL<1ats van "vorige lede�·· ware te lezen ''het vorit;e lid'', 
./t'V, 

Het ontwer ,is dienovcree nko· ,,,ti 
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oanlei 1ing zal eeven tot uiterst moeÜijke verhoudino;en 

kan de ondergetekende niet inziétn. Integendeel verwacht hij 

hiervan een vruchtbare samenwerking. let artikel ware dan ook 

met inachtneminR van evenbedoelde verbetering, te handhaven. 

Artikel 15. 

De onderstreping waarvan c1e aad v,,n State gewag maakt, 

heef't de onrlergetèlrenrle · in het on.twerp ni-e.t_ kunnen ontwaren. 

1 s Raads opmerkfog berust vermoedelijk op een abuis • 

Artikelen 17 en 24. 

De door de Raad van State uangegeven redactie van artikel 17 

acht de onc1ergetekenJe een verbeterine. Deze redactie ware in 

het ontwerp over te neme'!, terwijl tevens artikel 24 in over

eenkomstige zi'l ware te wi.jziqcn. De opmerkin van de �aad van 

State ten �anzie'l van artikel 24, sub a, onder 3, nl. dat het 

onjuist ;r,eaoht moet vorden dat de specif'iek militaire inlich

tin,•endienst ree& i: tijd van volkomen rust ·,egevens gaat ver

za1Jelen ter fine vun gebruik bi,i ordeverstoringen in geval van 

staat van oorlog of staat van bele.;;, onderschri,ift ondergetekend, 

eaarne. Het komt hem voor dat de !'inistt:r-Presi<lent als voor

zitter van ,Je Co missie va Co�rdina tie het juiste beleid ten 

,Je;;e kan bevorderen. Intussen ka·1 ren bepalin" als rle on !erhD.vi,:!t 

bezwaarlijk ui' het ontwerp worden gemist, cangezien le ·,vet van 

23 Mei 1899, :;;. 12;!, het militaire P,eza., in geval van staat van 

oorlo • of' van hele· mede verantwoordelijk maakt voor de handha

vin vu·, •le one!'!:,are orde, ru�t en veilir;hei'l en artikel 13 

dier wet zelfs 

- spreekt -
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ea11leidi11g zal geveo tot uiterst moeilijlce 'Nl'houdingen 

kan � 011dsrgetelcBl1de niet 1!1.Zieft. I11tepodeel verwaoht bij 

hiervan een vruchtbare aamelll'lerk:1ng. Het artikel are da11 

ook met inachtneming van eve11bedoelde verbetffiiag, te hand

haven. 

A:-tila,l 15 •

De onderstreping 'IBIU'Vnn de Raad vn11 State gewag maalct, 

heett de ondergetem�de in het 0t1twerp 111et lcuaea oot-area. 
��� 's Rllads o,:merking -ta\. den Nli op een abiûa ...._,.n.

De door de RJiad van State aqtgeven redaotte 911n ar�bl 17 
wre 

acht de oadergeteli:ende een varb&tering. Deze redactie ta lil 

het ontwerp overte mmen, terwijl tevens artibl 24, 111 over

eenkomstige zin ware te uijzig-,11. De opnerld.Qg van de Baad 

van State ten �ruuden van artilcel 2�, sub a, onder J, 111.. dat 

het onjuist geaaht coet 'IIOl'den aat de specifiek mlUtai.re 

inlichtinp:endienst .reeds in tijd YBa volkomen rust IISffetla 

3'Vlt ver.za<1ol&1 ter fine van ge'bl'aiJc bij ord-atori11gea 

i:n geval v n ete.at vari oorlog o" staat van beleg, 011deraohrijf 

ondergeteke(tne g arne. Het laxnt hem TOOr dat de Miniater

Presi e'lt alo voor z1 tter von de Oormnissie van OoG.:-dinatie 

het juiste belei,l ten deze kan bevorderen. Intuuea bn een 

bep:11ing alo de on,lerhavige benaa.rlijlc uit het ontwcp 

worden ga,iiet, iungozl.on i!e \'let vnn 23 JJei 1899, S 128, het 

militaire gezalt)ndde verr,ntwotl"delijk maakt voor de baadhavil\;. 

na de openbare orde rust en veiligheid ea artikel 1JLzel1's 

- spreekt -
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Artikel 15, 

De onderstrepin-; 

heeft de 

's Rnads 

Artikelen 17 en 
-r-

eilijke verhoudingen 

Integendeel verwaoht hij 

dan 

hand-

het ontwerp niet kunnen ontwaren. 

ook op een abuis berusten. 

De door de Raad VE.n ;Ötate a81lglgcven redactie van artikel 17 
I 

acht de on'erg/tekende een verbetering. Deze redactie4,�in 

z:,_� 
het ontweri> over�, terwijl tevens artikel 24- in over-

eenkomstir;e /i'l ware te wijzi,c;en. De opmerkinv. van de Raad 

van State ten anzien van �rtikel 24-, sub a, on ler 3, nl. dat 

het onjuist "eacht r.ioet worden dat de specifiek miiitaire 

inlichtinrendien..;t reeds in tijd vun volkomen n.:st gegevens 

g,iat ver2<ll1elen ter fim: vo.n r;obruik bij ordeverstorinF,en 

on eeval v, n st�ut von oorlo o · st ,at van bele::, onderschrijft 

onder -:ott:ken le .; -.ll'nc. iet komt heon voor dat de l'inister-

Presi ·e'lt als voor j 1 ter vo.n de (ommissie van �tlrdinatie 

het juiste belei 1 ten leze kun bcvor 1eren. Intussen ialn een 

bepalin · als cle on er '-1avj ;e bezwaarlijk uit het ontwerp 

v,orden ;::en.ist
.) 

a.,>.nJezi-:n le 'et van 23 .ei 1899, 3 1213, het 

militt.ire ee� ,f_nedt ver ,1t,,oordeli,jk muakt voor de handhavin:; 

van <le openbfil'e orde,. rust en veili•;heid{en artikel 13fe1rs 
�0 

- spreekt -
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spreekt van het instellen va�heirne politie. 

D e  bepaling in artikel 24, sub a, onder 3, ittJ'bedoei/het 

militair gezag in de mogelijkheid te stellen terzake voor

bereidende maatregelen te treffen. verigens moge de onder

getekende niet nalaten eerbiedig op te merken dat het hem 

niet d�� �
s

���
or de Raad van State geopperde

bezwaar � met d9 algemene beschouwingen van bet 

� van de Raad vc,n .State, houdende dat het wenselijk is 

alle inlic •iinr;endiensten onder eenhoofdige leiding in 

militair verband te brengen. 

Artikelen 18 en 25. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad van tate 
�f� 

,-
L ·· � de ondergetekende/in overwep;in'i
.�

tikel 18, eerste
�L� 

lid, te �ofd van de Marine Itµiiohtingen Dienst 

ressorteert onder de chef van de �'arinestaf; hij is aan 

Onze J.'.inister v&n 1·arin,· verant...oordelijk en stelt hem, 

ook uit eigen bewegin ,, bij voortduren op de hoogte van 
,, 

al hetgeen van belanc; kan zijn • 

+rtikel 25, Yerste li1, koml te luiden: Het Hoofd van de
- t ll 

Mili tai.re Inliohtin�en Dienst ressorteert on.ier de chef 

van de Generale S�af; hij is verantwoordelijk aan Onze 

Minister van Oorloa; en stelt hem·,ook uit eigen beweging, 

bij voortdure1 l?P de hoogte van al hetgeen van belang kan 
,, 

zijn. 
-tJ }. iL 4A. <l fu.._ LL. .. .:\..__ 1 Q •, ', t.. -./f-- . . , _ r::-:::.-::-:::, 1 

• ,ri,t u1tv11.sselen van gegevens op lager niveau�geregeld 
fi.M..t, '.••,�\ �(._ tf..c f V 5 17_t11u.tl 

, 1..•. ...; l.,.,,._k � \ . in artikel 30 va1 het ontwerp.

,f ( � d.L 4-4.....C�� î I.U� (.. (./_ tl.
v;t,_.y�� �L

1 
/t,,.(}-�< ��(. 

�� � 
- Artikelen 19 en 26 -
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De vraag door de Raad va� State ten aanzien van het tweede 

lid van deze artikelen gesteld, beantwoordt de ondergetekende 

ontkennend. In het derde lid behoort inderdaad artikel 12, 

tweede lid
...,

te ,,..,rden eangeh:-ald. Het ontwerp J:-s dienover-

eenkomstig .gewijsigà" "t 41,t.i '-!, • 

Artikelen 22 en 29. 

Overeenkomstig de wens van de Raad van State worden ingevoegd 

na "organisatie" de woorden: de werkwijze. _._. fU�
J 

l. (� � 

,.�, "': ' .• .r !:� .L:,.t./;t_ :. ,t ( \ .:� 4-... 7: h (.-{4::t 

IDOFD3TUK VI. 

;---·-
_./ 

,Artikeis31 e.v.

Dat de Raad van State in dit hoo dstuk eenzijdighei<l meent 

te m oeten ontY1aren, berust[op een mi3verstand. De strekking 

v-.1n het on twerp-hcslui t toch is geen an lere dan llli� r egel:e11 

w...- de t"ak; de organisatie, de werkwijze en het beheer.van 

de inlichtingendicnstfln[Het zou in het besluit niet op zijn 

plaat ; .ijn dl,arin te regelen de wijze waarop de /usti tie 

op de hoogte wordt gesteld van gegevensJwelke bi: de op

sporin · en vervolffing van strafbare fei tet1 van belang zijn, 

Zulks is i1mners in het V/etboe,: van Straf�-de Wet op de 

Rechterlijk· Organi ,atie en het Beleid der Justitie en t.... 

andere wettelijke reeelin ·en vastgelegd. Bovendien acht de 
;...,ü-<- rl(. 

on·iergeteken1e het vun belang�ndaoht van Uwe Najesteit 

fut\k� .. � te · n, dat de verschillen le inlichtin�en- en 

veiligheidsdien8ten hun medewerkery1voor het allergrootste 

deel binnenslanas\'IIIIU aantrekken uit de gelederen van de 

- burgerlijke -
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burgerlijke en militaire politie, wier verJliohtingen als 

opsporingsambten� in vorenbedoeld/ we�uwkeurig zijn 

vastgelegd. 

Artikel Jl. 

De verplichting, in dit 
_
artikel beerge:eg�wordt geenszins

beperkt door de bepaling van artikel 35 hetwelk de mogelijk

heid biedt voor de Minister van Justitie onderscheidenlijk 

de ohefs van de gemeentelijke poli tiekorpaen en de Colllll!lndant 

van het Wapen der Koninklijke Jfareohauasee om voor te sohrij

ven op welke wij��dedelingen dienen te worden gedaan. In 

stede van ve'J.B�oeilijkheden i� 
0

àc pxact!Jk verwacht de onder· 

getekende van deze bepaling een gunstige uitwerlcing. Over

eenkomstig de wens ven de Raad van State word�tikel 3.L 

in plaats van Prooureur--Gener:S:-1';�s-Generaal. 
11 ) ,, ,, 

---1 
"

\ / Artikel 32. 

� C De bedoeling van dit artikel is te

werkzaamheden van de inliohtin·llln-

I ' 

�Jdat de�

en veiligheidsdiensten 

.. v.
,, .. _� 

ai.et dan op omzichtige wijze worden doorkruist door ingrijpen 

van de justitie
._ 

Uiteraard blijft de bevoegdheid van het

�eohtshof om/een vervolging te gelaten onverlet, Intussen

meent de Ondergetekende_, dat ook in dat geval voor de betrokke 

inlichtingen- of veiligheidsdienst de gelegenheid zal be

staan door tussenkomst van het Openbaar Ministerie het 

nodige overleg te plegen, De bepalin� van artikel 3 eerste 

lid, geldt mede voor de Minister van Justitie als tfoofd van 

het Openbaar Minister:� ,let.-kollft;.-de-O'!Me-getekun-e voor,

dat zulks- geen -bezwaaT -"be oeft-op e :evereo,-vermtts-de 

J!inister-va11--Ju_;ti tie. volgena ar.tikcL.-34---,-d-ercle-li-d-onè.er f, 
·' 

- in -
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in de timinissie v.an ,�r.dinatürve'!"te-genwoontiga �a. Uit net--------------
vorenstaande vol�t mede, dat het geenszins de bàdoeling is 

de Minister van Justitie buiten de inlichtin-,endienst te 

houden, 

Artikel $ tweede lid, 

[ De betekenis van de woorden "uit eigen beweging'' is deze,

� dat de hoofden van de inlichtin en- en veiligheidsdiensten 

uit eigen initiatief, dus zonder daartoe opdracht te hebben 

ontvangen van de MinisterJaan wie zij verantwoording schuldig 

zijn, zich tot de Procureur-Generaal fgd, Directeur van 
� 

,,, 

• 

Politie o�e Officier van Justitie kunnen wende� 

Artikel 34, eerste lid, 

De bedoeling van de 'mmissie van Coördinatie is lcngs de 

weg van onderling overleg tot de nodige samenwerking zowel 

2!.lderlineJtussen de inlichtin ,en- en veiligheidsdiensten als 

met het O penbr.ar Ministerie, de Procureurs-r,eneraal als 

fgd, Directeuren van Politie en de politie te komen, 

Het komt de oni!ergetekende voor, dnt het gezag van de Ministe1 

Presi ent, die als voorzitte1· van de fommissie zul fungeren i 

een "aarbor · z,.cl zijn 1dat de nodige samenwerking metterdaad

.arT word/;; vcrkreoen, In geval van ernstige strubbelingen 

zal de Minister-President de in kwestie zijnde aangelegenheid 

in de J[inisterraad of rechstreeks bij de betrokken Ministers 

aanh:,ngi�k�e�aken en tot een oploosins kunnen brengen. Een 

.k�voegdheid tot het geven van c.anwijzingen bezit de Corrrnissie 

derhalve niet,Rechystreek aanwijzingen zullen alleen de 

betrokken Jlini:;t ers kunnen geven. 

- Artikel 34, lid 5 -
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Artikel 34�;!. 

Inderdaa 1 zal d61, vice-voorzitter van de lrnmissie van C,ör

dinatie een bureau moeten worden toegevoe d. Deze bureau

werkzaamheden zullen evenwel zonder.a.:t(��oor ambtenaren 

van het Ministerie van Algemene ZakelfkÜÏÏnen worden verzorgd. 

Van ekn bureau in eigenlijke zin zal derhalve geen sprake 

behoeven te zi.in. De ëildal:gëliialmlbeaam:, dat op de schouders 

van de vieè-voorzitter een uiterst zware taak zal komen 

te rusten. Hij zal zioh daarbij evenwel geschraagd 

/, t;;;t:;� ,.,.1-(
7

weten door het geZf!,gF de Minister-Presmdent.

kunnen 

Artikel 36. 

De bedoeling van dit artikel is dat de uitgenodigde niet

leden zowel de bijwoning van een vergadering als het aldaar 

besprekeue geheimhouden. Voor de leden van de �omissie 

geldt artikel 35. De sanctie op het niet-naleven van de 

plicht tot geheimhouding is neergellegd in artikel 272 van 

het \'letboe;: van strafrecht. 

Artikel 37 • 

Met de Raad van .:lta te geeft de on 1er getekende er de voorkeur 

aan in plaats van "ondettekening'' te lezen: zijn -�-�kenii! 
,, � 

Naar de mening van de ondergetekende is op blz. 8 van het 

rapport van de Conmissie-Prinsen de Rijksrecherche terecht 

naast het iCorps !lijkspoli tie genoemd. 

)t:v...._ ,1:... /t: v. f á,.t V\ , (� ,. � j� . .. ... ·r.,.. 
1 

IA

j, .. ·� f- 1..lc t , .... , , • 

- De ondergetekende -



• 

• 

- 21 -

De onderget kende vindt geen aanleiding Uwer 

Majesteit in overweging te geven ook Hoogstdeszelfs 

Minister van Verkeer en Waterstaat het besluit te doen 

medeondertekenen. Weliswaar reesorteren onder deze 

.Minister diensten en in*tellingen, voor welke de inlich

tingendiensten van grote betekenis zijn, doch zulks ia 

eveneens het geval met an•lerafDepartementenjvan Algemeen 

�estuur. RecHetreek�bemoeienis met de inlichtingen

diensten heeft Twer Majesteits }linister van Verkeer en 

Waterstaat in el': geval niet. 

De ondergetekende moge zich�- ee;bi�� eroor

loven Uwer l/..ajestei tl'i�-�:erweging te geve� het ontwerp
t....._,., .. ..........:.. 

is gevoegd, me• àe 1-tlg!wgw besluit zoals dit hiernevens 
��J-l�ck.
wijziglngen, welke hierboven zijn aangegeven, te willen 

bekrachtigen. 

De l.'inister-President, 



No ................................... · 

Op de T001*aoht wa Oue llllliater-P:Nsla.a •• 16 Kei 

1�9, No. �Jl; 

0Nrlle1D9114e ctat het aoodsalcelljlc la aaalll'e Nlf'l• te 

nellea •t betreldd.ag tot de orgadaatie, de 1111'nijN, 

a. t..ic • ae .....,..,ldq •• a. iallohtiqn- .. mlig-

11e1a.a1eute111 

De Raad 't'lln State gehoord (aan.es w11 21 .111111 19/t.9, •• 66)1 

•• Juli 1,i.9, ao. •••• ),

ArWml 1. 

Br la•• Bia"laadse Veiligheidsdieast, reuorter"d oader 

Oase Ki.tater ftn Bhae111alldae 1.111:ea. 

if> 37940 - ''48 
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WiJ�uliana, b9 de gratie �ods.
· l<oning in der Nederla.ruifn, 

Prinses van Ora�e-Nassau,enz-,enz·,�· 

No .......... ..... ................... ........ . 

Op de voordracht van Onze Minister-President /,,.n Qnzo Mln� 
1 

Y&ll--Blli-ten-lan�atiti'e,-va1rl!i111?e1thndae-Zal«ltt-,-,,.n

OC!tiQg,_yan._ �l'i!le, van P:l.nanoi!n en van EoonQmi.aohe Zalcen; h.-...

/t /c,· l?Ytj }Jo Ïo y3/J 

-n6aad van State gehoord (advies van/'rlfYJ UD.&b ); 

"-�·-
1 

�J �-op hot nader rapport van Onze M:inis'ber-President van 

r 
Overwegende, dat het noodzakelijk is nadere regelen te stellen 

met betrekking tot de organisatisL à3 taak en de samenwerking van 

d, fnliohtinp;en-·�n veiligheidsdiensten; J, 

HEBBffi GOEDGEVONDEN EN VEISTAAN 

HOOFOOTUIC I • 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst.� 

/ 

Artikel l. 

Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst, ressorterend onder 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken, 

) Ee,( "3r tedlln van de Co�ssie had bemiaar t >gen dl3'1erme�,
�

· 
�

g
bal� dicnstdn" en "Binnenlandse Veiligheidsdienst•;; *j � er , 
vo°t'ksur aait,. �itsluitend vaq "inliohtingendie1111t(en) ile 1 • 

(!;i 379�0 · 'H 



No. 

L de werkwijze, 

Op de voordracht van Onze Minister-President� 

i•ei 194-9, Ho. 204-31; 

De Raad van State gehoord (advies van 21 Juni 194-9, no. 66 ); 

�nop hot nader rapport van Onze Minister-President van 

Juli 194-), no •••• ; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is nadere regelen te stellen 

met betrekking tot de organisatie,L<ii taak en de samenwerking van 

d, :bll.ichtinp,en-•:en veiligheidsdiensten; 1) 

HEBBEN GOEmEVONDW EN VER>TAAN 

HOOFOOTUK I, 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst, 1) 

Artikel L 

Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst, ressorterend onder 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken, 

' ) Eèn rer Leden van de Commissie ha(;! 1:iel!!Waar t �en de �meh "ve:Llig
heids dfonsten" en "Binnanlandso Vell.ligheidsdiena.t"; ldj f!P! er de 
voorkeur aan, uitsluitend va n "inliohtingendienst(en) te spreken, 

� 375"0 · ''18 
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Artikel 2 • 

.J. Do taak van de Binnenlandse Veiligheidsdienst omvat:

a. het inwinnen van gegevens omtrent allo personen, die van een

staatsgevaarlijke aotivitoit �f neiging d!Ulrtoe ten opziohte

van Nederland of mot Nederland bevriende buitenlandse mogend

heden blijk geven of hebben gegeven;

b. het :l.aninnon van gcgevcqs omtrent extremistische atrO!llingeni

o. het bovordoren van veilip,heidsmaatrcgelon in allo vitale en 

kwotsbaro ovcrheids- en particuliere instellingen en bedrij-

ven;

a. hot verrichten van al hotgoen voor eon goede functionnering

van do Binnenlandse Veiligheidsdienst noodzakelijk is;

o het onderhouden van verbindingen mot do overeenkomstige in

lichtingen- on veiligheidsdionsten van bevriende buitenlandse

-mogondhoden.

t .. , ln�t ,:'' 1 f ' ( t· t'' 7. .. ('

Artikel 3. 

l. Het Hoofd van do Binnenlandse velitp.,heidsdienst is verant

woordelijk aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken; hij stelt 

Onze Minister - ook uit eigen beweging - bij voortduren op de 

hoogte van al hetgeen van belane kan zijn. 

2, Onze Minister van Binnenlandse Zaken draagt zorg, dat hetgeen 

hom ingcvolee hot eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt 

doorgegeven aan ài.e Ministers, die naar de aard van de. 1a1n· toe

� .roUV1de -zorg bij do inliohtine;en belane hebben, 

- 3. -
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3. Onze Minister van Binnenlandse Zakon kan bepalen, lll'lt toestem

ming van Onze h�:)rbij botrokkon Minister, dat inlichtingen door 

of namens het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst rcoht

streolcs tor kennis van Overhoidsorganon en -diensten 110rden ge

braoht, 

�tikol 4. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan in overeenstemning 

mot do· hierbij betrokken Ministers on Overheidsorganen bi palen, 

dat bepaalde ambtenaren, ondor die Ministe.e of organen ressor

terend, onder verantwoordelijkheid van Onze hiorbij betrokken 

Minister of het hierbij betrokken orgaan, lnve.nninderd de uit 

hun ambt voortvloeiende verplichtingen, worden bolast met werk

zaamhodon ten behoove van de Binnenlandso Veiligheidsdienst, 

Deze werkzaamheden worden verricht in nauw en voortdurend ovorlog 

mot het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

Artikel 5 • 

Het lfoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst draagt zorg, 

dat de geheimhouding van do inlichtingen en de bronnen, waaruit

zij afkomstig zijn, alsmode do veiligheid van de tor verkrijging 

van die inliohtingon werkzame pcrsonon naar behoren worden ge

waarborgd. 

- Artikel 6 -
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l, De gelémiddelen, die tor bosohikking van de Binnenlandse 

Ve:i.ligbeidsd�enst worden gesteld, worden gebracht ton laste van 

Hoofdstuk V van à:> Rijksbegroting, 

2. Een gedeelte dezor goldmiddelon wordt besteed aan geheime

uitgaven,

3, Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids�onst is gehouden 

modo terzake van do geheime uitgaven aan Onze Minister van Binnen

landse Zaken of' door hem aan te wijzen personen, alle gewenste 

inliohtinecn to vorschaffon, 

!::�_!;e.!__7. • 

Hot materieel - root inoegrip van gebouwen - in gebruik bij 

do Centrale Veiligheidsdienst, gaat over naar do Binnenlandse 

Veiligheidsdienst, 

�t:l..!!• 

Onze Minister van Binn-::n).anc1::o Zak'.)n kan nadere voorschriften 

geven ncpons do or[!llnis�ti.e/en het ';:,c · .-c Jr van de Binnenlandse 

Veiligheidsdienst. 

- IIDOFIBTmK II, -
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IDOFDSTUK II. 

De Buitenlandso InliohtinP.endi.onst. 

Artikel 9. 

Er is eon Bui tonlandse Inlichtin.c,endi.enst, ressorterende onder 

Onze Minister �eddont. f�

Do taak van do Buitenlandse Inlio�tingendienst omvat het in

winnen van gegevens in het buitenland, welke voor hot buitenlands 

aa IH1teme6h beleid van bclan,e zijn i.J. --� ' .,,..7. · ..
O..c{ �-1.,....,L. kc .. - }4, �w-,, 1� l 1 �--..... ... / c1..:_ 

l(.LL"l- cJ..c. (. • t.....,_
,._. 

l'<,(, �f fL••· jW '-""'° 

/ '""""'-"' ..._ " �"--' ' 
Ar tikel ll. 

1. Het Hoofd van do Buitenlandse Inliehtiniendienst is verantwoor-
�.. l , ... .:..t.i ' ) 

delijk aan Onzo Minis ter-Pt-eeiàen�,-h1J draagt de titel van 

Rogerin?SCOmnt!.ssaris in algemene dienst; hij stelt Onze Minister 

President - ook uit ei eon beweging - bij voort�uren op do hoogte 

van al hetgeen van belan[". kan zijn • 

1 .... l" c. ... t..... /.... "_ 
2. Onze Minister President draagt zore, dat hetgeen hem ingevolge

het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt <XlOrgegeven aan 

die Ministers, et;<:> naar de aard van è··, hun toevertrouwde zorg bij 

do inlichtino;cn belang hebben. 

- 3. -
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/u., Il[�,., _la� ... 
:,. Onze Minister� kan bepalen, met toostemmin.-; van Onze 

hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namens het 

Hoofd van de Buitenlandse Inlichtin�ndienst reoht.1treeks ter 

kennis van crverheidserganen en -diensten worden gebracht. 

' C i 

4. Door Onze Minister..P10side!Tt of, mot zijn machtiging, door

of vanwege het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst, 

worden aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken zo nodig voor

stellen godaan tot het treffen va n veiligheidsmaatregelen.

Artikel 12. 
/. ..... ,'. l..,.. •. "/. .... 

l, Onzo Ministor-Presicdent kan in overoenst.Jmming met oo hierbij 

betrokken Ministers en ovorheidsorr,anoh bepalen, dat bepaalde. 

ambtenaren, onder die Ministers of organen ressorterend, ondor 

verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of hot 

hierbij betrokkvn orgaan, onverminderd de uit hun ambt voort

vloeiende verplichtingen, worden belast met vierkzaamheden ten 
'\ 9Jcrt.<.( ·k\, r,..., �tic 
�" 1.....,,. �r.l, ., l ... � 

- behoeve van do B•litenlandse Inlichtingendienst Do./werkzaam-
• 1 

4'L· b\..1/,,:r[,;.

cl • .r; ·, L.

� dJi4.,(,l Lt1w 

heden vte1'den ue12 ieht in napw on voortdurend over.log met het 

Hoofd van de Bui tonlandso Inlichtingendienst.

- /,
f'"1 .Voru,-h&t. verl'iehten van zij taak. kan de Buitenlandse In

;.,_".,,[., 
lichtin.<1ondienst. bovendien gebruik maken van 'ambtenaren, die 

. , .. ,1 , ....... _ W1,'Lrl<'-""" 

aan ® Nederlandse diplomatigke-ve!'teeenwoord:i-g:ingen :in he1ö buiten-

('- .... fanc L zul.J.QJl _zijn verbonrlon,, -àooh zuHetrressortoren oniltlr heil 

Hoofd van oo Dienst, 7e positie van deze ambtenaren zal gelijk 

zijn aan die van marine- en militaire attaohé's. Deze ambtenaren 

worden door Ons aangewezen op dezelfde wijze als zulks voor 

ambtenaren van dB Bui.tenlandse Dienet ge'\,r�keliJk ia, 
-�-. ,· 
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,/ f,t /_·) 
J_ p• Indien nnrlero porson,rn, als bvcloelrl in· ie-vorip;o l'3«lenf voor 

hot im1inncn Vt\'1 �ohoim,:, inliobtiogon nnar het buitenland worden 

uitgczonclen, gosohi0<1t zulks stoocls door of in ovurloe met hot 

Hoofcl vnn de Buitenlanrlso Inlichtineln'.li.onst, 

Artikel 13, 

Hot Hoofd van d.:i Bui tonlanrlsc Inlichtin.r,endionst draagt zorg, 

dot de gehoimhourlinr, van de inl.1abtin1'Cn on cl3 bro.,nen, waaruit 

zij ofkomstip; zijn, nlsmoclo do v eiligheid van de tor vorkrijeing 

vnn die inlichtin�n werkz.'.lmo personen naar behoren worden eo

waarbórr,d, 

Artikel 14. 

L I):) gelàniddelcn, uie ter beschikkin� van eb Bui tenland.so 

I nlichtineondienst v.orden f'.<.:stold, worden gebracht ten laste van 

Hoofdstuk IIA der Rijksbc. ,roti no;, 

2, Eon 13odoel to clozer gelcànidcle len wordt bestceè ruin geheime 

ui tgavon, 

3, Het Hoofd van rle Buitenlandse Inlichtinr:endicnst is gehouden 

mede terzake van de besteding van de ge heime uitgaven aan Onze 
t , , • ., t... c.• 

Minister-Presidènx of door hem aan te wijzen personen, alle 

gewenste inlichtingen t e  vcrsohaffon. 

- Artikel 15 -
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. Artikx:;Jt, 
& W.., !}>� .l .., ) 

Onze Ministor-Preei<len't n naêwl<c-vii'óraohriften geven 
I 

omtrent de organisatie en hot beheer van da Buitenlandse Inlioh-

tingond:i.onst. 

HOOFDSTUK III. 

De Marine InliohtinRendicnst • 

Artikol 16. 

Er is eon Marine-InliohtinP,enaienst, rossortorend onder de 

J.finistor van Marine. 

Artikel 17. 

Do toak van de Marine-Inliohtingond iens�an.!�J 

""� inv;innen van eegevens, welke boor; �/ juiste opbouw 
-------

en een docltrcf'f'encl eebruik van de Koninklijke Marine --

b. do besoharming van maritieme geheimen;

o. he{...__, te�cn �oden van sabotage aan maritiorrc objecten;

d. het� togen diefstal vo�penen on munitie, welke be

stemd zijn voor of in gobruik b ij de Koninklijko Mar�no; 

o. het onderkennen van ea�het .walc&n -tieeen onclennijnendo po litieke 

propnriancJa oncèr h et lffrinopcrsoneel.

- Artike l 18 -
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Artikel 18, 
,_ 

,,//'· {,, / i
_.., 

I 

l, Hot Hoofd vnn 'o Marino-Inlichtinecn,lionst is tileeI '111111ei111leemilt.

v;,q rlg Oh11f ,ea ls M<\lliuata&-,,era11tweordel:� aan Onzo Minister

i�.,.,, .. / I. I · " van Marino/ Lh�atelt �&�'6-r - ook uit eigen bewoginr, -�-"'VV\,v ,, ,'J ,� L �1 

bij voortduren op do hoo�o van al hetgeen van belane kan zijn,

2, Onze 1.finistor van Marine c1rna{(t zorio, dat hot �en hem ingevolge

hot eor:.-l;o lid bereikt, zo spoedig moeclijk wordt c1oorgc[ll'.)von ann

c1io Mi nis tors, die nanr do card van c1o hun toevertrouw do zore bij

do inliohtineen bolan;, hebben,

3, Onze Minister van Marino kan bepalen, mot toeate111ninP, vnn

Onze hierbij ktrokken J.finistcr, dD.t inliohtin:;on door of ·namens

het Hoofc1 van l1o J.i.arinc Inliohtinecnclionst roohtstrccks ter kennis 

van ovorhcidsoreanen on -diensten worden �cbracht,

Artikel 19,

1, Onze Minister van Mnrino kan in overeenstemming mot re hierbij

b�trokkon Ministors en ovorhoic1sor[lanon bepalen, dat bepoalc1e

ambtenaren, onoor die Ministers of or,r;anon ressorterend, onder

vcrantwoor,1clijkhoid van Onze hierbij betrokken Minister of het 

hierbij botrokkcn oreaan, onvorminnorc1 no uit hun ambt voort

vloeiende vorpliehtin1cn, worden belast met werkzaamheden ten

behoeve van clo Marino Inliehtin.n;cndienst, Deze viorkzanmher!en zullen

wor,len verricht in nau11 en voortdurend overleg met het·:Hoofd van

d1J If.arine-Inlichtingenclienst,

- 2, -
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2, Do Marine-Inlichtinr;ondionst is bevoc.sc1 voor het verlà'ijgen 

van goeevons zidh in ho t Rijk :l:n Europa mede to wenden tot de 

burgerlijke organen, diensten on ambtenaren, die geacht kunnen 

worden deze gegevons te kunnen verstrakken, 1:)3 Marino Inlioh

tin.'.;endienet handelt hierbij in nauw en voortdurend overleg met 

het Hoofd van d3 Binnenlandse Voili[lheidsdienst, 

-1-
I y/}.t,, (. 

3, Artikel 12, �de lid, is van overconkomstigo toepassing, 

Artikel 20, 

Het Hoofr1 van c1o Marinc-Inliohtinr:;endienst draagt zorg, dat 

de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij 

afkomstill zijn, alsmec1c rlo veiligheid van de t er verkrijging ,ruo 

die inliohtin;,on werkzame personen no.ar behoren worden gewaar

bor0c1. 

Artikel 21, 

l, De goldmic1c1clen, die ter beschikking van de Marine Inlich

tin-�ndienst \7orr1en 0cstel··l, ,.orden gobrc.cht ton laste vc.n 

Hoofdstuk VIII B dor Rijksbegroting, 

2, Een ,3odeelte r1ezer ·gelclmirlrlclen worrlt besteed aan geheime 

uit ge.ven, 

3, Het Hoofrl van ,Jo !farino Inlichtin:-;cnr1icnst is gohouclon mede 

terzake vnn de bcstorlin0 van cle geheime uitgaven aan Onze Mi-· 

nistor van Marine of door hem aan to wijzen personen, alle ge

wenste inliohtin1;cn te verschaffen, 

- Artikel 22 -
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Artikel 22. 

Onze Minister van Marine kan nadere voorschriften geven omtrent 

de or ganisatie,fen het beheer van de Marine-Inliohtin1,endienst� 

HOOFDSTUK IV. 

D9 Militaire Inliohtinp,endienst, 

Artikel 23. 

Er is een Militaire Inliohtin�endienst, ressorterend onder 

Onze Minister van Oorlce, 

Artikel 24. 

De taak van cle llilitaiz,e l':nl.1chting6ndionet CIIIYO'.: 

a. het inwinnen van eegevens, \�elke nodig zijn voor:

l. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van ae Ko

n lnklijke Landmacht;

2. de mobil lsatie en concentratie der Land- en Llloht strijd

krachten en de voorbereiding daarvan;

3, het umtoefenen van het militair gezag en het handhaven 

van orrlo en rust in ecval de staat van oorlog of de staat 

van b�lee is ingetr�den; 

Il do bescherming van militaire geheimen; 

het Vlaken togen 

i, het waJ.,;.e/ te17on 

(àdon van sabotage aan militaire objecten; 

cliofstal van/;;;enen en munitie, welke bestemd 

zijn voor of in gebruik bij cle Land- on Luohtstrijclkraohten; 

d-nderkennon van 111 •1111811 1'ege11 ondermijnende politieke 

propagancln in de Koninklijke Lanëlmacht, 

_ 1,. .,..,...;1,n1 ?E::; -
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Artikol 25, 

1, Hot Hoofd van ao Mi1:I. tniro Inli chtingon,lions{is �eer 111teee11 

kemest, vau lib I Uil e,..mg rle GeAw•ale- Maf Jlfil.!8at.wa01 dull�k aan Onze 

Minister van Oorloc�n stolt hom - ook uit eigen beweging - bij 

voortdJron op do hooeto ven al hetgeen vnn belane kan zijn, 

2, Onze Minister vnn O�rloc drangt zore, dat hotgeen hem ingevolge 

hot oarsto lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven M.n 

die Ministers, die nnar oo aard van de hun toever trow.de zorg 

bij do inliohtinr,cn belang hebben, 

3, Onze Minister vnn Oorlog knn bepalen, met toestemming van Onze 

hierbij betrokken Minister, dut inlichtin�on door of namens hot 

Hoof cl van rlo Hili tniro Inliohtin�onc1ionat rechtstreeks tor kennis 

van Ovorhoir1sorgnnon on -diensten woruon gebra cht, 

Artikel 26, 

1, Onze ,linistor vun Oorlog ka� in ovoroonstomminp, mot do hierbij 

betrokken Ministers on ovorhoirlsorgonon, bepalen, dat bepaalrlo 

ambtcnnrcn, onclor die Ministers of organen rossorter�na, onder 

vorantwoor,1olijkhoid van Onze hierbij betrokken Minister of hot 

hierbij betrokken orgnnn, onvormindor,1 clo uit hun ambt voort

vlooionio vorpliohtin�on, worion belast met workzaainhodon ton 

bohoovo vnn ,10 Mili tairo Inliohtin3ondionst, Dozo wcrkzanmho,�on. 

zullen worden verricht in nauw on voortdurend ovorlo� met het 

Hoofd ven -lo Mili tniro Inliohtin rpnrlio ns t, 

- 2. -
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2. Dw Mili to irc: Inlichtin-;onrlicnst is bovocgr1 voor het verkrijgen 

van gogovcns zioh in het Rijk in Europa mede to wenlcn tot do 

burgerlijke oreanen, diensten en ar.ibtcnorcn, die geooht kunnen 

worden di.o gegevens to kunnen verstrekken, De Militaire Inlich

tingendienst handelt naorbij in nauw ea -voortdurend overleg 

met het Hoofd van de Binnenlandse Veilig.1ieidsdienst, 

I I 
/.�,;,. 

3• Artikel 12, del'ële lid1 is van overeehkomstige toe�assing, 

Artikel 27, 

Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst draagt zorg, 

dat de geheimhouding van de inlichtingen en da bronnen, waaruit. 

zij afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de tot ve:lcrijging 

van die inlichtingen werkzame personen naar behoren worden ge

waarborgd, 

Artikel 28. 

l, De geldmiddelen, die ter beschikking van de Militaire Inlich

tingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van 

Hoofdsttilc VIII A der Rijksbegroting. 

2, Een gedeelte dezer eeldmiddelen wordt beeteod aan geheime 

uitgaven, 

3, Het Hoofd van de Militaire Inlichtingc:ndienst is gehouden 

mede terzake van de besteding van de geheime uitgaven aan Onze 

Minister van Oorlof, of door hem aan te wijzen personen, alle 

gewenste inlichtingen te versohaffen. 
- Artikel 29 -
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Artikel 29, 

Onze Finistcr vnn Oorlog ·!!an, nac1cro voorschriften geven 

omtren t  d0 orcanisatic[en hot behoor \fan de Militaire Inlioh

ting0ndienst, 

HOOFreTl/K V1 

Verhoudin� van de inliohtin30n- en vcilie
haidadieo.aten onderling. 

Artikel 30, 

De inlichtinr;en- en vciligheidsdionsten vorlcnen elkaar 

- in hot bijzonder ook door hot uit,1isselon van gegevens -

zovoel nogelijk medcv.orking, 

HOOFDSTUK VI, 

Varhoucling van het Openbaar Ministerie en d6 
politie tot de inlichtingen- en veiligheids

diensten, 

Artikel 31, 

Het Oponbnar Ministerie, do Procureurs-Generaal, als fungerend 

Directeuren van Politie, de at:ibt·:naren van gemeentepolitie, die 

van het Korps Rijkspolitie, die van het Wapen der Koninklijke 

Marechaussee, en de bijzondere ambtenaren vnn Rijkspolitie doen 

onvcw.ijlcl medodeline aan de betrokken i. .. ic .1tingen- on voilig

hoiclsclicnst van allo to hunner kennis komendo feiten on gegevens, 

welk voor clio dienst in verband met eb daaraan opgoc1ragon taak, 

van balen,-; kunn"n zi.in, 
- Artikel 32 -
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Artikol 32,

l, Indien or enige unnv.ijzing bestaat, dat bij hot instellon of 

voortzetten vun eon strafroohtolijk of administratief onderzoek 

of bij hot troffon of voortzetten van con maatregel van dien aard 

dan �cl bij hot instellen of voortzetten van een strafvervolr,ing 

do belangon, welke aan oo" Nederlandse inlichtingen- on veilig

heidsdienst zijn opgcdrugon, zijn botroklcon, gaun het Oponbaur 

Ministerie on do Proourours-Gcnoraal, als fungerend Directeuren 

van Politi�doartoo, behoudons in gevallen van dringende noodzaak,

eerst over, nadat.terzake mot clo betrokken inliohtinRon- en 

veiligheidsdienst ovarle.c; is gepleo:;c1, 

2, Onverminderd de verplichtingen, voortvloeiende uit hot Wetboek 

van Straf'vor'.lorinr, kunnen do Hoofden van c1o inliohtineon- on 

voiligheidsdionston in clD.urtoo aunlo�c1ing gevende gevallen zich 

uit eigen bo,ïogin;:; tot do Procureur-Generaal, fungerend Directeur 

van Politie,of do Officier van Justitie wenden teneinde diens 

beslissing omtrent het op;1ororten van oen strafrechtelijk of ad

ministratief onderzoek, van een maatrecel van die aard, dan Tiel 

van een strafvervolging te verkrijgen, 

Artikel 33, 

Do \.ijzo van hot il:>on der modedolineon,als bedoeld in artikol 

31, voor zover zulks hot Openbaar Ministerie, de Prooureurs

Genoro.nl als fungerend Directeuren van Politie, het Korps Rijks

politie en lo bijzonc1oru ambtenaren van Rijkspolitie betreft, 

geschiedt volccns aanv;ijzin30� r.1oor Onze Minister van Justitie 

to geven, on voor zoveel r1o ambtL:naron van ganoentopolitio on het 

Wapen dor Koninklijke Muroohaussoe botré!ft, volgens cloor do Chef 

vo.n hot betrokken Korps to geven voorschriften, 
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illOFDSTUK VII. 

De Co11Jnissie von Cotlrdinotie. 

Artikel 34-

l. Er is oen C ,mmissio van Coördinatie, welke tot taak heeft:

n. or voor t o  v.akPn, dnt r1o werk:znomheoon von de inliohti.ngen

on veilighoirladionsten, oowel onr1orling &.la mot hot Openbaar

Ministerie, do Procureurs-Generaal als fungoronr� Dirocteuron 

vnn Politie on rlo politie, no.nr behoren \<orrlon goootlrc1i

neord; 

b. to bcvor�eren dnt do inlichtinsen- en vcilighoi�sdienston

olkno.r naar behoren vnn de te hunner beschikking komentlo

gegovons op c1o hoogto houden; 

c. do Rocoring door middel vnn overr.ichtarapp<:l['tan op de· 

hoogte te stellen vnn ol h etgeen voor Honr van belang kon 

zijn, 

2. Onze Minister-Presiuent treedt op o.ls Voorzitter vo.n de

Cor.nissio. Door Ons kunnun, op vocrrlrocht van Onzo Ministor

Prosident on Onze Ministers van Justitio, van Binnenlonnso 

Zokon, v:rn OOrlor: en van i,iarine oen vice-voorzitter an em

secretaris worden bt1noemd. 
/ 

/, �f Ir.,, �I,: 1,,' .f • •  ' '(;, 

(!• -/dnoofd� ven c'll, Binn0ri;;.n-1se Voiligheir't�r.ionstj � Buiten

lon-1su Inlichtin_r:ondienst ,1 de Horine Inlichtini::;en,1io,,,,t.fe 

],'ili taire Inliehtinccnr1ienst � c'.oor Onzo Minister van Jus�.;. 

tio oon te v,ijzon vorter;om,oordigor van r1e#deling Politie van 

hot Ministerie van Justitie a,�11 ambtshahe Uc1 fflll � 8w11111;i,w�ia.,. 

- ? 
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kil., ,/.t,,,, Jt, � /t:I ,. tr,,>,,/ #,?,.,; (1,

4. Wi,:j k11.1111e11 ei, trc;,gpQpe,9ftt ven Onze• in hot tweede iid genoemde 

Ministers, bovenàioti an·loro lodon in do Cor.r.iissio benoemen. Deze 

loclon trc�en om c1c drie jaren af en zijn terstond weder benoembaar. 

Hij di.o tot lid is benoemd tor vervulling van oen tussentijds open

gevallen plaats, treedt af op het tijdstip, �aarop degene, in wiens 

plaats hij is bonocmr1, moest aftreden • 

/""' 
1J. Aan �e vico-voorzittcr on do secreta.ris :��n als zodanig bezol-

diging wor-1en tocg�lrend; indien cP secretaris geen 11.:1 is van -10 

Commissie heeft hij daarin r::,.a,.1gevcnr1e stem. 

Artikel 35. 

Do ber1lll:"!slogin30:i on r1e briof'l'lisseling vo.n r1o Colllllissie zijn 

�heim, tenzij do �;rnrnissic r1o geheirnhaai '.ng opheft • 

Artikel 36, 

De Commissie is bcvoce 1 nict-<lec1en uit to no,1igcr.i, de vergade

rinren tot het vers trokken vo.n i 1lich ing;on onder gehe:llnhoud;ing 

bij to vronen, 

- Artikel 37 -
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Artilml ,z. 

l. Dit bealuit treedt in werldiag met 1" Yan de dag wlgeode

op die va11 zl,1111 dagtelce11i11g.

2e Op c!at tijdatip ftl'"1llen ae Kol1i•t11jte besluiten va• 16 

Februari 191.6, no. l, tin va11 9 A?:"il 191.6, 11o. 27 • 

Ollse M!.uister-President, Minister va11 Algemene zaken, en Oue 

Miaisters van Buitoul.a11dse Zaketi, va11 Justitie, ftll Blaea\a.a.. 

Zaken, van Oorlog, van Marine en van FillBIIOi&n zij11, ieder -

Z0'98el mm bet:rof't, bel.ast met de ui tvoeril1g vaa d1 t bealui t. 

DE !IINIS'raR-::RliSDZ'lT, 
MINlS'IBR VA:.q ALGE!.{F;ffi Z.\.'G·,, 

DE YIN!STF:n. VA/I llJITENLAN1l3E ZAKm , 

DE UINI.S'I""..'., VA.'; JUSTITIE, 

. . . . . . . . . . . . . . 

DE J.!L1IS'!'E': V .. BI!OC·'.'fu\ !DSE ZA.'<.7'1 u. L, 

DE MINISTER VA.: FINA:lCIE:I, 

DE Mii1IST·: VA ï ECO�!'l3CHE ZAF'.E 11 



• 

• 

1, Aan da Comnissie ,,ordt een Bureau verbonden, 

2, De Hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en 

hot Hoofd van de afcl.Gling Politie van hat Hinisterie van 

Justitie wij:rnn ieder oen ambtenaar of officier aan CID., behalve 

bij do betrokken dienst of afdaling, mede bij het in het Gerstc 

lid bedoelde bureau ,1arkzaarn te zijn, 

3, Hot ovorigo porsonoGl van hat Bureau \7ordt d•or de Voorzitter 

dar Camnissic benoemd af op arbeidsoverecnkanst naar burgerlijk 

recht in dienst genomen, 

4, De geldmiddelen, die ter beschikking van de CcmnissiG van 

Co�rdinatie en het daaraan verbonden Bureau vrorden gesteld, 

,,orden gebi.--acht ten laste van Hoofdstuk II A der Rijksbegroting, 

Artikal ,38, 

Wij stellen, op voordracht van Onze ,iinistei.·-Prcsidcmt, aan 

reglement tot nadere rcgc,ling van d c taak en do werkwijze va.n 

do Commissie an het Bureau vast, 

�kcl jt, 
1. Dit besluit treedt in ·.,crking met in,4ang van, éle da,� �C>l'j6nde

ou die v ·, zi,in da<-tP.k'!nin"'.

2, Op dat tijdstip vervallen de Koninklijke besluiten van 

16 Februari 1946, no, 1, en van 9 April 1946, no, 27, 

- Onze -



• 
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1, Aan do COl!Jnissie v10rdt een Duroau vo enden, 

2, De Hoofden van do inlichting - on veiligheidsdiensten en 

hot Hoofd van de af<laling Po tic van hd }iinistcrie van 

Justitia ,n.j;:;en ieder cc ambtenaar of officfor aan an, behalve 

bij do botrokkon diens of afdaling, mode bij het in hot ocrste 

lid bedoelde bureau 7orkzaam te zijn, 

3, Hot overig· personael van hot Bureau Y1ordt deor de Voorzitter 

dor Commiss e benoemd of op arbeidsovereenkanst naar burgerliJ1c 

recht in dienst genomen, 

e geldmiddelen, die ter beschikking van de Ccmnissic van 

\/Orden gebracht ten laste van Hoofdstuk II A der Rijksbegroting, 

Wij stellen, ster-President, oen 

reglement tot nadere .ting van · e taak en de workwijzc van 

� nureau vast, 

Artikü 3,.. 

1. Dit besluit treedt in ·.1<.rlcin mut in,;ang van,
'"''/ :: ,/�, .. re.� ., , ,/.i ... � 

2, Op dat tijdstip vervallen de Koninklijke besluiten van 

16 Februari 194-6, no. 1, <.n van 9 April 1946, no, 27, 

- Onze -
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L, Minister van Algemene · Onze lJinister-PresidentLen Onze Mliisters vanfJustitie,
zamn 

éBuitenl.andse zaken, van van Binnenlandse Zaken, van Oorlog, van iiarine en van Finan-

cilm zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast· mat d.6 uit

voering van dit besluit, 

DE MINISTER-PRES
���VAN�.p:; 

DE VAl B J<EN, 

DE 10:NISTER VAU JU'..,TITIE, 

. . . . . . . . . . . . .. . 

DE MINISTER VAN BINJl!L'NLANDSE ZAKEN ,á t . 

DE MINISTER VAN OORLOO, 

DE IDNISTER VAN MARINE� 

DE MINISTER VAN FINANCIEN, 

DE MINISTER VAN ECONOMISC!fi: ZAKEN, 
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Onze Minister-President en Onze Ministers van Justitie, 

van Binnenlandse '.3aken, van Oorlog, van Harine __ yan Finan

cil!.n zijn, ieder voor zoveel hem betref't, belast met de uit

voering van dit besluit, 

D;j MINISTER-PRESIDEN'r, 

lli � ' . � ., "' • , 

vj
�TÊR VAN��ZMEN, 

� AlINISTER VH' JIJ TITIE, 

DE Ï',fINISTER VAN BillNL'NLANDSE %AKEi.f, 

DE 1ITNISTER VAN OORLOG, 

DE MINISTER VAN MARINE a, i. , 

DE l,ITNISTER VA!l FINANCIBN, 

DE MINISTER VAN ECONOi{[SCfü: MKEN, 

. . . . . . . . . . 

I /'! t .. .... I ·.� I . . . •· (._
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MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D. 

AAN: Mr. A.D. Peiffer 

Mr. P.G.H. van Doeveren 

Onder verw1Jz1ng naar het telefoon
gesprek van hedenmorgen doe ik U 
hierbij een afschrift van de brief 
d.d. 28-8-1972 nr. U 8484 Kabinet
van de Minister van Binnenlandse
Zaken aan zijn ambtgenoot van
Justitie toekomen.

• 

• 

Met beste g

t

eten, 

111 Z 01 
' 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
.. -· • - POSTADRES: BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE 

... ----�.....,....,�_...,. ... -� ..... --,.-, 
"· y'� 5'"''-\ J . t 

f\.\ •... 1_, l 1101247 ! Il . �\.' p l, 
-•·�-"•---·-·-· · \ 

·---·--"""_..,..,.,1 ...... _ ...... ..,' ,u,- .. ,, ' 

DATUM 2 8 AUG. 1972 Aan de Staatssecretaris van 

Financiën. 
8ijJ. 

Bijlagen: div. 

Uw brief van: Departementsonderdeel: 

Nr. U 8484 Kabinet 

Onderwerp: Aanwijzing ambtenaar 
voor werkzaamheden 

's-Gravcnhage, 28 augustus 1972.

+) 

ten behoeve van de BV]). 

l'Eerbij verzoek ik TJ overeenkomstig het bepaa.lde in artikel 
III, 3, lid 1 van het Koninklijk besluit betreffende de inlichtinge� 
en veiligheidsdiensten ( nr. 3 van 5 augustus 1972 Stbl. 437) met 
ingang van 1 september 1972, de datum waarop dit Koninklijk besluit 
in werking zal treden, aan te wijzen als ambtenaar belast met het 
verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst: 

het Hoofd vàn de Afdeling Douane van de Directie Douane 
en Verbruiksbelastingen van het Ministerie van Pinanciên. 

Per gelijke datum wordt door mij ingetrokken de beschikking 
van mijn ambtsvoorganger nr. 66471 d.d. 5 september 1968, waarbij 
de hierbovenvermelde ambtenaar th['.!\S is aangewezen, ingevoige het 
Koninklijk besluit nr. 51 van 8 augustus 1949, dat bij de inwerking-

_treding van het nieuwe Koninklijk besluit vervalt. Een afschrift 
van deze intrekkingsbeschikking gaat hierbij. 

Gaarne ontvang ik een afschrift van Uw beschikking, waarvan 
ik U verzoek ook een exemplaar aan het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst toe te zenden • 

. DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
Voor deze, 

DE SECRETARIS-GENETIAAL, 

+) bijl. 1101245 __ ---., . •,r ; 
-===----

------
=

� 

VERZOEKE BIJ IlF.ANTWOORDING D.'\.TUM, NUMMER EN ONDERWERP TE VERM!lLDEN 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

POSTADRES: BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE "'---·--.. --..... -...... ....-.......

/, C :,J / ) 101246 
-----·--·-·--·----· .... ··----... ---.. -·-----

D1:pl. 
_ .. _. _____ ,-� ....... --.. �·-,-....···· .,,..,. .. �,-�···· --

Aan de Minister van Defensie. 

Biji 
------1 

·-·· --=-- ! 

Bijlagen: div. 

Uw brief van: Departementsonderdeel: 

Nr. U 8484 Kabinet 

Onderwerp: Aanwijzing ambtenaar 
voor werkzaamheden 

's-Gravenhage, 28 augustus 1972. 

+) 

ten behoeve van de BVD. 

Hierbij verzoek ik U overeenkomstig het bepaalde in artikel 
III, 3 lid 1 van het Koninklijk besluit betreffende de inlich
tingen- en veiligheidsdiensten (nr. 3 van 5 augustus 1972 
Stbl. 437) met ingang van 1 september 1972, de datum waarop dit 
Koninklijk besluit in werking zal treden, aan te wijzen als ambte
naar belast met het ve�richten van werkzaamheden ten behoev� van 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst; 

het Hoofd van het Bureau 2-2 van de Staf van het 
Wapen der Koninklijke Marechaussee. 

Per gelijke datum wordt door mij ingetrokken de beschikking 
van mijn ambtsvoorganger nr. 2089 d.d. 11 oktober 1950, waarbij 
de hierbovenvermelde ambtenaar thans is aangewezen op grond van 
het Koninklijk besluit nr. 51 van 8 augustus 1949, dat bij de in-

- werktreding van het nieuwe Koninklijk besluit vervalt. Een af·
schrift van deze intrekkingsbeschikking gaat hierbij,

Gaarne ontvang ik een afschrift van Uw beschikking, waarvan 
ik U verzoek ook een exemplaar aan het Hoofd van de fü.nnenlandse 
Veiligheidsdienst te zenden. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
Voor deze, 

DE SECRETARIS-GENERAAL, 

+) bijl. 1101245 -
------

VllRZOEKB BIJ BEANTWOORDING DATU,!, NUMMER EN ONDERWERP TE VERMELDEN 
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.j. 

MINISTERIE VAN BINNENL1i\NDSE ZAKEN 

1 .. 

POSTADRES: BINNENHOI' 19 - 'S-GRAVENHAGE 

�·'�(�i2_(�_:���=�--��-:-�1 
I" 1 1 
lJ,. pi. -----------1 

--·---.---�----·--�····-·-�···-- ... 

J .Ui;;-.-; 2 8 1\, G. H7� 1
Aan de Minister van Justitie. 

fY i l j ���·���-

Bijlagen: div. 

Uw brief van: Departementsonderdeel : 

Onderwerp: Aanwijzing ambtenaar 
voor werkzaamheden 
ten behoeve van de BVD. 

Nr. U 8:4,84 Kabinet 

's-Gravenhage, ·28 augustus 197.2. 

Ilierbij verzoek ik U' overeenkomstig het bepaalde in artikel 
III, 3 lid 1 van het Koninklijk besluit betreffende de inlichtin
gen- en veiligheidsdiensten ( nr. 3 van 5 augustus 1972 Stbl.437) 
met ingang va..l'l 1 september 1972, de datum waarop dit Koninkli jk 
besluit in werking zal treden, aan te wijzen als ambtenaren be
last met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst: 

de Districtscommandanten van het Korps Rijkspolitie, 
de Districtscommandanten van de Rijkspolitie te Water, 
de Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps 
Rijkspolitie • 

.Per gelijke datum worden door mij ingetrokken de beschik
kingen van mijn ambtsvoorgangers nr. 2089 d.d. 11 oktober 1950, 
nr. 16313 d.d. 17 juni 1954 en nr. 57901 d.d. 24 november 19617 
waarbij de hierbovenvermelde ambtenaren thans zijn aangewezen op 
grond van het Koninklijk besluit nr. 51 van 8 augustus 1949, dat 
bij de inwerkingtreding van het nieuwe Koninklijk besluit vervalt • 
Een afschrift van deze iritrekkingsbeschikking gaat hierbij. 

Gaarne ontvang ik een afschrift van Uw beschikking, waarvan 
ik U verzoek ook een exemplaar aan het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst te zenden. 

DE MINI STER VAN BIN1fäNLANDSE ZAKEN,

Voor deze, 
DE SECRETJ.Il.IS-GENERAAL,

,:;;;:::;;.-·=·-L �
----=-=---===-�-

VIlRZOEl�E lllJ BEANTWOORDING DATUM, NUMMER EN ONDER\\-ERP TE VERME.LDEN 

J(.) t.r. 1965 



MINISTERIE VAN 
. BINNENLANDSE ZAKEN 

Nr. U 8484 Kabinet 

Binnenlandse Veiligheids
dienst. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

Gelet op het Koninklijk besluit betreffende de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten nr. 3 van 5 augustus 1972 (Stbl. 437), waar

e bij het Koninklijk besluit nr. 51 van 8 augustus 1949 wordt inge

trokken, 

B E S L U I T 

met ingang van 1 september 1972 in te trekken de ingevolge dit 

Koninklijk besluit vastgestelde beschikkingen van de Ministers van 

Binnenlandse Zaken: 

nr. 2089 d.d. 
nr. 16313 d.d. 
nr. 32770 d.d. 
nr. 57901 d.d. 
nr. 66471 d.d. 

11 oktober 
17 juni 
30 juli 
24 november 

5 september 

1950 / k.dlr, J1fr
1954 
1958 /, � �?Lw-
19611 , r n/Á 

1968 � h4 �'.ed._ 
(l(R..,_ ,4---._, vt.e_ � 

//�û,z_�� waarbij ambtenaren werden aangewezen voor het verrichten van w�kzaam-

heden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. ��/('� J,.�Jz

Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan: 

De Minister van Justitie; 
De Minister van Financiën; 
De Minister van Defensie, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 

Voor deze, 
DE SECRETARIS-GENERAAL, 

" .  
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MI1'-JISTERIE VAN BINNENLAN.DSE ZAI<El-.J 
POSTADRES: BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE 

Aan de Commissarissen der Koningin. 

Bijlagen: di V • 

Uw brief van: Departementsonderdeel: 

Onderwerp: 

Binnenlandse 

Veiligheidsdienst 
Nr. U 8483 Kabinet 

A . . . d k h f'.:;-GraYenhage anw1Jz1ng van e orpsc e s  28 augustus 1972.
van Gemeentepolitie voor 
werkzaamheden t.b.v. de 
Binnenlandse Ve.i.ligheids-
di_enst. 

Ik moge Uwe aandacht verzoeken voor het volgende. 
Het (vertrouwelijke) Koninklijk.Besluit van 8 augustus 1949 

nr. 51, regelende de taak, de organisatie, de werkwijze en de 
samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bepaalde 
in artikel 3: 11 0nze Minister van Binnenlandse Zaken kan, in over -
"eenstemrning met de hierbij betrokken Ministers en overheidsor
"ganen, bepalen, dat bepaalde ambtenaren, onder die Ministers of 
"organen ressorterend, onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij 
"b8trokken Minister of het hierbij betrokken orgaan, onverminderd 
"de uit hun ambt voortvloeiende verplichtingen, worden belast met 
"werkza.amheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 
"Deze werkz2.amheden worden verricht in nauw en voortdurend overleg 
"met het Hoofd van de Binnenlands0 Veiligheidsdienst." 

Op basis van deze bepaling zijn door mijn toenmalige ambts
voorganger bij zijn (vertrouwelijke) Beschikking van 11 oktober 
1950 no. 2089 en van 30 juli 1958, no. 32770, in overeenstemming 
rr.et de betrokken Burgemeesters, de Korpschefs van gemeentepolitie 

· categoraal als zogenaamde polit:\everbindingen met werkzaamheden
ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst belast.

Deze regeling heeft tot dusver bevredigend gewerkt. 
In de praktijk 'zijn het de inlichtingendiensten van de ge

meentelijke politiekorpsen, dier onder verantwoordelijkheid van de 
Korpschefs en in het kader van hun normale taalruitoefening, werk
zaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst ver
richten. De resultaten van deze werkzaamheden en de daaraan inheren 
te uitwisseling van gegevens en achtergrondinformatie komen mede 
ten goede aan de taakuitoefening van genoemde inlichtingendiensten· 
in de gemeentelijke sfeer. 

-Het-·
1---------------------------------------- ---

YEKZOEKB DIJ llEANTWOORD!NG DATUM, NUMHER EN ONDERWERP TE \'ERMB!.DEN 

1r,. 01 - 10e14?• 



e 

/ 

Geadresseerde: Afd. Nr. u 8483 Blad nr. 2 

Kabinet 

Het bovengenoemde Koninklijk Besluit van 8 augustus 1949 wordt 
met ingang van 1 september 1972 vervangen door het op die datum in 
werking tredende Koninklijk Besluit van 5 augustus 1972 nr� 3, houden
de een �lgemene Maatregel van Bestuur met betrekking tot de taak, de 
organisatie, de werkwijze en deramenwerking van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. Dit Koninklijk Besluit, dat met de bijbehorende 
Nota van Toelichting geplaatst is in Staatsblad 1972 nr. 437 doe ik 
U hierbij toekomen. 

Zoals uit artikel III, 3, lid 2 blijkt, is het hierboven reeds 
geciteerde artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 8 augustus 1949

vervangen door een regeling, inhoudende dat de aanwijzing van ambte
naren van gemeentepolitie roor het verrichten van werkzaamheden ten 
behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst thans door de Burge
meesters zal geschieden. Ten aanzien van deze aanwijzing teken ik aan 

'\.

dat het hier voor de Burgemeesters van gemeenten met gemeentepolitie 
de uitvoering van een Algemene Maatregel van Bestuur.betreft 1 waaraan 
zij op grond van artikel 151 _.]jiLJ van de Gemeente·wet hun medewerking 
verlenen. 

Daar het niet in de bedoeling ligt cioor deze nieuwe bepaling 
wijziging te brengen in de reeds meer dan twintig jaren bestaande 
praktijk, waarin - zoals hiervoor reeds werd uiteengezet - de Korps
chefs onder hun verantuoordelijkheid de ambtenaren van de inlichtingen
dienst werkzaamheden ten behoeve van de Binnen]andse Veiligheidsdienst 
doen verrichtens aDht ik het ge�enst dat de betrokken Burgemeesters 
ter uitvoering van bedoeld artikel III, 3, lid 2, volstaan met de 
Korpschef voor het verrichten van deze werkzaamheden aan te wijzen. 

Ik moge U verzoeken de daarvoor in aanmerking komende Burge
meesters in Uw provincie uit te nodigen tot de aanwijzing a.ls boven
bedoeld over te gaan, Als ingangsdatum ware daarbij te vermelden 
1 september 1972, zijnde de datum waarop het nieuwe Koninklijk Besluit 
in werking treedt, Per gelijke datum worden door mij de (vertrouwe
lijke) beschikki.ng@n van mijn ambtsvoorgangers van 11 oktober 19-5-0-, 
nr. 2089 en �?Il 30 j11J i-1.9.5.B_,.__n.r..._�7...(L waarbij de Korpschefs van 
gemeentepolitie tot nu toe waren aangewezen, ingetrokken. Ter be
spoediging van de uitvoering ware deze Burgemeesters tevens het model 
van een conceptbesluit als mede hierbij gevoegd, toe te zenden met 
verzoel: daarvan gebruik te maken en de betreffende besluiten zo 
spoedig mogelijk vast te stellen. 

Daar ik het van belang acht dat de hier bedoelde Burgemeesters 
in het bezit worden gesteld van de tekst met toelichting van de onder
havige Algemene Maatregel van Bestuur, doe ik U hierbij de daarvoor 
benodigde exemplaren van het Staatsblad waarin dit is geplaatst toe
komen met het verzoek voor de verdere distributie daarvan te willen 
zorgdragen. 

8"16600· 

DE MINISTER VAN BHTNF:NLANDSE ZAKEN, 
.f 

' 

/ ,,· 

,. 

.... 



CONCEPT BESLUIT 

De Burgemeester van 

Gelet op artikel III, 3 lid 2 van het Koninklijk Besluit 
van 5 augustus 1972, nr. 3 (staatsblad 1972 nr. 437) 

Irt overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken 

B E S L U I T 

met ingang van 1 september 1972 

Aan te wijzen als ambtenaar belast met het verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheids
dienst: 

de Korpschef van gemeentepolitie in deze gemeente. 

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan: 

1. De Minister van Binnenlandse Zaken. 

,� 
2o Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 

De Burgemeester van 

.1972 



ex.nr.: ft 

AAN: de heer Secretaris-Generaal 

·VAN: Hoofd B.V.D.

VERTROUWELIJK 

Van Mr. Kist werd vernomen dat het Nader Rapport aan de 
Koningin naar aanleiding van het advies van de Raad van State over 
de a.m.v.b. betreffende de illlichtingen- en veiligheidsdiensten naar 
Porto Ercole is verzo.nden. Het lijkt er dus op dat de zaak van het 
K.B. tot een einde komt. Mogelijk komt dit dezer dagen, voorzien van 
een handtekening van de Koningin, terug. 

Het ligt in de bedoeling daarna tot publicatie in het Staats
bl.ad over te gaan. Als datum van inwerkingtreding geldt 1 september a.s •• 

In verband hiermede doe ik U hierbij de concept-brief voor 
-/, de Commissarissen der Koningin wederom toekomen. Ik voeg hierbij een 
,/--- concept voor brieven aan Financiën, Justitie en Defensie, betreffende 

? augustus 1972. 

de aanwijzing van ambtenaren tot nu toe door de Minister van Binnen
landse Zaken aangewezen voor het verrichten van werkzaamheden ten be
hoeve van de B.V.D •• Een xerox-copie van de vroegere beschikkingen') is 
eveneens bijgevoegd. 

Over de procedurele kant werd overleg gepleegd met 
Dr. Van Stegeren. De administratieve afhandeling werd met de heer Floor 
besproken. 

VERTROUWELIJK 
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bijl. schr; HBVD aan SG BiZa d.d. 

. Papier : dicnst/l.,lanco '===::.'.e
:..'.'.
x

:..
·1 

Extra copic nan: 

Briefhoofd : normaal/afwijkend (zie tekst) 

Dienstadres : ja/neen 

Enveloppen: dienst/blanco [ 

Ter visie aan: 

_Medeparaaf: 
DG o.o. & V 

'· 

Gezien d.d.: 

\ ' P-11 \ '-· :/· { 1 

�
l

il 
·�·\ Dj r. Binl. Bes tuur-tl · . i 1;,1 · )· ' 1 ' ' 

Bijlage(n)

Uw brief van:

Paraaf: 

Datum:
Aantal: Vcrz.: 

-·--

Terugontv. d.d.: 

AAN

Agenda Nr.
Verzonden d.d.:

Verzending per:
Verdere instr.:

Rubr.:

de Commissarissen der Koningin 

r'-

• Onderwerp
Aanwijzing van de korpschefs
van Gemeentepolitie voor werk-

• 

zaamheden t.b.v. de B.V.D ••

Bewerker:
1 

• 

Ik moge Uwe aandacht verzoeken voor het volgende. 

Het (vertrouwelijke) Koninklijk Besluit van 
8 augustus 1949 nr. 51, regelende de taak, de organisatie, 
de werkwijze ·en de samenwerking van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten, bepaalde in artikel 3: "Onze Minister 

'�an Binnenlandse Zaken kan, in overeenstemming met de hier
"bij betrokken Ministers en overheidsorganen, bepalen, dat 
"bepaalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressor-
11terend, onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrok
"ken Minis-.:er of het hierbij betrokken orgaan., onverminderd 
11de uit hun ambt voortvloeiende verplichtingen, worden be
"last met wérkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse 
"Veiligheidsdienst. Deze werkzaamheden worden verricht in
11nauw en voortdurend overleg met het Hoofd van de Binnen-
11landse Veiligheidsdienst." 

' ea vaa 30 juli 1958 

Op basis van deze bepaling ziJn door mijn toenmalige 
ambtsvoorganger

7
bij zijn (vertrouwelijke) Beschikking�an

11 oktober 1950, in overeenstemming met de betrokken Burge
meesters, de Korpschefs van gemeentepolitie eategorec1ü als 
zogenaamde politieverbindingen met werkzaamheden ten behoeve 
van de 3innenlandse Veiligheidsdienst belast. 

� 
1 Coli: 

702 Z Oi 

Deze regeling heeft tot dusver bevredigend gewerkt. 
In de praktijk zijn het de inlichtingendiensten van 

de gemeentelijke politiekorpsen, die, onder verantwöorde
lijkheid van de Korpschefs en in het kader van hun normale 
taakuitoefening, WBrkzaamheden ten behoeve van de Binnen
landse Veiligheidsdienst verrichten. De resultaten van deze 
werkzaamheden en de daaraan inherente uitwisseling van 
geBevens en achtergrondinformatie komen mede ten goede aan 
de taakuitoefening van genoemde inlichtingendiensten in de 
gemeentelijke sfeer. 



tredende 

./ 

A�s ingangsdatum 
waré daarbij te v.er-
melden: · · ,_�/
. . . . . . . . . . ' 

zijnde de datum waarop 
het:nieuwe K.B. in 

}wèrking treedt. 
·Pêr gelijke datum wor
de-oo:r m�j de e/
(�rouwelijke)
beschikkingen van mijn
ambtsvoorgangers van
11 oktober lj50 en van
30 juli 1958, waarbij
de Korpschefs van
ljemeentepolitie tot nu
'7toe waren aangewezen,
ingetrokken.

wordt Het bovencenoemde Koninklijk Besluit van 8 augustus 1949 
xx� met ingang van vervangen door het op die 

datum in werking �KXXl!UJ:U Koninklijk i3e'slui t van 1972 
nr. , houdende een Algemene Maatregel van Bestuur met be
trekking tot de taak, de organisatie, de werkwijze en de samen
werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dit 
Koriinklijk Besluit, dat met de bijbehorende Nota van Toelich-
ting geplaatst is in Staatsblad 1972 nr. doe ik U hierbij 
toekomen. 

Zoals uit artikel III,3, lid 2 blijkt, is het
h

ii�en 
reeds geciteerde artikel 3 van het K.B. van 8 augustus 1949 
vangen door een jn-'i-s-tere regeling; inhoudende dat de. aan wij zing 
van ambtenaren van gemeentepolitie voor het verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
thans door de Burgemeesters zal geschieden. Ten aanzien· va·n deze 
aanwijzing teken ik aan dat het hier voor de Burgemeesters van 
gemeenten met gemeentepolitie de uitvoering van een Algemene 
Maatregel van Bestuur betreft, waaraan zij op grond van 
artikel 151 li� 1 van de Gemeentewet· hun medewerking ver-
lenen. 

Daar het niet in de bedoeling ligt door deze nieuwe J)bepaling wijziging te brengen in de reeds meer dan twintig 
jaren bestaande praktijk, waarin - zoals hiervoor reeds werd uit
eengezet - de Korpschefs onder hun verantwoordelijkheid de 
ambtenaren van de inlichtin�endie�st werkzaamheden ten behoeve 
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst doen verrichten, acht ik 
het gewenst dat de betrokken Burgemeesters ter uitvoering van 
bedoeld artikel III,3, lid 2, volstaan met� de KorpscheÎ 
voor het verrichten van deze werkzaamheden aan te wijzen. 

Ik moge U verzoeken de daarvoor in aanmerking komende 
Burgemeesters in Uw provincie uit te nodigen tot de aanwijzing 
als bovenbedoeld over te gaan/Ter bespoediging van de uitvoe
ring ware deze Burgemeesters tevens het model van een concept
besluit als mede hierbij gevoegd, toe te zenden met v�rzoek 
daarvan gebruik te maken en de betreffende besluiten zo spoedig 
mogelijk vast te stellen. 

Daar ik het van belang acht dat de hier bedoelde Burge
meesters in het bezit worden gesteld van de tekst met toelich
ting van de ónderhavige Algemene Maatregel van Bestuur, doe 
ik U hierbij de daarvoor benodigde exemplaren van het 1 9 
Staatsblad waarin dit is geplaatst toekomen met het verzoek 
voor de verdere distributie daarvan te willen zorgdraGeno 

DE MINISTER VAN BINH�NLANDSE ZAKZN 
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CONCEPT - B�SLUIT 

De Burgemeester van 

Gelet op artikel III,3 lid 2 van het Koninklijk Besluit 
van nr. (Staatsblad 1972 nr. ) 

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken 

B E S L U I T 

met ingang van 

Aan te wijzen als ambtenaar belast met het verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheids
dienst: 

de Korpschef van gemeentepolitie in deze gemeente. 

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan: 

1. De Minister van Binnenlandse Zaken.

2. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

• • • • • • 0 • • • • • • • • • •  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De Burgemeester van 

1972 • 



Datum: 3-8-72 

Agenda Nr. 

Verzonden d.d.: 
����--====���=-�-=-=��=-==============:;:================ '==---==:__ Extra copie aan: 
Papier : dienst/blanco 

Aantal: Verz.: 

Verzending per: 
Briefhoofd : normaal/afwijhnd (zie tekst} 

Dienstadres : ja/uecn 

Verdere instr.: 

Enveloppen: dienst/blanco 

Ter visie aan: Gezien d.d.: Paraaf: 
C - .• �'-

Terugontv. d.d.: 

Rubr.: 

AAN 

Uw brief van : . de Staatssecretaris van Financi�n • 

• nderwerp

Bewerker: 

: Aanwijzing ambt�naar 
voor·werkzaamhé�en 
ten béhoeve van de BVD. 

t�!:.t'.,1 
/')'/\\' · Y ,J \\ . H_ierbij verz�ek ik U overeenkomstig het bepaalde in

������--����� artikel III, 3, lid 1 van het Koninklijk besluit betreffende 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (nr. van 

Stbl. ) met ingang van 
de datum waarop dit K.B. in werking zal treden, aan te wiJzen 
ils ambtenaar belast met het verrichten van werkzaamheden 
ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst: 

het Hoofd van de Áfdeling Douane van de Directie 
Douane en Verbruiksbelastingen van het Ministerie 
van Financiën. 

Per gelijke datum wordt door mij ingetrokken de beschik
king van mijn ambtsvoorganger nr. 66471 d.d. 5 september 1968,
waarbij de hierbovenvermelde ambtenaar thans is aangewezen, 
ingevolge het Koninklijk besluit nr. 51 van 8 augustus 1949,
dat bij de inwerkingtredingvan het nieuwe !LB. vervalt. 
Een afschrift van deze intrekkingsbeschikking gaat hierbij. 

Gaarne ontvang ik een afschrift van Uw beschikking, 
waarvan ik U verzoek ook een exemplaar ain het Hoofd van 
de BVD toe te zenden. 

· DE MINISTER VAN BINN�NL�NDSE ZAKEN



AAN de Minister van Justitie. 

Hierbij verzoek ik U overeenkomstig het bepaalde in artikel 
III, 3 lid 1 van het Koninklijk besluit betreffende de inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten (nr. van Stbl. ) 
met ingang van , de datum waarop dit K.b. in 
werking zal treden, aan te wijzen als ambtenaren belast met het 
verrichten_van werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst: 

de Districtscommandanten van het Korps Rijkspolitie, 
de DisEtrictscommandanten van de Rijkspolitie te Water, 
de Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps 
Rijkspolitie. 

Per gelijke datum worden door mij.ingetrokken de beschik• 
kingen van mijn ambtsvoorgangers nr. 2089 d.d. 11 oktober 1950, 
nr. 16313 d.d. 17 juni 1954 en nr. 57901 d.d. 24 november 19617 
waarbij de hierbovenvermelde ambtenaren thans zijn aangewezen op 
grond van het Koninklijk besluit nr. 51 van 8 augustus 1949, 
dat bij de inwerkingtreding van het nieuwe K.B. vervalt. Een af
schrift van deze intrekkingsbeschikking gaat hierbij. 

Gaarne ontvang ik een afschrift van Uw beschikking, waargan 
ik U verzoek ook een exemplaar aan het Hoofd van de BVD te zenden. 

DE MINISTEH VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

AAN de Minister van Defensie. 

Hierbij verzoek ik U overeenkomstig het bepaaldein artikel 
III, 3 lid 1 van het Koninklijk besluit betreffende de inlich-
tingen- en veiligheidsdiensten ( nr. van 
Stbl. ) met ingang van , j� de datum waarop 
dit K.Bo in werking zal trë�en, aan te wijzen als ambtenaar belast 
met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst: 

het Hoofd van het Bureau 2-2 van de Staf van het 
Wapen der Koninklijke Marechaussee. 

t: 

Per gelijke datum worde,n door mij ingetrokken dé beschikking 
van m1Jn ambtsvoorganger nr. 2089 d.d.:11 oktober 1950, wa�rbij 
de hierbovenvermelde ambtenaar thans (Ljn aangewezen op grond van 
het Kopinklijk besluit nr. 51 van 8 augustus 1949, dat bij de in
werktreding van het nieuwe K.B. vervalt. Een afschrift van deze 

intrekkingsbeschikking gaat hierbij. 
Gaarne ontvang ik een afschrift van Uw beschikking, waarvan 

ik U verzoek ook een exemplaar aan het Hoofd van de BVD te zenden. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
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MINISTERlE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

---·------ -·-·· JJ, 

�/ 52d �/yl Nr. 66471 

�-�------��-·-- -·-j Afd.Ke.binet 

}3etref.fende: 
1 l'/., -;:_;;:: 9 SE P. 1968 ; 
! i 

aanwijzin5 Hoofd Afdeling 
Douane v2.n de Directie 
Douane en Verbruiksbelas
tingf:ln ve.n het Hinisterie 

,----------�···· __ J 
i ! ';·t 1 
L _�:��:::. -···--·------_j

van Financiën tot verbin-
ding van de BV�. 

�30522•-57 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

Gelet op artikel 3 van het .Koninkl:ijk besluit van 8 augustus. 

1949, nr,51, zoals sedert gewijzigd; 

In overeenstemming met de Hinister van Financiën; 

BESLUIT: 

het Hoofd van de Afdeling Douane.van de Directie Douane en Ver

bruiksbelast:i.ngen van het Ministerie van FinancH;n wordt belast 

met werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheids

dienst. 

Afschrift van deze �eschikking zal worden gezonden aan: 

de Minister van li'inanciën; 

de Directeur-Generaal der Belastingen; 

het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst; 

de Procureu.Ts-Generaal, fungerend Directeuren van Politie. 

's-Gravenhage, 5 september 1968. 

DE lffNI STER V AlT BINNENLANDSE Z.AKEH, 
Voor deze, 

DE SECIIBT.A.RIS-GErIBRA.AL, 

�----.. 



MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

sch'r, fü.Z nr. 
Kab. 57901 
d.d.24.11.1965

Nr. 
57901 

AFDELING KABINET. 

VERTROUWELIJK 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

G e 1 e 't op artikel 3 van het Koni:nklijk __ Beslui t __ 
van 8.§Uc@§tus 1-94.g;· nr. 51 , zoe.ls sedert gewijzigd; 

In overeenstemming met de Minister van Justitie 

13 E S L U I rp. 
.L. . 

De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps 
Rijkspoli ti.e wordt belast met werkzaamheden ten be
hoeve van.de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Afschrift dezer zal worden gezonden aan: 
de Minister van Justitie; 
de Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps 
Rijkspolitie door tussenkomst van de Minister van 
Justitie; 
het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst; 
de Procureurs-Generaal, fungerend Directeuren van. 
Politie. 

's-Gravenhage; .24_november 1965 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
Voor deze, 

DE SECRETARIS-GENERAAL, 

VERTROUWELIJ1( 

�30522'-57 



MINISTLRIJ:i.: VAN 
BINNENLAl\TTIS:8 ZAKEN 

9 

BEZITSVORMING EN PUBLIEK
RECHTELIJKE BEDRIJ1i1S0I?.GANISATIE 

Nr. 32770 Afdeling Kabinet 

VERTROUWEL I J1( 

'• t.J 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
BEZITSVORMING EN PUBLIEKRECHTELIJJ{E BEDRIJFSORGANISATIE 

Gelet op artikel 3 van het Koninklijk besluit van
8 augustus 1949, nr. 51, zoals sedert gewijzigd; 

In overeenstemmj_ng met de burgemeesters der betrok
ken gemeenten; 

BESLUITg 

De korpschefs van de gemeentelijke politiekorpsen te
Weststellingwerf, Hardenberg, Barneveld en Haarlemmermeer 
worden belast met werkzaamheden) ten behoeve van de Binnen
landse Veiligheidsdj_enst. 

Afschrift dezer zal worden gezonden aan: 
a. de Commissarissen der Koningin in de betrokken provincies,

de burgemeesters van de betrokken gemeenten en de kor1)s
èhefs, voornoemd door tussenlcomst van de burgemeosters der
betrokken gemeenten. 

b. de Minister van Justitie, de Procureurs-Generaal, funge·
rend Directeuren van Politie en het Hoofd van de Binnen
landse Veiligheidsdienst, 

's-Gravenhage, 30 juli 1958. 

De Minister,
Voor de!e, 
D� Se

(;
·:ç

/
etaris-Get

; ! ·, .' '/ _.; ,:, ,/-./� 
p \ 1 . .' .,.-

1 1 \ .· 
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MINISTERIE·VAN 
BINNENLAl'IDSE ZAKEN 

17 Juni 1954. 
No.16313 Afdeling Kabinet 

afschrift. 

VERTROUWELIJK. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN: 

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 
. 8 Augustus 1949

1 
No, 51 .Jn zijn beschj_kking van 11 October 

1950 No.2089 afdeling Kabinet; 
In overeenstemming met de Mi�ister van Justitie; 

HEEFT GOEDGEVONDEN: 

te bepaien dat de afdelingsc6mrna,ndanten van· d� Rijkspolitie 
_te Water als zgn. :politièverbindingen met werkzaamheden ten 
behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst worden belast

9 

zulks met inachtneming van artike1'4 van het Koninklijk 
besluit van 8 Augustus 1949 ,_ No .51. _ 
. 

-, 

Afschrift dezer .zal worden gezonden: 
l.aan de .afdelingscommandanten vah de Rijksp�J.-j_tie te Water;
2.aàn de Minister van Justitie,·de Algemeen Inspecteur der

Rijkspolitie, de Commissarissen der Koningin, de Procureurs
Generaal, fungerend Directeuren van Politie en het Hoofd
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst ter kennisneming.

· ·, s-G-ravenhage, 17 Juni 1954.



. . 

,, 

·"·' 
·'.' 

•••• 

/ 
'i i' . 
f.'" 

, \..,.· :. t 

;. •• 1· 

No. 2089 
afdeling Kabinet VER TROuïJv'ELIJK 

11 October 1950. 

DE MINISTER Vlili BI1\'NENLANDSE ZAKEN; 

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 8 Augus
tus 1949, no. 51; 

In overeenstemming met; ieder voor wat hem betreft, de Mi
nister van ,Justitie, de Minister van Oorlog en de burgemeesters 

. van de gemeenten, waar gemeentepolitie dienst doet; ·. 
HEEFT GOEDGEVÖJ\1DEi'N: 

te bepalen, dat de korpschefs van de gemeentelijke politif�korp
sen, de districtscommandanten van het korps Rijkspolitie en het 
Hoofd Bureau 2-2 van de Staf van het W(!pen der Koninklijke Ma
rechaussee als zgn. politieverbindingen met werkzaamheden ten 
behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst worden belast, 
zµlks met inachtneming van artikel 4 van het Koninklijk besluit. 
van 8 August1.;s 1949, no. 51, 

/,±'schrift dezer zal worden gezonden: 
1. aan de kor:ç,schefs van de gemeentelijke politiekorpsen door

tussenkomst van de Commissaris. der Koningin in de desbe
treff�nde provincie en de burgemeest'er van de desbetreffende
gemeente; . - . .

2. aan äe districtscommandanten van het korps Rijkspolitie door
.tussenkomst van de Algemeen Inspecteur der Rijkspolitie;

3. aan het Hoofd Bureau 2-:2 van de Staf van het 1iiapen der Ko
nink.1.ijke ].,:arechaussee door tussenkomst van de Commandant
van dat Wapen.

4. aan àe Ministers van Justitie en van Oorlog, de Algemeen In
specteur der Rijkspo1itie 9 de Commandant van het Wapen der
Koninklijke Marechaussee, de Commissarissen der Koningin,
de Procureurs-Genere.al 1 fungerend Directeuren van Poli tie,.
de burgemE.esters en het Hoofd van de Binnenlandse Veilig
heidsdienst ter ken.I).isneming.

's-Gravenhage, 11 October 1950. 

DE 1,;INISTER VAN BD.i"NENLANDSE ZAKEN,.· 
·, 



CONCEPT /bijl. schr. HBVD aan SG BiZ.!_�•7•8•72 

Betr.: intrekking beschikkingen inzake 
aanwijzing van ambtenaren voor 
werkzaamheden ten behoeve van 
de BVD. 

DE .MINI.STER VAN BINNENLAND.SE ZAKEN 

Gelet op het Koninklijk besluit betreffende de :inlichtingen- en veiligheidsdiensten nr, van (Stbl. ), waarbij het Koninklijk besluit nr. 51 van 8 augustus 1949 wordt ingetrokken

BESLUIT: 

' \  

met ingang 'van 

in te trekken de ingevolge dit Koninklijk besluit vastgestelde beschikkingen
van de Ministers ·van Binnenlandse Zaken: 

nr. 2089 d.d. 1 î oktoóer 1950 nr. 1631.3 d.d. 17 juni 195 1+ nr. 32770 d.d. 30 juli 1958 
196_2 nr. 57901 d '� 21. november 1961� t.r.. '-'-. 

nr. 661+7î d.d. 5 september 1968
waarbij ambtenaren werden liangewezen voor het verrichten van werkzaamhedenten behoeve van de Binnenlands� Veiligheidsdienst. 
Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan:
De Minister van Justitie; De }iinister van Financiën;
De Minister van Defensie.

DE MINI:..;T.8R VAN BIHNi:NL1tND0E ZM'..SN
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Betreft: Aanwijzing Korpschefs 
(Memo Minister Geertsema dd. 16-7-1972) 

1. In het nader advies van de R.V.S. worden t.a.v. het onderhavige
punt geen opmerkingen gemaakt.

2. De S.G. blijft bij zijn mening, dat artikel III,3, 2e lid meer
suggereert dan in het aanwijzingsbesluit staat. Naar de mening van
de S.G. zou de tekst van dit artikellid taalkundig tot de inter
pretatie nopen dat de ambtenaren van de gemeentepolitie nominatim
en enumeratief tot politieverbinding moeten worden aangewezen.
Dit standpunt is in de notitie van KJA pt. 4 en 5 weerlegd. Ook de
heer Hoevers kan zich met een aanwijzing van de Korpschefs als door
ons voorgesteld verenigen. De S.G. zegt aan het slot van zijn noti
tie aan de Minister, dat hij op practische gronden wel in het
voorgestelde wil berusten.

3. In de nota met vraagpunten over herziening van de Politiewet, die
op 14 april 1972 aan de Tweede Kamer is aangeboden wordt de voor
keur uitgesproken voor een gewestelijke politie. Het beheer over

l
het gewestelijke korps zou dan in handen komen van een dagelijks
bestuur, bestaande uit enkele burgemeesters met de burgemeester
van de centrumgemeente als voorzitter. Artikel III,3, 2e lid van
de a.m.v.b. zal dan wel aangepast moeten worden, maar op het door
de S.G. becritiseerde punt zal dan toch weer gesproken worden van
het aanwijzen van "ambtenaren van (door) gewestelijke politien 

terwijl formeel alleen de c�f van het gewestelijk korps zal wor
den aangewezen.

4. Een bijkomend argument om op de ingeslagen weg voort te gaan, is
de intussen uitgebroken kabinetscrisis. Elke nu nog aan te brengen
wijziging zal vertraging ten gevolge hebben en kunnen verhinderen,
dat de a.m.v.b. vóór de aangekondigde verkiezingen in het Staats
blad komt.

21-7-1972 K/D � 
--
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MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D.

AAN: de Heer Secretarie-Generaal 

VAN: Hoofd B.V.D. 

?ia ons gesprek op 11 juli jl. heb 
.. 1.k aan Mr. Holm gevi-aagd o'll'er de aanwij
�ei�g van de fforpsohefs van advies te die• 

l
nen. Hij maakte voor mij bijgaande noti• 
tie. Intussen heb ik ook nog contact ge
had met dhr. Hoevers, die eveneens van 
men,ing ia dat de aanwijzing va.n dei..�orps
chef noodzakelijk ie om de eenheid v�n 
het korps niet te doorbreken. liij had 
overigens een formeel bezwaar op grond 
van art. 3 Politiewet, dat echter niet 
tr Z\Yaar ligt, 

, Ik hoop dat e.e.a. de voorgestelde 
tekst ale zijnde de best mogelijke, aan• 
vaardbaar doet zijn. 

13 juli 1972. 



Aan: de Heer Secretaris-Generaal 
Van: Hoofd BVD 

Ond.: Interpretatie en uitvoering van art. III,3, lid 2, van de a.m.v.b. 
met betrekking tot de taak, de organisatie, de werkwijze en de samen
werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

Naar aanleiding van ons gesprek op 11-7 jl. over bovenvermeld 
onderwerp moge ik het volgende te Uwer kennis brengen. 

1. Bij de opstelling van het nieuwe KB over het statuut der
veiligheidsdiensteri is er vanuit gegaan niet meer dan strikt
nodig was te veranderen in het oude (vertrouwelijke) KB,
zulks ter voorkoming van onnodige vragen. Met het oog hierop
is in de eerste versies het oude artikel III var

i 

het KB on
veranderd overgenomen. Dit artikel luidde als volgt:

"Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan, in overeen
"stemming met de hierbij betrokken Minister en overheids
"organen, bepalen, dát bepaalde ambtenaren, onder die 
"Ministers of organen ressorterend, onder verantwoor
"deliJkheid van Onze hierbij betrokken Minister of het 
"hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt 
"voortvloeiende �erplichtingen, worden belast met w�rk
"zaamhedén ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheids
"dienst. Deze werkzaamheden worden verricht in nauw en 
''voortdurend overleg met het Hoofd van.· de Binnenlandse 
"Veiligheidsdienst." 

Op grond hiervan zijn bij beschikking van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 11 oktober 1950 nr. 2089, in overeen
stemming met de Ministe� van Justitie, de Minister van Oorlog 
en de burgemeesters der betrokken gemeenten, de korpschefs van 
de gemeentelijke politiekorpsen, de districtscommandanten van 
het körps rijksp�litie en het Hoofd Bureau 2-2 van de Staf 
der Koninklijke 'Marechaussee als zg. �olitie�erbindingen 
aangewezen, d.w.z. belast met werkzaámheden t.b.v. de BVD. 
Deze regeling heeft sinds 22 jaren uitstekeni gew�rkt en er 
bestond dus niet de minste behoefte aan, �lthans niet dezer
zijds, hierin enige verandering te brengen. 

2. In een der vergaderingen vart de Commissie-Bos (belrist met de
opstelling van het nieuwe KB) werd een aantal bezwaren geuit
tegen de redactie, niet tegen de werking van het artikel.
Deze bezwaren kwamen hierop neer dat de term "bepaalde ambte�
naren" te vaag was. Hierop is van de zijde van het Ministerie

·van Binnenlandse Zaken (Dr. Van Stegeren, i.o.m. Mr. Van
Doeveren) de volgende redactiewijziging voorgesteld:

art. III,3

1. "Onze betrokken Ministers kunnen op verzoek van de
"Minister van Binnenlandse Zaken ambtenaren van rijks
"politie �n ambtenaren, belast met de grensbewaking,
"aanwijzen voor het in nauw en voortdurend bverleg met
"het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst ver�
"richten van werkzaamheden ten behoeve van deze dienst."

- 2 -·
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Art. III13

2. "De burgemeesters in gemeenten met gemeentepolitie verle
"nen medewerking aan de uitvoering van dit besluit voor
"zover het de taak van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
"aangaa:t. Zij wijzen daartoe in overeenstemming met Onze
"minister van Binnenlanàse Zaken ambtenaren van gemeente
"politie aan voor het in nauw en voortdurend overleg met
"het hoofd van d� Binnenlandse Veiligheidsdienst verrich
"ten van werkzaamheden ten behoeve vàn deze dienst."

Deze tekst is door de Ministers van Justitie, van Defensie en 
van Buitenlandse Zaken overgenomen en komt thans voor in het 
definitieve ontwerp-K.B •• 

3. Art. III,3 punt 2·heeft deze vorm gekregen, omdat art. 151 van
de Gemeentewet de mogelijkheid biedt de medewerking van de
burgemeester te vorderen voor de uitvoering, o.a. van
a.m.v.b.'s.

4. Zoals gezegd is het niet de bedoeling geweest een verandering
aan te brengen in de wijze waarop tot nog toe door de BVD met
de politie werd samengewerkt krachtens de aanwijzing van de
korpschef qualitate qua als politieverbinding.
U vraagt zich af of de tekst van het artikellid taalkundig niet
tot de interpretatie noopt, dat de ambtenaren nominatim en
enumeratief tot politieve�binding moeten worden aangewezen. Ik
ben van mening, dat zulks niet het geval is. Immers, de meer
voudsvorm "ambtenaren van gemeentepolitie" dient ter voorkoming
van een anders taalkundig - uiteraard niet logisch - mogelijke
interpretatie dat "zij" (de burgemeesters collectief) één amb
tenaar van gemeentepoliti� zouden kunnen aa�wijzen. Zen paralle
voor de gedachtengang dat een zodanige redactie niet dwingt tot
een nominatieve aanwijzing, kan wellicht gevonden worden in de
beschikking van het ComitA van Ministers van d� Benelux Econo
mische Unie van 3-11-1960 (gewijzigd 25-10-1965), waarvan art.
2, lid 2, bepaalt, dat de in .lid _1 van hetzelfde artikel ge
noemde Bijzondere Commissie bestaat uit ambtenaren van de be
trokken ministeries, aan te wijzen door de verantwoordelijke
Ministers. Op grond hi�rvan zijn de hoofden der Benelux-veilig
heidsdiensten qualitate qua aangewezen als lid van de Bijzonde
re Commissie voor het Personenverkeer. (Zie Uw brief van
2 november 19�5, afd. Kabinet, nr. 57797.)
Ook aan de bepaling van art. 12, lid 2

1 van het reglement van
orde van de Bijzondere Commissie, luidend : .. De delegatiehoofden
wijzen de leden van de Subcommissies ad hoc aan� is gevolg gege
ven door de aanwijzing van de hoofden van de veiligheidsdienste
der drie Benelux-landen als zodanig tot leden van de subcom
missie voor de samenwerking der veiligheidsdiensten�

5. Er is trouwens n6g een overweging die pleit tegen de interpre
tatie als zou benoeming nominatim moeten plaatsvinden, ils
gelet wordt op di benoemingen, die ex artikel III,3 sub 1 moe
ten geschieden. Die zouden dan vrijwel alle ambtenaren van de
rijkspolitie en van de douarie moeten omvatten, als tenminste
voorkomen wil worden dat bij elke wijziging in de feitelijke
dienstverrichting een daarmee overeenkomend aantal besluiten
moet worden veranderd.

- 3 ..
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De ratio van de huidige gang van zaken is juist, dat door de aanwiJ
zing van een bepaalde functionaris deze de gelegenheid krijgt diegenen 
zijner ondergeschikte ambtenaren werkzaamheden voor de BVD te doen 
verrichten, die daarvoor het meest in aanmerking komen. Van de rijks
politie zijn, zoals gezegd, thans aangewezen de districtscommandanten, 
van de Koninklijke Marechaussee het Hoofd Bureau 2-2 en van de Douane 
het hoofd der afdeling Douane van de Directie Douane en Verbruiksbe
lastingen. 
Ieder der ambtenaren afzonderlijk al� verbinding aan te wijzen en bij 
mutaties in de dienstbetrekking of de standplaats telkens de nodige 
corrigerende besluiten te slaan, zou tot grote administratieve moeilijk 

·heden leiden.

12-7-1972
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H.BVD

Betreft: Conceptbrief aan CdK's. 

10 juli 1972 gesproken met: 

�· De heer Burik van de Directie Binnenlands Bestuur. 

Accoord met concept. Primair een o.o. en V. aangelegen

heid, daarom zal heer Wilkeshuis pas medeparaaf verlenen 

nadat O.O. en V. geparafeerd heeft. Geen kopie achterge

laten. 

h• Mr. Burgers van o.o. en v ••

Accoord met concept. Mr. De Graaf is met vacantie. 

Mr. Cleveringa is waarnemend maar gaat geheel op het 

advies van de heer Hoevers af. Hoevers is nog niet over 

zijn, bezwaar tegen de "niet bij wet opgelegde extra-taak 

van de Politie" heen. 

Hoevers was niet aanwezig, maar is er dinsdagmorgen wel. 

Mr. Burgers zal hem de stukken zo vroeg mogelijk voorleg

gen en mij telefonisch inlichten ov.er zijn reactie. 

10-7-1972. VK/D. ,() 
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Aan de Hoogedelgestrenge Heer 
de Heer A. Vermeij, 
Hoofdcommissaris van Gemeentepolitie 
te 
R o t t e r d a m 

1.101.165 

28 augustus 1972. 

Bij deze doe ik U, mede namens de heer Kuipers die wegens 
vacantie afwezig is, mijn gelukwensen toekomen met Uw benoeming tot 
Hoofdcommissaris van Gemeentepolitie te Rotterdam. 

Ik voeg hierbij het rondschrijven aan de Korpschefs van 
Gemeentepolitie over het nieuwe Koninklijk besluit betreffende de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, dat per 1 september a.s. in 
werking treedt. 

Uit artikel lII,3 van dit besluit moge U blijken dat er 
een bijzondere relatie is tussen de Gemeentepolitie en de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst. 

Het zal t1 bekend zijn dat de B.V.D. en de Inlichtingen
dienst van Uw Korps nauw met elkaar verbonden zijn. 

Ik spreek gaarne de hoop uit dat de goede samenwerking die 
er tussen de Gemeentepolitie van Rotterdam en de B.V.D. bestaat onder 
Uw leiding bestendigd moge blijven. 

De heer Kekers, die bij de Dienst speciaal belast is met 
het onderhouden van het contact met de politie, zal zich binnenkort 
met U in verbin.ding stellen om een afspraak te maken voor een gesprek, 
waarin hij U enige nadere toelichting omtrent het werk van de B.V.D. 
zal geven. 

H:ET PLV. HOOFD VAN DE DIEST 

H.C" Neervoort



(dupl. in III Zwolle gevoegd) 
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Aan de Hoogedelgestrenge Heer 
de Heer W.A.C. Vos, 
Commissaris van Gemeentepolitie 
te 
Z w o l 1 e 

28 augustus 1972. 

Bij deze doe ik U, mede namens de heer Kuipers die 

wegens vacantie afwezig is, mijn gelukwensen toekomen met Uw 

benoeming tot Commissaris van Gemeentepolitie te Zwolle. 

Ik voeg hierbij het rondschrijven aan de Korpschefs 

van Gemeentepolitie over het nieuwe Koninklijk besluit betref

fende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat per 

1 september a.s. in werking treedt. 

Ik wens U veel succes en voldoening in Uw nieuwe 

werkkring toe en hoop dat de goede relatie tussen de Gemeente

politie Zwolle en de B.V.D. onder Uw leiding bestendigd moge 

blijven. 

HET PLV. HOOFD V�IENST 

1 
H.C. Neervoort
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Nieuw K.B. betr. de 
inlichtingen- en 
ve�ligheidsdienst�n. 

,jl r.· ,,
.1. ü u 

UITGEBOEKT 

Aan het Hoofd van de Afdeling Douane 
van de Directie Douane en Verbruiks
belastingeh van het 
Ministerie van .r'inancien, 
Kneuterdijk 22, 
's-GRAVENHAGE. 

25 augustus 1972. 

DIENSroEaElM 

. ., 

Hierbij doe ik U toekomen staatsblad nr.437waarin is afgedrukt 
het Koninklijk BesJ.uit nr. 3 van 5 augustus 1972, houdende de algemene 
maatregel van bestuur betreffende de inlichtingen- en veiligheids
diensten. 

Deze a.m.v.b., die op 1 september 1972 in werking treedt, vervangt 
het per gelijke datum ingetrokken K.B. nr. 51 van 8 augustus 1949. 

Met dit nieuwe K.B. heeft de regering gevolg gegeven aan de door

de toenmalige Minister-President op 21 april 1970 in de Tweede Kamer 
gedane toezegging, dat het K.B. betreffende de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten, nadat dit enigszins was omgewerkt en aan de huidige 
situatie was aangepast, niet langer als vertrouwelijk zou gelden en in 
het staatsblad zou worden gepubliceerd. 

Zoals U uit een vergelijking met het K.B. van 8 augustus 1949 moge 
blijken, hebben de wijzigingen in het nieuwe K.B. voornamelijk op het 
volgende betrekking: 

a. een aantal bepalingen toepasselijk op alle inlichtingen- en veilig
heidsdiensten is samengevoegd in hoofdstuk I: Algemene bepalingen;

b� het hoofdstuk over de coördinator van de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten is direct na deze Algemene bepalingen geplaatst; 

c. de taak van de B.V.D. is in artikel III,1 wat bondiger omschreven.
In de taakomschrijving ie alleen een onderscheid gemaakt tussen de
inlichtingen- en de beveiligingstaak;

- 2 -
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d. geschiedde ingevolge artikel 3 va:n het &ude K.B. de aanwijzing van
ambtenaren., dte belast woi-den met het verrichten van werkzaam.'leden
t.en b�hoeve v�n de B.V .• D. door de Minis'ter van Binnenlandee Zaken,
in het nieuwe K.B. is in artikel llI,3 bepaald, dat deze aMwijzing
plaatE.vindt, voor zover het rijksambtenaren aangaat, door de betrok
ken Mini�tel" en, wanneer het ambtenaren van G.emeentepplitie betreft,

.dQOr de b�trokke:n Burgemeester;

e. <:1.e bepalingen betreffende de militaire inlichtingendiensten z1Jn in
plaatu v� in drie höofdstukken, reap. bet_reffende de Marine-Inlich
tingendienst, d� mi.litaire-l'.nlichtingendie.nst en de Luchtmaeht
In1i.eht1ngendienst th@s samengebracht in 1.én lu,ofdstuk betreffende
de militl;lira ir.liuhtingendiensten. De inlichtjngendienet van àe
Koainklijke Landmacht VJordt tha.na aangeduid als Landmacht ... Inlich•
Ungendienot. 8ij de omschrijving van de taken van de militaire in
lichtingendienst ia onderscheid gemaakt tu,ssen wat als a.-taak en
b.-taak kaa worden aangeduid;

t. het hoofdstuk bet�effende de verhouding van het Openbaar Ministerie
e-n de Politie tot de inlichtinge.n• en veiligheidsdienst is wat
b-ondige:r geschreven •

.Ingévol.ge het hiel"bove.n 1"eeds vermelde artikel Ill,3 heeft de
Minister V'àn Binnenl.8.l'!dse Ze.:�en : 

de Sta1ï<taaecretaris van .'Financiën verzpcht per 1 september 1972 U 
in. 1.îw functie ale het lfoofd van de .Afdeling Douane van de Directie 
Douane en VeTbi-uiks\?elaetingén vau het Ministerie van ltinanciën 
&aä te wijzen als ambtenaar belast met het verriebten van werkzaam
heden ten. belloeve van de a.v"n., zulks niet gelijktijdige intrekking 
van de beschikking van. zijn ambtsvoorganger nr. 66471 dd. 5 septem
ber 1968, waa�bij U �ot nu �oe was aangewezen. 

H:.'1' HOOFD VA 

J>ra,. A. Kuipers 

DIENSTGEHEIM 



1 

Nieuw KB betreffende 
de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. 

Aan de Commandant van het 
Wapen der Koninklijke Marechaussee. 

2'5 augustus 1972. 

Te Uwer informatie doe ik U hierbij een afschrift toekomen van 
de door mij heden aan het Hoofd van het Bureau 2-2- van Uw Staf ver
zonden brief betreffende het Koninlçlijk Besluit nr. 3 van 5 augustus 
1972 houdende de algemene maatregel van bestuur betreffende de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

Mocht U het voornemen hebben de in artikel VI,3 van dit K.B. 
vermelde aanwijzingen te geven dan zal ik gaarne zien dat daarover 
met mij overleg wordt gepleegd. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

Drs. A. Kuipers 
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Nieuw K.B. b '"· de 
ialichiingen- n. 
vetligheidedieneten. 

ÛJITGEIIJEKfJ 
Alln h t Uoet4 •aa be\ Du� au a-2

,ran de St f Yatt het f pen 4er 
Konl.nklljke eohau e, 
R·ane,g 4 
te 
•a-0 AVENitAG�.

1.101.16.5 

25 auguatus 1972. 

lU.es-biJ do• ik U toekomen Staat.blad nl". 437 •aa:H.n is atgédru.k.t 
h&t KontnkU.Jk iealalt tw. , •an .5 allflU&\llB 1972, boiulet:lde de al.gemen 
11 atreiel. van b&etuiu- betNft'ende de inl.iqbt-ingen• n vet.:U.gbeidu,
dt•n.sten. 

Dee& a.m.v.b., die op 1 aspte bev 1972 in •erki.ng treedt, w rva.ng1; 
b.e, pel' s•U.jke datu ingetrokken K.n. ,u,. ,1 van 3 uguatu 1949. 

Met dit nieuwe K.B. hestt de 11e.g rin gévol.3 seaev4m an de door 
de tf>eniaalii;e Mtn:i.steti-irotllldent e>p 21 ap�il. 1970 1n do 1'•• de er
godan• to&aogging, dat hot ic"a. betvetttUld.e de inU.ch.ttugen• _ n veilig
heidedienoten, nadat dit nigsaiM wu omge ei,,�t en n d l'lliidige 
aituatie waa •angepaet, iiiet lo.nge.z- al,$ VCJFtr.ouweU.jk zou gelden •n in 
het Gtaatablad aou w�ràon $•Jubl!ce•rd. 

aoala U uit éen vergelijking met het K.a. van 8 auguel�a 1949 aJOge 
blijken, hebben cte wi.jai4ingen SJ:t het nleuwe K.B. vo()l"nmielijk op h t 
volg nd betJ-ekkiass 

a. een ntal bepalingen toepaaae1iJk op all 1nl.1cht1nge�- on voilig
h id 41 naten is s1u:1•ng••oegd in hootda'tuk lt Al e-en bepaliageo; 

b. bet hootdotuk ovo» de eOÖ�di!Ultó� van de iuliohttngen- en veilig
beidsd1e>n$,e11. ia 41.re�t n� deze lge eue bepalin,g,oa 3eplaatat1

o. 4e taak Vaul do s.v"t>. to in utikel lll,1 w t bondige� o eob.r ven.
lJJ. de taakómeclu:'ijving ia al.loon e a onde.r4cheid g m k.t tuaaen d•
inl.iehtingen ... en do bevef.U.11.ngstaakt



4. s•aohiedcle 1nse.volgt artikel :S u he oude K.a. èlo aazud.j�u.s ft.D

ubtoQ!len, d1e blaat •ord@ t het 1'8r!'lcht G V'aat. • r hed n 
te beho.••• •rui 4 a.Y.D. door de Mint,.,. YU 11.nn alaada Z en, 
ln het J:)ieuwa K • •  1a i.A rtikel XlX,3 bep alcl, clat da• aanw1Je1n 
plute,rWt, ,.0011' SOY&� het ri.jksub,enntn aaqaa.t;, 400• d• be•

,�okken Hiniateri n. wUtteell'" h•t ambten4"a van Gea&ent-»oU.tt 
bei�ett, door de boti-okken Burgeae•ate�, 

e" de b•Jal1nscui .etr•tteode cl•· alU td"e ll'.lUcht.tngendl.enaton eijn in 
plat• v.n i• drt boofdetwdten, � P• betr•ttende de l'ln••Xäl1ch
tiP$eta41ens�, de t.0!1lt•1�e-lnliob\inaeadtoïl8t •a de L•cht aht
lallch 1itgead1unet tbaaa ea••naeb,i,acht tn Hn hoofdstuk b•trelttende 
tiè =tllttaiN ialJ.chttnsendieuten. ». uliohti geruu .. .-nst vcm de 
&oalnklljke l'..andtlacht wo�dt. t;batia 4tli.d al t.aftd•aQht-Xnl.ich.-
tln endi. Mt. ltj de ouo.hl"l,1Yiq •an d• a.k•n •an <kJ ail:1tatr in
lichti.agelldieast 1 ond81i'aohe14 geaa.akt tuaa•n •at 41 •··t · en 
b.-, Jt kan woirden Il! nsedtd,4; 

t. het h,oofctstv. but.retl'end• 4e vei-houding van het OJ>•11ba.ar tini.stel'1o
àU de Politie tot do 1ril1cbttnaon� en voilig-eid dienst,� wat boa
dl;er 1enobr•••il•

l»gevo·lge het h.1,u,bovaa reed& ••n•lde a�H.k•l 111., hettt de 
KS.niator vu W.nmtftl.an<lee Z ke11: 

•tjn ubt,c•m,ot •aa Deteaaie v �aooht pel" 1 opte er 197.? U in Uwr
functie als Ifoold •an h.t. Dure.au 2-2 van. cte Stat an hei I pen der
oninklljkè Hu,ech uae à ·aan te w:1.j n als btouaat- b la:,t aet h.et 

ves-r1oht n "an· werice ät1heden ett oeh-oeY•· •an de u"v.� •• �ulka ut 
gelijktijdl&e lu�kkiag vu d lJuchikld,ng van sr.iJn aûtsvoorgltl* _. 
nr. 2089 ci"d. 11 qkto'bff' 19,so. •• 'b.ij U fft nu toe •• aaftgeweeea" 
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Nieuw K.B. betreffende 
de in1ichtingen• en 
veiligheidsdiensten. 

lllTGEIOEKT 

Aan de Algemeen Inspecteur 
van het Korps Rijkspolitie. 

1.101.16.5 

2·5 augustus 1972. 

DIENSTGEHEIM 

Te Uwer informatie doe ik U hierbij een afschrift toekomen van 
de heden door mij aan de Districtscommandanten van het Korps Rijkspo
litie, de Districtscommandanten van Rijkspolitie te Water en de 
Commandanten van Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie verzon
den brief betre.ffende het Koninklijk Besluit nr. 3 van 5 augustus 19'72 
houdende de algemene maatregel van bestuur betreffende de inlichtingen
en veiligheidsdiensten. 

Mocht de Minister van Justitie het voornemen hebben de in artikel 
VI,3 van dit K.B. vermelde aanwijzingen te geven dan zou ik gaarne 
zien dat over dé inhoud daarvan met mij overleg wordt gepleegd. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

�· 
Drs. A. Kuipers. 

DIENSTGEHEIM 
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25.8.72-aan de distr.commandanten RP en 
RP te Wate;, commandant Dienst Luchtvaa·•t RP. 

M I N I S T E R I E V A N B I N N E N L A N D S E Z A 

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDiiNST 

Pres. Kennedylaan 25, Den Haag. 

Noo 1.·101.165 DIENSTGEHEIM 

Bijl.: 1. 

Betreft: Nieuw K.B. betr. de inlichtingen
en veiligheidsdiensten. 

Hierbij doe ik U toekomen Staatsblad nr. 437 waarin is afge
drukt het Koninklijk Besluit nr. 3 van 5 augustus 1972, houdende 
algemene maatregel van bestuur betreffende de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. 

Deze a.m.v.b., die op 1 september 1972 in werking treodt� ver 
vangt het per gelijke datum ingetrokken K.B. nr. 51 van 8 augustus 
1949. 

Met dit nieuwe K.B. heeft de regering gevolg gegeven aan de 
door de toenmalige Minister-President op 21 april 1970 in de Tweede 
Kamer gedane toezegging, dat het K.B. betreffende tle inlichtingen
en veiligheidsdiensten, nadat dit enigszins was omgewerkt en aan de 
huidige situatie was aangepast, niet langer als vertrouwelijk zou 
gelden en in het Staatsblad zou worden gepubliceerd. 

Zoals U uit een vergelijking met het K.B. van 8 augustus 1949 
moge blijken, hebben de wijzigingen in het nieuwe K.B. voornamelijk 
op het volgende betrekking: 

a. een aantal bepalingen toepasselijk op alle inlichtingen- en
veiligheidsdiensten is samengevoegd in hoofdstuk I: Algemene
bepalingen;

b. het hoofdstuk over de co�rdinator van de inlichtingen- en veilig
heidsdienst�n is direct na deze Algemene bepalingen geplaatst;

c. de taak van de B.V.D. is in artikel III,1 wat bondiger omschre
ven. In de taakomschrijving is alleen een onderscheid gemaakt
tussen de inlichtingen- en de beveiligingstaak;

d. geschiedde ingevolge artikel 3 van het oude K.B. de aanwijzing
van ambtenaren, die belast worden met het verrichten van werk
zaamheden ten behoeve van de B.V.D. door de Minister van Binnen
landse Zaken, in het nieuwe K.B. is in artikel III,3 bepaald,
dat deze aanwijzing plaatsvindt, voor zover het rijksambtenaren
aangaat, door de betrokken Minister en, wanneer het ambtenaren
van Gemeentepolitie betreft, door de betrokken Burgemeester;

- 2 -
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e. de bepalingen betreffende de militaire inlichtingendiensten ziJn
in plaats van in drie hoofdstukken, resp. betreffende de Marine
Inlichtingendienst, de militaire-Inlichtingendienst en de Lucht
macht-Inlichtingendienst thans samengebrachi in f6n hoofdstuk
betreffende de militaire inlichtingendiensten. De inlichtingen
dienst van de Koninklijke Landmacht wordt thans aangeduid als
Landmacht-Inlichtingendienst. Bij de omschrijving van de taken
van de militaire inlichtingendienst is onderscheid gemaakt tussen
wat als a.-taak en b.-taak kan worden aangeduid;

f. het hoofdstuk betreffende de verhouding van het Openbaar Ministe
rie en de Politie tot de inlichtingen- en veiligheidsdienst is
wat bondiger geschreven.

Ingevolge het hierboven reeds vermelde artikel III 1 3 heeft de 
Minister van Bin�enlandse Zaken: 

zijn ambtgenoot van Justitie verzocht per 1 september 1972 de 
Districtscommandanten van het Korps Rijkspolitie, de Districts
commandanten van de Rijkspolitie te Water en de Commandant van de 
Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie aan te wijzen als 
ambtenaren belast met het verrichten van werkzaamheden ten be
hoeve van de B.V.D., zulks met gelijktijdige intrekking van de 
beschikkingen van zijn ambtsvoorgangers nr. 2089 d.d. 11 oktober 
1950 v nr. 16313 d.d. 17 juni 1954 en nr. 57901 d.d. 24 november 
1961 9 waarbij de ambtenaren van Rijkspolitie tot nu toe waren 
aangewezen. 

25 augustus 1972. 

Aan de Districtscommandanten van 
het Korps Rijkspolitie, 
de Districtscommandanten van de 
Rijkspolitie te Water 9 

de Commandant van de Dienst Lucht
vaart van het Korps Rijkspolitie. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

!"'\ 

() /{(v1, .,,.l'lcc/V) ---· 
'v' \_ -----

-----

Drs. A. Kuipers. 
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- aan van gem.politie. 

MINISTERIE VAN BIN N· EN LANDS E ZAKEN

l(AX 

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST 

Pres. Kennedylaan 25, Den Haag. 

No. 1.101.165. DIENS'rGEHi:IM 

Bijl.: 1. 

Betreft: Nieuw K.B. betr. de inlichtingen
en veiligheidsdiensten. 

Hierbij doe ik U toekomen Staatsblad nr. 437 waarin is afge
drukt het Koninklijk Besluit nr. 3 van 5 augustus 1972, houdende 
de algemene maatregel van bestuur betreffende de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. 

Deze a.m.v.b., die op 1 september 1972 in werking treedt i ver 
vangt het per gelijke datum ingetrokken K.B. nr. 51 van 8 augustus 
1949. 

Met dit nieuwe K.B. heeft de regering gevolg gegeven aan de 
door de toenmalige Minister-President op 21 april 1970 in de Tweede 
Kamer gedane toezegging, dat het K.B. betreffende de inlichtingen
en. veiligheidsdiensten, nadat dit enigszins was omgewerkt en aan de 
huidige situatie was aangepast, niet laEger als vertrouwelijk zou 
gelden en in het Staatsblad zou worden gepubliceerd. 

Zoals U uit een vergelij�ing met het K.B. van ij augustus 1949 
moge blijken, hebben de wijzigingen: in. het nieuwe K.B. voornamelijk 
op het volgende betrekking: · 

a. een aantal bepalingen toepasselijk op alle inlichtingen- en
veiligheidsdiensten is samengevoegd in hoofdstuk I: Algemene
bepalingen;

b. het hoofdstuk over de co�rdinator van de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten is direct na deze Algemene bepalingeii geplaatst;

c. de taak van de B�V.D. is in artikel III
9 1 wat bondiger omschre

ven. In de taakomschrijving is alleen een onderscheid gemaakt
tussen de inlichtingen- en de beveiligingstaakj

d. geschiedde ingevolge artikel 3 van het oude K.B. de aanwijzing
van ambtenaren, die belast worden met het verrichten van werk
zaamheden ten behoeve van de B.V.D. door de Minister van Binnen
landse Zaken, in het nieuwe K.B. is in artikel III,3 bepaald, dat
deze aanwijzing plaatsvindt, voor zover het rijksambtenaren
gaat, door de betrokken Minister en, wanneer het ambtenaren van
Gemeentepolitie betreft, door de betrokken Burgemeester;

e. de bepalingen betreffende de militaire inlichtingendiensten zijn
in plaats van in drie hoofdstukken, resp. betreffende de Marine
Inlichtingendienst, de militaire-Inlichtingendienst en de Lucht
macht-Inlichtingendienst thans samengebracht in één hoofdstuk
betreffende de militaire inlichtingendiensten. De inlichtingen
dienst van de Koninklijke Landmacht wordt thans aangeduid als
Landmacht-Inlichtingendienst. Bij de omschrijving van de taken
van de militaire inlichtingendienst is onderscheid gemaakt tussen
wat als a.-taak en b.-taak kan worden aangeduid;

- 2 -
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f. het hoofdstuk betreffende de verhouding van het Openbaar Ministe
rie en de Politie tot de inlichtingen- en veiligheidsdienst is
wat bondiger geschreven.

Ingevolge het hierboven reeds vermelde artikel III,3 heeft 
de Minister van Binnenlandse Zaken: 

de bemiddeling van de Commissarissen der Koningin ingeroepen om 
de Burgemeesters in gemeenten met Gemeentepolitie te verzoeken 
per 1 september 1972 de Korpschefs van Gemeentepolitie aan te 
wijzen als ambtenaren belast met het verrichten van werkzaamheden 
ten behoeve van de B.V.D., zulks met gelijktijdige intrekking 
van de beschikkingen van zijn ambtsvoorgangers nr. 2089 d.d. 
11 oktober 1950 en nr. 32770 d.d. 30 juli 1958, waarbij de Korps
chefs tot nu toe waren aangewezen. 

Mocht U het voornemen hebben de in artikel VI,3 vermelde aan
wijzingen te geven, dan zou ik gaarne zien dat over de inhoud daar
van met mij overleg wordt gepleegd. 

25 augustus 1972. 

Aan de Korpschefs van 
Gemeentepolitie. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
/"" 

UA� 
---

Drs. A. Kuipers. 

DIENSTGEHEIM 
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No. 2" VERTR(i)UWELIJK 

BESLUIT van 25 Augustus 1951, houdende 

wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 Augustus 

1949, no. 5JI. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRAFIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Op de voordracht van Onze Mini.ster-President, Minister van 
Algemene Zaken, dd. 17 Augustus 1951, nr. 28090; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is in Ons Besluit van 8 Augus
tus 1949, No. 51, nadere regelen te stellen met betrekking tot de 
Luchtmacht Inlichtingendienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1, Artikel 24 van Ons Besluit van 8 Augustus 1949, No. 51, 
wordt gelezen als volgt: 

De taak van de Militaire Inlichtingendienst omvat het inwinnen 
van gegevens, welke nodig zijn voor: 

1. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de 
Koninklijke I'.,andmacht; 

2. de mobilisatie en concentratie der Landstrijdkrachten en de 
voorbereiding daarvan; 

3. het uitoefenen van het militair gezag en het handhaven van
orde en rust in geval de staat van oorlog of de staat van beleg is 
ingetreden; 

4. de bescherming van militaire geheimen;

5. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage
aan militaire objecten; 

6. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel,
wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik bij de 
Landstrijdkrachten; 

7. het tijdig onderkennen van ondermijnende Po1itieke Propa
ganda in de Koninklijke Landmacht. 
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2. Artikel 34 van Ons Besluit van 8 Augustus 1949, No. 51,
wordt gelezen als volgt:

J. Er is een Commissie van Coördinatie, welke tot taak heeft:
a. er voor te waken, dat de werkzaamheden van de inlichtingen

en veiligheidsdiensten, zowel onderling als met het Openbaar
Ministerie, dê Procureurs-Generaal als fungerend Directeuren van
Politie en de politie, naar behoren worden gecoördineerd;

b. te bevorderen dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten elkaar
naar behoren van de te hunner beschikking komende gegevens op
de hoogte houden; 

c. de Regering door middel van overzichtsrapporten op de hoogte
te stellen van al hetgeen voor Haar van belang kan zijn.

2. Onze Minister-President treedt op als Voorzitter van de Com
missie. Door Ons kunnen, op voordracht van Onze Minister-President
en Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Oorlog
en van Marine een vice-voorzitter ·en een secretaris worden benoemd.

3. Ambtshalve zijn lid van de Commissie:
a. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst;
b. Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst;
c. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst;
d. Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst;
e. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst;
f. een door Onze Minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzen

vertegenwoordiger;
g. een door Onze Minister van Justitie aan te wijzen vertegen

woordiger van de Afdeling Politie van het Ministerie van Justitie.
4. Onze Minister-President kan op voorstel van Onze, in het

tweede lid genoemde Ministers, bovendien andere leden in de Com
missie benoemen. Deze leden treden om de drie jaren af en zijn
terstond weder benoembaar. Hij die tot lid is benoemd ter vervulling
van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip,
waaop degene, in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden.

5. Aan de vice-voorzitter en de secretaris kan als zodanig be
zoldiging worden toegekend; indien de secretaris geen lid is van de
Commissie heeft hij daarin raadgevende stem.

3. In te voegen in Ons Besluit van 8 Augustus 1949, No. 51, de
volgende artikelen, welke komen na Hoofdstuk IV:

HOOFDSTUK IVa
De Luchtmacht inlichtingendienst 

Artikel 29a 

Er is een Luchtmacht Inlichtingendienst, ressorterende onder Onze
Minister van Oorlog.

• 

• 

' 
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Artikel 29b 

De taak van de Luchtmacht Inlichtingendienst omvat het inwinneri
van gegevens,. welke nodig zijn voor:

a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Lucht
macht;

b. bescherming van Luchtmacht geheimen;
c. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage aan

Luchtmacht objecten;
d. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel,

wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik bij de
Luchtmacht;

• e. het tijdig onderkennen van ondermijnende Politieke Propaganda
onder het Luchtmachtpersoneel.

Artikel 29c 

1. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst ressorteert
onder de Chef van de Luchtmacht Staf; hij is aan Onze Minister
van Oorlog verantwoordelijk en stelt hem - ook uit eigen bewe
ging - bij voortduren op de hoogte van al hetgeen van belang
kan zijn.

2. Onze Minister van Oorlog draagt zorg, dat hetgeen hem inge
volge het. eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven
aan die Ministers, die naar de aard van de bun toevertrouwde zorg
bij de inlichtingen belang hebben.

· 3. Onze Minister van Oorlog kan bepalen, met toestemming van·• · Onze· hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namens
het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst rechtstreeks ter
kennis van Overheidsorganen en -diensten worden gebracht.

Artikel 29d 

1. Onze Minister van Oorlog kan in overeenstemming met de
hierbij betrokken Ministers en Overheidsorganen bepalen, dat be
paalde ambtenaren, onder die Ministers of. organen ressorterend,
onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of ·

• het hierbij betrokken orgaan, onvermipderd de uit hun ambt voort
vloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaamheden ten
behoeve van de Luchtmacht Inlichtingendienst. Deze werkzaamheden
zullen worden verricht in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd
van de Luchtmacht Inlichtingendienst.

2. De Luchtmacht Inlichtingendienst is bevoegd voor het ver
krijgen van gegevens zich in het Rijk in Europa mede te wenden
tot de burgerlijke organen, diens'ten en ambtenaren, die geacht kun
nen worden die gegevens te kunnen verstrekken. De Luchtmacht
Inlichtingendienst handelt daarbij in nauw en voortdurend overleg
met het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

3. Artikel 12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
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Amtikel 29e 

Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst draagt zorg, dat 
de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waawit zij 
afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de tot verkrijging van die 
inlichtingen werkzame personen, naar behoren worden gewaarborgd. 

Artikel 29[ 

1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Luchtmacht
Inlichtingendienst worden gesteld, woFden gebracht ten laste van 
Hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting. 

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan. geheime
uitgaven. 

3. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst is gehouden
mede ter zake van de besteding van geheime uitgaven aan Onze 
Minister van Oorlog of door hem aan te wijzen personen, alle ge
wenste inlichtingen te verschaffen. 

Artikel 29g · 

Onze Minister van Oorlog kan nadere voorschriften geven om
trent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Luchtmacht 
Inlichtingendienst. 

4, Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en 
Onze Minister van Oorlog zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit. 

Soestdijk, 25 Augustus 1951. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

W. DREES.

De Minister van Oorlog, 

C. STAF.

JULIANA. 

•

• 
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NOT IT l E no 163

Onderwerp: Organisatie, taak en werkwijze der 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten� 

1. 

2. 

De vraag of de organisatie, taak en·werkwijze der in
lichtingen- en veiligheidsdiensten bij wet

1 
a.m.v.b� 

of (klein) K.B. dient te geschieden is njet categorisch 
te beantwoorden. 
Het antwoord hangt nl. af van het standpunt dat men 
neemt • 
Stelt men zich op het standpunt, dat de materie zb 
belangrijk is, dat de regeling ervan niet aan de Re
gering of de betrokken Minister kan worden overgelaten, 
dan is men eo i�so voorstander van regeling bij wet� 

Stelt men zich echter op het standpunt dat de Régering 
zelf mag bepalen hoe ze haar taak uitvoert, dan heeft 
men geen behoefte aan een wete Dan moet de Regering of 
de Minister maar interne regelingen treffen voor een 
goede taakuitvoering - als daaraan tenminste behoefte 
bestaat! 

Tussen deze béide 11uiterste stan.dpunten 11 zijn tussen� 
standpunten mogelijk. 
Zo is denkbaar dat gezegd wordt 1 dat het wenselijk is 
dat "er iets op papier staat 11 over de organisatie

1 
taak 

en werkwijze van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
Gevraagd zou dan kunnen worden af dat een ministeri�le 
beschikking, een gewoon K.B. of een a.m,v.b. moet zijn • 
Aangezien de aangelegenheid er een is die meer dan &in

Minister betrefts eigenlijk zelfs de hele Regering 
betreft, ligt het voor de hand de regeling dan te laten 
treffen door de Regering. Dat moet dan dus een K.B. 
of een a.m.v.b. worden. Nu is een a.m.v.b. een regeling 
met 11algemene werking naar buiten 11 (zie bijlage)� Ik 
zelf ben van mening dat een a.m.v.b. inderdaad 
11 a1gernene werking 11 heeît en dat dit betekent (dat wor-dt 
er nl. vreemd genoeg nooit bij gezegd), dat de rechts
positie van de burger er door wordt be!nvloed� 
geldt voor een wet in materi�le zin� 
De vraag is dus of een regeling betreffende de arga
nisatie

1 
taak etc. etc. de rechtspositie v�n de burger 

bernvloedt. In het K.B. no. 51 van 8-8-�949 heeft de 
Regering zich op het standpunt gesteld dat dit niet zo 
is. Ze zaG daarin een admi�istratieve regeling met in� 
wendige werking en m.i. formeel terechta De inlich
tingen- en veiligheidsdiensten kregen daarin geen e.i
kele bevoegdheid die de rechtspos:i.tie dei· burger.�, be·
irc.·lo,c!dd e o 
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Er was een wet - "op het afluisteren" - voor nodig om 
zodanige be�gdhed�n aan de BVD toe te kennen. Elke 
andere bevoegdheid voor een inlichtingen- of veilig
heidsdienst die de rechtspositie der burgers beinvloedt 
zal bij wet moeten worden gegeven. 

Gevraagd zou kunnen worden of dat dan niet bij a.m.v.b. 
zou kunnen gebeuren. Strikt theoretisch zou dat wel 
mogelijk zijn. Art. 57 Gwo bepaalt slechts dat bepa
lingen in a.m.v,b.'s, door straffen te handhaven, 
slechts krachtens de wet kunnen worden gemaakt en dat 
de wet de op te leggen straffen regelt. Nergens staat 
echter in abstracto bepaald wit bij wet en wàt bij 
a.m.v.b. moet worden geregeld. In concret·o bepaalt de
Grondwet dat ten aanzien van een aantal onderwerpen.
Daar is het onderwerp dat ons bezig houdt echter niet
bijo In de praktijk worden belangrijke. algemeen bin�
dende regels bij de wet of - krachtens de wet - bij
a.m.v.b. vastgesteld en minder belangrijke bÎj a.m.v.bo.
(In beide gevallen is dan sprake van materi�le wetten.)
In deze praktijk leidt dat vrijwel nooit tot moeilijk
heden, aangezien de Regering zelf kan beslissen of ze
de zaak bij wet of bij a.m.v.be zal regelen$ Desnoods
kan het Parlement ondershands over zijn gevoelen te
dezen aanzien gepolst wordeno Zou het Parlement een
aangelegenheid liever bij wet dan bij a.m.v.b. geregeld
zien, dan zal de Regering deze wens vrijwel altijd in
willigen, aangezien anders een motie of een initiatief
voorstel in deze iin te verwachten valt. Bo�endien
kunnen - zoals gezegd - in een a.m.v.bc geen straf
sancties opgenomen worden dan krachtens de wet, zodat
ongehoorzaamheid van de burger aan of t.a.v. de ge
troffen regeling straffeloos zou zijn.

Summa summarum: 
�� Een vaststelling van de organisatie, de taak en de 

werkwijze van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
kin altijd,doch hoeft geenszins bij wet te geschieden� 
Er bestaat niet de- ·minste aanleiding toe dat te doen 
als er geen algemeen bindende regels in worden gegeven, 
i.c. bevoegdheden aan deze diensten die de rechtspo
sitie der burgers beÎnvloeden. M.i. zou er dan ook
slechts plaats zijn voor een wet "Bevoegdheden inl:i.ch
tingen·- en veiligheidsdiensten". Het lijkt me echter bij
zonder moeilijk die op te sommen, terwijl een algemene
bevoegdheid moeilijk te formuleren zal zijno Aan. zo'n
wet zijn voor- en nadelen verbonden. Het voordeel is
dat de bevoegdheden dan vaststaan en geen vrees hoeft
te bestaan voor bepaalde ontdekking of voor kritiek;
het nadeel is: dat ze vaststaan.

b. Als de Tweede Kamer de wens mocht uiten de organisatie,
taak en werkwijze van de inlichtingen- en veiligheids
diensten in een wet vast te leggen, is daartegen aan
te voeren, dat de organisatie wisselt met de taak, dat

- 3 ·-
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de taak afhangt van de 11tegenpartij" en dat de werkwijze 
op de taak afgestemd moet zijn, zodat het ondoenlijk 
en in strijd met de geboden geheime strategie en tac
tiek zou zijn, dit "per wet" te willen bijhouden. 
Mocht men aandringen op regeline; der Q..e.yoegdheden bij 
de wet, dan is daar weinig zinnigs tegen ain te voereno 
Dan wordt het een kwestie van zorgvuldig formuleren en 
lobby-en. Gezegd zou nog w�l kunnen worden, dat uiter
aard nooit bevoegdheden kunnen worden verleend in strijd 
met de wet en dat waar deze desniettemin nodig mochten 
blijken te zijn, in de betrokken wet of in een andere 
wet uitzonderingsbepalingen zouden moeten worden op
genomen. Dan zou men de situatie krijgen welke nu 
reeds bestaat, zou - lichtelijk sofistisch - opgemerkt 
kunnen worden. 

/' 
KJA, .:14-'+-1970e 

/,
( 

t/1 
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Wat is een algemene maatregel van bestuur? 

Enkele citaten ontleend aan het gelijknamige artikel van 
Prof� Mr. F.R. B�htlingk in R.M. Themis, 1958, P• 343 e.v.� 

De Grondwet rept sedert 1815 (art. 73) van algemene maatregelen 
(tot 1887: inwendig) bestuur

1 
species van het genus koninklijke 

besluiten, maar zij bepaalt niet wat het specifieke ervan is. 
"Dit'' schreef Thorbecke in 1841, "is een der duistere, door de wet 
nog onaangeroerde, hoofdpunten van ons administratief recht". 
Deze woorden hadden vandaag geschreven kunnen zijn, want duister 
is de kwestie nog steeds en de wet heeft tot verheldering niet 
bijgedragen" 

Gaat men de praktijk na, dan blijkt een vaste gedragslijn (bij de 
onderscheiding tussen a.m.v.b. en gewoon K.B.) niet gevonde� te 
zijn. 

Met verwijzing overigens naar de door anderen genoemde voorbeel
den merken wij slechts op dat in de praktijk het onderscheid tussen 
a.m.v.b. eri gewoon K.B. niet samenvalt met de onderscheiding tussen
regelingen en beschikkingen, noch met die tussen naar buiten
werkende en interne regelingen, noch met welke andere denkbare
onderscheiding dan ook. Gewohe K.B.'s hebben vaak een regelende
inhoud, wetgever en regering hebben zich wel eens verstout een
beschikking als a.m.v.b. te beschouwen. Wat b�treft de onder
scheiding tussen naar buiten werkende en interne regelingen, kan
men hoogstens spreken van een tendens de a.m.v.b. bij voorkeur te
gebruiken voor de eerste en het gewone K.B. voor de tweede soort�

Het is bekend dat van verschillende pogingen om bij de wet een 
definitie van a�m.v.b� te geven, niets ié terecht gekomeno 

Onder invloed van de wanordelijke praktijk hebben twee schrijvers 
het zoeken naar een materieel criterium van onderscheid tussen 
a.m.v.b. en gewoon K.B. opgegeven. Oud geeft toe dat de Grondwet
wel een of �nder materieel criterium voor het onderscheid op het
oog zal hebben, maar betoogt dat dit criterium verder geheel in
het vage is gelaten. Slechts wanneer Grondwet of wet uitdrukkelijk
een a.m.v.b. verlangen, is men verplicht zich daaraan te houden�
Zelfs mag een gewoon K.B. bepalingen door straffen te handhaven be
vatten, mits men maar artc 57 der Grondwet in acht neemt0 

Evenals Oud wijst ook Stellinga enig materieel criterium af�
Al is hij hierin niet geheel consequent. In plaats daarvan geeft
hij een definitie - een a.m.v.b. ii een K.B. waaromtrent krachtens
art. 84 Gw. en art. 21 Wet op de Raad van State de Raad van State
is gehoord en dat krachtens de Wet van 1852 is afgekomen in het
Staatsblad - waar men m.i. niet ver mee komt. Immers hoe kan men
ooit aan een K.B. waarop de Raad van State is gehoord en dat in
het Staatsblad is afgedrukt zien of zulks is geschied krachtens
art. 21 Wet R.v.s. (en niet krachtens art a 24 van die wet) resp.
krachtens de Wet van 1852 (verplichte plaatsing) of krachtens het
souverein besluit 1813 juncto art. 4 van het K.B. van Staatsblad
1863 no. 149 (vrijwillige plaatsing).
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Andere schrijvers houden terecht vast aan de gedachte dat de Grond
wet ons dwingt tot het maken van een materieel onderscheid tussen 
a.m.v.b. en gewoon K.B •• In dit verband heeft de meeste aanhang
gevonden de leer dat een a.m.v.b. is een K.B. bevattende een
algemene regeling (in tegenstelling tot de concrete beschikking).
Aldus b.v. Van der Pot, Kleintjes, Van Vollenhoven, Van den Bergh
en wellicht ook Buys. Het enige argument dat men voor deze leer
aanvoert is de naam "algemene maatregel van bestuur". Zie b.v.
Van der Pot ter plaatse: "Hij (de a.m.v.b., H.) onderscheidt zich
blijkens zijn naam door zijn algemene werking. De a.m.v.b. is een
K.B. dat een algemene regeling bevat".

Vrijwel iedereen heeft zich neergelegd bij de interpretatie dat 
een a.m.v.b. is een K.B. met algemene werking. Waarin bestaat 
echter die algemene werking? Van der Pot doet het voorkomen alsof 
algemene werking toekomt aan elke algemene regeling (in tegen
stelling dus tot een beschikking), maar vanzelf spreekt dit niet: 
het begrip algemene werking is ook voor een andere uitlegging vat
baar, algemene werking is werking jegens "het algemeen 11

9 dit is het 
publiek. Algemene werking in deze zin komt dus toe aan alle naar 
buiten werkende algemene regelingen. 

Moet een a.m.v.b. dus in elk geval een algemene regeling ziJn, 
uit de Grondwet zijn 2 argumenten te putten, dat alleen de naar 
buiten werkende regelingen als a.m.v.bo mogen worden beschouwd. 
Allerêerst eist art. 81 (en de daarop steunende wet van 1852) 
voor alle a.m.v.b. 1 s dat ze worden afgekondigd (door plaatsing 
in het Staatsblad). Dit is een voorwaarde voor de bindendheid, 
maar deze eis heeft alleen zin voor naar buiten werkende regelin
gen, immers waarom zou een interne regeling onverbindend zijn 
wegens het ontbreken van publiekmaking in het Staatsblad. Voorts 
eist de Grondwet in arto 84 voor alle a.m.v.b.'s dat daarop de 
Raad van State wordt gehoords maar dit ware bezwaarlijk indien de 
eis op alle van de Kroon uitgaande regelingen betrekking had� 
Er is dan ook reden om aan te nemen dat de eis alleen bedoeld 
is voor die regelingen waaraan men van ouds een bijzondere bete
kenis heeft toegekend i t.w. die waarmede de vrije burger in aan
raking komt. 
De boven verdedigde leer dat a.m.v.b. v s zijn K.B. 1 s die een 
naar buiten werkende algemene regeling inhouden is geenszins 
een originele vindingo Zij is alleen maar in het vergeetboek ge
raakt. Een eeuw geleden werd zij al verdedigd door de redactie 
van het Weekblad van het Recht en bij herhaling door De Pinte. 
De regering huldigde haar in 18770 Met &&n uitzcndering (t.w. Buys\ 
ontkent niemand dat de a.m.v.b. bedoeld is voor de materieel wet
gevende arbeid van de Kroon s 

Belangrijker nog is dat ook de Hoge Raad blijkens een jarenlange 
jurisprudentie onder a.m.v.b. niets anders verstaat dan de door 
de Kroon vastgestelde naar buiten werkende algemene regeling� 
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Government Gazette of the Kingdom of the Netherlands 

Decree of August 5th, 1972, providing for the task, the organiza

tion, the procedure and the co-operation of the intelligence 

and security Services. 

We, Juliana, by the Grace of God Queen of the Netherlands, 

Princess of Oranje-Nassau, etc., etc., etc ••

On recommendation of Our Prime Minister, Minister of General 

Affairs, dated July 5th 1972, nr. 204815; 

Considering the necessiiy of laying down rules, pertaining to the 

task, the_ organization, the procedure and the co-operation of the 

intelligence and security services; 

Having heard the Council of State �advice of July 12th 1972,nr.3)·; 

Upon consideratiori of the more detailed report of Our Prime 

Minister, Minister of General.Affairs, dated July 31st 1972 

nr. 205296; 

Have authorized: 

CHAPTER I 

General Provisions 

Article I
1

1. 

According to this decree 

1. intelligence and security Services refer to:

� The Security Service for the Interior (=BVD, lit.abbr.)

(Chapter III) 

� The Military Intelligence Services (Chapter IV) 

..2..!. The Foreign Intelligence Service (Chapter V) 

2. The co-ordinator refers to:

the co-ordinator of the intelligence and security services

whose task and competencies have been defined in Chapter II.

1. In the performance of their allotted tasks the Intelligence and

Security Services are bound to the statutory provisions and

they are subordinate to Our Minister concerned.

- 2 -
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2. The functionaries of the intelligence and security services

shall have no authority for investigation as expressed in the

Code of Criminal Procedure.

Article 1,3. 

The intelligence and security services shall co-operate to the 

best of their ability - particularly in the interchange of data. 

Article 1
2

4. 

The Heads of the intelligence and security services shall duly 

. guaran tee: 

�· the secrecy of the information obtained and of the sources 

supplying it; 

�. the security of the persons engaged in gathering such 

information. 

Article 1,5.

The heads of the intelligence and iecurity services shall 

guarantee the maintenance of relations with the corresponding 

intelligence and security services offriendly foreign powers. 

CHAPTER II 

The Co-ordinator of the intelligence and security services. 

Article 11
1

1. 

1. There is a co-ordinator charged with the co-ordination of the

duties of the intelligence and security services.

2o He shall be appointed and dismissed by Us, by and with the 

advice of Our prime minister, minister of General Affairs and 

of Our Ministers of the lnterior and of Defence e 

Artic·le 11,2. 

The co-ordinator shall be responsible to üur prime minister, 

minister of General Affairs. He shall continuously place him 

in possession of any information that may be of interest. 

Article II,3.

The co-ordinator shall be free, in matters�reiative to the 

co-ordination of the intelligence;and secuJity services, to 

submit proposals to üur prime minister, minister of General 

after consultation with Our ministers concerned. 
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Article II,4. 

If, according to the co-ordinator, the task and procedure of one 

of the intelligence and security servicès should be amended, he 

approaches the minister under whose responsibility the service 

concerned works, with a próposal conducive to that end. 

Article II,5.

The heads of the intelligence and security services shall 

co�operate with the co-ordinator in the execution of his duties. 

They are obliged to provide him with all the information he 

requires. 

Article II, 6. 

The co-ordinator shall be free to invite other government-organs, 

-services and -officials to provide him wi th all in.formation he

thinks necessary for the performance of h{s task.

Article II,7. 

The co_ordinator shall duly guarantee: 

a. the secrecy of the information obtained by him and of the

sourc�s supplying it;

b. the security of the persons engaged in gathering such

information.

CHAPTER III 

The Security Service for the Interior 

Article III,1. 

There is a Security Service far the Interior, the duties of which 

shall consist in: 

�· collecting information about organizations, groupings and 

persöns which in view of their purposes or activities are 

seriouslj suspected of endangering the continuance of the 

democratie legal order in the State or may be expected to 

damage the security or ether vital interests; 

�. furthering measures for the sectirity of all information the 

secrecy of which is necessary in the interest of the �tate and 

of these branches of government-institutio;s and industries 

vital for the Sunctioning of public life. 

- 4 '7' 
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Article III,2. 

1. Th� Se�urity Service for the Interior shall be responsible to

our Minister of the Interior. The Head of this Service shall

continuously place him in possession of any information that

may be of interest.

2. Our Minister of the Interior shall see that, of the information

received by him pursuant to the provisions of the preceding

paragraph, any data which may be of interest to ether ministers

by reason of the nature of their offices sha�l be brought to

the notice of these ministers at the earliest possible moment.

3. Our Minister of the Interior shall be free to determine, in

agreement with ou� minister concerned, that the Head of the

Security Ser�ice for the Interior impart information direct

to government bodies and services •

Article III,3. 

1. At the request of Our Minister of the Interior, Our ministers

concerned may appoint officials �f the State Police and
1 . 

Officials of the Frontieryguard to carry out duties on behalf

of the Security Service for the Interior in close and

continuous concert with the Head of this service.

2. The mayors of municipalities with a police force of their

own shall give their cooperation to the enforcement of this

decree insofar as the task of the Security Service for the

Interior is concerned. To that end, in agreement with our

Minister of the Interior, they shall detail officials of the

municipal police to carry out duties on behalf of the Security·

Service for the Interior in close and continuous concert with

the Head of this service.

3. To obtain information, the Head of the Security Service for

Interior shall be free to apply to ether Government bodies,

se�vices and servants that may be considered to be_ a position

to supply this information.

Article III,4. 

Our Minister o� the Interior shall be free to give further. 

instructions as to the organization, procedure and management 

of the Security Service for the Interior. 

- 5 -
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Chapter IV 

The military intelligence services 

Article rv,1. 

There are three military intelligence services, namely: 

a. the intelligence service of the Royal Navy, called Naval

Intelligence Service,

b. the intelligence service of the Royal Army, called Army

Intelligence Service,

c. the intelligence service of the Royal Air Force, called Air

Force Intelligence Service,

the tasks of which are defined in article IV,2.

Article rv,2. 

The military intelligence services, each to the extent of their 

own respective forces, are charged with: 

a. gathering information ón the potential and armed farces of

· other powers necessary for a proper· organization and

effective use of the armed farces;

b. gathering information necessary for taking measures

1. to prevent any activities aimed at prejudicing the

security or the preparedness of the armed farces;

2. to protect military internal information which must be

kept secret;

3. to promote the proper course of mobilization and concentra

tion of troops.

Article IV
2
3" 

1. The military intelligence services are responsible to üu�

Minister of Defence. The heads of these services shall

continuously place him in possession of any information

that may be óf interest.

2. Our Minister of Defence shall see that, of the information

received ·by him pursuant to the provisions of the preceding

paragraph, any data which may be of interest to other ministe·

by reason of the nature of their óffices shall be brought to

notice of those minist�rs at the earliest possible moment.

3. Our Miniéter of Defence shall be free to determine, in

agreement with Uur minister concerned, that the heads of

military intelligence services impart information direct to

GOVernment bodies and services.

- 6
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Article IV,4: 

To obtain information, the heads of the military intelligence 

services shall be free to apply to the civil government bodies, 

services and servants that may be considered to be in a position 

to supply this information. In this, the heads of the military 

intelligence services shall act in close and continuous concert 

with the head of the Security Service for the Interior. 

Article IV,5. 

Our Minister of.Defence shall be free to give further instructions 

as to the organization, procedure and management of the military 

±ntelligence Services. 

CHAPTER V 

The Foreign Intelligence Service 

Article v,1. 

There is a Foreign Intelligence Service, the task of which shall 

consist in gathering information on foreign powers that may be of 

interest to the government. 

Article V
2

2o 

1. The Foreign Intelligence Service is responsible to Our prime

minister, minister of General Affairs. The head of this Service

shall continuously place him in possession of any information

that may be of interest.

2. Our prime minister, minister of General Affairs, shall see

of the information received by him pursuant to the provisions

of the preceding paragraph, any data which may be of interest

other ministers by reason of the nature of their offices shall

be brought to the notice of those ministers at the earliest

possible moment.

3. Our prime minister, minister of General Affairs, shall be free

to determine, in agreement with Our minister concerned, that

the head of the Foreign Intelligence Service impart information

direct to government bodies and services.

Article V,3. 

To obtain information, the head of the Foreign Intelligence 

Service shall be free to apply fu ether government bodies, services 

and servants that may be considered to be in a position to supply 

this information. 
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Article V 
1 

4-; 

Our prime ministe.r, minister of Gener al Af fairs, shall be free 

to give further instructions as to the organization, procedure 

and management of the Foreign Intelligence Service. 

Chapter VI 

Relationship of the Public Prosecutor and the police 
with the intelligence and security services 

Article VI
1

1 • 

. The. Attorneys�Gèneral at the Courts of Justice in their capacity 

of acting directors of Police, the officials of State and 

municipal Police, and the officials of the Royal Gendarmerie 

shall without delai communicate to the intelligence and security 

services concerned all information which may be of interest to 

these services in view of their respective tasks. 

Article VI,2. 

If indications exist that in the performance of the Public 

Prosecutor's duties interests have become involved which are 

entrusted to an intelligence or security service, the Public 

Prosecutor, in case the At torney-General concerned and the 

head of the service concerned shall confer with each other 

immediately. Such consultations shall be held at the request 

of either the Attorney-General or the head of the Service 

concerned. 

Article VI,3 • 

The information referred to in article VI,1, shall be communicated 

in the following manner: 

in accordance with instructions to be given by our minister of 

J�stice where the State police are concerned, 

in accordance with instructions to be given by the respective 

heads of the police forces where the officials of the Municipal 

Police are concerneu, 

in accordance with instructions to be given by t4e Commanding 

Ufficer of the aoyal Gendarmerie where the officials of this 

Arm are concerned. 

- 8 -
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Chapter VII 

Final provisions 

Article VII, 1. 

Our decree of 8 August 1949 nr. 51, as amended lastly by Our 

decree 9f 1 March 1956 nr. 9, i� revoked. 

Article VII
1

2. 

· This decree shall take effect on 1 September 1972.

We require and ·direct that this decree and the explanatory 

memorandum to it be published in the Government Gazette and that 

�opies of them be sent to the Council of State and the Audit 

Office. 

Porto Ercole, 5 August 1972. JULIANA 
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Explanatory Memorandum_ 

General 

When the report of the Standtng Commission intelligence and 
security services was before Pariiament on 21 April 1970, the 
government decision which made it necessary to review the 
confidential Royal .Decree of 8 August 1949 nr. 51 for the 
regulation of the organization, task, procedure and cooperation 
of the intelligence and security services (as since amended) was 
discusse� at leneth. 
As bec��e evident also during the debate on 21.4.1970, the modified 
arrangement had not been accepted without some hesitancy at the 
time. Notably there were objections to the vagueness of the 
proposed arrangement of the ministerial responsibility and the 
cumbrousness of the procedure to guarantee the objectivity of the 
information in respect of foreign countries. As the revision of 
the Royal Decree of 8 August 1949 nr. 51 had not yet been 
completed when the present cabinet acceded to power, the 
undersigned have once more meticulously weighedup the pros and 
cons of the propósed arrangement. 
In doing so, one of the conclusions they arrived at was that it is 
preferable after all for the intelligence service responsible for 
gathering information on foreign countries to be put back under 
the direct control of the prime minister. 
The undersigned think they should fulfil the promise made at the 

.time in Parliament to the effect that the new decree shall no 
longer be classified "confidential'' and shall be published. 
In view of the nature of the subject for which provision is being 
made, the form of a Royal administration decree was chosen. 
The Royal Decree by which the delegation of responsibility is 
realized has come into force at the same date as the present decree 
The draft decree consists of seven chapters dealing successively 
with: 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

General provisions 
The co-ordinator of the intelligence and security services 
The security service for the Interior 
The military intelligence services 
The Foreign intelligence service 
Relationship of the Public Prosecutor and the police with 
the intelligence and security services 
Final provisions. 

Seriatim 
========= 

Chapter I 

Article I, 1. For the sake of clearness a number of concepts are. 
defined in this article. 

Articie I, 2. The first paragraph of this article is intended to 
remove all doubt as to the fact that the Dutch 
intelligence and security services are bound by 
provisions of the law in performing the duties 
delegatei to them. 

- 2 -
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Besides, it has been lahl.down that they perform the 
dutie_s delegated to them under the control of the 
Minister to whom they are subordinate. The 
ministers, of course, are in their turn responsible 
to Parliament. Considering the confidential nature 
of the subject in question, the Second Chaober has 
created � special commission to perform this 
supervisöry task. This� the standing com�ission for 
the Intelligence and Security �ervices, consists of 
the Chairm�n of the parliamentary fractions of the 
largest parties represented in Parliament. 
Although it is unusual to embody the fact that some 
civil. servants lack certain po�ers in a Royal 
Administration Decree, an e�ception bas been made 
ïn the 2nd paragraph of the article. This provision 
states explicitly, that the functionaries of the 
intelligence and security services have no 
investigative iuthority as referred to in the 
criminal procedure code. 

Article I,3. To ensure that the various services execute their 
tasks as efficiently as possible, and also to 
prevent overlapping of work, it has been laid down 
that the serviqes should coop�rate with each ether 
to the greatest possible degree; in this context 
we particularly had in mind the exchange of 
inforiOation. 

Article I,4 
and I,5. 

These articles contain a number of provisions 
which should be incumbent on all heads of 
intelligence and security services. 

The coordinator of the intellicence and security 
services • 

Article II, 1. The pri;,1e minister bears a double responsibili ty 
in respect of the intelligen6e and security 
services. On the one hand he supervises the 
coordination of all services,on the other hand he 
is responsible for the functionin� of the Foreign 
intelli�ence service� These two tasks must be kept 
strictly apart. 
In order to ascist hJ . ..-a i11 his coordi11ri.ti.l· _ _; "'.::u�/: t.:'.'!c 
office of coordi11.3.tor \'.'as created at th� t.iu·?,. 
This functionury is directly responsible to the 
prlme minister for the coordination of the tasks of 

. the i11tell:i.;_;-::;1ce and security ser,rices. :ie cllso 
proinotes cooperation bet,veen these services. ,ts :3uch 
he is chairrnan of the Commission United Intelligence 
3crvices Net�erlands. The coordinator is ap�ointcd 
on the joint rccomrnendation of the prir.ie mini.,ter, 
the minister of the Interior and the Viinister of 
Defence. 

- 3 -
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CH,'\PT::::R III 

Article III, 1. This article de fin.es the task of the Service, viz. a). 
The collecting of information ábout espionage and 
sabotage, _and about activities endangering the 
continuance of the democratie legal order, and b) 
its task in respect of security. Information is not 
gathered unless grave suspicions have arisen. 
I:r-J. vic!.·t· 0.1. ':lie i:16;:1.c:ntou.3 ir:.tcrcsts of the st:J.t-2 

. are at stake here, it is necessary tliat t:2e 
governrnent should be informed of any threats to 
these interests at the earliest possible 
opportunity. The government can then consider 
whether any action to counter espionage and sabotaGe 
activities or threats to the democratie legal order 
is necessary. In the light oî the- information !!lade 
available it may, in case of need, take the
appropriate measures. 

· 

In so far as the information obtained is of 
importance for the tracing and prosecution of 
indictable acts or for the prevention of grave 
disturbances of public peace, it is made available 
to the proper police and judicia! organs. 
Article 111,2 lays down how this information 
reaches those organs. 
The provisions undcr b concerning the task of thi 
service in the field of security are the obvious 
complement of the task indicated under a. 
lnforoation which the interest of the state or its 
allieR requ{res to be kept secret is also protected 
from disclosure · to unauthorized persona by, inter 
alia, articles 98 f (f) of the Criminal Code. 
However, this is not enouch for the government; 
it has to provide for an adequate security system. 
To further this object is the task of the BVD, also 
in respect of government and industrial sectors of 
vital importance to the functioning of public life, 
These should be the subject of preventive security 
measures f as their proper functioning should not be 
endangered, especially in exceptional 
circumstances. 

Article 11I,2. The first paragraph lays down the responsibility of 
the Einister of the Interior for the ..3ecurity 
Service for the lr:te::-ior, as ·vell as the 00li;c; 01tion 
O:° t�l(? ·:{r.;;3..{.] 0::' :.:·�p ,.)�r\riCe to in.:'�Jr!'.I thif3 ::i.1:_i��-�t,e:: .. 

_continuously of anything that rnay- be of i111�Jortanc2. 
I1araLr-.:1r:!1s 2 and 3 are i�1tenJcd to ensure that i:::o 
in r')!' .la tion 0 1)t:J.3..�;.c rJ is !).3.SS'�d ..1.S :r1i.c�:J.:y �'-3 ')OSSj_t) l , 
to the authorities concerned. 

- 4 -
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Article III,3. The intelligence task of the police in the local 
field is of long standing. The provisions in 
paragraphs 1 and 2 of this article link together 
the Security Service for the Interior, which gathers 
information ceritrally, the police and the Frontier 
Guard. The cooperation of the latter two is 
necessàry to aft effective discharge of the tisk 
delegated to the BVD. 
With regard to the functionaries of the state police 
and the frontier guard the minister of the Interior 
may secure this cooperation by re1uesting the 
ministers concerned to detail officials of these 
bodies to carry out duties for the -service. 
The mayors of municipalities with a police force 
of their own are under the obligation to give this 
cooperation.by detailing functionaries of the 
municipa� police to perform these duties • 

CHAPTER IV 

The duties of the 3 military intelligence services as defined are 
entirely identical, with the understanding that the task of each 
service is naturally confined to its own force. The name of the 
intelligence service of the Royal Army, so far called Military 
Intelligenc� Se�vice, will be changed into Army Intelligence 
3ervice and thus adapted to the designations of the ether two 
military intelligence services. 

Article IV,4. In view of the security task of the Security Service, 
the consultations with the H ead of the Security 
Service for the Interior is necessary, as the heads 
of the military intellige�ce services need this 

Article V,1. 

power as part of their responsibility for security • 

CHAPT!<�R V 

The name of Foreign Intelligence Service was chosen 
so that it may better reflect the actual task this 
service p�rfor�s since its reorcanizRtion on 
1.1.1971, to ··;' t the ,:;_ati1erin;-:: of infor�1:1tio;1 o:i 
foreign countries. The;efo�th; service has no part 
in the selection of the nece3so.ry infor1:iatio1, · nd 
in t::1.e él.:1aly:.-;i.s and Gt1F3y of th,� in.:oriHtion 
obtained �here the as�ess�ent of its value for· 
policy-makinc is concerned. This is done by the 
ministries to which the information is made 
available in accordance �ith theif responsibilities. 
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Article V,2. 

Article V,3. 

- 5 -

The hèad of the Foreign Intelligence 5ervice is 
under the obligation to inform the Prime Minister 
continuously of the information his service has 
gathered. This is necessary in order to enable the 
Prime Minister to ensure a proper flow of 
information acquired to the a�thorities concerned. 

This prov�sion should be seen as a warrant for the 
head of the Foreigri Intelligence service to apply 
for the information he needs to ether government 
bodies, services and officials. 

CHAPTER VI 

Relationship of the Public Prosecutor and the police 
with_the_intelligence_and_security_services. _______ _

Article VI,1. In the exercise of their duties the civil servants 
mentioned in the article often gain a knowledge of 
facts and data.that may be of irnportance to an 
intelligence and security service for the proper 
execution of its task. The article makes it 
incumbent upon these civil servants to inform the 
service concerned of such facts. 

Article VI,2. In the exercise of their duties the Public 
Prosecutor and the Attorneys-General may have to 
deal with interes� that are the concern of one of 
the intelligence and security services. Consultatie�. 
between those concerned are then required. 
Therefore the article lays down that such 
consultations must be held, and this at the request 
of these of the parties concerned who finds it is 
necessary to take counsel to�ether. 

Article VI,3. This article indicates who is to determine the 
manner in which the information to be passed on 
under article VI,1 should be turned over. 

CHAPT�R VII 

rhis decree shall take efrect on 1 september 1)72. 
As fro� the same date the Foreign Intdlli�ence Jervice has been 
placed under the direct responsibility of the Prime Minister, the 
minister of general af�airs. 
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/•do 15.4.69 VERTROU\NELUÎ( 
UITTREKSEL verslag bespreking HBVD met SG BiZ, Dr. GUnther, 

op 9 apr-il _1969

-- . - . __ .,_ . - -----·--·-· - ----------- �---

K.�;• van 8n8o 191t_i"

Mede n0 a.v. onze brief dd. I2Q3�l969 over een eventuele pabli•
catie van het K.B .. , sprak n.BVD af om - wanneer hiertoe mocht 
worden besloten - over te gaan tot bepaalde aanpassingen c.q. 

1 verbeteringen in het K.H�t waarbij te donken valt aan de bepu
U.ngen v�rrneld in art. l betreffende de taak van de BVDe De 
S.G" mc�ende dut dit op betrekkelijk eenvoudige Wl.JZe zou kllll··
nen geschieden 0 Wanneer elk van de betrokken diensten ertoa 
zou ove�gaan het eigen gedeelte van het K.B. kritisch te be
zien, zou, wanneer men bepaalde wijzigingen wenselijk acht, 
in ambtelijk overleg kunnen worden vastgesteld of die a.ccep=
tabel worden geacht o De S"G, be-veelt wel aan: wanneer de DVD 
t.a"v. zijn IC�Il.·-hepnlingen iets wil wij,;igen, dat dit cbn 
eerst even worclt voorgelei;rl aan de ;iuridisch Adyio,�ur .van 
Binnenlandse Zaken, Hr. v,i.n Stegereno Zonden de verscl:üll(,na.e
diensten en eventueel de departementsvertegenwoordigers tot 
-overeenstemmin[�· zijn gekomen,· dan kan het ,gevijzigcle E0 B.,. .�,; .. ,1 
d.e Ministerraad •• na consent uiteraard vnn d,i het.-okken HL.lJ.1:;«
ter - worden voorgelegd" Het a.dvi<Hi van de H.aad van Sint.;, 
dient daarna te worden ingewonnen. Dit hoedt na.ar schatt:Lnt�
van Dr. GUnther niet langer dan :, maanden te vergena Op És-!ti.
geschikt tijdr.d:,5.p kan de CowmL3sie voor de Inlichtingen- eg 
Veiligheidsdiensten worden geinf.ormP.erd over de hoofdlijuê:a
van de aan te brengen wijzigingen. Staatsrechtelijk bezien 
acht de S.G. hot minder gewenst het gewijzigde concept K�E� 
aan de Kamerco!DJllissie voor te leggen� 

15 april 1969" 

VERTROUWEUJK 



9-11-67

1 

.Zitting 1967-1968 939�
.---· 

1950 van de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Teulings (Ha11dcli11gc11 zitling 1950-1951, blz. 729 e.v.), het verslag over hoofdstuk V van de rijksbegroting 1951Werkzaamheden van de vaste Commissie : (Tweede Kamerstuk zitting 1950-1951, 1900, nr. 7, blz. 16voor, de Inlichtingen-. en Veiligheids.-1 t/m 19), een verklaring van de heer Teulings, Minister van
diensten 

· · .. · 1 -Binnenlandse Zaken, in de Tweede Kamervergadering van 27· · l november 1951 (Ha11dc/i11gcn zitting 1951-1952, blz. 612), 
VERSLAG VAN DE COMMISSIE 

'/' een verklaring in de Tweede. Kamervergadering van 29 oktober, 1963 van de toenmalige Minister-President, Minister van Alge-. 
Nr, •. ·1 

1 mene Zaken, de heer Marijnen (Handelingen, zitting 1963-1964, blz. 220) in het bijzonder over het brief. en telefoongeheim, de verklaring in de Tweede Kamervergadering van 19 november 1963 van de ,toenmalige voorzitter der commissie, 

1 
de heer Vondeling (t.a.p., blz. 435) en een verklaring in dezelfde vergadering van dé toenmalige Minister \'an Binnenlandse Zaken, de heer Toxopeus (t.a.p., blz. 450). 

Bedoelde taak is in hoofdlijnen als volgt te omschrijven: : 1 1 a. het inwinnen van gegevens omtrent alle personen, die van

• 

/ 

, een staatsgevaarlijke activiteit of neiging daartoe ten opzichtei van Nederland of met Nederland bevriende buitenlandsej mogendhe�en.blijk geven of hebben gegeven; . 1.. b. het mwmnen van gegevens omtrent groeperingen en personen die doeleinden nastreven c.q. ter verwezenlijking van hun 
Il doeleinden middelen hanteren, die in strijd zijn of dreigen .te komen met de grondslagen der democratische rechtsorde; 
1 · c. het bcvordere� van veili�he!dsm.aatre�elen ïn alle �itale
1
1 en kwetsbare overhe1ds- en particuliere mstellmgen en bedn;ven; 

d. het onderhouden van verbindingen met de overeenkom
! stige inlichtingen- en veiligheid�iensten van bevriende buiten! landse mogendheden. 
1 Op het hoofd van de dienst rust de plicht zorg te dragen, 
Il dat de geheimhouding van de inlichtingen en bronnen, waaruit 
[ 

deze afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van die inlichtingen werkzame personen gewaarborgd worden. De taak van de dienst omvat dus het verzamelen van ge-
1 · gevens in het belang van de veiligheid van de Staat en het be-. 1 vorderen van veiligheidsmaatregelen te bescherming van over,, heidsgeheimen. Na deze gegevens te hebben bestudeerd, ge0 wogen en met elkaa.r in verband te hebben gebracht, stelt de dienst, die generlei executieve bevoegdheid bezit, de Regering / op de hoogste van al hetgeen van belang kan zijn. 1 De B.V.D. dient een zo goed mogelijk inzicht te hebben in de 
! · · tegen Nederland of in Nederland tegen bondgenoten .van Neder. land gerichte spionageactiviteiten.·---�----'----�--'

---
��...__ ...... ��:.. . ...i Op Nederland rusten in dit laatste verband verdragsmatige 

· ..,§ 3. De taal< en werkwijze van de B.V.D.

. ,. Feitelijke gegevens

.taak van �e B.V.D. is vastgelegd in een vertrouwelijk -doch ter vertrouwelijke kennisneming van de leden der Kamer ter griffie gedeponeerd - Koninklijk besluit yan 8 augustus 1949, zoals dit bij Koninklijke besluiten van 25 augustus 1951 en 1 maart 1956 gewijzigd is. Voorts zijn in de loop der jaren mededelingen van regeringszijde in openbare kamerstukken en kamervergaderingen verstrekt. In dit verband noemt de commissie o.a. de verklaring in de Tweede Kamervergadering van 27 september 1949 van de toenmalige Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de heer Drees (Handcli11gc11 zitting 1949-1950, blz. 49), een verklaring in de Tweede Kamervergadering van 30 november 

verplichtingen. Voor wat haar werkzaamheden ten aanzien van de contraspionage betreft betekent de bepaling, dat de B.V.D . geen executieve bevoegdheden bezit, o.a. dat de dienst niemand aanhoudt, arresteert, verhoort, bewaart of gevangen zet of uitzet. · De opdracht ·aan de dienst zo groot mogelijke wetenschap tevergaren van de bestaande groeperingen en personen, die doeleinden nastreven c.q. ter verwezenlijking van hun doeleindenmiddelen hanteren, die in strijd zijn of dreigen te komen metde grondslagen der democratische rechtsorde; vloeit voort uitde noodzaak voor de Regering deze gegevens centraal verzameld te harer beschikking te hebben om haar tijdige informatie,o.a. ten behoeve van de openbare orde, de beveiligin.g en debinnenlandse veiligheid in buitengewone omstandigheden, teverzekeren.In het kader van zijn taak ter bevordering .van de beveiliging heeft de B.V.D. in de loop der jaren een beveiligin.gssysteem opgebouwd. · Dit omvat · regelingen omtrent de zogenaamde ·materiële beveiliging (voorzieningen ter opberging van gerubriceerde stukken 1) en bepalingen omtrent de hantering ervan
1) Hei is juist deze o·mstandigheid, welke voorls geleid heeft tot de

opneming in hel Reglement van Orde der Kamer van de bepaling, dat de 
Kamer bij de inslelling van een vaste commissie kan bepalen, dat deze 
over in haar handen te stellen stukken, welke naar het oordeel der com
missie niet in het openbaar behandeld kunnen worden, geen verslag behoeft 
uit te brengen {artikel 30) en tot de toepassing door de Kamer van· deze 
bepaling op de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheids· 1) Rubricering {of "classificering") van stu�ken be1cke\1l hi,t aangeven 
diensten. · ' . in bepaalde graden, dat gegevens van zodanige beteke.ms Z\Jn voor de 

2) De Ministers geven aan de Kamers, hetzij mondeling, hetzij schrif-:· ···veiligheid of het belang van de Staat, dat ope'!bare .kenmsnenung daarvan 
telijk, de verlangde inlichtingen, waarvan het verlenen niet strijdig kan . gevaren met zich brengt en dat daarom kennisneming van deze gegevens 
worden geoordeeld met het belang,van de Staat. · · slecht.'l in een beperkte kring dient plaats te vinden. . · 

--- - . 
·.
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alsmede de weg die deze stukken dienen te volgen) en omtrent het doel van zijn bezoek bekend; desgevraagd vertoont hij zijn 
de personele beveiliging (regels betreffende de toelating van legitimatiebewijs. 
personeel tot vertrouwensfuncties en het instellen van veilig- In het uiteindelijke rapport aan de aanvrager worden uit-
heidsondcrzoeken). sluitend die gegevens verstrekt, welke relevant zijn voor het 

Deze veiligheidsonderzoeken, die voornamelijk bestaan uit doel waarvoor zij gevraagd zijn, d.w.z. gegevens, welke de be
de zgn. antecedentenonderzoeken, worden door de B.V.D. ver- trokkene zouden kunnen schaden zonder dat daarmede een 
richt niet op eigen initiatief - tenzij het sollicitanten voor wezenlijk beveiligingsbelang gediend zou zijn, worden niet door
een functie in de B.V.D. betreft - doch op verzoek van de· gegeven 1). 
betrokken overheidsinstantie. Een door de B.V.D. ingesteld antecedentenonderzoek resul-

Het verzoek geschiedt in de vorm van een schriftelijke aan- teert in een rapport aan de aanvrager. Behoudens ten aanzien 
vraag van de beveiligingsfunctionaris 1) van de betrokken in- van een kleine categorie van internationale functies -
stantie. Niet alle aanvragen worden door de dienst geaccepteerd. op grond van verdragsverplichtingen - heeft de dienst niet tot 
Wanneer er twijfel bestaat, of een aanvraag wel op redelijke taak te adviseren met betrekking tot de door de aanvrager aan 
gronden gebaseerd is, volgt overleg van de dienst met de aan- de hand van de verstrekte inlichtingen te nemen beslissing. 
vrager. In 1961 heeft de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken 

Bij de aanvraag wordt de belangrijkheid van de functie aan· dit belangrijke principe in een circulaire àan zijn ambtgenoten 
gegeven door de vermelding, of het een C-, B- of A-funotie nog eens duidelijk onderstreept. De bewindsman gaf daarbij in 
betreft, d.w.z. een functie, waarin kan worden kennisgenomen overweging, dat, indien afwijzing van een sollicitant uitsluitend 
van respectievelijk dienstgeheime (C), vertrouwelijk/geheime wegens de van de B.V.D. verkregen. inlichtingen noodzakelijk 
(B), of zeer geheime gegevens (A). wordt geacht, de beslissing door de Minister persoonlijk zou 

Ook te dezen aanzien rusten op Nederland verdragsmatige worden genomen. 
verplichtingen, welke zijn neergelegd in een "N.A.T.0.-Con- Ook door inlichtingendiensten van rijks- en gemeentepolitie 
fidential" supplement van het N.A V.0.-beveiligingsvoor- worden, deels ten behoeve van de B.y.D. bij de uitvoering van 
schrift 2). • de hierboven geschetste taak, deels voor andere 

De intensiteit van de in te stellen onderzoeken wordt be- antecedentenonderzoeken verricht. 
paald door de belangrijkheid uit veiligheidsoogpunt van de . Onderzoeken met een geheel andere strekking, waarmede 
functie. de B.V.D. geen bemoeienis heeft, betreffen b.v. de verlening 

• Voor C- en B-functies wordt in de regel volstaan met een van Koninklijke onderscheidingen en de verlening aan vereni-
• eenvoudig administratief onderzoek, dat veelal niet meer omvat gingen van het predikaat "Koninklijke".

dan een nagaan in de te raadplegi,n gegevens, of daarin ter Voor de goede orde vermeldt de comm'issie in dit verband 
zake dienende gegevens omtrent de betrokkene aanwezig zijn. ten slotte nog, dat voorts. door de Militaire Inlichtingendienst, 
Indien blijkt, dat geen gegevens aanwezig zijn of dat slechts de Luchtmacht Inlichtingendienst, de Marine· Inlichtingendienst 
gegevens aanwezig zijn welke niet meer relevant zijn a), dan en de Koninklijke Marechaussee antecedentenonderzoeken 
wordt aan de aanvragende instantie medegedeeld, dat omtrent worden verricht, waar de B.V.D.· geheel buiten staat. 
de betrokkene uit veiligheidsoogpunt bezien niets bekend is dat ,·

-------
aan de benoeming in de weg behoeft te staan. Zijn gegevens 
aanwezig, die nog wel relevant moeten worden geacht, dan .1
worden deze, nadat zonodig de i.uistheid ervan nader geveri-
fieerd is, ter kennis van de aanvragende instantie gebracht. 

Dergelijke administratieve onderzoeken in verband met ver
trouwensfuncties worden verricht op aanvragen van de civiele 
en de militaire overheid, overheidsbedrijven ( o.a. de PTT en 
de N.S.) en particuliere industrie (in verband met militaire op
drachten).

Bij A-functies wordt begonnen met een administratief onder
zoek. Worden daarbij gegevens aangetroffen die een verder
gaand onderzoek noodzakelijk maken, dan geschiedt zulks. 

Bij de meest belangrijke A-functies wordt, ongeacht de uit-
komst van het administratief onderzoek;- altijd een uitgebreid 
ondçrzoek ingesteld door het onderzoekapparaat van de B.V.D . 

• Bij zo'n onderzoek worden door een onderzoekingsambte- 1 

naar van de B.V.D. gegevens verzameld omtrent even
tuele antidemocratische gezindheid, eventuele criminele ante-
cedenten, eventuele omstandigheden, welke de betrokkene vat
baar zouden maken voor chantage, en ten slotte omtrent karak
tereigenschappen, waaronder de vraag omtrent de geschiktheid 
van de betrokkene voor het behandelen van geheime zaken. 

Als algemene gedragslijn geldt, dat het onderzoek zo discreet 
mogelijk moet worden verricht en dat de te horen informanten 
zo betrouwbaar mogelijk moeten zijn; deze betrouwbaarheid 
wordt vooraf onderzocht, waarbij dikwijls de plaatselijke politie 
wordt ingeschakeld en waarvoor soms nog een summier ante
cedentenonderzoe_k ad hoc plaatsvindt. Bij zijn entree bij een 
informant maakt de onderzoekingsambtenaar zijn kwaliteit en

l) Bij elk Departement en bij een aantal rijksdiensten bestaat de· functie· 
van beveiligingsambtenaar; Deze ·functie wordt bekleed door een eigen 
ambtenaar. 

2) De commissie heeft dit stuk ter vertrouwelijke kennisneming ont
vangen. 

3) Na_ verloop van een aantal jaren worden bepaalde gegevens door de 
B.V.D .. met meer als relevant be!ichouwd. De ter zake vastgestelde regeling, 
welke IS op/lest_e!.d naar analog,� V:ll' de overeenkomstige regeling in de 
Wet op de JUS!I!Iele documentatie, IS aan de commissie ter vertrouwelijke 
kennisneming overgelegd. 
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Voorgeschiedenis 

• 

• 

Ond.: Toelichting op het KB van 8 augustus 1949 nr. 51, 
houdende nadere regelen met betrekking tot de organisa
tie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

Per 9 april 1946 trad in werking het KB van 
9 april 1946 nr. 27, dat voor de Nederlandse Regering 
een Qentrale !eiligheids Qienst (C.V.D.) instelde, res
sorterend onder de Minister-President. 

Deze dienst had tot taak in het binnenland in
lichtingen in te winnen omtrent: 
a. spionage, sabotage en voor de binnenlandse orde en

veiligheid ongewenste propaganda;
b� elk streven gericht op bestrijding van het wettig 

gezag met onwettige middelen dan wel op aant�sting 
van de grondslagen van een demokratische regerings
vorm • 

De Commissie, welke onder Voorzitterschap van 
Mr. Dr. J. Wijnveldt belast was met het instellen van 
een onderzoek naar het beleid bij het - per 1 januari 
1947 geliquideerde - Bureau Nationale Veiligheid en 
daarmee samenhangende zaken, adviseerde in haar rapport 
van 12 mei 1948 aan de Minister President, de C.V.D. 
te reorganiseren. Het voorstel was één inlichtingen
dienst bij het Departement van Oorlog (Defensie) in te 
stellen, ressorterende onder de Chef Generale Staf, en 
omvattende alle afzonderlijk georganiseerde inlichtin
gendiensten. 

Bij beschikking van de Minister-President van 
30 juni 1948 no. 19508 werd een nieuwe commissie inge
steld onder Voorzitterschap van Dr. M.J. Prinsen met 
als opdracht zich onder meer uit te spreken omtrent 
de al of niet wenselijkheid van een reorganisatie van 
de C.V.D. als door de Commissie-Wijnveldt was voorge
steld, waarbij tevens zou moeten worden nagegaan, welke 
de plaats van de Buitenlandse Inlichtingen Dienst daar
bij zou dienen te zijn. 

De Commissie-Prinsen is gekomen met een ont
werp-KB, dat naar de Raad van State om advies is ge
zonden. Dit advies is onbekend. Uit de toelichting op 
het ontwerp-KB, dat de Koningin is aangeboden blijkt, 
dat dit College een aantal ernstige bezwaren naar voren 
heeft gebracht. 

De Minister-President was echter van oordeel, 
dat het ontwerp niet essentieel zou moeten worden ge
wijzigd. De Raad van State was met name voorstander 
van het denkbeeld van de Commissie-Wijnveldt om alle 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten onder de één
hoofdige leiding van de Generale Staf te stellen. 

De Minister-President deelde echter de bezwa
ren, welke de Commissie-Prinsen in deze had voorge
bracht. Deze bezwaren hadden onder meer betrekking op 
het feit, dat er op het gebied van het inlichtingen
en veiligheidswerk verschillende belangen zijn, welke 
verschillende departementen regarderen. 
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Het KB van 8 augustus 1949 
nr. 51 is geen a.m.v.b •• 
Bezwaren tegen het vertrou
welijke karakter. 

• 

• 
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Deze verschillende belangen zouden alleen maar 
naar behoren tot hun recht kunnen komen bij een indeling 
in verschillende diensten en de onderbrenging van die 
diensten bij de betreffende departementen. 

Het thans geldende KB van 8 augustus 1949 nr. 51 
in tweemaal gewijzigd, te weten bij de KB-en van 25 au
gustus 1951 nr. 2 en van 1 maart 1956 nr. 9. 

Het KB van 8 augustus 1949 nr. 51 is geen 
algemene maatregel van bestuur; het draagt niet het 
karakter van een de burger bindende regeling, maar is 
slechts van administratief-organisatorische aard. Het 
besluit is niet afgekondigd in de Staatscourant. In 
verband met het belangrijke karakter is wel de Raad van 
State gehoord. 

Het KB is vertrouwelijk gerubriceerd en het 
werd bij brief van 1 november 1949 door de Minister
Eresident ter vertrouwelijke kennisneming aan de leden 
der Staten-Generaal overgelegd. De inhoud daarvan kon 
dus niet in discussie worden gebracht. 

Tegen het vertrouwelijk karakter van het KB 
is van de zijde van de Raad van State alsook van de 
Staten-Generaal bezwaar gemaakt. De Raad van State heeft 
de geheime instelling van veiligheids- en inlichtingen
diensten niet in overeenstemming geacht met de rechts
staat. Dit college adviseerde daarom de totstandkoming 
van een KB, dat zich tot de hoofdzaken zou bepalen; 
daarnaast zou een geheim KB de werkwijze en andere 
regelen kunnen bevatten. 

De Regering heeft echter voet bij stuk gehouden. 
Zij wilde vóór alles ongewenste agitatie van extremis
tische zijde, als gevolg van een publicatie, vermijden. 

N.B. De BVD heeft destijds in een publicatie van 
het KB het voordeel gezien dat het publiek 
de gelegenheid zou worden geboden om van 
de aan de dienst toegewezen� kennis te 
nemen, waardoor veel misverstand zou kun
nen worden voorkomen of weggenomen. 

Art. 1: Er is een Binnen- Voor wat betreft de verandering van de naam 
landse Veiligheidsdienst, "Centrale" in "Binnenlandse" heeft de Minister van 
welke tot taak heeft: ••• Binnenlandse Zaken in zijn brief van 12 januari 1950 

!) . nr. 76300 het volgende gezegd: "de BVD mist het coör-
,, �t- u,1-9 f:wL7 � \\ dinerend en centrale karakter van de

). 
C. V.D •• Dit volgt

11 at4 � hY-,-fL'dv � uit' het niet overnemen van artikel 3»;,an het KB van 

/(.{__� 
. ,l,,� , 9 april 1946 nr. 27 in het KB van �ugustus 1949 nr. 

1 - ki, hi tl"1.-t pl,,d,.1--r.,.,f Het KB spreekt verder van Binnenlandse Veili hei 
f/ � fou..(hu.,,,,:; Á.tt/r 4t dt'.tud dienst en verder van Buitenlandse Inlichtingendienst, 
t/ J.....,i4, /ÎC n:.(;�, ,. h,4 Militaire Inlichtingendienst enz •• 
t( th-1,vflbuA Jt ni· �&� De Minister van Justitie heeft m.b.t. dit ver-

� 
schil in naamgeving erop gewezen, dat van een prepon-

� d
'*' �

� � derante positie van een der inlichtingendiensten tegen 

"'1ht. 
�""'7 � over andere inlichtingendiensten geen sprake is. Aange 

'/ do/!>�� �e.'J zien een goede wetstechniek eist, dat voor gelijke 
v � � .UV,4� ;;-- begrippen gelijke benamingen worden gebruikt stelde 

f Ûv'l�lu, Ot< d, �? 
,, �4-�t( . 
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• 

tt het inwinnen van gegevens
omtrent alle personen, die 
van een staatsgevaarlijke 
activiteit of neiging 
daartoe t.o.v. Nederland 
of met Nederland bevrien
de buitenlandse mogend
heden blijk geven of 
hebben gegeven; 
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deze Bewindsman dus voor ook te spreken van Binnenland
se Inlichtingendienst. Het bezwaar van de Regering 
tegen de term "Binnenlandse Inlichtingendienst" was, 
de verwarring die de afkorting B.I.D. zou opieveren 
met die van de Buitenlandse Inlichtingendienst. De 
term Binnenlandse Veiligheidsdienst is daarom gehand
haafd; ook omdat naar het oordeel van de Regering deze 
naam het wezenlijke van de taak van de dienst aangeeft. 

De Commissie-Prinsen heeft de taak van de 
inlichtingen- en veiligheidsdienst in het algemeen 
omschreven met: 

a. het op de hoogte houden van de Regering van elk
;treven, elke propaganda, alle toestanden en alle
handelingen met de daarbij aangewende of beschikbare
middelen, welke gericht zijn tegen of gevaar kunnen
opleveren voor de openbare orde, rust en veiligheid
in het Koninkrijk in de meest uitgebreide zin.

�� het zorg dragen voor, althans het bevorderen, dat 
de nodige preventieve beveiligingsmaatregelen tegen 
staatsvijandige penetraties worden getroffen (beveili
ging van sleutelposities, van geheime stukken en voor-

. werpen etc. etc.). 
Bij deze algemene taak0mschrijving heeft de 

Commissie-Prinsen gemeend er reeds aanstonds de aandac� 
op te moeten vestigen, dat bij het werk der inlich
tingen- en veiligheidsdiensten het waarnemen en re
gistreren het belangrijkste is. Vóór alles is·het hun 
taak: de Regering op de hoogte te houden omtrent aller
lei feiten en toestanden, welke zich min of meer in 
het verborgene voordoen en omtrent de personen, die 
daarbij betrokken zijn. De Regering zal dan in staat 
zijn, mede aan de hand van de verkregen inlichtingen, 
haar beleid te bepalen. 

De in art. 1 sub a. genoemde werkzaamheden wer
den door de Commissie-Prinsen omschreven als "het in
winnen in het binnenland en registreren van gegevens 
omtrent alle personen •••• " 

De woorden "in het binnenland en registreren" 
zijn later dus komen te vervallen. 

Staatsgevaarlijke activiteit*): 

Ieder handelen of opzettelijk nalaten, veelal op 
heimelijke wijze of met verborgen bedoeling uitge
voerd, waardoor de veiligheid van de staat in ge -aar 
wordt of kan worden gebracht. 
Spionage, sabotage, ondermijnende propaganda, insur
rectie. 

- 4 -

*) Er bestaat omtrent de bij de taakomschrijving van 
de BVD gebezigde termen geen officiële toelichting. 
Volstaan wordt dus met een weergave van de opvat
tingen daaromtrent bij de afd. KO. 



b. het inwinnen van gegevens
omtrent extremistische
stromingen;

c. het bevorderen van
veiligheidsmaatregelen
in alle vitale en
kwetsbare overheids-
en particuliere in
stellingen en bedrijven;

• 

• 
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Extremistische stromingen 

Onderscheid bestaat tussen politiek extremistische en 
politiek extreme stromingen. 
Politiek extremistische stroming: stroming, die de de
mocratische rechtsorde verwerpt. 
Politiek extreme stroming: stroming die wel een demo
cratische rechtsorde voorstaat, maar op grond van haar 
doelstellingen of activiteiten op enigerlei wijze in de 
huidige tijd een gevaar kan inhouden voor de veiligheid· 
van de staat. 

Het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle vi
tale en kwetsbare overheids- en particuliere instel
lingen en bedrijven. 

Deze omschrijving roept een aantal vragen op, 
t.w.:
1. Welke overheids- en particuliere instellingen en

bedrijven zijn vitaal en kwetsbaar? 
2. Wat moet worden verstaan onder veiligheidsmaatregeleru
3. Waartegen moeten die maatregelen dienen?
4. Wat houdt het "bevorderen" in?

ad 1. Welke overheids- en particuliere instellingen 
bedrijven zijn vitaal en kwetsbaar? 

In de Overheidssfeer is het duidelijk, dat de 
Departementen van Algemeen Bestuur tot deze categorie 
behoren. Het Beveiligingsvoorschrift I 1949 zegt immers 
in zijn considerans, "dat het nodig is voorschriften 
te geven ter beveiliging van de Departementen van Alge
meen Bestuur en van de aan die Departementen toever
trouwde Overheidsgeheimen". 

Voor wat betreft de particuliere bedrijven zijn 
te noemen: 
a. bedrijven waar zich staatsgeheimen bevinden.
b. bedrijven welke door de betrokken Ministers als vi

taal worden beschouwd in het kader van de militaire
of civiele verdediging.

ad 2. Wat moet worden verstaan onder veiligheidsmaat
regelen? 

a. maatregelen op personeelsgebied (b.v. antecedenten
onderzoek);

b. documentenbeheer (opberging van stukken e.d.);
c. technische voorzieningen (verlichting, hekken,

enz.);
d. organisatorische maatregelen (toegangscontrole,

sleutelbeheer);
e. bewaking.

ad 3. Waartegen moeten die maatregelen dienen? 

De ad 2. genoemde veiligheidsmaatregelen dienen 
in hoofdzaak ter bestrijding van spionage en sabotage. 

ad 4. Wat houdt het bevorderen in? 

Beginsel is, dat de zorg voor de beveiliging en 
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d. het verrichten van al
hetgeen voor een goede

functionering van de 
Binnenlandse Veilig
heidsdienst noodzake
lijk is; 

e. het onderhouden van ver
bindingen met de overeen
komstige inlichtingen- en
veiligheidsdiensten van
bevriende buitenlandse
mogendheden.
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de daarmee verbonden verantwoordelijkheid berust bij de 
betreffende instellingen en bedrijven. 

Voor wat betreft de Departementen van Algemeen 
Bestuur zegt het Beveiligingsvoorschrift I 1949 duide
lijk: De Secretaris-Generaal draagt de algemene zorg 
voor de beveiliging van het departement en van de aan 
het departement toevertrouwde overheidsgeheimen. De 
Beveiligingsambtenaar staat hem hierin bij. De BVD heeft 
tot taak de Secretaris-Generaal terzijde te staan, hem 
ook eigener beweging van advies te dienen en de werk
zaamheden van de B.V.A.'s te coördineren, voorzover de 
betrokken Ministers zich hiermede verenigen. 

In een klein aantal vitale en kwetsbare parti
culiere bedrijven zijn - met toestemming van de bedrijfs 
opleiding - personeelsleden van het bedrijf behorende 
tot de bedrijfsbewaking door de Minister van Binnen
landse Zaken - buiten bezwaar van 1 s Rijks schatkist -
belast met werkzaamheden ten behoeve van de BVD. Deze 
functionarissen zijn in het bezit gesteld van een 
legitimatiebewijs om het inwinnen van politieke gegevens 
bij de politie te vergemakkelijken. Ook de hoofden van 
de bedrijfsbewaking, de zgn. beveiligingsinspecteurs 
(B.V.I.'s) leggen een geheimhoudingsverklaring af. 
(beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken 
ddo. 19 augustus 1950 no. 1041). 

Voor de verhouding van de BVD enerzijds en 
de B.V.A. 1 s en B.V.I.'s anderzijds is van belang het 
rondschrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 
31 januari 1961 nr. U 42662 waarin de volgende passage 
voorkomt: "in alle gevallen volstaat de BVD met het 
verstrekken van inlichtingen, al dan niet vergezeld van 
een nadere toelichting en onthoudt de Dienst zich van 
het geven van adviezen, al zal er uiteraard samenspraak 
kunnen zijn (naar aanleiding van een ontslagverlening 
aan een op proeftijd te werk gestelde arbeidscontrac
tant gebaseerd op BVD-gegevens) • 

In een aantal gevallen gaat de bemoeienis van 
de BVD verder, nl. wanneer het om de toegang gaat 
tot geheimen van de N.A.V.O., W.E.U. en Euratom; de 
Nederlandse staat heeft zich voor de beveiliging van 
deze geheimen garant gesteld. 

De Minister van Binnenlandse Zaken draagt hier 
een mede-verantwoordelijkheid. 

De circulaire van 15 september 1949 nr. 27 geeft 
op blz. 2 omtrent dit artikellid de volgende toelichting 

"Onder het bepaalde sub d van het eerste lid van arti
kel 2 begrijpt de Regering de contra-spionage en het 
waken tegen sabotage, welke taken mede aan de Binnen
landse Veiligheidsdienst zijn opgedragen. Om redenen 
van security werd dit niet in het KB vermeld," 

De Commissie-Prinsen sprak van het onderhouden 
van "openlijke" verbindingen met in het buitenland ge
vestigde zusterinstellingen, teneinde de nodige gege
vens te verkrijgen voor het vervullen van hoger om
schreven taken van de BVD. 

- 6 -



De dienst bezit generlei 
_executieve bevoegdheden. 

·Art. 2: Het hoofd van de
BVD is verantwoordelijk aan
Onze Minister van Binnenland
se Zaken; hij stelt Onze Mi
nister - ook eigener bewe
ging - bij voortduren op de
hoogte van al hetgeen van
belang kan zijn.

Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken draagt 
zorg, dat hetgeen hem in
gevolge het eerste lid be
reikt, zo spoedig mogelijk 
w�t doorgegeven aan die 
�isters, die naar de aard 
van de hun toevertrouwde 
zorg bij de inlichtingen 
belang hebben. 

Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken kan be
palen, met toestemming van 
Onze hierbij betrokken Mi
nister, dat inlichtingen 
door of namens het Hoofd van 
de Binnenlandse Veiligheids
dienst rechtstreeks ter ken
nis van Overheidsorganen en 
-diensten worden gebracht.

• 

Art. 3: Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken kan, in 
overeenstemming met de hier
bij betrokken Minister en 
overheidsorganen, bepalen, 
dat bepaalde ambtenaren, 
onder die Ministers of or-
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Teneinde wat tegemoet te komen aan de bezwaren 
van de Raad van State is dit artikel-lid toegevoegd, 
hoewel de vermelding overbodig is geacht. 

Vó6r de wijziging bij een later KB luidde artikel 
1 aldus: Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
ressorterend onder onze Minister van Binnenlandse.Zaken; 
de taakomschrijving was opgenomen in artikel 2. 

De Raad van State heeft zich een tegenstander 
getoond van de onderbrenging van de BVD bij het Minis
terie van Binnenlandse Zaken, waarbij de vrees is 
uitgesproken voor een spoedige vergelijking met 
"Gestapo" of "Sicherheitsdienst". Zoals reeds gemeld 
was dit College geporteerd voor de conceptie van êén 
centrale inlichtingendienst onder het Ministerie van 
Oorlog. Subsidiair heeft de Raad van State de voorT 
keur gegeven aan een onderbrenging bij het Ministerie 
van Justitie, aangezien dat Ministerie en het daar
onder ressorterende Openbare Ministerie krachtens het 
Wetboek van Strafrecht geroepen zijn ook politieke 
misdrijven op te sporen en te vervolgen en mèt de 
politie over de gegevens van de criminele voorlich
tingsdienst beschikken, toezicht houden over verboden 
verenigingen en de vreemdelingendienst onder hun beve
len hebben. 

De Minister-President heeft hiertegen inge
bracht, dat niets gevaarlijker is dan dit denkbeeld, 
aangezien immers de justitie-autoriteiten krachtens 
de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering over 
executieve bevoegdheden beschikken. Zou men de taak 
van één der inlichtingendiensten in handen stellen 
van degenen, die ook reeds met deze executieve be
voegdheden zijn bekleed, dan zou juist het gevaar van 
overschrijding en misbruik van bevoegdheden niet denk
beeldig zijn. Hierbij is nog gevoegd de omstandigheid, 
dat op het gebied van het inlichtingen- en veilig
heidswerk een strafrechtelijke vervolging zelden of 
nooit plaats vindt. 

Brief Minister van Binnenlandse Zaken van 2 
december 1949 nr. 32: Het is mij bekend, dat U (H.BVD) 
er prijs op stelt zich persoonlijk tot Ministers en 
autoriteiten te wenden en dan ook dienovereenkomstig 
handelt& Ik wil hiertegen geen bezwaar maken, doch 
anderzijds zou ik gaarne zien, dat U mij of de Secre
taris-Generaal van mijn Departement steeds en nauwkeu
rig volledig ervan op de hoogte houdt, welke inlich
tingen U of Uw dienst aan derden heeft verstrekt. De 
duidelijke strekking van artikel 2 van het KB is toch, 
dat al dergelijke aangelegenheden over mij lopen, dan 
wel, bij afwezigheid of verhindering van mij, over de 
Secretaris-Generaal van mijn Ministerie. 

Bij beschikking van de Minister van Binnenlandse 
Zaken van 11 oktober 1950 is bepaald, dat de korpschefs 
van de Gemeentelijke politiekorpsen, de districtscom
mandanten van het Korps Rijkspolitie en het Hoofd 
Bureau 2-2 van de Staf van het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee als zgnT politieverbindingen met werk
zaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veilig-



ganen ressorterend, onder 
�erantwoordelijkheid van Onze 
hierbij betrokken Minister of 
het hierbij betrokken orgaan, 
·onverminderd de uit hun ambt
voortvloeiende verplichtin
gen, worden belast met werk
zaamheden ten behoeve van de
Binnenlandse Veiligheids
dienst. Deze werkzaamheden
worden verricht in nauw en ;
voortdurend overleg met het
Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst.

• 

• 
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heidsdienst worden belast, zulks met in achtneming 
van art. 3 van het KB van 8 augustus 1949 nr. 51. 

Deze aanwijzing kon eerst plaats vinden na 
overleg met de burgemeesters van gemeenten, waar ge
meentepolitie dienst doet, de Minister van Justitie 
en de Minister van Defensie. 

Bij het overleg met de Minister van Justitie 
heeft deze Bewindsman met betrekking tot de aanwij
zing van de districtscommandanten van het korps 
Rijkspolitie gezegd: 

"Voor wat de regeling, gegrond op artikel 3 
betreft, dat scherp van artikel 32 onderscheiden 
moet worden, wil het mij voorkomen, dat het minder 
gewenst is de Districtscommandanten der Rijkspolitie 
aan te wijzen als ambtenar� bedoeld in artikel 3.

De volgens artikel 3 aan te wijzen ambtenaren zullen 
bepaalde werkzaamheden moeten verrichten, bepaalde 
opdrachten moeten vervullen voor de BVD, zulks onder 
verantwoordelijkheid van de betrokken Minister, c.q. 
van het betrokken orgaan. Het ambt en de omvangrijke 
arbeid van de Districtscommandanten en de leiding, 
die zij aan hun ondergeschikten moeten geven, laten 
niet toe, dat zij zich zelf met dit werk belasten. 
In overleg tussen U en mijn Departement zouden be
paalde personen bij de Rijkspolitie met het werk voor 
de BVD kunnen worden belast. De Districtscommandanten 
zouden wel de centrale figuren kunnen zijn, door wier 
bemiddeling de rapporten of mededelingen van voor de 
BVD werkzame ambtenaren van de Rijkspolitie aan de 
BVD zullen worden doorgezonden. Daardoor zal mede 
worden bevorderd, dat de Districtscommandanten toe
zicht kunnen blijven houden op dat personeel en hun 
dienstprestaties. 

Zoals mij bij een bes�reking met U reeds is 
gebleken, acht ook U het voor de hand liggend, dat 
afschrift van de door de Districtscommandanten aan 
de BVD toegezonden rapporten en inlichtingen zal 
worden gezonden aan de Procureur-Generaal." 

Het overleg met de burgemeesters is ingeleid 
met de - tot de Commissarissen van de Koningin gerich
te - circulaire van de Minister van Binnenlandse 
Zaken ddo. 15 september 1949 no. 27 juncto die van 
11 november 1950 no. 2365, waarbij een exemplaar van 
het KB is aangeboden met daaraan verbonden een toe
lichting op een aantal punten. 

De aanvullende circulaire van 11 november 1950 
had speciaal ten doel bij verschillende Commissaris
sen van de Koningin en burgemeesters de beduchtheid 
weg te nemen, dat de organisatie van de BVD te kort 
zou doen aan de positie, welke deze autoriteiten 
met betrekking tot de handhaving van de openbare 
orde en rust innemen. Nadrukkelijk is daarbij ver
klaard, dat de burgemeester uiteraard tijdig en 
volledig ingelicht zou blijven, indien omstandigheden 
of invloeden worden onderkend welke de openbare orde 

en rust in zijn gemeente in gevaar kunnen brengen. 

- 8 -
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Dezerzijds is tegenover de Minister van Binnen
landse Zaken daarbij gesteld, dat de burgemeesters, 
uitsluitend om redenen van security, niet verlangen 
kunnen dat zij schriftelijk worden ingelicht. 

In dit verband moet nog worden vermeld, dat 
destijds een aantal burgemeesters heeft doen weten op 
prijs te stellen als politieverbinding van de BVD te 
worden aangewezen. 

voerd: 
De Minister heeft hiertegen het volgende aange-

"De werkzaamheden van de politieverbindingen 
"van de BVD zijn van vaktechnische aard., 
"Tevens is daaraan een cursus verbonden, wel
"ke hetzij door de korpschef zelf wordt ge
"volgd hetzij, zoals in de grootste gemeente
"lijke korpsen het geval is, door het hoofd 
11van de plaatselijke inlichtingendienst • 
'�et komt mij minder juist voor, indien een 
"burgemeester zich in dit kader zou plaatsen". 

De Minister heeft het evenmin wenselijk geacht 
in plaats van de korpschefs de hoofden van de plaatse
lijke inlichtingendiensten aan te wijzen, omdat hiermee 
afbreuk zou worden gedaan aan het feit, dat de onder
havige werkzaamheden in het korpsverband plaats vinden 
onder vaktechnische verantwoordelijkheid van de korps
chef. 

Sedert de algemene aanwijzing bij genoemde be
schikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 
11 oktober 1950 hebben nader - bij afzonderlijke 
beschikkingen - nog de volgende aanwijzingen plaats ge
vonden: 

a. van korpschefs van gemeenten, welke van Rijkspolitie
overgingen op gemeentepolitie;

b. van de afdelingscommandanten van de Rijkspolitie te
Water (thans districtscommandanten van de Rijkspoli
tie te Water).

In 1956 heeft de Minister van Justitie het 
voorstel gedaan om de Commandant van de Dienst Lucht
vaart der Rijkspolitie als politieverbinding van de 
BVD aan te wijzen. 

Aan dit voorstel is - op advies van de BVD -
geen gevolg gegeven, omdat de behoefte aan een derge
lijke aanwijzing ontbrak. 

Evenmin heeft een aanwijzing plaats gevonden 
van de Rijksrechercheurs; wel is voor wat betreft de 
inschakeling van deze functionarissen in het werk van 
de BVD in 1951 een ins1ruktie vastgesteld (Brief H.BVD 
ddo 25 april 1951 nr. 108.042). 

Met betrekking tot de aanwijzing van de korps
chefs van gemeentepolitie ex artikel 3 van het KB 
heeft de Minister van Binnenlandse Zaken bij zijn - tot 
de Commissarissen van de Koningin gerichte - circulaire 
van 24 februari 1960 nr. 39135 het volgende gesteld: 

11De laatste jaren is in toenemende mate geble
"ken, dat later benoemde burgemeesters en 
"korpschefs met betrekking tot deze aanwijzing 
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"en het daaraan ten grondslag liggende Konink
"lijk besluit niet of onvoldoende op de hoogte 
"zijn. 
"De BVD moet dan, zelf gelijke partij zijnde 
"in de werkverhouding, zijn partners wijzen op 
"verplichtingen en verantwoordelijkheden, het
"geen als inleiding tot de opbouw van juiste 
'�erhoudingen ongewenst is. 
"Dit hiaat kan worden voorkomen indien iedere 
"nieuw benoemde korpschef bij zijn ambtsaanvaar
"ding op het Koninklijk besluit en de beschik
"king wordt gewezen. 
"Ten aanzien van de burgemeesters is de Commis
"saris der Koningin in deze de aangewezen auto
"riteit. De korpschef zal door zijn burgemeester 
"moeten worden ingelicht". 

Bij circulaire van 13 maart 1953 nr. U 11690, 
Persoonlijk/Geheim, heeft de Minister van Binnenlandse 
Zaken de burgemeesters gewezen op de verplichtingen van 
de plaatselijke inlichtingendiensten en hun tekortkomin 
gen, waarbij de verantwoordelijkheid van de burgemees
ters in het geding is gebracht. 

Dit heeft geleid tot protesten van een groot 
aantal burgemeesters. 

De kwestie van de verhouding tussen de BVD en 
de gemeentelijke inlichtingendiensten is in 1955 in 
schouwing genomen door de informele Commissie Gieben, 
die tot doel had: 

"in informeel en openhartig overleg, waaraan 
"onder leiding van Mr. A.H.C. Gieben zal worden 
"deelgenomen door het Hoofd van de Binnenlandse 
"Veiligheidsdienst, de hoofdcommissarissen van 
"politie van de grootste vier gemeenten en de 
"heer J.B. van Schendel, te geraken tot een 
"gemeenschappelijke conclusie nopens een zo 
"scherp mogelijk afgebakende taakverdeling 
"tussen de Binnenlandse Veiligheidsdienst en 
"de gemeentelijke inlichtingendiensten, als
"mede omtrent de middelen, aan te wenden ten-

'einde ook in de toekomst van een zo nauw 
"mogelijke samenwerking en dientengevolge van 
"een zo groot mogelijk rendement van de werk
"zaamheden der genoemde diensten verzekerd te 
"zijn". 

Een uittreksel van het door deze Commissie opge
stelde rapport, waaraan de Minister van Binnenlandse 
Zaken zijn goedkeuring heeft gehecht, is bij rondschrij 
ven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 
9 januari 1962 nr. U 45836 aan de Commissarissen van de 
Koningin toegezonden ter informering van de burgemees
ters. 

Omtrent de bevoegdheidsafbakening van de Konink
lijke Mareêhaussee met betrekking tot het veiligheids-
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Art. 4: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheids
dienst draagt zorg, dat de 
geheimhouding van de in
lichtingen en de bronnen, 
waaruit zij afkomstig 
zijn, alsmede de veiligheid 
van de ter verkrijging 
van die inlichtingen werk
zame personen naar behoren 
worden gewaarborgd. 

1. De geldmiddelen, die
ter beschikking van de
Binnenlandse Veiligheids
dienst worden gesteld,
worden gebracht ten laste
van Hoofdstuk V van de
Rijksbegroting.
2. Een gedeelte dezer geld
middelen wordt besteed aan
geheime uitgaven.
3. Het Hoofd van de Binnen
landse Veiligheidsdienst is
gehouden mede terzake van
de geheime uitgaven aan Onze
Minister van Binnenlandse
Zaken of door hem aan te
wijzen personen, alle ge-
4Ji.ste inlichtingen te
verschaffen.

Art. 6: Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken kan 
nadere voorschriften geven 
nopens de organisatie, de 
werkwijze en het beheer 
van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst. 

Art. 32: Het Openbaar 
Ministerie, de Procureurs
Generaal, als fungerend 
Directeuren van Politie, 
de ambtenaren van gemeen
tepolitie, die van het 
Korps Rijkspolitie, die 
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werk is in 1951 een instruktie ontworpen voor Hoofd 
Sectie 2, waarna de toenmalige chef van de Generale 
Staf bij brief van 7 november 1951 nr. G2/ 10507 Geh. 
heeft bericht, dat deze "onverkort en ongewijzigd" ter 
uitvoering is gezonden. 

Op dit artikel is aan de Kroon de volgende toe
lichting gegeven: Deze bepaling heeft naar het oordeel 
van de ondergetekende wezenlijke zin. De hoofden van 
de inlichtingendiensten moeten inlichtingen en de 
bronnen daarvan kunnen beschermen. Zo kunnen inlich
tingen, aan de eigen verantwoordelijke Minister ver
strekt, met zodanige waarborgen worden omringd, dat 
deze in de originele vorm niet zullen worden doorge
geven. Zulks klemt te meer ten aanzien van de bronnen, 
waaruit de inlichtingen afkomstig zijn. 

Op grond van dit artikel heeft de Minister van 
Binnenlandse Zaken een tweetal beschikkingen gegeven, 
nl. 

a. de beschikking van 19 augustus 1950 nr. 1041 hande
lende over het instituut van zgn. onbezoldigde BVD
ambtenaren in de bedrijven;

b. de beschikking van 1 februari 1954 nr. 13227, houden
de het Reglement opleiding en examens Binnenlandse
Veiligheidsdienst.

Toelichting aan de Kroon: 

De verplichting, in dit artikel neergelegd, wordt 
geenszins beperkt door de bepaling van artikel 34 het
welk de mogelijkheid biedt voor de Minister van Justi
tie onderscheidenlijk de chefs van de gemeentelijke 
politiekorpsen en de Commandant van het Wapen der 
Koninklijke Marechaussee om voor te schrijven op welke 
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van het Wapen der Konink
lijke Marechaussee en de 
Bijzondere ambtenaren van 
Rijkspolitie doen onver
wijld mededeling aan de 
betrokken inlichtingen
en veiligheidsdiensten 
van alle te hunner ken
nis komende feiten en 
gegevens, welke voor die 
dienst in verband met de 
daaraan opgedragen taak, 
van belang kunnen zijn. 

en 

Art. 34: De wijze van het 
doen der mededelingen, 
a:i..,. bedoeld in artikel 32 
v ... zover zulks het Open
baar Ministerie, de Procu
reurs-Generaal, als funge
rend Directeuren van Poli
tie, het Korps Rijkspolitie 
en de bijzondere ambtenaren 
van Rijkspolitie betreft, 
geschiedt volgens aanwij
zingen, door Onze Minister 
van Justitie te geven, en 
voor zoveel de ambtenaren 
van gemeentepolitie en het 
Wapen der Koninklijke Mare
chaussee betreft, volgens 
door de Chef van het be
trokken Korps te geven 
voorschriften. 

• 
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wiJze de mededelingen dienen te worden gedaan. In stede 
van vele praktische moeilijkheden verwacht de onderge
tekende van deze bepaling een gunstige uitwerking. 
Overeenkomstig de wens van de Raad van State worde in 
artikel 32 in plaats van "Procureur-Generaal" gelezen: 
"Procureur�-Generaal. 11 

Brief Ministenie van Justitie van 17 maart 1949 
nr. A 34/49 

In Hoofdstuk VI "Verhouding van het Openbaar Mi
nisterie en de politie tot de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten" (beter ware te lezen: "Verhouding 
tussen het Openbaar Ministerie en de politie ener
zijds en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
anderzijds) zal het m.i. wenselijk zijn uitdrukke
lijk te vermelden "De functionarissen van inlich
tingen- (en veiligheids)dîensten onthouden zich van 
daden, welke het karakter dragen van opsporing van 
strafbare feiten, het doen van arrestaties of van 
andere handelingen tot de taak van politie of jus
titie behorende". 

Ik meen, dat tegen deze toevoeging geen bezwaar 
kan bestaan. Immers deze toevoeging cor.respondeert pre
cies met wat het ontwerp wil en bedoelt, het zal goed 
zijn de verschillende bevoegdheden duidelijk te om
schrijven en af te palen. 

Brief Ministerie van Justitie van 23 januari 1950 
nr. A 76/49 

Vooreerst meen ik onder Uw aandacht te moeten 
bfengen, dat bij hetgeen is gesteld in de eerste alinea 
op bladz. 3 (aanvangende met de woorden: "Voor het 
overige") is uit het oog verloren, dat volgens artikel 
34 van het KB het aan mij is te regelen hoe de voor 
de BVD belangrijke gegevens, waarover het Openbaar 
Ministerie, de Procureurs-Generaal als fungerende 
Directeuren van Politie, korps Rijkspolitie en de 
bijzondere ambtenaren van Rijkspolitie.bij de vervul
ling van hun taak de beschikking krijgen, aan de BVD 
zullen worden doorgegeven. Ik stel mij voor deze aan
gelegenheid aldus te regelen, dat de mededelingen, ver
kregen door.het Openbaar Ministerie, de Procureurs
Generaal als fungerende Directeuren van Politie en de 
bijzondere ambtenaren van Rijkspolitie zullen worden 
doorgegeven door de Rröcureurs-Generaal, terwijl de 
inlichtingen, verkregen door het korps Rijkspolitie met 
het oog op de vereiste spoed door de Districtscomman
danten rechtstreeks aan de betrokken inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten worden medegedeeld met doorzending 
voor het vereiste toezicht van een doorslag aan de 
Procureur-Generaal. 



• 

Art. 33:

1. Indien er enige aanw1J
zing bestaat, dat bij het
�tellen of voortzetten
van een strafrechtelijk
of administratief onder
zoek of bij het treffen of
voortzetten van een maat
regel van dien aard dan
wel bij het instellen of
voortzetten van een straf
vervolging de belangen
welke aan een Nederlandse
inlichtingen- of veilig
heidsdienst zijn opgedragen,
zijn betrokken, gaan het
Openbaar Ministerie en de
Procureurs-Generaal, als
fungerend Directeuren van
Politie, daartoe, behou
dens in gevallen van drin
gende noodzaak, eerst over,
nadat terzake met de betrok
ken inlichtingen- en veilig
heidsdienst overleg is ge
pleegd.
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Circulaire van de Minister van Binnenlandse 
van 11 november 1950 nr. 2365

Ter verduidelijking van mijn circulaire van 15
september 1949, Kabinet S.G. no. 27, waren de eerste 
en tweede alinea van pagina 3 als volgt te lezen: 

"Verder krijgt de BVD de nodige gegevens van de 
"Procureurs-Generaal fgd. Directeuren van Politie en 
"van de Commandant van de Koninklijke Marechaussee. 
"Voor het overige ontvangen de krachtens artikel 3 
"aangewezen ambtenaren (d.w.z. de korpschefs van ge
"meentepolitie en de voor dat doel aangewezen Dis
"trictscommandanten der Rijkspolitie) hun gegevens van 
"de onder hun bevel st�ande politieambtenaren. De 
"Procureurs-Genraal fgd. Directeuren van Politie ont
"vangen de gegevens van het Openbaar Ministerie in hun 
"ressort en van de in hun ressort werkzame ambtenaren 
"van de Rijksrecherche. De Commandant der Koninklijke 
"Marechaussee ontvangt de gegevens van het onder zijn 
"bevel ressorterend personeel, dat voor dat doel speci
aal is aangewezen. De gegevens, welke binnenkomen bij 
"de Procureurs-Generaal fgd. Directeuren van Politie, 
"bij de korpschefs der gemeentelijke politiekorpsen, 
"bij de Districtscommandanten der Rijkspolitie en bij 
"de Commandant der Koninklijke Marechaussee, worden 
"door de zorg van die autoriteiten aan de hand van de 
"bij hun administratie aanwezige gegevens reeds bewerkt 
"en gecombineerd en tevens alle onverwijld doorgege
"ven aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids
"dienst, die daarmede handelt overeenkomstig artikel� 
"en hen tevens zo nodig in de Commissie van Overleg 
"(Hoofdstuk VII) aan de orde stelt." 

Toelichting op het KB aan de Kroon 

De bedoeling van dit artikel is te bereiken, dat 
de werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheids
diensten niet dan op omzichtige wijze worden door
kruist door ingrijpen van de justitie. Uiteraard blijft 
de bevoegdheid van het gerechtshof om krachtens art. 
12 van het Wetboek van Strafvordering een vervolging 
te gelasten onverlet. Intussen meent de ondergetekende, 
dat ook in dat geval voor de betrokken inlichtingen-
of veiligheidsdienst de gelegenheid zal bestaan door 
tussenkomst van het Openbaar Ministerie het nodige 
overleg te plegen. De bepaling van artikel 33, eerste 
lid, geldt mede voor de Minister van Justitie als 
Hoofd van het Openbaar Ministerie. 



t 

2. Onverminderd de verplich
tingen, voortvloeiende uit
het Wetboek van Strafvordering,
kunnen de Hoofden van de in
iichtingen- en veiligheids
diensten in daartoe aanleiding
gevende gevallen zich uit eigen
beweging tot de Procureur-Gene
raal, fungerend Directeur van
Politie, of de Officier van
Justitie wenden ten einde diens
beslissing omtrent het opschor
ten van een strafrechtelijk of
administratief onderzoek, van
een maatregel van dien aard,
dan wel van een strafvervol
ging te verkrijgen •

• 

• 
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' 

Artikel 332 tweede lià. 

De betekenis van de woorden "uit eigen beweging" 
is deze, dat de hoofden van de inlichtingen- en vei
ligheidsdiensten uit eigen initiatief, dus zonder 
daartoe opdracht te hebben ontvangen �an de Minister, 
aan wi@ zij verantwoording schuldig zijn, zie� �ot 
de Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie 
of tot de Officier van Justitie kunnen wenden. 



• 

• 
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Voor 

Dë1.tum inhoud 

Zie : 

·•

Datum 

V E R W I J Z I N G Code : 07 
KB van 8.8.49 

Totstandkoming van een andere regeling voor de 
coBrdinatie tussen de verschillende inlichtingen
en veiligheidsdiensten� n.l. 
opheffing van de Commissie van Cotlrdinatie van de 
inlichtingèn- en veiligheidsdiensten en 
instelling tunctje Coördinator van de inlichtingen
en veiligheidsdiensten (m.i.v. 15.4.1956: F.J. KIST) 
bij XI van 1.3.1956 nr. 9 
(wijziging van Kll van 8.8.1949 nr. 51) 

PA-dossier "COOBDINATOR VAN DE INLICHTINGEN- EN 
VEILIOHEIDSDIENSTEH" (07.231) 



VERWIJZING 

ZIE VOOR: POS ITI E VAN DE BVD 

, .. 
(in departementaal verband) 

...,.--

DOSSIER BIJ KA 



CRES 1888 VERTROUWELIJK 

TAAK VEILIGHEIDSDIENSTEN VAN HET COMMUNISTISCHE BLOK 

De veiligheidsdiensten van het communistische blok hebben tot taak : 

1. a. Het verzamelen van gegevens in het binnenland omtrent personen en
groepen van personen die door hun instelling of activiteiten een 
gevaar voor de binnenlandse veiligheid opleveren. 

b. De repressie van deze personen en groepen door vergaande executie-
ve maatregelen.

Voor het uitvoeren van deze taak staat hen een uitgebreide functioneel. 
en geografisch gelede organisatie ten dienste welke beschikt over een 
groot aantal ambtelijke, ereambtelijke en gedwongen medewerkers. 

2. ContrSle op en spionage gericht tegen de in de landen van het communis
tische blok gevestigde instellingen der westelijke en neutrale landen.
Middels gepenetreerde agenten, geplaatste microfoons en afgetapte te
lefoons tracht men zoveel mogelijke gegevens te verkrijgen. Zowel ge
gevens die liggen in het vlak der "positive intelligence" als in het
viak der beveiliging en contra-spionage.

3. Het beveiligen van de voor de communistische staten belangrijke instel
lingen en installaties, zowel in het binnenland als in het buitenland,
door physieke en personele beveiligingsmaatregelen en door het opbou
wen van wijdvertakte informantennetten.
In iedere installatie en instelling van enig belang bevindt zich een
vertegenwoordiger van de staatsveiligheidsdienst, die verantwoordelijk
is voor de beveiliging in dat object. Al naar gelang de omvang van het
object beschikt hij over een min of meer uitgebreide staf van medewer
kers.

4. Het verzamelen van militaire, politieke, economische en technisch/we
tenschappelijke gegevens, die, in de ruimste zin, van belang zijn
het handhaven van de veiligheid van de staat.
Deze taak is opgedragen aan de buitenlandse hoofddirectoraten van de
ze veiligheidsdiensten. Zij .beschikken in het moederland over een zeer
uitgebreide staf en in het buitenland over vestigingen (residentura t s)
waaraan grote aantallen inlichtingen-officieren en agenten verbonden
zijn.

5. Het verzamelen in het buitenland van gegevens omtrent emigrantenorga
nisaties en andere groeperingen, die op de een of andere wijze een ge
vaar voor de binnenlandse veiligheid zouden kunnen vormen.

6. Het verzamelen in het buitenland van gegevens omtrent de westelijke
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, hun personeel en werkmethoden.

7. Het uitoefenen van controle op eigen landgenoten die, b.v. verbonden
aan ambassades en h�ndelsmissies, in het buitenland gestationeerd zijn

16-11-1962.
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Ond.: ToelichtilJ;S op het KB van 8 augustus 1949 nr. 51, 
houdende nadere regelen met betrekking tot de organisa
tie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten·. 

Per 9 april 1946 trad in werking het KB van 
9 april 1946 nr. 27, dat voor de Nederlandse Regering 
een Centrale Veiligheids Dienst (C.V.D.) instelde, res
sorterend ondër de Minister-President. 

Deze dienst had tot taak in het binnenland in
lichtingen in te winnen omtrent: 
a. spionage, sabotage en voor de binnenlandse orde en

veiligheid ongewenste propaganda;
b. elk streven gericht op bestrijding van het wettig

gezag met onwettige middelen dan wel op aant�sting
van de grondslagen van een demokratische regerings
vorm •

De Commissie, welke onder Voorzitterschap van 
Mr. Dr. J. Wijnveldt belast was met het instellen van 
een onderzoek naar het beleid bij het - per 1 januari 
1947 geliquideerde - Bureau Nationale Veiligheid en 
daarmee samenhangende zaken, adviseerde in haar rapport 
van 12 mei 1948 aan de Minister President, de C.V.D. 
te reorganiseren. Het vodrstel was één inlichtingen
dienst bij het Departement van Oorlog (Defensie) in te 
stellen, ressorterende onder de Chef Generale Staf, en· 
omvattende� afzonderlijk georganiseerde inlichtin-
gendiensten. 

Bij beschikking van de Minister-President van 
30 juni 1948 no. 19508 werd een nieuwe commissie inge
steld onder Voorzitterschap van Dr. M.J. Prinsen met 
als opdracht zich onder meer uit te spreken omtrent 
de al of niet wenselijkheid van een reorganisatie van 
de C.V.D. als door de Commissie-Wijnveldt was voorge
steld, waarbij tevens zou moeten worden nagegaan, welks, 
de plaats van de Buitenlandse Inlichtingen Dienst daar� 
bij zou dienen te zijn. 

De Commissie-Prinsen is gekomen met een ont
werp-KB, dat naar de Raad van State om advies is ge
zonden. Dit advies is onbekend. Uit de toelichting op 
het ontwerp-KB, dat de Koningin is aangeboden blijkt, 
dat dit College een aantal ernstige bezwaren naar vore 
heeft gebracht. 

De Minister-President was echter van oordeel, 
dat het ontwerp niet essentieel zou moeten worden ge
wijzigd. De Raad van State was met name voorstander 
van het denkbeeld van de Commissie-Wijnveldt om alle 
inlichtingen-· en veiligheidsdiensten onder de één
hoofdige leiding van de Generale Staf te stellen. 

De Minister-President deelde echter de bezwa
ren, welke de Commissie-Prinsen in deze had voorge
bracht. Deze bezwaren hadden onder meer betrekking op 
het feit, dat er op het gebied van het inlichtingen
en veiligheidswerk verschillende belangen 
verschillende departementen regarderen. 
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Het KB van 8 augustus 1949 
nr. 51 is geen a.m.v.b •• 
Bezwaren tegen het vertrou
welijke karakter. 

• 

• 

Art. 1: Er is een Binnen
landse Veiligheidsdienst, 
welke tot taak heeft: ••• 
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Deze verschillende belangen zouden alleen maar 
naar behoren tot hun recht kunnen komen bij een indeling 
in verschillende diensten en de onderbrenging van die

diensten bij de betreffende departementen. 

Het thans geldende KB van 8 augustus 1949 nr. 51 
in tweemaal gewijzigd, te weten bij de KB-en van 25 au
gustus 1951 nr. 2 en van 1 maart 1956 nr. 9. 

Het KB van 8 augustus 1949 nr. 51 is geen 
algemene maatregel van bestuur; het draagt niet het 
karakter van een de burger bindende regeling, maar is 
slechts van administratief-organisatorische aard. Het

besluit is niet a.fgekondigd in de Staatscourant. In 
verband met het belangrijke karakter ia wel de Raad van 
State gehoord. 

Het KB is vertrouwelijk gerubriceerd en het 
werd bij brief van 1 november 1949 door de Minister
President ter vertrouwelijke kennisneming aan de leden 
der Staten-Generaal overgelegd. De inhoud daarvan kon 
dus niet in discussie worden gebracht. 

Tegen het vertrouwelijk karakter van het KB 
is van de zijde van de Raad van State alsook van de 
Staten-Generaal bezwaar gemaakt .• De Raad van l3tate heeft 
de geheime instelling van veiligheids- en inlichtingen
diensten niet in overeenstemming geacht met de rechts
staat. Dit college adviseerde daarom de totstandkoming 
van een KB, dat zich tot de hoofdzaken zou bepalen; 
daarnaast zou een geheim KB de werkwijze en andere 
regeleil kunnen. bevatten. 

De Regering heeft echter voet bij stuk gehouden. 
Zij wilde v6ór alles ongewenste agitatie van extremis
tische zijde, als gevolg van een publicatie, vermijden. 

___ J 

N.B. De BVD heeft destijds in een publicatie van 
het KB het voordeel gezien dat het publiek 
de gelegenheid zou worden geboden om van 
de aan de dienst toegewezen taak kennis te 
nemen, waardoor veel misvers"tinci zou kun
nen worden voorkomen of weggenomen. 

Voor wat betreft de verandering van de naam 
"Centrale" in "Binnenlandse'� heeft de Minister van 
Binnenlandse Zaken in zijn brief van 12 januari 1950 
nr. 76300 het volgende gezegd: "de BVD mist het coör
dinerend en centrale karakter van de C.V.D •• Dit volgt 
uit het niet overnemen van artikel 3 van het KB van 
9 april 1946 nr. 27 in het KB van 8 augustus 1949 nr. 51 

Het KB spreekt verder van Binnenlandse Veiligheids 
dienst en verder van Buitenlandse Inlichtingendienst, 
Militaire Inlichtingendienst enz •• 

De Minister van Justitie heeft m.b.t. dit ver
schil in naamgeving erop gewezen, dat van een prepon
derante positie van een der inlichtingendiensten tegen
over andere inlichtingendiensten geen sprake is. Aange
zien een goede wetstechniek eist, dat voor gelijke 
begrippen gelijke benamingen worden gebruikt stelde 
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• het inwinnen van gegevens 
omtrent alle personen, die 
van een staatsgevaarlijke 
activiteit of neiging 
daartoe t.o.v. Nederland 
of met Nederland bevrien
de buitenlandse mogend
heden blijk geven of
hebben gegeven; 
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deze Bewindsman dus voor ook te spreken van Binnenland
se Inlichtingendienst. Het bezwaar van de Regering 
tegen de term ".Binnenlandse Inlichtingendien1;1�" was, 
de verwarring die de afkorting B.I.D. zou opleveren 
met die van de Buitenlandse Inlichtingendienst. De 
term Binnenlandse Veiligheidsdienst is daarom gehand
haafd; ook omdat naar het oordeel van de Regering deze 
naam het wezenlijke van de taak van de dienst aangeeft. 

De Commissie-Prinsen heeft de taak van de 
inlichtingen- en veiligheidsdienst in het algemeen 
omschreven met: 

a. het op de hoogte houden van de Regering van elk
streven, elke propaganda, alle toestanden en alle
handelingen met de daarbij aangewende of beschikbare
middelen, weike gericht zijn tegen of gevaar kunnen
opleveren voor de open�are orde, rµst en veiligheid
in het Koninkrijk in de meest uitgebreide zin.

b" het zorg dragen voor, althans het bevorderen, dat 
de nodige preventieve beveiligingsmaatregelen tegen 
staatsvijandige penetraties worden getroffen (beveili
ging van sleutelposities, van geheime stukken en voor
werpen etc. etc.). 

Bij deze algemene taakomschrijving heeft de 
Commissie-Prinsen gemeend er reeds aanstonds de aandac� 
op te moeten vestigen, dat bij het werk der inlich
tingen- en veiligheidsdiensten het waarnemen en re
gistreren het belangrijkste is. Vó6r alles is het hun 
taak: de Regering op de hoogte te houden omtrent aller
lei feiten en toestanden, welke zich min of meer in 
het verborgene voordoen en omtrent de personen, die 
daarbij betrokken zijn. De Regering zal dan in staat 
zijn, mede aan de hand van de verkregen inlichtingen, 
haar beleid te bepalen • 

De in art. 1 sub a. genoemde werkzaa.Jllheden wer
den door de Commissie-Prinsen omschreven als "het in
winnen in het binnenland en registreren van gegevens 
omtrent alle personen••••" 

De woorden "in het binnenland en registreren" 
zijn later dus komen te vervallen. 

Staatsgevaarlijke activiteit•):

Ieder handelen of opzettelijk nalaten, veelal op 
heimelijke wijze of met verborgen bedoeling uitge
voerd, waardoor de veiligheid van de staat in gegaar 
wordt of kan worden gebràcht. 
Spionage, sabotage, onde :.zrui;-jnende propuanda, :i;n-sur
r�-±e. 
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•) Er bestaat omtrent de bij de taakomschrijving van 
de BVD gebezigde termen geen officiële toelichting. 
Volstaan wordt dus met een weergave van de opvat
tingen daaromtrent bij de afd. KO. 



.J?.• het inwinnen van gegevens 
omtrent extremistische 
s·tromingen; 

S• het bevorderen van 
veiligheidsmaatregelen 
in alle vitale en 
kwetsbare overheids-

• 

• 

en particuliere in
stellingen en bedrijven; 
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·Extremistische stromingen

Onderscheid bestaat tussen politiek extremistische en
politiek extreme stromingen.
Politiek extremistièche stroming: str·oming, die de de
mocratische rechtsorde verwerpt.
Politiek extreme stroming: stroming die wel een demo
cratische rechtsorde voorstaat, maar op grond van haar
doelstellingen or activiteiten op enigerlei wijze in de

huidige tijd een gevaar kan inhouden voor de veiligheid
van de staat.

Het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle vi
t�le en kwetsbare overheids- en particuliere instel
lingen en bedrijven.

Deze omschrijving roept een aantal vragen op, 
t.w.:
1. Welke overheids- en particuliere instellingen en

bedrijven zijn vitaal en kwetsbaar? 
2. Wat moet worden versti.?.an onder veiligheidsmaatregele
3. Waartegen moeten die maatregelen dienen?
4. Wat houdt het "bevorderen" in?

ad 1. Welke overheids- en particuliere instellingen 
bedri.jven zijn vitaal en kwetsbail\r? 

In de Overheidssfeer is het duidelijk, dat de 
Departementen van Algemeen Bestuur tot deze categorie 
behoren. liet Beveiligingsvoorschrift I 1949 zegt illlülers 
in zijn considerans, "dat het nodig is voorsciu�iften 
te geven ter beveiliging van de Departementen van Alge
meen B�stuur en van de aan die Departementen toever
trouwde Overheidsgeheimen11

• 

Voor wat bet�eft de particuliere bedrijven zijn 
te noemen: 
a. bedrijven waar zich staatsgeheimen bevindeno
b. bedrijven welke doo� dè betrokken Ministers ale vi

taal wo:rd('n beschouwd in het kader van de militaire
or civiele verdediging.

ad 2. Wat moet wqrden verstaan onder veiligheidsmaat
regelen? 

a. maatregelen op personeelsgebied
onderzoek);

b. documentenbeheer (opberging van stukken e.d.);
c. technische voorzieningen (verlichting, hekken,

enz.);
d. organisatorische maatregelen (toegangscontrole,

sleutelbeheer);
e. bewaking.

ad 3. Waartegen moete� die maatreP,elen dienen? 

De ad 2. genoemde veiligheidsmaatregelen diene 
in hoofdzaak ter bestrijding van spionage en sabotag 

ad 4. Wat houdt het bevorderen in? 

Beginsel is, dat de zorg voor de beveiliging e 
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• 

• 

d. het verrichten van al
hetgeen voor een goede

functionering van de 
Binnenlandse Veilig- ·· 
heidsdienst noodzake
lijk is; 

.!• het onderhouden van ver
bindingen met de overeen
komstige inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten van 
bevriende buitenlandse 
mogendheden. 
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de daarmee verbonden verantwoordelijkheid berust bij de 
betreffende instellingen en bedrijven. 

Voor wat betreft de Departementen van Algemeen 
Bestuur zegt het Beveiligingsvoorschrift I 1949 duide
lijk: De Secretaris-Generaal draagt de algemene zorg 
voor de beveiliging van het departement en van de aan 
het departement toevertrouwde overheidsgeheimen. De 
Beveiligingsambtenaar staat hem hierin bij. De BVD heeft 
tot taak de Secretaris-Generaal terzijde te staan, hem 
ook eigener beweging van advies te dienen en de werk
zaamheden van de B.V.A.'s te coördineren, voorzover de 
betrokken Ministers zich hiermede verenigen. 

In een klein aantal vitale en kwetsbare parti
culiere bedrijven zijn - met toestemming van de bedrijfs 
opleiding - personeelsleden van het bedrijf behorende 
tot de bedrijfsbewaking door de Mir1ister van Binnen
landse Zaken - buiten bezwaar van •a Rijke schatkist -
belast met werkzaamheden ten behoeve van de BVD. Dezs 
functionarissen zijn in het bezit gesteld van een 
legitimatiebewijs om het inwinnen van politieke gegevens 
bij de politie te vergemakkelijken. Ook de hoofden van 
de bedrijfsbewaking, de zgn. beveiligingsinspecteurs 
(B.V.I.'s) leggen een geheimhoud:1.ngsverklaring af. 
(beschikking van de Minister van Binnenlandse Zak.en 
ddo. 19 augustus 1950 no. 1041). 

Voor de verhouding van de BVD enerzijds en 
de B.V.A.'a en B.V.I.'s anderzijds is van belang het 
rondschrij·ven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 
31 januari 1961 nr. U 42662 waarin de volgende passage 
voorkomt: "in t:1.lle gevallen volstaat de BVD met het 
verstrekken van inlichtingen, al dan niet vergezeld van 
een nadere toelichting en onthoud·t de Dienst zich van 
het geven van adviezen, al zal er uiteraard samenspraak 
kunnen zijn:'(naar aanleiding van een ontslagverlening 
aan een op proeftijd te werk gestelde arbeidscontrac
tant gebaseerd op BVD-gegevens) • 

In een aantal gevallen gaat de bemoeienis van 
de BVD verder, nl.. wanneer het om de toegang gaat 
tot geheimen van de N.A.V.o., W.E.U. en Euratom; de 
Nederlandse staat heeft zich voor de beveiliging van 
deze geheimen garant gesteld. 

De Minister van Binnenlandse Zaken draagt hi�r 
een mede-verantwoordelijkheid. 

De circulaire van 15 september 1949 nr. 2? geeft 
op blz. 2 omtrent dit artikellid de volgende toelichting 

"Onder het bepaalde sub d van het eerste lid van arti
kel 2 begrijpt de Regering de contra-spionage en het 
waken tegen sabotage, welke taken mede aan de Binnen
landse Veiligheidsdienst zijn opgedragen. Om redenen 
van security v1erd dit niet in het KB vermeld." 

De Commissie-Prinsen sprak van het onderhouden 
van "openlijke" verbindingen met in het buitenland ge
vestigde zusterinstellingen, teneinde de nodige gege
vens te verkrijgen voor het vervullen van hoger om
schreven taken van de BVD. 
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-De dienst bezit generlei
"executieve bevoegdheden.

Art. 2: Het hoofd van de

BVD is verantwoordelijk .aan 
Onze Minister van Binnenland
se Zaken; hij stelt Onze Mi
nister - ook eigensr bewe
ging - bij voortduren op de 
hoogte van al hetgeen van 
belang kan zijn. 

Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken draagt 
zorg, dat hetgeen hem in
gevolge het eerste lid be
reikt, zo spoedig mogelijk 
�dt doorgegeven aan die 
!l!riisters, die naar de aard 
van de hun toevertrouwde 
zorg bij de inlichtingen 
belang hebben. 

Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken kan be
palen, met toestemming van 
Onze hierbij betrokken Mi
nister, d&t inlichtingen 
door o! namens het Hoofd van 
de Binnenlandse Vailighaids• 
dienst rechtstreeks ter ken-
nis van Overheidsorganen en

-diensten worden gebracht.

• 
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Teneinde wat tegemoet te komen aan de bezwaren 
van de Raad van State is dit artikel...J..id toegevoegd, 
hoewel de vermelding overbodig is geacht. 

Vóór de wijziging bij een later KB luidde artikel 
1 aldus: Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
ressorterend onder onze Minister van Binnenlandse Zaken; 
de taakomschrijving was opgenomen in artikel 2. 

De Raad van State heeft zich een tegenstander 
getoond van de onderbrenging van de BVD bij het Minis
terie van Binnenlandse Zaken, waarbij de vrees is 
uitgesproken voor een spoedige vergelijking met 
"Gestapo" of "Sicherheitsdienst". Zoals reeds gemeld 
was dit College geporteerd voor de conceptie van ,in 
centrale inlichtingendienst onder het Ministerie van 
Oorlog. Subsidiair heeft de Raad van State de voor9 
keur gegeven aan een onderbrenging bij het Ministerie 
van Justitie, aangezien dat Ministerie en het daar
onder ressorterende Openbare Ministerie krachtens het 
Wetboek van Strafrecht geroepen zijn ook politieke 
misdrijven op te sporen en te vervolgen en mèt de 
politie over de gegevens van de criminele voorlich
tingsdienst beschikken, toezicht houden over verboden 
verenigingen en de vreemdelingendienst onder hun beve
len hebben .• 

De Minister-President heeft hiertegen inge
bracht, dat niets gevaarlijker is dan dit denkbeeld, 
aangezien immers de justitie-autoriteiten krachtens 
de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering over

executieve bevoegdheden beschikken. Zou men de taak 
van één der inlichtingendiensten in handen stellen 
van degenen, die ook reeds met deze executieve be
voegdheden zijn bekleed, dan zou juist het gevaar van 
overschrijding en misbruik van bevoegdheden niet denk
beeldig zijn. Hierbij is nog gevoegd de omstandigheid, 
dat op het gebied van het inlichtingen- en veilig
heidswerk een strafrechtelijke vervolging zelden of 
nooit plaata vindt • 

.--�-�� Brief Minister van Binnenlandse Zaken van 2

�december 1949 nr. 32; Het ia mij bekend, dat U (H.BVD) 
er prijs op stelt zich persoonlijk tot Ministers en 
autoriteiten te wenden en dan ook dienovereenkomstig 
handelt. Ik wil hiertegen geen bezwaar maken, doch 
anderzijds zou ik gaarne zien, dat U mij of de Secre

taris-Generaal van mijn Departement steeds &n nauwkeu
rig volledig ervan op de hoogte houdt, welke inlich
tingen U of Uw dienst aan derden heeft verstrekt. De 

Art.�: Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken kan, in 
overeenstemming met de hier
bij betrokken Minister en 
overheidsorganen, bepalen, 
dat bepaalde ambtenaren, 
onder die Ministers of or" 

duidelijke strekking van artikel 2 van het KB is toch, 
dat al dergelijke aangelegenheden over mij lopen, dan 
wel, bij afwezit;heid of verh1.ndering van mij, over de 
Secretaris-Generaal van mijn Ministerie. 

Bij 'oeschikking van de Minister van Binnenlandse 
Zaken van 11 oktober 1950 ie bepaald; dat de korpschefs 
van de Gemeentelijke politiekorpsen, de districtscom
mandanten van het Korps Rijkspolitie en het Hoofd 
Bureau 2-2 van de Staf van het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee als zgn. politieverbindingen met werk
zaamheàen ten behoeve van de Binnenlandse Veilig-
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eganen ressorterend, onder 
verantwoordelijkheid van Onze 
hierbij betrokken Minister of 
het hierbij betrokken orgaan, 
onverminderd de uit hun ambt 
voortvloeiende verplichtin
gen, worden belast met werk
zaamheden ten behoeve van de 
Binnenlandse Veiligheids
dienst. Deze werkzaamheden 
worden verricht in nauw en v 
voortdurend overleg met het 
Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst. 

• 

• 
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heidsdienst worden belast, zulks met in achtneming 
van art. 3 van h.et KB van 8 augustus 1949 nr. 51. 

Deze aanwijzing kon eerst plaats vinden na 
overLeg met de burgemeesters van gemeenten, waar ge
meentepolitie dienst doet, de Minister van Justitie 
en de Minister van Defensie. 

Bij het overleg met de Minister van Justitie 
heeft deze Bewindsman met betrekking tot de aanwij
zing van de districtscommandanten van het korps 
Rijkspolitie gezegd: 

"Voor wat de regeling, gegrond op artikel 3 
betreft, dat scherp van artikel 32 onderscheiden 
moet worden, wil het mij voorkomen, dat het minder 
gewenst is de Districtscommandanten der Rijkspolitie 
aan te wijzen als ambtenareq bedoeld in artikel 3. 
De volgens artikel 3 aan te wijzen ambtenaren zullen 
bepaalde werkzaamheden moeten verrichten, bepaalde 
opdrachten moeten vervullen voor de BVD, zulks onder 
verantwoordelijkheid van de betrokken Minister, c.q. 
van het betrokken orgaan. Het ambt en de omvangrijke 
arbeid van de Districtscommandanten en de leiding, 
die zij aan hun ondergeschikten moeten geven, laten 
niet toe, dat zij zich zelf met dit werk belasten. 
In overleg tussen U en mijn Departement zouden be
paalde personen bij de Rijkspolitie met het werk voor 
de BVD kunnen worden belast. De Districtscommandanten 
zouden w,1 de centrale figuren kunnen zijn, door wier 
bemiddeling de rapporten of mededelingen van voor de 
BVD werkzame ambtenaren van de Rijkspolitie aan d• 
BVD zullen worden doorgezonden. Daardoor zal mede 
WOT�en bevorderd, dat de Districtscommandanten toe
zicht kunnen blijven houden op dat personeel en hun 
dienstprestaties. 

Zoals mij bij een bespreking met U reeds is 
gebleken, acht ook U het voor de hand liggend, dat 
afschrift van de door de Districtscommandanten aan 
de BVD toegezonden rapporten en inlichtingen zal 
worden gezonden aan de Procureur-Generaal.n 

Het overleg met de burgemeesters is ingeleid 
met de - tot de Commissarissen van de Koningin gerich
te - circulaire van de Minister van Binnenlandse 
Zaken ddo. 15 september 1949 no. 27 juncto die van 
11 november 1950 no. 2365, waarbij een exemplaar van 
het KB is aangeboden met daaraan verbonden een toe
lichting op een aantal punten. 

De aanvullende circulaire van 11 november 1950 
had speciaal ten doel bij verschillende Commissaris
sen van de Koningin en burgemeesters de beduchtheid 
weg te nemen, dat de organisatie van de BVD te kort 
zou doen aan de positie, welke deze autoriteiten 
met betrekking tot de handhaving van de openbare 
orde en rust innemen. Nadrukkelijk is daarbij ver
klaard, dat de burgemeester uiteraard tijdig en 
volledig ingelicht zou blijven, indien omstandigheden 
of invloeden worden onderkend welke de openbare orde 
en rust in zijn gemeen,e in gevaar kunnen brengen. 
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Dezerzijds is tegenover de Minister van Binnen
landse Zaken daarbij gesteld, dat de burgemeesters, 
uitsluitend om redenen van aecurity, niet verlangen 
kunnen dat zij schriftelijk worden ingelicht. 

In dit verband moet nog worden vermeld, dat 
destijds een aantal burgemeesters heeft doen weten op 
prijs te stellen als politieverbinding van de BVD te 
worden aangewezen. 

voerd: 
De Minister heeft hiertegen het volgende aange-

"De werkzaamheden van de politieverbindingen 
uvan de BVD zijn van vaktechnische aard •. 
"Tevens is daaraan een cursus verbonden, wel
"ke hetzij door de korpschef zelf wordt ge
"volgd hetzij, zoals in de grootste gemeente
"lijke korpsen het geval is, door het hoofd 
"van de plaatselijke inlichtingendienst • 
"Het komt mij minder juist voor, indien een 
"burgemeester zich in dit kader zou plaatsen". 

De Minister heeft het evenmin wenselijk geacht 
in plaats van de korpschefs de hoofden van de plaatse
lijke inlichtingendiensten aan te wijzen, omdat hiermee

afbreuk zou worden gedaan aan het feit, dat de onder-

\ 
jhavige werkzaamheden in het korpsverband plaats vinden
• onder vaktechnische verantwoordelijkheid van de korps-

chef.\ Sedert de algemene aanwijzing bij genoemde be-
schikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 
11 oktober 1950 hebben nader - bij afzonderlijke 
beschikkingen - nog de volgende aanwijzingen plaats ge
vonden: 

a. van korpschefs van gemeenten, welke van Rijkspolitie
overgingen op gemeentepolitie; 

b. van de afdelingscommandanten van de Rijkspolitie te
Water (thans districtscommandanten van de Rijkspoli
tie te Water).

In 1956 heeft de Minister van Justitie het 
voorstel gedaan om de Commandant van de Dienst Lucht
vaart der Rijkspolitie als politieverbinding van de 
BVD aan te wijzen. 

Aan dit voorstel is - op advies van de BVD -
geen gevolg gegeven, omdat de behoefte aan een derge
lijke aanwijzing ontbrak. 

Evenmin heeft een aanwijzing plaats gevonden 
van de Rijksrechercheurs; wel is voor wat betreft de 
inschakeling van.deze functionarissen in het werk van 
de BVD in 1951 een instruktie vastgesteld (Brief H.BVD 
ddo 25 april 1951 nr. 108.042). 

Met betrekking tot de aanwijzing van de korps
chefs van gemeentepolitie ex artikel 3 van het KB 
heeft de Minister van Binnenlandse Zaken bij zijn - tot 
de Commissarissen van de Koningin gerichte - circulaire 
van 24 februari 1960 nr. 39135 het volgende gesteld: 

"De laatste jaren is in toenemende mate geble
"ken, dat later benoemde burgemeesters en 
"korpschefs met betrekking tot deze aanwijzing 
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''en het daaraan ten grondslag liggende Konink
fllijk besluit niet of onvoldoende op de �oogte 
"zijn. 
ttDe BVD moet dan, zelf gelijke partij zijnde 
"in de werkverhouding, zijn partners wijzen op 
"verplichtingen en verantwoordelijkheden, het
"geen als inleiding tot de opbouw van juiste 
"verhoudingen ongewenst is. 
"Dit hiaat kan worden voorkomen indien iedere 
0nieuw benoemde korpschef bij zijn ambtsaanvaar
"ding op het Koninklijk besluit en de beschik
"king wordt gewezen. 
''Ten aanzien van de burgemeesters is de Commis
'1saris der Koningin in deze de aangewezen auto
"riteit. De korpschef zal door .. zijn burgemeester 
"moeten worden ingelicht". 

Bij circulaire van 13 maart 1953 nr. U 11690, 
Persoonlijk/Geheim, heeft de Miniéter van Binnen1andse 
Zaken de burgemeesters gewezen op de verplichtingen van 
de plaatselijke inlichtingendiensten en hun tekortkomin 
gen, waarbij de verantwoordelijkheid van de burgemees
ters in het geding is gebracht. 

Dit heeft geleid tot protesten van een groot 
aantal burgemeesters. 

De kwestie van de verhouding tussen de BVD en 
de gemeentelijke inlichtingendiensten is in 1955 in 
schouwing genomen door de informele Commissie Gieben, 
die tot doel had: 

''in informeel en openhartig overleg, waaraan 
"onder leiding van Mr. A.H.C. Gieben zal worden 
"deelgenomen door het Hoofd van de Binnenlandse 
"Veiligheidsdienst, de hoofdcommissarissen van 
11poli·tie van de grootste vier gemeenten en de 
"heer J.B. van Schendel, te geraken tot een 
"gemeenschappelijke conclusie nopens een zo 
"scherp mogelijk afgebakende taakverdeling 
'1tusaen de Binnenlandse Veiligheidsdienst en 
"de gemeentelijke inlichtingendiensten, als
''mede omtrent de middelen, aan te wenden ten-

'einde ook in de toekomst van een zo nauw 
"mogelijke samenwerking en dientengevolge van 
"een zo groot mogelijk rendement -11an de werk
"zaamheden der genoemde diensten verzekerd te 
"zijn". 

Een uittreksel van het door deze Commissie opge
stelde rapport, waaraan de Minister van Binnenlandse 
Zaken zijn goedkeuring heeft gehecht, is bij rondschrij 
ven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 
9 januari 1962 nr. U 45836 aan de Commissarissen van de 
Koningin toegezonden ter informering van de burgemees
ters. 

Omtrent de bevoegdheidsafbakening van de Konink
lijke Marefhaussee met betrekking tot het veiligheids-
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Art. 4: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheids
dienst draagt zorg, dat de 
geheimhouding van de in
lichtingen en de bronnen, 
waaruit zij afkomstig 
zijn, alsmede de veiligheid 
van de ter verkrijging 
van die inlichtingen werk• 
zame personen naar behoren 
worden gewaarborgd. 

a.s:
1. De geldmiddelen, die
ter beschikking van de
Binnenlandse Veiligheids
dienst worden gesteld,
worden gebracht ten laste
van Hoofdstuk V van de
Rijksbegroting.
2. Een gedeelte dezer geld
middelen wordt besteed aan
geheime uitgaven.
3. Het Hoofd van de Binnen
landse Veiligheidsdienst is
gehouden mede terzake van
de geheime uitgaven aan Onze
Minister van Binnenlandse
Zaken of door hem aan te
Ji..jzen personen, alle ge
�ste inlichtingen te
verschaffen.

Art. 6: Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken kan 
nadere voorschriften geven 
nopens de organisatie, de 
werkwijze en het beheer 
van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst. 

Art. 32: Het Openbaar 
Ministerie, de Procureurs
Generaal, als fungerend 
Directeuren van Politie, 
de ambtenaren van gemeen
tepolitie, die van het 
Korps Rijkspolitie, die 
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werk is in 1951 een instruktie ontworpen voor Hoofd 
Sectie 2, waarna de toenmalige chef van de Generale 
Staf bij brief van? november 1951 nr. G2/ 10507 Geh. 
heeft bericht, dat deze "onverkort en ongewijzigd" ter 
uitvoering ie gezonden. 

Op dit artikel is aan de Kroon de volgende toe
lich ing gegeven: Deze bepaling heeft naar het oordeel

van de ondergetekende wezenlijke zin. De hoofden van 
de inlichtingendiensten moeten inlichtingen en de 
bronnen daarvan kunnen beschermen. Zo kunnen inlich-

:. tingen, aan de eigen verantwoordelijke Minister ver
strekt, met zodanige waarborgen worden omringd, dat 
deze in de originele vorm niet zullen worden doorge
geven. Zulks klemt te meer ten aanzien van de bronnen, 

1/ waaruit de inlichtingen afkomstig zijn.}

Op grond van dit artikel heeft de Minister van 
Binnenlandse Zaken een tweetal beschikkingen gegeven, 
nl. 

a. de beschikking van 19 augustus 1950 nr. 1041 hande
lende over het instituut van zgn. onbezoldigde BVD
ambtenaren in de bedrijven;

b. de beschikking van 1 februari 1954 nr. 13227, houd
de het Reglement opleiding en examens Binnenlandse
Veiligheidsdienst.

Toelichting aan de Kroon: 

De verplichting, in dit artikel neergelegd, wo

geenszins beperkt door de bepaling van artikel 34 he 
welk de mogelijkheid biedt voor de Minister van Just· 
tie onderscheidenlijk de chefs van de gemeentelijke 
politiekorpsen en de Commandant van het Wapen der 
Koninklijke Marechaussee om voor te schrijven op wel 



qvan het Wapen der Konink
lijke Marechaussee en de 
Bijzondere ambtenaren van 
Rijkspolitie doen onver
wijld mededeling aan de 
betrokken inlichtingen
en veilighe.idsdiensten 
van alle te hunner ken
nis komende feiten en 
gegevene, welke voor die 
dienst in verband met de 
daaraan opgedragen taak, 
van belang kunnen zijn. 

en 

Art. 34: De wijze van het 
doen der mededelingen, 
� bedoeld in artikel 32 
\�r zover zulks het Open
baar Ministerie, de Procu
reurs-Generaal, als funge
rend Directeuren van Poli
tie, het Korps Rijkspolitie 
en de bijzondere ambtenaren 
van Rijkspolitie betreft, 
geschiedt volgens aanwij
zingen, door Onze Minister 
van Justitie te geven, en 
voor zoveel de ambtenaren 
. van gemeentepolitie en het 
Wapen der Koninklijke Mare
chaussee betreft, volgens 
door de Chef van het be
trokken Korps te geven 
voorschriften. 

• 
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wijze de mededelingen dienen te worden gedaan. In stede 
van vele praktische moeilijkheden verwacht de onderge
tekende van deze bepaling een gunstige uitwerking. 
Overeenkomstig de wens van de Raad van State worde in 
artikel 32 in plaats van "Procureur-Generaal" gelezen: 
"Procureur_!!-Generaal." 

Brief Miniat�rie van Justitie van 1 
nr. A 

In Hoofdstuk VI "Verhouding van het Openbaar Mi
nisterie en de politie tot de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten" (beter ware te lezen: "Verhouding 
tussen het Openbaar Ministerie en de politie ener
zijds en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
anderzijds) zal het m.i. wenselijk zijn uitdrukke
lijk te vermelden "De functionarissen van inlich
tingen- (en veiligheids)diensten onthouden zich van 

'daden, welke het karakter dragen van opsporing van 
strafbare feiten, het doen van arrestaties of van 
andere handelingen tot de taak van politie of jus
titie behorende" • 

Ik meen, dat tegen deze toevoeging geen bezwaar 
kan bestaan. Immers deze toevoeging coDreapondeert pre
cies met wat het ontwerp wil e� bedoelt, het zal goed 
zijn de verschillende bevoegdheden duidelijk te om
schrijven en af te palen. 

Brief Ministerie van Justitie .van 23 januari 1950 
nr. A 76/49 

Vooreerst meen ik onder Uw aandach·t te moeten 
brengen, dat bij hetgeen is gesteld in de eerste alinea 
op bladz. 3 (aanvangende met de woorden: "Voor het 
overige") ia uit het oog verloren. dat volgens artikel 
34 van het KB het aan mij ia te regelen hoe de voor
de BVD belangrijke gegevens, waarover het Openbaar 
Ministerie, de Procureurs-Generaal als fungerende 
Directeuren van Politie, korps Rijkspolitie en de 
bijzondere ambtenaren van Rijkspolitie bij de vervul
ling van hun taak de beschikking krijgen, aan de BVD 
zullen worden doorgegeven. Ik stel mij voor deze aan
gelegenheid aldus te regelen, dat de mededelingen, ver
kregen door het Openbaar Ministerie, de Procureurs
Generaal als fungerende Directeuren van Politie en de 
bijzondere ambtenaren van Rijkspolitie zullen worden 
doorgegeven door de Brocureura-Generaal, terwijl de 
inlichtingen, verkregen door het korps Rijkspolitie met 
het oog op de vereiste spoed door de Districtscomman
danten rechtstreeks aan de betrokken inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten worden medegedeeld met doorzending 
voor het vereiste toezicht van een doorslag aan de 
Procureur-Generaal. 
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.. 

• 

Art. 33: 
1. Indien er enige aanwij
·àng bestaat, dat bij het
�tellen of voortzetten
van een strafrechtelijk
of administratief onder
zoek of bij het treffen of
voortzetten van een maat
regel van dien aard dan
wel bij het instellen of
voortzetten van een straf
vervolging de belangen
welke aan een Nederlandse
inlichtingen- of veilig
heidsdienst zijn opgedragen,
zijn betrokken, gaan het
Openbaar Ministerie en de
Procureurs-Generaal, als
fungerend D�recteuren van
Politie, daartoe, behou
dens in gevallen van drin
gende noodzaak, eerst over,
nadat terzake met de betrok
ken inlichtingen- en veilig
heidsdienst overleg is ge
pleegd.
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Circulaire van de Minister van Binnenlandse 
van 11 november 1950 nr. 2365 

Ter verduidelijking van mijn circulaire van 15 
september 1949, Kabinet S.G. no. 27, waren de eerste 
en tweede alinea van pagina 3 als volgt te lezen: 

"Verder krijgt de BVD de nodige gegevens van de 
"Procureurs-Generaal fgd. Directeuren van Politie en 
"van de Commandant van de Koninklijke Marechaussee. 
"Voor het overige ontvangen de krachtens artikel 3 
"aangewezen ambtenaren (d.w.z. de korpschefs van ge
"meentepolitie en de voor dat doel aangewezen Dis
"trictscommandanten der Rijkspolitie) hun gegevens van 
"de onder hun bevel st1ande politieambtenaren. De 
"Procureurs-Gen!=aal fgd. Directeuren van Politie ont
"vangen de gegevens van het Openbaar Ministerie in hun 
''ressort en van de in hun ressort werkzame ambtenaren 
"van de Rijksrecherche. De Commandant der Koninklijke 
"Marechaussee ontvangt de gegevens va.n het onder zijn 
"bevel ressorterend personeel, dat voor dat doel speci
aal is aangewezen. De gegevens, welke binnenkomen bij 
"de Procureurs-Generaal fgd. Directeuren van Politie, 
"bij de korpschefs der gemeentelijke politiekorpsen, 
"bij de Districtscommandanten der Rijkspolitie en bij 
"de Commandant der Koninklijke Marechaussee, worden 
"<!2._�r de zorg van die autoriteiten aan dé hand van de 
11biJ hun administratie aanwezige gegevens reeds bewerkt 
"en gecombineerd en tevens alle �verwijld doorgeg!,_
"ven aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids
"dienst, die daarmede handelt overeenkomstig artikel? 
"en hen tevens zo nodig in de Commissie van Overleg 
"(Hoofdstuk VII) aan de orde stelt." 

Toelichting op het KB aan de Kroon 

De bedoeling van dit artikel is te bereiken, dat 
de werkzaamheden van de inlichtingen- en veiligheids
diensten niet dan op omzichtige wijze worden door
kruist door ingrijpen van de justitie. Uiteraard blijft 
de bevoegdheid van het gerechtshof om krachtens art. 
12 van het Wetboek van Strafvordering een vervolging 
te gelasten onverlet. Intussen meent de ondergetekende, 
dat ook in dat geval voor de betrokken inlichtingen
of veiligheidsdienst de gelegenheid zal bestaan door 
tussenkomst van het Openbaar Ministerie het nodige

overleg te plegen. De bepaling van artikel 33, eerste 
lid, geldt mede voor de Minister van Justitie als 
Hoofd van het Openbaar Ministerie. 

- 13 -
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�. Onverminderd de verplich
iingen, voortvloeiende uit 
het Wetboek van Strafvordering, 
kunnen de Hoofden van de in
lichtingen- en veiligheids
diensten in daartoe aanleiding
gevende gevallen zich uit eigen 
beweging tot de Procureur-Gene
raal, fungerend Directeur van 
Politie, of de Officier van 
Justitie wenden ten einde diens 
beslissing omtrent het opschor
ten van een strafrechtelijk of 
administratief onderzoek, van 
een maatregel van dien aard, 
dan wel van een strafvervol
ging te verkrijgen. 
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Artikel 33, tweede lià. 

De betekenis van de woorden "uit eigen beweging 
is deze, dat de hoofden van de inlichtingen- en vei
ligheidsdiensten uit eige� initiatief, dus zonder 
daartoe opdracht te hebben ontvangen van de Minister 
aan wi� zij verantwoording schuldig zijn, zich tot 
de Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie 
of tot de Officier van Justitie kunnen wenden. 
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I 
Enkele opmerkingen m.b.t. de taak van de B.V.D. n.a.v. 

nevensgaande nota van KA/2. 

1. 

2. 

De taak van de C.V.D. was het inwinnen van inlichtingen 

in het binnenland omtrent spionage, sabotage, subversie

ve propaganda etc. 

De Gorrimissie "WIJNVELDT11 wees er op, dat misdrijven te

gen de veiligheid van de Staat zowel van binnenlandse als 

van buitenlandse oorsprong kunnen zijn en dat - gezien het 

totalitaire karakter van een oorlog - "de Staat tal van 

punten heeft waartegen een actie kan worden ingezet". 

Als conclusie knoopte voornoemde commissie hieraan vast, 

dat de veiligheid van de Staat derhalve eiste: 

a) het verkrijgen van inlichtingen omtrent voorgenomen ac

tt�s tegen deze aangrijpingspunten,

Opm. PHC: Aangezien inlichtingen slecht:; daar ingewon

nen kunnen worden, waar ze te verkrijgen 

zijn, moet in het licht van bovenstaande o

verweging worden aangenomen, dat dit ook in 

het buitenland mag, - misschien beter nog: 

zal moeten - gebeuren • 

b) het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de poli

tieke constellatie in binnen- en buitenland.

Opm. PHC: "in binnen- en buitenland" kan zowel als een 

bijwoordelijke bepaling van plaats worden op

gevat als als een bijvoeglijke bepaling bij 

politieke constellatie. In het eerste geval 

zou er uit volgen, dat wij ee� deel Onze� 

werkzaamheden in het buitenland zouden moe

ten verrichten; in het tweede wordt de plaats 

van werkzaamheid te dezen in het midden ge

laten. 
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Over de manier waarop de ontwikkeling moet 

worden gevolgd wordt met geen woord gerept. 

Aangenomen moet worden - voor een veilig

heidsdienst ten minste - dat daarmede niet 

uitsluitend het raadplegen van open bronnen 

wordt bedoeld. Voor zover tot het beoogde 

doel mede geheime bronnen worden ingescha

keld, bevinden wij ons rechtstreeks op het 

gebied van de (political) positive intelli

gence. (Een ruimere opvatting van positive 

intelligence is ook denkbaar; gemakshalve 

wordt daarop te dezer plaatse maar niet na

der ingegaan.) 

c) het inwinnen van inlichtingen omtrent de middelen waar

over binnenlandse groeperingen en buitenlandse mogend

heden beschikken;

Opm. PHC: Dit impliceert het verrichten van positive

intelligence/fn binnen- en buitenland, voor 

zover de gegevens omtrent de middelen waar

over buitenlandse mogendheden beschikken ten 

minste niet binnenslands verkregen kunnen wor

den. 

tl) het doorlopend - doch naar gelang van de verkregen in

lichtingen in meerdere of mindere mate - beschermen 

van de aangrijpingspunten. 

Opm. PHC: Dit benadrukt de beveiligingscomponent van de 

werkzaamheden van onze dienst, die - veilig

heidsdienst geh3ten - in feite niets anders 

kan doen dan inlichtingen verzamelen en met 

behulp van de hierdoor verkregen kennis di

rect of indire�t - beveiligen. Of deze inlich

tingen a]Jez.g. contra-inlichtingen zijn kan 

pas bij de bewerking ervan blijken. Gesteld 

kan zelfs worden, dat men nooit genoeg in-
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lichtingen kan verzamelen, ten einde daar-

uit de contra-inlichtingen te zeven ter on

middellijke aanwending voor de beveiliging 

van de Staat, terwijl van de andere, de niet

contra-inlichtingen, m.a.w. de positive in

telligence, gezegd kan worden, dat ze mid

dellijk aangewend kunnen worden in het be

lang van de veiligheid van de Staat, aange

zien kennis van het totale potentieel van de 

vijand het eigen (totale) potentieel verhoogt. 

Er valt dan ook theoretisch /ëen scheidslijn 

te trekken tussen/inlichtingen· eitiudat van -cont 

inlichtingen. In de practijk kan men het 

slechts min of meer kunstmatig doen, door 

zich bij het z.g. contra-inlichtingenwerk te 

beperken tot die objecten waar de tegenstan

der manifest is of vermoed wordt manifest te 

zullen worden. 

De Commissie PRINSEN zag de taak van de B.V.D. nog beperkt 

tot het binnenl.�nd, zulks in overeenstemming dus met de 

taak van de tot dan bestaande C.V.D. 

De taak van de B.I.D. zag zij beperkt tot het inwinnen van 

gegevens in het buitenland, welke voor het buàmenlands en 

economisch beleid van belang waren. 

In het ontwerp-KB echter werd de beperking van de taak van 

de B.V.D. tot het binnenland niet overgenomen (waarom,was 

niet na te gaan; mogelijk op advies van het toenmalige 

Hoofd B.V.D.). De taak van de B.I.D. stond in het ontwerp 

aangegeven overeenkomstig het advies van de Commissie PRIN

SEN. 

De Raad van State heeft vervolgens voorgesteld de taak van 

de B.I.D. uit te breiden met : het imwinnen van gegevens 
_...., 

omtrent de activiteit van personen in het buitenland, die 
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voor de binnenlandse veiligheid een gevaar kunnen opleve-

ren. De B.I.D. kreeg hierdoor dus tweeërlei taak n.l. 

le een op het gebied van de positieve intelligence, 

2e een op het gebied van de counter-intelligence. 

Opm. PHC: Niet duidelijk is waarom deze laatste taak aan 

de B.I.D. werd toebedeeld. (De adviezen van de 

Raad van State berusten bij het Kabinet van de 

Koningin en worden niet ter inzage gegeven.) Mo

gelijk was de bedoeling, dat de B.I.D., het ene 

doende het andere niet zou nalaten. Het is n.l. 

niet aannemelijk dat de B.I.D. hierdoor zou zijn 

belast met een B.V.D.-taak voor zover daarvoor 

in het buitenland zou moeten worden opgetreden. 

Ten eerste pleit hiertegen het feit, dat de B.I.D. 

hierdoor qua feitenkennis (en mankracht) niet vol

doende is toegerust en ook niet kan zijn, aange

zien ze dan ook over de bij de B.V.D. aanwezige 

contra-spionage kennis zou moeten beschikken, wat 

alleen maar mogelijk zou zijn, als hij in de 

B.V.D. zou zijn geintegreerd. Ten tweede zou een

zodanig opvatting zich niet verdragen met de aan

de B.V.D. verstrekte opdracht tot het onderhouden

van verbindingen met de overeenkomstige inlichtin

gen- en veiligheidsdiensten van bevriende buiten

landse mogendheden. De raison hiervan kan n.l.

alleen maar zijn, met behulp van of in samenwer

king met deze diensten, in het buitenland bedre

ven tegen de Nederlandse belangen gerichte vijan

delijke inlichtingenactiviteit op te sporen en

onschadelijk te maken, dan wel inlichtingen te

krijgen die indirect van belang zijn voor de vei

ligheid van de Staat in zover zij het eigen po

tentieel verhogen door vermeerdering van kennis

omtrent het potentieel van de vijand.
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Het spreekt vanzelf, dat hierbij rekening gehou

den zal moeten worden met de taakafbakening, zo

als die krachtens het.""K.B. van 8 augustus 194� 

bestaat tussen B.V.D., M.I.D., Lu.I.D., MARID.en 

B.I.D,

Vermeillmenswaard is mogeiijk nog het voigende. 

In de Raad van State maakte men bezwaar tegen het feit, dat 

onze dienst Binnenlandse Veiligheidsdienst werd genoemd en 

niet Binnenlandse Inlichtingendienst. Men zag n.l. geen 

schil qua karakter tussen de andere diensten (B.I.D., M.I.D,, 

MARID, Lu.I.D,), die inlièhtingendienst werden genoemd, en 

deB.V.D. Ook de toenmalige Minis_ter van Justitie, Mr. il/IJ-

E R,S, was die mening toegedaan. Het antwoord van de Minister 

van Algemene Zaken luidde, dat de voorkeur moest worden ge

geven aan de naam veiligheidsdienst, aangezien anders de 

afkorting B.I.D. verwarring zou doen ontstaan met de Bui

tenlandse Inlichtingendienst, die zich uiteraard ook B.I.D. 

zou noemen. 

Op grond van de taakomschri6ving van de B.V.D., zoals die 

voorkomt in het K. B. v?.nrS augustus 1949 en gelet op de ge

schiedenis van de totstandkoming daarvan, kan m.i. het vol

gende geconcludeerd worden: 

a) De B.V.D. is noodzakelijkerwijze tegelijkertijd een in

lichtingendienst en een veiligheidsdienst.

b) Dit betekent, dat - uiteraard met inachtneming van het

werkterrein der andere Nederlandse inlichtingendiensten

ële B.V.D. zowel positive intelligence als counter-intel

ligence verzamëlen moet.

c) Bij zijn werkzaamheden te dezen kan hij niet gebonden

zijn aan de, ook door de vijand in dit opzicht niet ge

respecteerde, landsgrenzen, doch zal hij in samenwerking
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met of met medewerking van buitenlandse inlichtingen-

en veiligheidsdiensten zijn inlichtingen daar moeten zien 

te halen waar ze te verkrijgen zijn. 

d) Alleen hierdoor kan de B.V.D •. voldoen aan de hem in

va...- �lé.;13, sub d)�pgelegde plicht, n.l. het verrichten van al het

geen voor een goede functionering van de Binnenlandse

Veiligheidsdienst noodzakelijk is.

• 

PH��-11.1962 
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GEHEIM 
Aan : Mr. A. van Maanen. 

,,1...A .• �,_y�....J, H./K .O.
Ko:>( 

No.: 99417 

Betreft: ...:K;:;;.•:.;B:;.:•:_...;���__.
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Gedeelten van het bovengenoemde K .B. worden besproken met 
functionarissen voor wie een dergelijke bespreking van belang is. 
(korpschefs van Gemeentepolitie, districtscommandanten van de Rijks
politie, functionarissen van de K on. Marechaussee, hogere B.V.D. 
functionarissen). 

Het is dus van zeer veel belang dat door mij een juiste ver
klaring wordt gegeven van dit K.B. Vanzelfsprekend heb ik een eigen 
theoretische opvatting over hetgeen in dit K .B. wordt behandeld, de
ze zal zich echter aan moeten passen bij de opvatting van de leiding 
van deze dienst. 

In verband met de aanwijzing van de ambtenaren ingevolge 
art. 4 van meergenoemd K.B., is door de Minister van Binnenlandse 
Zaken een tweetal circulaires gezonden aan de Commissar!��!'� !.� 
<le KoniMin i de Prq,;rµicies ( de eerste va;n,._.1.5-::.9- '49, de tweedè van 
11- -' • Deze circulaires kunnen worden beschouwd als commentaar
op meergenoemd K.B. Daar de minister zich bij de samenstelling van 
deze circulaires wel zal hebben laten leiden door de opvattingen 
van de leiding van de B.V.D., heb ik gemeend de vragen die bij mij 
rijzen n.a.v. deze commentaar wel aan U voor te mogen leggen. 
In de tweede circulaire, hierboven genoemd, worden enkele correcties 
gegeven op de eerste circulaire. Ik neem aan dat hetgeen in de twee
de circulaire niet is gewijzigd, nog onveranderd geldt. 

Mijn vragen hebben betrekking op de volgende punten: 
1. Op blz. 2 van de circulaire van 15-9-'49 komt voor een alinea met de

volgende zin: "Onder het bepaalde sub d van het eerste lid van art.
2 begrijpt de Regering de contra-spionnage en het waken tegen sabota
ge, welke taken mede aan de B.V.D. zijn opgedragen."

Volgens dit bepaalde onder d omvat de taak van de B.V.D. te
vens het verrichten van al hetgeen voor een goede functionnering van
die dienst noodzakelijk is. Als regel wordt een dergelijke bepaling
opgenomen om daar onder te brengen al hetgeen men niet onder de hoofd-
zaken kan brengen.
Contra.-spionnage en contra-sabotage zijn hoofdzaken voor een binnen
landse veiligheidsdienst. M.i. vallen deze activiteiten onder a en e
van het eerste lid van art. 2, omdat contra-spionnage enerzijds is
het inwinnen �an gegevens omtrent personen die zich bezighouden met
de staatsgevaarlijke activiteit spionna.ge en anderzijds het bevorderen
van veiligheidsmaatregelen tegen spionnage, terwijl m.b.t. sabotage
een overeenkomstige redenering gevolgd kan worden •.,. · · ·· _ Deze 'reclenerïrig, sluit dus uit het begrij-
pen van enkele integrerende bestanddelen van de taak van een binnen-
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landse veiligheidsdienst (contra-spionnage en contra-sabotage) onder 
de functionnering (d.i. uitvoering van de taak) van een dergelijke 
dienst. M.i. valt hieronder administratie, documentatie, opleid.in�, 
het onderhouden van bepaalde verbindingen in het binnenland, enz.) 

Enige tijd geleden vroeg de heer Vrieze mij, tan behoeve 
van zijn besprekingen met Binnenlandse Zaken, een toelichting samen 
te stellen op het organisatieschema van de B.V.D. 

De heer Vrieze heeft dit schema met toelichting, blijkens 
een daarop gestelde aantekening, voorgelegd aan de heer Einthoven, 
die er iets in veranderd heeft m.b.t. de op te richten afd. :ICEV[.me.ar, 
naar ik heb aangenomen, zich overigens met de redactie kon verenigen. 

In het bovenbedoelde schema met toelichting, waarvan ik U 
volledigheidshalve een exemplaar stuur, wordt m.b.t. het bovenstaande 
dezelfde opvatting gehuldigd • 

2. In dezelfde alinea hierboven bedoeld onder 1. komt voor de zin:
"Om redenen van security werd dit niet in het K.B. vermeld."
Deze redenen zijn mij.niet duidelijk. Een binnenlandse veiligheids
dienst is vanzelfsprekend een contra spionnage-en een contra sabo
tagedienst en er is geen enkel security�bezwaar tegen het opnemen
van deze onderdelen in de taakomschrijving van een binnenlandse
veiligheidsdienst. Het zou juist aanbeveling verdienen ze wel te
noemen, omdat het hier gaat om tegenmaatregelen m.b.t. strafbare
feiten,

�.In de laatste alinea op blz. 2 van de circulaire van 15-9- 1 49 luidt 
de tweede zin aldus: 
In de eerste plaats verkrijgt hij die door het speurderwerk van de 
daarbij werkzame politieambtenaren (de korpschefs van Gemeentepoli
tie, de districtscommandanten van de Rijkspolitie en de door de chefs 
en commandanten aangewezen ambtenaren). 
Het woord "daarbij" werkt verwarrend, omdat de bedoelde politii;l.mbte
naren niet bi.1 de B.V.D. maar rn de B.V.D. wer�en. M.i. zou het 
woord "daarvoor'' hier beter op zijn plaats geweest zijn. 

4. In de alinea hierboven onder 3 bedoeld wordt ·niet gesproken over het
aandeel van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, terwijl het toen
toch reeds in de bedoeling lag het IL!Ioofd van Bureau 2 - 2 van de Staf
van het Wapen aan te wijzen als ambtenaar ingevolge art. 4 van het
K.B. van 8-8-'49 en speciaal daartoe aangewezen personeel van het wa

pen onder leiding van Hoofd Bureau 2 -2 reeds sinds geruime tijd voor
de B.V.D. werkte. De tweede circulaire (11-11-'50) bracht wat dit be
treft geen verbetering, terwijl de aanwijzing van Hoofd Bureau 2 - 2
toen toch reeds was geschied (11-10- 1 50). Wel wordt t.a.v. het Mare
chaussee-personeel gesproken over speciaal daartoe aangewezen perso
neel, maar overigens wekt de redactie van de correcties in de tweede
circulaire de indruk dat de relatie tussen B.V.D. en Kon. Marechaussee
van andere aard is dan die tussen B.V.D. en Gemeente- en Rijkspolitie.

21 December 1950. 

�-· 
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Afschrift. 

GEHEIM 

TOELICHTING OP ORGANISATIE B.V.D. 

Een toelichting op het hierbijgaande schema kan het beste ge
schieden. door een omschrijving van de B.V.D.-ta.a.k:, zoals deze voor
komt in het K.B. van 8 Augustus 1949:

I. 

II. 
III. 

IV. 

v. 

Het inwinnen van gegevens omtrent alle personen die va.neen 
staatsgevaarlijke activiteit of neiging daartoe t.o.v. Neder
land of met Nederland bevriende buitenlandse mogendheden 
blijk geven of hebben gegeven • 
Het inwinnen van gegevens omtrent extremistische stromingen. 
Het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle vitale en 
kwetsbare overheids- en particuliere instellingen en be
drijven. 
Het onderhouden van verbindingen met de overeenkomstige in
lichtingen- en veiligheidsdiensten van bevriende buitenland
se mogendheden. 
Het verrichten van al hetgeen voor een goede fun.ctionnering 
van de B.V.D. noodzakelijk is. 

Deze taak: nu is verdeeld over de verschillende afdelingen die 
voorkomen in het hierbijgaande schema. 
De afdeling C heeft tot taak hetgeen hierboven genoemd is onder I; 
de afdeling]. hetgeen genoemd is onder II en 
de afdeling D hetgeen genoemd is·onder III. 

De taken van de afdelingen B en C zouden zich theoretisch ook 
dienen uit te strekken tot het verzamelen van gegevens door middel 
van geheime bronnen (agenten). Vanwege het grote belang van dit on ... 
derdeel van het inlichtingenwerk en de noodzakelijkheid van een bij
zondere behandeling, wordt dezé -taak verzorgd door een speciale 
afdeling KB. 

Het �s van het grootste belang dat de resultaten van de werk
zaamheden van de afdelingen B, C� D en KB worden gecoördineerd. Met 
name is dit van belang met het oog op de voorlichting van de Rege
ring. De uitvoering van deze coördinatie geschiedt door een afdeling 
coördinatie, welke ha.ar voorliohtingstaak mede uitstrekt tot zaken 
verband houdende met KEB en KEW. 

De afdeling ,m. heeft tot taak hetgeen genoemd is onder IV• De 
uitvoering va.11 deze.taak eist het centraliseren en ooördineren van al
le inlichtingen die de B.V.D. aan de buitenlandse diensten kan ver
strekken of van die diensten kan verkrijgen. 

De taken van de overige afdelingen zou men kunnen brengen onder 
hetgeen genoemd is onder v.

De afdeling� verzorgt de personele zaken van de B.V.D. en de 
afdeling .!QQ de documentatie. De supervisie over deze afdelingen berust 
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bij een functionaris, die tevens personeelschef is en onder wiens 
leiding ook de zgn. ladies superintendent werkt. 

De afdeling KEW voorziet in de behoefte va.neen bepaalde ver
houding met he·t bedrijfsleven (werkgevers en werknemers). 
Het is van groot belang het bedrijfsleven op de hoogte te stellen 
van inlichtingen door de B.V.D. verkregen, liggende op het terrein 
van de beveiliging en van mogelijke subversieve acties ter versto
ring van de arbeidsvrede. Voo,:...,zover het bedrijven betreft waarmee 
de B.V.D. reeds relaties onderhoudt en de verkregen inlichtingen 
de beveiliging raken, geschiedt dit op de hoogte stellen vanzelfspre
kend reeds door de afdeling D. Deze inlichtingen gaan tot dusverre 
dus slechts naar een bepaalde, zeer beperkte kring van bedrijven • 
De afdeling KEW betrekt in zijn bemoeiingen ook de werknemers, richt 
zioh tot een veel grotere kring van bedrijven en verstrekt ook in
lichtingen die niet onmiddellijk het veiligheidsbelang raken. 

De afdeling KO heeft een tweeledige taak: 
In de eerste pla.ats""1iet bestuderen van alle onderwerpen die voor een 
binnenlandse veiligheidsdi8'Bt van belang zijn en in de tweede plaats 
de opleiding van B.V.D.-personeel en het personeel van de B.V.D.-

- verbindingen (Politie- Marechaussee � Beveiligingsfunctionarissen -
Speciale functionarissen).
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Betr.: Bevoegdheid van de BVD omvspionage-activiteit 

te ontwikkelen in het buitenland. 

De vraag is of het K.B. van 8 augustus 1949 nr. 51 
zich ertegen verzet, dat de BVD �contra(spionage-activiteit 
ontwikkelt in het buitenland. 

Voor de beantwoording van deze vraag is aan de hand van 
de beschikbare documenten, de geschiedenis van de Dienst op 
dit punt nagegaan. 

Het K.B. van 9 april 1946 nr. 27 omschreef de inlich
tingentaak van de vroegere Centrale Veiligheidsdienst als 
volgt: 

"Deze Dienst wint inlichtingen in in het binnenland omtrent: 

a. spionage, sabotage en voor de binnenlandse orde en veilig
heid ongewenste propaganda.

b. elk streven gericht op bestrijding van het wettig gezag
met onwettige middelen, dan wel op aantasting van de
grondslagen van een democratische regeringsvorm.''

Dus een duidelijke beperking van de activiteit tot het 
binnenland. Van een onderhouden van verbindingen met overeen
komstige diensten van bevriende buitenlandse mogendheden 
hield genoemd K.B. geen bepaling in. 

In het rapport 11Wijnveldt11 , handelende over de reorga
nisatie van de C.V.D., is aan het buitenlands aspekt aandacht 
geschonken bij de vraag onder wiens verantwoording de dienst 
zou behoren te werken. 

Dit blijkt uit de volgende passage: 

"De misdrijven tegen de veiligheid van de staat kunnen zijn 
van binnenlandse of van buitenlandse oorsprong. Ook kunnen zij 
zowel van binnenlandse als van buitenlandse oorsprong zijn, 
een en ander afhankelijk van de binnenlandse en van de buiten
landse politieke constellatie (afgezien uiteraard van inci
dentele gevallen). 

Dientengevolge moet - ook voor het verzekeren van de binnen
landse veiligheid - rekening worden gehouden met het totali
taire karakter, dat een oorlog - zelfs een aanvankelijke bin
nenlandse oorlog - heeft. 
Dit brengt met zich mede, dat de staat tal van punten heeft 
waartegen een actie kan worden ingezet of voorbereid•••••••• 

De veiligheid van de staat eist dus: 

1. het verkrijgen van i9lichtingen omtrent voorgenomen acties
tegen deze aangrijpingspunten;

2. het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de politieke
constellatie in binnen- en buitenland;

- 2 -
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3. het inwinnen van inlichtingen omtrent de middelen, waarover
binnenlandse groeperingen en buitenlandse mogendheden be-.
schikken;

4. het doorlopend - doch naar gelang van de verkregen inlich
tingen in meerdere of in mindere mate - beschermen van de
aangrijpingspunten. 11 

. 

'I In het rapport-Prinsen, wordt met betrekking tot de 
taak van de dienst nog wel gezegd, dat deze zich uitsluitend 
tot het binnenland bepaalt met in aansluiting daarop de for
mulering: 11het inwinnen in het binnenland en regisimren van 
"gegevens omtrent alle personen, die van staatsgevaarlijke 
"acti vi tei t of neiging daartoe t.o.v. Nederland of met-' Neder-
11land bevriende buitenlandse mogendheden blijk geven of hebben 
"gegeven. 11 

In het ontwerp-K.B. dat voor advies naar de Raad van 
State werd gezonden, is echter de term "in het binnenland" 
weggelaten en zo is de tekst ook gebleven. Uit de stukken 
blijkt niet waarom deze wijziging is aangebracht. 

Interessant lijkt in dit verband de opmerking welke de 
Commissie-Prinsen heeft gemaakt met betrekking tot de ver
houding van de C.V.D. en de B.I.D •• Ik citeer de volgende 
passage: 

"Ook ten aanzien van de Buitenlandse Inlichtingendienst is/· 
"de Commissie van oordeel, dat deze dienst in beginsel niet 
"onder de Minister-President behoort te ressorteren. Naar 
"de aard van de door die Dienst verrichte werkzaamheden 
"zou deze principieel onder de Minister van Buitenlandse 
"Zaken, dan wel - aangezien de ingewonnen inlichtingen in 
"belangrijke mate op economisch terrein liggen - onder de 
Minister van Ec_onomische Zaken thuis horen. 11 

In genoemd ontwerp-K.B., dat de Raad van State werd 
aangeboden was de taak van de B.I.D. als volgt omschrevert: 

"De taak van de Buitenlandse Inlichtingendienst omvat_ het 
"inwinnen van gegevens in het buitenland, welke y-oor het 
"buitenlands en economisch beleid van belang zijn." 

Na de ontvangst van het advies van de Raad van State 
is deze taakomschrijving eerst komen te luiden conform de 
thans geldende tekst. Het "economisch" beleid is geschrapt 
en toegevoegd is de zinsnede: ••••• alsmede omtrent de ac
tiviteit van personen in het buitenland, die voor de binnen� 
landse veiligheid een gevaar kunnen opleveren. 

N.B. Tegen de naam "Binnenlandse Veiligheidsdienst" 
is wel bezwaar gerezen, omdat deze afwijkt van die der andere 
diensten, die alle inlichtingendiensten worden genoemd en 
die toch als van gelijke orde zijn beschouwd. 

De term "Binnenlandse Veiligheidsdienst" is toch ge
handhaafd en wel om twee redenen: 

1. de naam centrale inlichtingendienst moest komen te ver
vallen.

2. de naam binnenlandse inlichtingendienst zou dezelfde af
korting krijgen als de B.I.D ••

- 3 -
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Recapitulatie: 

1. In art. 1 sub a van het K.B. van 8 augustus 1949 is doel
bewust de restrictie komen te vervallen, welke het inwin
nen van gegevens omtrent alle staatsgevaarlijke personen
beperkte tot het binnenland.

2. De in artikel 7 van het K.B. van 8 augustus 1949 aan de
B.I.D. toegekende taak om gegevens in te winnen "omtrent
de activiteit van personen in het buitenland, die voor de
binnenlandse veiligheid een gevaar kunnen opleveren" is er
op het laatste ogenblik ingekomen, als gevolg van het ad
vies van de Raad van State.

Wanneer er hier sprake is van een overlapping met de 
taak van de BVD, zou met de B.I.D. een afspraak kunnen 
worden gemaakt, waarbij de Dienst die over de beste 
"equipment" beschikt als de meest gerede partij zou moeten 
worden beschouwd. 

3. De term "binnenlandse veiligheidsdienst" staat hierbij
- historisch bezien - niet in de weg, omdat de term "binnen
lands" alleen is gebruikt omdat er geen betere term was om
de vroegere term "centrale" te vervangen.

13 november 2962 • 
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lle :formele grondslag van de B.V.D. ie te vinden in -een- K.B. 

..{ "

\ 

�opdsl!_S ()vi 5" I 

' 1 

van 8 Augustus 1949, houdende nadere regelen met betrekking tot 

r f\A1t'L de organisatie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de

J.-. inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

1 < 

__/ .'!.aak 
Art. 2 van bedoald K.D. luidt: 

1. De taak van de Bin.�enlandee Veiiigheidsdienst. omvat,

a.. het inwi!l!'len van gegevene omtrent alle personen, die van
staatsgevaarlijke activiteit o� neiging daartoe ten opzichte van 
lederland of' met Nederland bevriende buitenlandse mogendheden blijk 
geven or hebben gegeven; 

b. het inwinnen van gegevens omtrent extremistische stromingen;

e. het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle vitale en
kwetsbare overheids- en particuliere instellingen en bedrijven; 

d. het verrichten van al hetscen voor een goede funotionnering
van de Binnenlandse ,reiligheidadienet noodzakeli,jk is; 

e. het onderhouden van verbindingen met de overeenkomstige
inlichtingen- en veiligheidsdiensten van bevriende buitenlandse 
mogondhedeno 

2. De Dienst bezit generlei executieve bevoegdheden.

!P�sërlei asRect van B.V.D. taak 

Deze taak laat zieh splitsen in een bevoiligingstaak en een 
inlichtàngentaak. De eerste is te vinden in .hetgeen gesteld ie 

r. onder l van het �erbBven badoelde art. 2. De laatste in hetgeen

}:·:�:�D:
8

e::::

l 

;:9:��binn,nlandse �erbi:m� v, 

1

B.V.D. 

/ 7
-----

------------
Korz,schef Distric�scommandant Hoo�d Bureau 2 --Uoofd Beveili-
Gemeenltepolitie Rijkspolitie ::: �

c
!!:�I!an fi:f�!

1

:o:j::!�n 
het Wapon der 
Kon .tfarechausEm 

1 
Inlichtingendienst Districtrecherclleur Orenaveilig-

(s) heidsdienet
Beveiligings
dienst 

'l'o�_Mi!?:5. De B.V.D. heeft. m.b.t. de beveiliging zoals hierboven 
reods is aangegeven een '1bavorderende" taak" De uitvoering geschiedt 
door diensten van het ve1Tigingsobject�zelt. 

De inlichtingentaak wor �itgevoerd met hulp van speciale 
eenheden van de Gemeentepolitie, de Rijkspolitie en de Marechaussee. 
Deze hulp bepaalt z.ich tot de "verwervi?Jgtt van de gegevens.
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lie relatie \u.eaen de B.V.D. n de PoHUe en è chaum,ee ie 
g roe;eld in art. 4 v&.n h t me rg nocmd K.n .• dst ale volst- luidt,

Onze Mini ter DiJmenlandee Zaken kan, in ov reene'temmiJ!tB
et d hierbij betl"Okk.en ?i inia era en OV b.eidaorgon n, bepalen, 

d t bepaal.do àmbtenaron, ader clie ni.ttten of or n ressort.o
r.end, ondéx verantwoordelijkheid 'f'W1 Onze hierbij betr.-o'klren � 
nieter of het hierbij betrc,lcl:en oreaan, onve:rmind rd d� uit 
:.mbt voortvlot'iendo vorp11chting �, worden belast et wer.h'·DGtu;JOO 
h en ten l-,o· oeve v de -it".t!Glllandee Ve ... hgl·eidtidionnt" ,oze 
we�k�aomheden �'OJ'don verricht in nauw en voortdt::renc ov r1 met
het l.oofd Vlln de 13itmenlnd88 Veiligheicledienet. 

binet 

Directie � · • .:> 
{ 

1. ltoo;fd van de Dienst 
)2 •. Platlta:vervaugend Roord 0 

v: ,;.le Dieut Î " 
C.l._. � �- V p r 11 Co8rdi!la�---

' Ee�·�l, »i:,1il'.l.i.' io-lingea 

/ -� 
�oplichting:._... ec-hta dienend 0111 een o.lgemectn beeld van de atl"Uc
tuur to geiren •. Op veràchill.endo onderdctlen ,101"dt i."'l hot volgende 
nader ingegaan. ') 

vwel hot hoo�d Ksbinot alR d �ijrdinnt<>?' ) • d... beid..o fde-
-----

li"8Sll die tieh m t cle bewerkinc vao de gegeven be&ighouden werken 
op directieniveau. 

In het Kabinet zijn v&rooh1llende workza cheden 
l'!ehalv& ig&nlijke Kal·inetn•"erkaaamhederi zoal juridi.;1che n<t:viezen, 

a mim.a-tra.tie ten behoeve vnn do leidins e,o., eijn in •ll" Kabinet. 
opeen en enkele i'u.."lotiena.."t"issen ilie !eidine gev 11 aa de ve rvi � 
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van gegevens, andere die het contact onderhouden et de zuster
diensten in het buitenland, en een e�'llltal die in een bepaald ver-. 

band aamengevoegd een atudie msken_van de belangrijkste aspecten 

van het inlichtingen- en veiligheiciswerk en de reeultat :ri da.arve.u, 
�ooirgover nodig, uitdragen. Een belangrijke functie van het Kabi
net wordt gevormd door de exploitatie van d� dQor de dienst ver

�amelde en bewerkte gegevens. 
De afdeling Algemene Zal.een houdt zich bezig mat alle zaken 

die geen direct verband houden met het eigenlijke werk, maar waar-

aan in elke dienst aandacht besteed dient t� worden, zoals p&rso

neelszaken, huishoudelijke dienst , ... d. t,., .,_,...,._,

Ten behoeve van de mrkzaamh�den. van de gehele d ienst be-

etaat er een algemene centrale documentatie. 

De beveiligingstaalc wordt uitgeoefend door oen afdeling die 
zich uitsluitend bezig houdt met de werkzaamheden liggende op het 
gebied van de beveiligil'.lg. ( ,i..,..,Á "� . v � cv � .,___,---" �) 

De inlichtingenta.ak wordt uitgeoefend door eeu drietal af
delingen waarvan er een zich bezig houdt met de verwerving en 
twee andere met de bewerking van de verzamelde gegevens. 

BeveiligiP&staa.k 
Met betrekking tot de beveiligingsta.ak wordt in het meerge

noemde e.rt"2 het woord "bevorderen" gebruikt. Hiermee ie tot uit

drulr.king gebra-0ht dat de D.V.D. slechts een adviserende eu coar

dinerenda taak heeft en geen verant�oordelijkheid drasst voor de 

u1tvoerin� van maatregelen. De veiligheidsmaatregelon welke hier 

bedoeld worden strekken om de vitale en kwetsbare instellingen 

en bedrijven te beveiligen tegen staatsgevaarlijke activiteiten. 

Zij zijn vsn preventieve aard on kunnen worden onderscheiden in 

technisch-organisatorische an personele maatregelen. Tot de eerste 

soort behoren b.v. de documentenbeveiliging en do regeling van 

bezoek, tot de laatste het onde1·zoek naar�-poli tiek;-betroUW:. 
�-2_--

baarheid -van personeel • 
----

Er is bij de B.V.D. een speciale afdeling die zich bezig 

houdt met de uitvoering van deza bevGiligi�gstaak. Raar werkzaam-
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h si , ovr l3k sti 

dus b 

- ijv , ul.

-'be4r1,1ven. · O' · 

:.pa�"tlctd1 r 

�oliD.!J v&:l'deeld t 

n ovurh.ida • uten n -inut�lli n dri 

VEUS ovet"heids- en pur 11 r t-odrijv: • 

oovc:t.lici r:-· 
r,roduotie
bcdri.jv .;.1 

S,V1el t..-ov�l1,;p!J6 nez il"'r.:::t e • ..v.o. beveili rl :î.n d.e 
eivi le ctor-, het a T.1 er d be'Teili.ging • -rk bij do ei.: l 
ov .:rheid en het inlichU.ngemerkeGr tu Mn d ntdolin, l3!l.,va1: :i d.n 

1 tl� �1T.l l departem9nt n • 

at cle 

lnl1chti!af:!n�. 

l Uch:ti!Jg·enwe& van · iiMl

· ddel
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a eld.e i h&t biff 

ra�, 

• peroonen, di vun een t evaazo,UJko nc'tivi eit of 

d oe .�..... ed rland. ot niet erltmd beffl bui-

• 

11itdrJ.lr.U,Jtg "ete.atagev lijke �iviteU,tt . rt bier 

niet allee de t.eclm1 b 1.ek G clie . 

11.um. van de atm ·oavat allo V4Y.J'l!C1l fll!. w;;-an�D@ru 

aor de l>innenlandee •e1li,6be1d in S9VaaJ: kan �· en ,:e-

. bfflc • llierbij moet sp aiaal gedaoht iorden zaan ap1o , ea,... 

bot e, on4ermi3nencl p a en allerlei ti'rit it ene 

tot voorbereidl ve "� er p na de ht. 

ui . M.ag "extn atiache at�n" moet :: eft't 

J:'den 1n d.e 114• van ttpolit1ek ztreem", sowcl linke alo rech u. 

wa&l:"bij het crlterlum to d "veillghei.d van de ett\a.t"'. Bot t 

bier om orea,nieatiee, m r doeloint.len, gopl'"OJ'3BGOt'de of 

" se nde t.iiddelen et.oh richten t.�n of een e;ovoo.r v�n veor 

de nili.gheid van St. 't. 

�et�e. w�lmi,!!s,• 

et 1nlich't1n8enmeftt ln.a:t zidt gemakkeUJ 

�---.. -�--
1. Vitl'ffl!l'flllS

2. bowerkillS

3• êJtPlOi tie.

et b teer te wordt bedoel het V$l"C el n.1 h t imdn

goiove.r}e. net e rit n vsn,ûe gegeT"!n iti &1genU.jk n 

lde • Deee om t 1 valuatie en de ln orpr tätie 

YM de ,;egeve»s. J.! t b t ekldne tot het reaul'taà .. �c 'l YatJtp

teld. t& worden •oor e ot voor lk· i sU\!lti d t van 'b&l.ang 

i • n bepe.li?lff hi r1'8.n, la het gavo:n v \d.tYoerin,r ld.Gl'-

io de eÄplo1tati•• 

OrmudaaUo. 

f?t inlichtin nwerk v.m de n.i .1>. i 

l'daeerd in .!n rwar'Yi af eh.ng, een t 

11 n en in het1 binet, voorzoTer h t erkzaamheiden op ,t
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terrain va� do e:ploit�ti hatref't. 

! ....... Deeld en Plan orming l· '. 
to -t; i noofdbsatuur 
A .... to � s s:: F.ogio' a 

'i! tet-----------
i � 1! Al'!,ter cxtr eme dan 
: ...!. 1,; hot communi ame 

..1,:J----'---,·--------

tnf"orn,o. •• ten i-, � Overhe14 
·-

ond<r·21oet· ors �-

volgers 
. '\ 

�-')<-w. 

A:delimt Verwtr.rVi;� 

.,J'd.Bevei 11gin4'· 
r:. t' .D • 

De verwerving vsu gegeven ge c-hied.t in hoat'dze.al� d'JOT mld.del 

vnn inf'ormanten, o:nderzoeke!'.'s en volgm-s. 

Zoals hierboven r eds ia VtU"lr.9ld, heeft de poUtie oen aandeel 

in 'de ver rvûag van de ge'2'eVef.UI}. Dit zal inhouden da� de Politle 

er ook eelf intorro&nton op na houdt-. H9t leidizig ge on ae.n i t 

inforrnantenwerk van de l>olitio, o.lsmeáe de coUrdinatit ervan L',_ 

GChiedt ia de v rwerv1ngco.f'd:ollns van de :BoV .D. Voorzover ,1r l<1s 

van de Poli tie door midcîol v .. n informanten gegeven ver5ameld wor

den, richten deze $ieh in hoofd�tak op twoe groepen, l. de mill

uo.nte eom ... uni t•.n; 2. de vreemdelingen Ta?l ohter • t :lj3e:ren gor

di,jn, van wie aangenomen kan worden dat Bij eich met su ver iave 

actiViteiten bezie houden. Verder zijn ere.an deze afde1ifl8mede

werker verbonden die d.m.v. int�ormant n gegovene roken te Vel'

zamelen omtrent e .. 'tl"emiatioehe activiteiten op ve!'SchillEmd ee

biod. (8cbeer,vaa1�t t vitale bedri.jven}'� 

.De ond•r�oeke:rs zijn d& Ttmctionariaa n die onderzoeken instel
len, hotz1j naar aanleiding van ee11 melding, hetzij n.ts..?. 
king n gegevene. lleze p.lldereoere11 kuDXlen zowel pera e � 

organisaties betre:f'fen .. (,Ok de on�er-zoek n ten l::eho ve 

afd. BeveiligiJlë geach!ed�n door d.e;Ze �op.) 
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De volg�rs zijn de :functionarissen die hun gagevens speciaal 

verltrijgen door middel Tan observatie. 

Afdeling Bewerking {extremistische stromingen). 

Beeld en planvorming heeft tot doel aan de hand van de reaul

taten van het werk m.b.t. de Regio's en de Roofdbe$turen (zi3 hior

onder) een landelijk beeld te verkrijgen" 

Hoofdbesturen. Hier gaat het om de bewerking van gegevens 

m.b.t. hoof'à.besturen en andere leidende org&non van pa�tij en or-·

ga.nieatie: 1 da partijecholing, de partijbeveiliginer partij con-

gressen, tactiek van .het cornmUl'liame, eommunieme in het buitenland.

Regio's. De communistieche aotiviteit wordt per gebied be�oken. 

Hiertoe zijn de volgende regio' a ingeatold: Amaterèl..a.1'1, :est, Oost 

en Zuid • 

.Ander e.x:tremisme. BehalYe de gegeve11e m.b.t" het o:f'ficiële 

corilffiUnisme vi�den hier ook bewerking de gegevens m.b.t. ander ex

tremisme, zoals ?!r-?ta'kisme, .Anercl1ieme en extreem Socialisme. Ook 

gegevene m.b.t. rechte extremisme� anti-mà.litairiatiaehe en radi

caal-pacifistische organi1rnties worden hier bowerl t. 

Aîd�li;y Bewerking (staatsgevaarlijke personen). 

l'·a.t de Nederlanders betreft gaat het met nam1� om degenen di

in enige relatie hebben gestaan of nog staan met Rusland, China, 

de Satellietlanden of het communisme. Verder zijn in dit verband 

van belang degenen die voor de Duitsers op het gebied va.n de ge

heime oorlogvoering hebben e;ewerkt. Voorts personen die deel uit

maken van extremistisch georienteerde organisaties ven wete»

schappelijke werkers, studenten of kunstenaars.· 

Bij VZ!eemd<1lingen van &cllter het ijza1•en gordijn moet gedacht 

'WQ.rden zowel aan de€er.en die hier off'ioieel verblijven, degenen 

d:iè hier niet of'.fio1eel maar wel legaal . .,erblijven, als aau hen die 

hier clandestien pogen binnen te komen. Verder zijn in dit Val'

band van belang extremistische Aziaten .en West-Indiërs. 

Exploitatie. 

De exploitatie v.s.n de gegevene geschiedt reeds in de bewerldnge

e.i'delingen zelf. Van hieruit zullen gE:gevens gaan na.ar de afdeling 

Beveiligin,i van de B.V.D. an naar allerlei ovarheidsinstanties. 
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.Ov ri5,ens geschiedt de e..xplai tatie voor een belangrijk deel 

in h t I'ab1net. Allereerst zo.l bier plaats vinde:n de e�1oitat1"" 

ten behoeve van de tam. ster V�l.11 Ilin.nenlruidae 7..tiken, mruu• 001, a.tm 

endero leden va.u de reserina �ullcn zo nodig inlichtingen verstrekt 

worden • .Di1:1 stt•ijdk.rorihten, allerlei ove'l'"heid.sdienston roc� ook 

andoro instellingen kunnen (�oor Bove� de veilie;hei �n de Staat 

zulb1 vordert} in �e ex_pleitatiêkring 'betl'Okken worden. 

In het �tader van de�., .i.o. �rl.en d& bit1nenl$ndse v 1lio

te1dsd1en ten van de bat�okk�n lat.tden semen, va�dtlel' ook G:Jq>loi

tatio ten bahoeve v.aa zu- tEW<lien ten iu het buitenland. 



NOTA 

Aan: PHBVD 

Van: HKO 

No. i 85 

overeenkomstig Uw opdracht zend ik U hierbij een schema. 

van de dienst met toelichting. In de toeli�hting die zo kort 

mogelijk gehouden is• worden toch ook enkele principes waarop 

ons werk steunt tot uitdrukking gebracht. 

Ik meen dat dit overzicht zönder veel gevaar voor de be

veiliging wel getoond kan worden aan degenen die om de een 

of andere reden iets van de taak, de organisatie en de werk

wijze van de dienst moeten weten. Dit overzicht zou ook aan de 

. procureur-generaal op Nieuw-Guinea gezonden kunnen worden. 

Ik stel mij voor nog een tweede overzicht te maken, waar

in iets dieper op de verschillende onderdelen wordt ingegaan. 

Wanneer de grote reorganisaties achter de rug zijn, is he·t; 

wellicht nuttig eens een zeer gedetailleerd overzicht samen 

te stellen, dat waarschijnlijk dan wel de omvang van een boek

je zal aannemen. 

17-6-57.
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GEHEIM. 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Grondslag. 
De formele grondslag van de B.V.D. is te vinden in een 

K.B. van 8 augustus 1949, houdende nadere regelen met be
trekking tot de organisatie, de werkwijze, de taak èn de 
samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
Taak 

. ' 

Art. 2 van bedoeld K.B. luidt: 
1. De taak van de Binnenlandse �eiligheidsdienst omvat:
a. het inwinnen van gegevens omtrent alle personen, die van
een ?taatsgevaarlijke activiteit of neiging daartoe ten op

zichte van Nederland of met Nederland bevriende buitenlandse
mogendheden blijk geven of hebben gegeven;
b !. het inwinnen van gegevens omtrent extrem�:3tische stro
mingen;

·' 

c. het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle vitale
en kwetsbare overheids- en particuliere inst�llingen en.be
drijven_; 
d. het verrichten van al hetgeen voor een. goede functione
ring van de Binnenlandse Veiligheidsdienst noodzakélijk is;
e. het onderhouden van verbindingen met de overee�komstige
inlichtingen- en veiligheidsdiensten van bevriende buiten
landse mogendheden:
g. De Dienst bezit generlei executieve bevoegdheden •

Twee�rlei aspect van B�V�D.taak. 
·Deze taak laat zich splitsen in een beveiligingstaak

en een inlichtingentaak. De eerste is te vinden in hetgeen 
gesteld is onder lc van het hierboven bedoelde art. 2. De 
laatste in hetgeen gesteld is onder la , lb en ld. 

Beveiligingstaak 

\ 

Met betrekking tot de beveiligingstaak wordt in art. 
2 het woord "bevorderen"·gebruikt. Hiermee is tot uitdruk
king gebracht dat de B.V.D. slechts een adviserende en 
coördinerende taak heeft en geen verantwoordelijkheid draagt 
voor de uitvoering van maatregelen. De veiligheidsmaatrege-
len welke hier bed0eld worden strekken om de vitale en .. , 

•k ' 
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kwetsbare instellingen en bedrijven te beveiligen tegen 

staatsgevaarlijke activiteiten. Zij zijn van preventieve 

aard en kunnen worden onderscheiden in technisch-organisa

torische en personele maatregelen. Tot de eerste soort be

horen b.v. de documentenbeveiliging en de regeling van be

zoek, tot de laatste het onderzoek naar de �olitieke betrouw

baarheid van personeel. 

. . . 

Er is bij de B.V.D. een speciale afdeling die zich-

bezig houdt met de uitvoering van deze beveiligingstaak. 

Haar werkzaamheden zijn, overeenkomstig haar hierboven in 

art. 2 genoemde taak, dus zowel gericht op de beveiliging 

van overheidsinstellingen en - bedrijven, als op de be

veiliging van particuliere instellingen en -bedrijven. 

Inlichtingen taak. 

Inlichtingenwerk heeft tot doel het verkrijgen van 

bepaalde kennis en is een bepaalde methode of techniek, 

welke door middel van een bepaalde organisatie dat doel poogt 
,-

te bereiken. 

Kennis. 

De inlichtingentaak van de B.V.D. is, overeenkomstig 

het gestelde in het hierboven genoemde art. 2, gericht op 

kennis omtrent: 

a. personen, die van een staatsgevaarlijke activiteit of

neiging daartoe t.o.v. Nederland of met Nederland bevriende

buitenlandse mogendheden blijk geven of hebben gegeven.

_b. extremistische stromingen.

De uitdrukking "staatsgevaarlijke activiteit" heeft 

hier niet alleen de technische betekenis die zij heeft voor 

de toepassing van de strafwet, maar omvat alle vormen van 

gedragingen waardoor de binnenlandse veiligheid in gevaar 

kan worden gebracht. Hierbij moet speciaal gedacht worden 

aan spionage, sabotage, ondermijnende propaganda en aller

lei activiteit dienende tot voorbereiding van een greep 
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naar de macht. 
De uitdrukking "extremistische stromingen" moet opge

vat worden in de zin van "politiek extreem", zowel links 
als rechts, waarbij het criterium is de "veiligheid van de 
staat". Het gaat hier dus om organisaties, wier doeleinden, 
gepropageerde of aangewende middelen zich richten-tegen of 
een gevaar vormen voor de veiligheid van de Staat. 

Methode, techniek. 
Het inlichtingenwerk laat zich gemakkelijk onderscheiden 

in drie onderdelen, die tevens als phasen te beschouwen 
zijn: 
1. verwerving
2. bewerking

3. exploitatie
Met he:b eerste wordt bedoeld het verzamelen, het in

winnen van de gegevens. Het bewerken van de gegevens is 
eige3:1lijk een bepaalde analyse. Deze omvat de evaluatie 
en de interpretatie van de gegevens. Met betrekking tot het 
resultaat dient vastgesteld te worden voor wie of voor 
welke instantie dit van belang is. De bepaling hiervan, 
alsmede het geven van uitvoering hieraan is de exploitatie • 

Organisatie. 
Het inlichtingenwerk van de B.V.D. is in hoofdzaak 

georganiseerd in -·: : verwervingsafdelingen, een tweetal 
bewerkingsafdelingen. 

De overige afdelingen. 

Centrale Documentatie. In deze afdeling dienen alle ge
gevens zodanig gedocumenteerd te worden, dat ze zo spoedig 
mogelijk en in hun verband met andere gegevens te voorschijn 
gebracht kunnen worden. 

Verbindingen Buitenlandse Zusterdiensten. De samenwerking 
met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de bevrien
de mogendheden maakt een apparaat noodzakelijk dat optreedt 
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als verbindingsschakel tussen deze diensten en de eigen 

dienst. 

Opleiding en Studie. In deze afdeling worden de belangrijkste 

aspecten van het inlichtingen- en veiligheidswerk bestudeerd, 

teneinde in staat te zijn al degenen die op enigerlei wijze 

in dit werk een opleiding behoeven, deze ook te geven. Boven

dien worden speciale studierapporten samengesteld over de 

meest uiteenlopende onderwerpen binnen het kader van het in

lichtingen- en veiligheidswerk. 

Algemene Zaken. Deze afdeling houdt zich bezig met alle zaken 

die geen direct verband houden met het eigenlijke werk, zoals 

personeel, financiën, huishoudelijke dienst etc: 
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BERICHT OP SCHRI.JVEN VAN28 Dec.r.1949 NR 4ë. 
nr.76300. 

AFD. Kabinet S.G. 

BETREFFEN DE 

concept-circulaire aan 
'S-GRAVENHAGE, 12 Januari 

Commissarissen der Ko�n�i�·n�go:.in
==-=-

·����������

Bijl.: 1. 

@ 9453 • '48 

MEN GELIEVE 81.J HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

Naar aanleiding van Uw nevenvermeld schrij
ven do e ik U hierbij e en nieuwe concept-circulaire 
toekomen. Daarbij is rekening gehouden met Uw op
merkingen. 

Overeenkomstig Uw verzoek is ook de 7e. 
alinea van de vorige conceptcirculaire weggelaten. 
Dit is geschied uit overweging, dat het weinig zin 
heert, de verhouding van de B.V.D. tot de andere 
inlichtingendiensten in deze circulair e aan de Com
missarissen der Koningin aan de orde te stellen. 

-
' 

Teneinde misverstand te voorkomen vestig 
k er echt er Uw aandacht op� dat Uw zienswijze ten 
eze mij niet juist voorkomt. Wel degelijk mist 
e B.V.D. het coördinerend en centrale karakter 

van de c.v.D. Dit volgt uit het niet overnemen 
van artikel� van het K.B. van 9 April 1946, nr.: �7 
in he.t K.B. van 8 Augustus 1949, nr.01. Vandaar 
ook de naamsverandering. Het advies van de  Com
missie Prinsen , dat ongewijzigd is gevolgd, had 
e en dienovereenkomstige strekking. De co�rdinatie 
van al het inlichtingenwerk van alle diensten be
rust bij de Commissie van Coördinatie {art.34 van 
laatstgenoemd K.B.). De Commissie bevordert, dat 
er gecoördineerd wordt, dus coördineert zij en 
geen andere instantie. 

Aan het Boord van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Javastraat 68. 
's-G r a v e n  h a  ge. 

Voorts 



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN NR 42. AFD. Kab.s.G. 

BETREFFENDE 

@ 9453 • '48 

'S-GRAVENHAGE, 12 Januari 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORO NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

Hoord B.V.D. 
II. 

1 e4tb0. 

Voorts verwarr-e U -niet het begrip "coördinatie" en 
het feit, dat zekere taken aan een inlichtingen
dienst bepaaldelijk zijn opgedragen, zoals in het 
K.B.van 8 Augustus 1949 nr.::,1 geschied is. Mocht 

\

·
. 
ean inlichtingendienst buiten zijn terrein op rei
ten e n  gegevens stuiten dan zal hij die terstond 
moeten doorgeven aan de dienst waar zij t huis be

lhoren. Dit is echter iets anders dan "coördine
ren". Uw argument, ontleend aan art. � van het 
K.B., kan m.i. dan ook niet opgaan.

Ik meen goed te doen U deze mijne ziens
wijze te doen kennen, omdat misverstanden aan de 
goeda samenwerking van de diensten in de weg zouden 
kunnen staan. 

Gaarne verneem ik zo spoedig mogelijk 
01· U met de tekst van he.t hierbij gaande ontwerp 
kunt instemmen. 

DE MThfIST�R VAN B INNw:NLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister , 

D� S.E'.J RIDr .AR IS-GJJ:NciRAAL , 

l.S.G.
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. . Uit ,de,. J;".eaotias welke, .ik :t.ot dne:verre o.t1tving 
., . ,. ;: \ .� .o:p mijh. ci:r-0;1'-le.:J_'re. v:an 15.."September ji. no. 21.;Kabinet

• :; 1.,. ., .. r <�� G:-· . .is mij gebleken, ·'d&t verschi.llende Comm.ss'ari�sen
· ·.; . , � ' t qe:r ·Koningi4'.1: .en. burgeméestere beducht ·zi;,n, .dat. de

· ·· organisa�ie'vari .de ,B·.v.D.'·:ne·. kort zal doeri aan de positie
welke deze a.utori teiten. J.11et 'be�ekk.itl'g · tot de handhaving .

.�. 

., 
. . ' 

, .: ., �an de .openba�� orde, en ru.s1;• innemèn. , l 
L • 

,, 
i, ... i ·.� : .r.' : . i ... ', .. j.. • ;· • : , • , , �h ' /. . • .._ 4 , ,, • • i 

·.. . . 1oor, een ·dergel1.jke bet1uchtheid ontbreek,t elke 
gron<l. •. lfooh�dopr.ar�.;.. 4,· -noqp door. enige .. .:a.ndere bepaling 

. van, n�t K:�··. vfm: 8 "Augu;3tus j. I. wordt_ enige wijziging 
· : gebraep� 1n de ·ve�houdihg v:an · de krachtens .. art. 4 a.ange- · .
· ; wezen po_J.i tieambtenà.ren., tot ae·· au.toritei ten:, . ·welke 
: . ae 'zorg en de verantwoordelijkheid .voor de 

' · . :van de o·penbare orde eti rb.st krachtens, wettelijke bepa-
. : l'i.ngen zi._jn bêl.ast· .. , Árt. 4 �iaat. met zoyeel . oorden de 

.ook te dien ópzicbte bestaande verplichtingen ·var:t-de· 
aangewezen ·àznbtená.ren onvel'I!J.:Ülderd 'bestaan en de tussen 
deze àl:u.btenaren·en ft� burg�eèster bestaande·hifirarcb�eks 
verhouding biedt .de waarborgen voor de nakoming .V!3,.n deze 
.verplichtingen. 'Een dergelijke .bi�rarchie'li.:é yerbonding 

· . bcfät·a&t)1iet '-ten �nzie.r:l' van ae.,' 13�N·;n •. en aa.ri.gezien de
: . _. · . .B.V.D. ter bêkö�if :van-,zijn �lidp ingen vc,orn1;m1elijk 

' ' 'is aangewezen Ü>p�aê medey.rerld.pg van de locale poli tie-'· org�en ligt aat,i .. _art�4 i�,de ee�ste plaats ·de bedoeling
,ten grondslag om.· me.t heii leggen -van . een recbts.treekse 
·band tussen deze .organen en de B. v.:n. een snelle en
efficiënte werkwi;j�e te berei:kén� De burgemeesters z�l
len hei stellig kwinen 'b111;jk�n, ·aat tiuh al'dus de
kenó.ianeminz van allerlei.detailwerk;wordt be�paa.rd.
Dat. hnn o;verigtfos' cJ,e �ke1:U1i'Snemihg van bepaalde·:inlieh-:-

. , tingen zal blijvèn. on,t ho�èien .in verb�d met de · in art. 5
pedoelde,plicht,tot. geheimboudirtg-behoeft hen in geen 

· enkèl:opzicl'.it. te· verontrusten,. z�_la.ng .hèt .vert�Guwen 
bestaa:t., dat hun. kofPsche:fs ·hun volledig en regelmatig 
op de hoogte houden van datgene; at zij nodig nebben · 

,. voor de h�. opgedragen taak met betrekk.µig tot de .hand
having van ·de openbarè rust en orde. :fi"et deze beschon.
wingen moge bet·gebmik van llet.woora., nuiteraard" in 
de tweede zin ,van de tweede ál.il'lea van· b'lz.3 van de 

, aangehaalde circulaire van·15 Septembe-r 3.1. zijn ver
, klaard. Het· is·mij bovendien, .door inzage ven ode · · · 

betreffend0 
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betre;ffe!1cle beaph�iile�, gebieken', ��� vanaf .4h�t oie.nblik 
.dat. dei'teàk van d'e 'B .• V .n·. aan· èèn centrale .fusten tie 
was o:Pgedragen, . - tevoren ·ne· 01

• v. D ... en .nog eerd'êr het 
·B�N.v.-, de leiding zi.ch'op hit stand:punt,.heè:ft ges-',eld, 
dat men in de eerste nlaats. in de gemeente zel� op d� 
fioog�e die�de te zijn e!J.· te blijven.van de.partijen, 

. · . ·.: groepen" bew��en o:f personen, welke· bi'j :Voorkomende 
gelegen heden1 een ·gevàar kun..".1.en. Ol)le'Vèren" voor. de rrurt 11 

orde en veiligheid van d,e ·staat, -t-erm:jl pas in de tweede 
. plaats: ae, Regering' diende te· wo�den ingelicht" Dit stand

punt is .bi a herhaling.'�. circulaires,·. welke als rioh� 
�- · · l:ijnen :a�ri:. d�· korp�chéf's-" werden •'iters�l!kt, ·b.eke.nd.,.gesteldji 

voor. het, eerst !tl 1945 en_ ls.atstel1jk in 1947, welk att'lk. 
, • .:in het" archief van de kor'psche f s ,· die · ·ho.t de· .. verpindingen .' 
. van dè c�:v.D. ba�oqrden,. aanwezig moe� ·zijn.· . . · ·· ' 

• ... 

'• 

• • • � 

' .à • • ·::-/ !· � -f , '•: -�·t ' '', ' . ;, .... ' - j, • "' 

'VoorzQver het hierboven, bedoelde,: fuis:verstand :voo u
vlo.ei t uit het' bepaalde. in artilçel 3 van het thans ver- .. 

··· : valleJ?-··geheime K;.B. van 9 ·A.pri� '.}.94�� .dat de. �aak ven dè
toenmal�e C "'-:V.D. ' . .regelde · en aan die'·-diens.t opèl rea.g met 

. · . uitsluifing �a.'1 alle o;y-e��i.dsorgahen, -dien�teu· en in-
·

� .,. . ... ov.erheidsdienst .,ataande··:peraonen q.e,· 1ni,ichtinge�, welke 
,.,. . . door. andere. organen. en ·diénattm. van departementen we:rden. ,,. 
•.i· :r' ,, v.erkregen' 't,e ·verz�melen . i?Jn 1n 'onderling verb�d i�. brengen, 

· stel ik er prijs .op vast. te at ellen" dat ·de�.e bepaling � niet 'inhiè.ld, ·dat de c.v.n. de burgerlijke.' bestuursaui;ori
.. teii;en,met de, handhaving ;van de openb�re ,0rd� en rust be-

�aat,.niet had in te lichten •. !:nteg�nde�l hadàen de org�nen 
. ,··van de c"v.n •. de plicht.zulks wel: te doen. Het X.B" be

doelde met deze. bepal.ing dan ook slechts om met uitslui� 
· ting van ande� · . zonder enig.e coötidinaiïie werkende, in--

.. � lichtingendiens ten :één inst134ti-e ·aan te wijzen voor de 
Yerzameling en beWe'l"king van de locaal verkregen inlich
tingen, van waaruit de .,Regering en in voorJtom.ende geva1len 
de .·burgerlijke:: bes'ttmraautoriteiten �oud.en, ktumen worden· 
ingei'icht·,. waarbij dµs het. in,'rl.nne.n· '.V°a.n inlic,htiiîgen ge� 
deeentraliseerd was.'gehouden en ook de àu.toritèiten, be-

., 

last met de .bruïdhaving van de openbare orde en rust: · 
middels hun kórpscb�fs d� gelegenbeià b�hielden om eerder 
dan ie ook elk ,ge-va�r, dat, zou drei�n, tijdig te onde1-
kennen. � · 

. "' ... .:i. 

Ten aan.zien va.n ci:e- Commissarissen der Koningin stel 
_ ik mij voor, aat'äeze ben9udens :in de gevallen, be�oe1d 

.in artikel 16, tweede l�d van het Politiebesluit 1945 
'.doorgaans' �foor .de burgemèeater worden ingel'i.cb\ .. Bovendien 
ligt het in mijn voornemen: te bevorderen: dat de Comnis
sarisaen der· Koningin ge'?'ègeld mijnerzijds of door het 
Hoofd van d,e B. V ... D. 'Vall. allerlei ··ontwikkelingen op <ie 
hoogte zullen worden gehouden. .. 

•Van deze &Plegenheid moge .ik gebruik �en een
warm en klemo.end beroep · op Uw medewerking te aoen ten
einde te bevorderen, dat de a•nwerking e't de orgB?!en 
van de. :s. v;D. van dé zijde van alle auto.riteiten en :in
stantie� in u,v gewest ee.n zo vlot en hartelijk mogelij 





Ontvangen door H B.V.D. 

KA, 27-12-49 • 



MINUTE VAN MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN AFSCHRIFT. 

Afdeling Kabinet S.G. 

Vervolg op schrijven van 15 Sept.1949 

No. 27 Kabinet S.G. 

• 

--

's-GRAVENHAGE December 

AAN Heren Co:rmnissarissen der Koningin� 

VERTROUWELIJK. 
--------------
--------------

1949. 

. U it de reacties welke ik tot dusverre ontving op 
mijn circulaire van 15 September jl. no. 27 Kabinet S.G. 
is mij gebleken., dat verschillende Cormnissarissen der 
Koningin n burgemeesters beducht zijn, dat de organisa
tie van de B.V.D. te kort zal doen aan'Me positie, welke 
deze autoriteiten met betrekking tot de handhaving van 
de openbare orde en rust innemen. 

In dit verband meen ik goed te doen onder Uw aan
dacht _te breng en, dat U ervan verzekerd kunt zijn, dat 
mijnerzijds met kracht alles zal worden tegeggegaan, wat 
aan deze positie afbreuk zou kunnen doen. Ook het Hoofd 
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst zal daartoe aàle 
medewerk ing verlenen. Ik herinner U er aan dat ik in de 
tweede alinea van blz.3 van boven genoemde circulaire 
reeds er op heb gewezen, dat de burgemeester uiteraard 
tijdig en volledig wordt ingelicht, indien omstandigheden 
of invloeden, welke de openbare orde en rust in zijn ge
meente in gevaar kunnen brengen, worden onderkend. Het
zelfde geldt ten opzichte van de Commissarissen der Ko
ningin in de gevallen als bedoeld in artikel 16, tweede 
lid, van het Politiebesluit 1945. Anderzijds zal men het 
kunnen billijken, dat allerlei onderzoeken en inlichtingen 
van incidenteel en ondergeschikt belang, welke tot de 
dagelijkse politiepractijk behoren, niet vak de burge
meester c.q. de CorillJlissaris der Koningin lopen. 

Het komt mij voor, dat deze beduchtheid - zij het 
ten onrechte - mede voortvloeit uit het bepaalde in 
artikel 3 van het thans vervallen geheime Roninklijke 
besluit van 9 April 1946 dat de taak van de toenmalige 
C. V.D. r egelde en aan die dienst opdr�g met uitsluiting
van alle overheidsorganen, - diensten en in overheids
dienst staande personen de inlichtingen·welke door andere
organen en diensten van departementen werden verkregen te
verzamelen en in onderling verband te brengen.



• 
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Ik stel er pr1Js op vast te stellen da·� deze bepa
ling niet inhield, dat de c.v.D. de burgerlijke bestuurs
autoriteiten, met de handhaving van de openbare orde en 
rust belast, niet had in te lichten. Integendeel hadden de 
organen van de C.V.D. de plicht zulks wel te doen. Slechts 
bedoe lde het K.B. met deze bepaling een eind te maken aan 
de verschillende inlichtingendiensten, welke door allerlei 
instanties zonder enige coördinatie werden in stand gehou
den. 

Evenals ten aanzien van de C.V.D. g eldt ook ten aan
zien van de B.V.D., dat de aangewezen politieverbindingen en 
al degenene, die bij de gemeentelijke politiekorpsen bij 
de inlichtingendiensten zijn ingeschakeld in de eerste 
plaats politieman zijn en derhalve onverkort en onverwijld 
langs hiërarchieke weg hebben te bevorderen, dat de be
stuursautoriteiten, belast met de handhaving van de open
bare orde en rust prompt worden ingelicht omtrent al hetgeen 
voor de behartiging van de hun toevertrouwà:e belangen nodig 
is. 

Ten·aanzien van de Commissarissen der Koningin stel 
ik mij voor, dat deze behoudens in de gevallen, bedoeld in 
artikel 16, tweede lid van het Politiebesluit 1945 doorgaans 
door de burgemeester worden ingelicht. Bovendien ligt het in 
mijn voornemen te bevorderen dat de Commissarissen d·er 
Koningin geregeld mijnerzijds of door het Hoofd van de B.V.D 
van allerlei ontwikkelingen op de hoogte zullen worden ge
houden. 

Overigens vestig ik er Uw aandacht op, dat de taak
omschrijving en positie van de B.V.D., zoals neergelegd in 
het K.B. van 8 Augustus 1949, No. 51 afwijkt van die van de 
c.v.D. ingevolge het K.B. van 9 April 1946. De algehele co
ordinatie van binnenkomende inlichtingen berust niet meer
bij de (C.)B.V.D. maar bij de Corrnnissie van Coffirdinatie,
terwijl anderzijds toch de bestuu rsautoriteiten, het Open
baar Ministerie en de politie met inbegrip van de rijksre
cherche en het Wapen der Koninklijke Marechaussee hun in
lichtingen ter beschikking hebben te stellen van de vier
inlichtingendiensten, genoemd in het K.B. van 8 Augustus
1949. Dit volgt uit artikel 31 van genoemd K.B. en mijn
circualire van 15 September, no.21 Kabinet S.G. De derde
alinea van blz.3 van evengenoemde circulaire beoogt te
voorkómen, dat, zoals vroeger wel het geval was, de ver
kregen inlichtingen en gegevens een andere weg zouden gaan.

Van deze gelegenheid moge ik. gebruik maken een warm 
en klennnend beroep op Uw medewerking te doen teneinde te 
bevorderen, dat de samenwerking met de organen van de 
B.V.D. van de zijde van alle autoriteiten en instanties in
Uw gewest een zo vlot en hartelijk mogelijk karakter zullen
gaan aannemen. Mochten er anderzijds klachten nopens het
optreden en de werkwijze van de B.V.D. en zijn organen ont
staan dan moge ik U verzoeken daarvan ten spoedigste door
mijn tussenkomst mededeling aan het Hoofd van de B.V.D.
te willen doen, waarna deze zich gaarne onverwijld met U in 

verbinding zal stellen teneinde in de gerezen moeilijkhede 
te voorzien • 

. Ik moge U verzoeken de burgemeesters in Uw gewest 
terzake in te lichten. 

De Minister, 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN -• NR 32. AFD. Kabinet s .G. 

BETREFFEN DE 'S-GRAVENHAGE, 2 December 194 9. 

uitvoering van het K.B. 

van 8 Augs .1949 ,nr. ::,1 ,.. EN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 
NUMMER VAN DIT SCl-;iRIJVEN TE VERMELDEN 

Bij)_.: 1. 

® 9453 - '48 

G.mIBIM. 

Hierbij heb ik de eer U mede te delen, 
dat ik het noodzakelijk a oht, dat. ik door bemidde 
ling van de Secretaris-Generaal van mijn Ministe
rie, nauwkeurig, omstandig en geregeld op de 
hoogte wordt gehouden van de functionnering en het 
optreden van de B.V.D.

In verband daarmede moge ik U verzoeken 
te willen zorgdragen dat mij op elke eerste dag van 
de ma.and door tussenkomst van de Seoretaris-G�neraal 
aen schrirtelijk verslag bereikt,' houdende e-e.n zoda 
nig overzicht, dat ik mij een duidelijk beeld kan 
vormen van� 

le. hetgeen Uw dienst verricht ter uitvoering van 
artikel 2, eerste lid, onder a t/m e an van ar
tikel 5 van het boven in ma.rgine genoemde K.B.; 

2e. hetgeen door Uw dienst en andere instanties 
wordt verrich� ingevolge de artikel"en 30, 31 en 
32 van het K.B. 

In dit overzicht zoude ik gaarne ver
werkt zien welke van belang zijnde maatregelen Uwer
zijds zijn or worden getrorfen, welke moeilijkheden 
zich daarbij eventueel voordoen en welke de resulta
ten (ook negatief) van die maatregelen zijn. 

De Heer Hoof'd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

J"avastraat 68. 
's-G r a v e n  h a  ge. 
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Het vorenstaande laat onverlet de wekelijkse. b.�!"'. 
sprekingen welke de :-. seoretarls-Ganëràa1'' met ·u. ·. 
pleegt te houde n. · 

.:· .· .. ·.: ,
· ten an4er belangrijk punt is de'dtstr!.1-

butie en verV1erking va� d6 gegevens (ert1kEO. 3• ..... 
tweede ·en der�e lid van. het. K.B�). . ·. , . .. 

'· . t' . '· .. : •:;.: . .. ,· ' ' . . ( '
. .Dt mn.·mi.1. aanvankelijk niet aan de in-

druk onttrekken,' dat da B.V .n. teveel op, zijn ge-. 
ge\l'ens "blijft .zitten"-• ·,:.Ik wil ·er, 64' nad�k OP.� ... 
leggen. <lat .. C\_,e B"v .n .• :m.1. geen. endei-e· te.ek h.•�� 
dan ·gegevens.:,e. T�rzamelen en· de. Regerini.f en mi• : ... 
ö.ere autoriteiten 1n te l.iohten en door odv1ezan 
voor 'tE: 11oh:ten'� .. : '.I:3nigerle1 verantwoordelijk-
heia voor het· b'i:!ll:.id dat Regering an autor1te1 t.en , , 
al of niet met ·gebruikmaking van de. dóar Uw. Dieilst;}_,., _.
verstr ektG ,!nJ. ioht1ng�n, en· �C,.V1ezen Î VO'er·m··. ·,«raagt: ; .,,
het noord ,-van d.e B.v .n •.. niet .• · Het· 1a �j · b�kem\• ·· 
dat u er prij e op stelt z iah- persootU.ijk. 

,9' : MJnt,:- . 
ters en. nutor1'te1ten.·te wenden ··en 4an Gok ··41enover•· ,, 
aenkornstig ·handelt.·.· .nc wil hiertegén ·ge·an··bezvràer -
rr..a.ken�, doch ànderzijds zou .ik gaarne zien. dat U 
m1j ot de seoretar:f.s-Generaal van mijn Departement 
staeàs en nauwkeurig volledig er van op de hoogte 
houd:t., welke 1n11eht1ngen en adviezen U Qf', Uw Die�t 
s.an�derden heef't v.arstrekt. · D e  duidelijke str•ek• -·
king vtu1 art1k Ell 3 van het,.K.B. is ·tóo\� dat al, der
gelijke aangelegenhed® O.Vl!lr: m1-j' l�tni, dan wel, b1j 
af'wez1clie,1d ot' verhindering van mij·, over de Secre
taris-Generaal ve.n mijn M1n1eter1e. 

ll< zal daarom gaarne zien ; dat ter uit• 
voeri� ven artikel 3, derde lid, van het K.B., een 
formele besoh1kk1ng .door mij zal worden genomen , 
houden!1e een dooltre:rfende en volledige opsomn1ng 
van de in a_anmerkine komende overheidsorganen � 
-aic.:;nsten. Do 11jst welke de Heer CràbbeJlldam enige
tijd geleden ten Depnrt$mente heeft argegeven lijkt
mij niet aan dit criterium te voldoen; aangezien
zij enerzijds niet volledig is en anderzijds nemen
bovat, welke

1 
naar het mij voorkomt, niet �erzake 

doen. In dlt verband wijs 1k er tevens op. dat de
Commissarissen der Kon1ng1n herhaaldelijk hebben
doen blijken er prijs op t.e stellen, dat z·1j door· 
d·e B .v .D. warden ingelicht. U zie b.v" de 1n at
aohritt hierbij gaande brief' van de Comnissaris der
Koningin in de pr�vincie Friesland� z1j het dat de
ze brief die destijds ondershands 1n arsohrirt
aan Uw d1enet werd doorgezonden, reeds mesr dan een
jaar oud is. Doch 
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Doch ook in de laatste tijd wordt deze wens ge
hoord. Het wil mij voorkomen 4at de B.V�D. er 
goBd aan zal àoen , modo tegenover de Commissa
rissen dar Koningin, die ten opzichte van de 

.handhaving van de openbare orda en rust en de 
veiligheid van de staat �uan uitermate belangrijke 

· ·-zij h�t vaak indireot'cï..;.· .. inV'l.oed -uitoefenen ,
zijn rendement te b�ij zen •

. : ; Vervolg6Ils moge ik U verzoeken m1j of'
de Secrc·caris-Generaal van mijn Departement gere
-e�lct en nauwkeurig op de hoogte te houdan van het
verloop van en het verhandelde in· de vergaderingen

:� .··van di:J · Commissie va.x1, Co<)rd1nat1e. :. . '. · · · - ·

Tenalotte moge ik U m�ledelen, dat het 
rr:.1. ao nbeve1111g .verdient,· .dat Uw ambtsu1toef'en1ng · 
aan· ean instructie w�dt ·gebonden. , Ook voor u pèr• 
soonlijk lijkt miJ dit ·aangenamer. Ik nodig U · 
d.aarom uit voor een t'ier�el1jke' instructie een ont
wèrp· op te stellen en dat ·ae.n· mijn oordeel te on-·
derwerpen. , , ., . · , . l 
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DE MINISTER VAU BINNENLANDSE ZAK]N, :;:·.:--

. r , ... 

Voor de M1Jl1ster: · 
. : .. DH S.ECRLJr� lS-GENERAAI., 
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�MINlt1'11ERL� VAN Bnm�NLA..'NDSB 7..AKL'N.

(Bijlage bij schrijven van 2 Deo anber 1949 · 
nr. 32. Kabinet s.o. ) 

A F S C H R I F T. 

Leeuwarden, 11 Ootober 1948. 

-

. C OM1USSABis DJ)R KOIUJ'.TGIH 
1n de 

J P.OVINC IE FR!}I.:':J!AtiD. 

Kabinet nr. 2. 

In zijn politierapport .over ö.e rm.and Sep
tember chH3l t de burgerueeHt er van \'Jeotatell:lngwerr m:i.j hat 

. volgende mede: 

. "Mij was Yertrom;elijk medegedeeld (lat in 
deze gemeente (Wolvega) VGrbleer een persoon genoamd 
J. Robert!, uit ·Amei•ika afkomstig. Hij zou contact
gezocM; hebben mat .. in d� gèmeente · wonende leden van
de C.P.!�. Hij PJ::li' geen gevólf,;'aa.!î mtjn oproep om
zich te melden voor insohrijvi11g 1n hat vreem<1el1n
ganregister. Daar het oij ter ore kwam, dat h1j zioh
naei.r PJnst€rdam zou begeven heb 1k de· adjudant -groeps•
commandant van politie gevraagd an de commissaris van
Politie, cher·van het huraau inlichtingendienst, hier
van op de hoogte te stallen. Rooe!•t1 ia door àe poli- '
tie dezer gemeenta st,Nds gevolgd. Hij droeg op de re- J
vers Vt:Jl zijn jas een sp.eldje, rond van malel en blauw
van kleur met wit opschrift "Wallaoe�8".

. . BlijkEins mij vertrouwelijk toegezonden 
· rapport van de hoordeommissaris van politie te Amster
dam, is Roborti ook de.ar gevolgd. Hij vervoegde zich
daar o.m. aan het r,.antoor yan het dagblad De Waar heid
·alnmede aan het bureau reohtab1jstand van de E.v.c •

. Vertrek an aankomst van JI.M- de Koningin werden door
ham gtdegeslagen. Roba1•·t1 is inmid.deis (via Antwer-. 
pen) naar Amerika. vertro�en.n

· 
Tu: meen goed te doen deze aangelegmheid 

ter ltennis von Uwe :r;:x:oellent1e te brengen, evenals de 
volgenda mededeling in het poi1t1erapport van de burge
meester van Opsterland: 

Aan Zijne E:xoellentie de Minister van 
Binnenlandse Zak�n, Afd. o.o. en v.



0De laatste t!jd kwam het ankele malen \r0or, 
dat hc't Behearsinstituut een @:gwaa:::-mer1ct af'schrif't 
vroer,: van een aan .sen '!)eJ:Xrnld p a�soon verleende 
or to "<H'1"1ana,.1 verbl1Jt·svergunning. Het l)etror 
dan personen, die wegens hun houding in de hez•:--t
t1ng als v:1jandelijl{ onderdnan dienden te ,vo:rd(jn 
bûsohouwtl... Omt1"cmt deze p8l'son 611 wal' en nL'hisr 
op dat punt geen gegev�na bekend, zodat aan het 
v�:rzoek ni6t kon. word�n voldaan • 

.t,V:::nzo 1s het voort7.ei.:o.nen, d,".J.t ·nan clerr.re
li,jke J.)è.I'SOîH?ll en î)iJ'SO!l. ml; BErn whi bij. @'<:·::r_0 eci.l
te.li,j,�ü uitspraak .in ,;r�rbanii li:et ·hun houdinf" 
tijdens d_; bezcttin(; htt actiEf' €'n p!.iss16i' k.i�s�· 
recht we:rll ontzegd, b:tj de J.a�ts't f'l".hou<l"'n ver-
kie:3inRen een oprof:p' "Werd toege,:;on,'1�..n ot1 hun st.�m · 
uit ·te hri:;l::tgan, ()Dldat de vare1ato geeevrms nlhier 
n:ï.e·t bek,md waren. 

Doo1• Gen E:n nnaer knn. ik ni;J niet aan oe 
�·1dJ.•uk ont trc!·;k,;!11, dat rf<:, b�1richtr,:.€vin�. op a eze 
�u11t �n t..:. w Jns 0.1.1 overle.8t". 

. Ook m·1nr m1jn mening, staan a.e hit:ir bodcG1.
de gcg.venri , .alsm·�ac de biJzonderha 1 àn omtrent perso.;,. 
nen die ·hehorc-rt tot· e:r.trem5.Aiiisoh�. gl"oen.u•inRen, waa1�-, 
omtren·t cl8 c.v.n. gef(cv1na ver?.amelt, 1n·onvoldoende 
mate tGr b�-isch1kk1ng van de bur�emeesters, terwijl 
ik zel:r hoeg·.;na.amd niet word· ingelioht. 

De Commissaris der Koningin 
in d� prov1no1è Frie.91and , 

w.g.:· H"P.Linthorst Homan. · 
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MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 
's-Gravenhage, 24 Februari 1950 
Javastraa.t 68 

No.:j,q 80559 
Bijl.: div. 

r, 

r -

VERTROUWELIJK. 
------------

Naar aanleiding van het mij onderhands toege
zonden, aan Uwe Excellentie gericht schrijven ven de 

. Minister van Justitie van 23 Januari 1950, Afd.l'olitie
No "A 76/ 49 Geheim, heb ik de eer Uwe Excellentie mede 
te delen, l_dat tegen de regeling door Uw .Ambtgenoot 
voorgesteld in de 2e alinea van zijn evengenoemd schrij
ven dezerzijds geen bezwaar besta.à.t. Eventueel zou in 
Uw aanvullende circulaire voor de Commissarissen va'l 
de Koningin de ten aanzien van dit i,unt voorgenomen 
regeling kunnen worden aangekondigd� 

De 3e alinea komt tegemoet aan Uw denkbeeld om 
op de duur politieambtenaren tot onbezoldigde ambte
naren van de B.V.D. à.an te stellen, doch de individu�le 
aanwijzing van bepaalde personen bij de Rijkspolitie 
op het laagste ambtelijke niveau doorkruist het door 
U ingenomen standpunt ten opzichte van de Gemeente
politie p waarbij immers de Corpschefs en niet de indi
viduêle agenten vàn Politie zijn aangewezen. 

Uit mijn besprekingen met Comnissarissen der 
Koningin is wel gebleken, dat vele Burgemeesters in 
Rijkspolitie-gemeenten zich ernstig ongerust ma.ken 
over het feit, dat zij door de in hun gemeente gesta
tionneerde Rijkspolitieambtenaren geheel buiten het 
werk, dat er in de gemeente ten behoeve van de B.V.D. 
geschiedt, zullen worden gehouden, bbk wanneer dit 
werk rechtstreeks te malcen heef.t met de handhaving 
van rust en·orde. 

Er zal dus moeten worden gezocht na.ar een con
structie, waarb:ij de B.V.D. de meeste kansen kr:tjgt 
om de locale politiefunctionarissen er van te deo� 
dringen dat zij bepaalde zaken zeer zeker aan hun 
Burgemeesters zullen moeten mededelen. 

Het eveneens in de 3e alinea van het schrijven 
v-an de Minister van Justitie aangevoerde argument,
dat het ambt en de omvangrijke arbeid van de Districts
oonmandanten niet toelaten, dat zij zich zelf belasten
met het werk, dat U meende dat van ben verwacht kan
worden, geldt natuurlijk in nog grotere mate voor de
Corpschefs van grote gemeenten. De vraag ia niet in
de eerste plaats wie het werk in feite doet, doch wie
de verantwoordelijkheid moet dragen in een zeker r�on
voor de behoorlijke uitvoering van een bepaalde taak.

AAN: 

Zijne E:lccellentie 
de Heer Minister van Binnenlandse Zaken, 
te 
' s-G R A V E N H A G E. 



1 STERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN VERTROUWELIJK. 
ervolg op schr.No.80559 dd.24-2-50 aan ZAE.de Min.v.Binnenlandse Ze.ken. 
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En dan komt men in deze gedachtenga.ng vanzelf tot de 
oplossing, dat de Districtscommandanten de krachtens 
Art. 4 van het X. B. van 8 Augustus 1949 aangewezen 
ambtenaar behoort te zijn. Het lijkt mij ook veel ge
makkelijker met de Distriotseomma.ndanten tot overeen
stemming te komen over een bepaalde gedragslijn ten 
opzichte van de Burgemeesters dan met de plaatselijke 
wachtmeesters. Wil men bovendien een bijesnkoms hou
den met alle voor het B.v.n.-werk verantwoordelijke 
au tori tei ten dan kan met niet na.ast de C-orpschefs van 
Gemeentepolitie een aa.�taJ. wachtmeesters uitnodigen. 

De opmerkingen in de 5e alinea van de brief 
van de Jv'Iinist:er van Justitie gemaakt, moeten op een 
misverstand berusten, aangezien in de sfeer van de 
:e. v.n. uiteraard alleen sprake is van inlichtingen 
omtrent politieke antecedenten. Deze inlichtingen be
tref�en geen strafrechtelijke anteoedentén en worden 
doorde politie niet verkregen in haar hoedanigheid 
van opsporingsambtenaar. Met net werk voor h�t ver
krijgen van inlichtingen betreffende politieke ante
cedenten wordt dan ook in geen enkel opzic.ht het ter
rein van het opsporen van strafbare �eiten betreden. 
Dit geldt ook voor de Rijkspolitie, maar bovendien 
is de Rijkspolitie te dezen aanzien belast met werk
zaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheids
dienst, welke rechtstre�ks verband houden me� de in
gevolge het-bepaalde in art; 2 onder c. van het K.B. 
van 8 Augustus·l949 aan deze dienst opgedragen taak. 
De te dezer zake best'eande wettelijke regeling verzet 
zich m.i. dan· oolc tegen de conclusie dat op dit stuk 
ten aanzien van. de Rijkspolitie een taak voor de 
Minister van Justi�ie zou zijn weggelegd • 

Tegen ee.n ruimere omschrijving van de ver
plichting tot het inlichten van de justitiële aut-ori
tei ten, waarover in de voorlaatste alinea van het 
schrijven van Mr.Wyers wordt gesproken, bestaat dezer
zijds geen be-zwaar, doeh dan alleen met een beroep 
op de voor opsporingsambtenaren uit het Wetboek van 
Strafvordering te dier zake voortvloeiende verplich
tingen {artt. 141, 152, 153, 157 en 158). 

Al.leen voor het geval door U onverhoopt het 
voorstel van de Minister van J'usti tie zou word.en 
overgenomen om niet de Districtscommandanten van de 
Rijkspolitie als ambtenaren bedoeld in Art.4 van 
het K.B. aan te wijzen, maar lagere politieambtenaren, 
die geen hulpoffieier van justitie zijn, zou de des
betreffende lSe alinea van Uw circulaire van 15 Sep
tember 1949'voor een herziening in aanmerking komen. 
Echter zal in dat geval de verplichting om het open
baar ministerie in te lichten verzekerd zijn door hun 
op art. 158 Sv. gebaseerde verplichtingen als opspo
ringsambt-enaren ten opzichte van de betrokken hnlp
officier van justitie en zal een beroep op a.rt. 162 
Sv. om aan deze verplichting te herinneren achter
wege kunnen blijven. 

Art.162 



.. 

Art.162 sv., dat de Minister van Justitie mede wil 
zien aangehaald slaat immer op de verplichting van 
ambtenaren, die kennis bekomen van een stra.:f'baa.r feit. 
met welks opsporing zij niet zijn belast. 

De 15-e alinea van�oirculaire van 15 Septem
ber 1949, waartegen zich he� zojuist gememoreerde 
bezwaar van Mr. ers richt, handelt over politieambte
naren. Trouwens de hele circu1aire regelt uiteindelijk 

.de verhouding van politieambtenaren tot andere instan
tiese In dit verband doet het zeer vreemd aan om op
sporingsambtenaren, want dat zijn zij {in elk geval 
practisch) allen, er op te wijzen dat zij moeten 
kennis geven van een strafbaar fit met de opsporing 
waarvan zij niet belast zijn. 

Men moet m.i. Mr. Wyers niet volgen op het p a.d 
dat hij aan .het slot van de 6e alinea van zijn schrij
ven betreedt door nl. ee.n interpretatie - en dan nog 
liefst een ruime - te geven van het Wetboek van Straf
vordering. 

De Justitie teeft recht op s�ipte naleving van 
de bepalingen omtrent hulpofficieren en opsporings-· 
ambtenaren in het algemeen en daarop zou wellicht 
nogmaals door Uwe Excellentie kunnen worden gewezen. 
Elke politieambtenaar heeft een opleid1.ng gehad, waar
bij zijn verplichtingen, iTOor'tvloeiende. uit he� Wet
boek van Strafvordering, hem zeer duidelijk worden 
ingeprent'"' Het moe·h voldoende zijn daama.n nogmaals 
te herinneren. 

Voor het doorgeven van de klachten bedoeld in 
de laa:tste alinea van het sc.hrijven van de Minister 
van Justitie houd ik mij aanhevolen.· a a Een beroep op de artt. 67-, 137-, en·l47 is een
verkapte poging van Justit±ezijde om de verslagen 
van alle politieke vergaderingen in handen te krijgen 
onder h&t motto dat er gedurende de vergadering wel 
eens een misdrijf kon zijn gepleegd. Wanneer de Jus
titie meent, dat de ter vergadering aanwezige opspo
ringsambtenaren011er het alge-meen onvoldoende·aandacht 
schenken aan eventuêle misdr�jven dan kunnen zij 
zich tot de bevoegde autoriteiten wenden om·de op
sporingsambtenaren op hun �licht te doen wij�en. 
Aan de opsporingsambtenaren zal echter in eerste in
stantie dienen te worden overgelaten om te beoordelen 
of er enige sprake is van een strafbaar feit. Dit 
is de normale gedragslijn ten aanzien va.11 alle andere 
strafbare feiten en er bestaat geen aanleiding om 
ten aanzien van vergaderingen daarvan af te wijken. 

Het Hoofd van de Dienst, 

Mr.L" Einthoven 
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DEPARTEMENT VAN BINNENLANDS 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN NR. 46 AFD. Kabinet S.G. 

BETREFFEN DE 'S-GRAVENHAGE, 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, OE DAGTEEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN. 

31 Januari 

Hierbij zend ik U het antwoord van de Minister 

1 e,A.50. 

van Justitie naar aanleiding van de circulaire van Minister 
Teulings van 15 September 1949, no. 27 Kabinet S.G., hem toe
gezonden bij schrijven van 26 October 1949, no. 28 Kabinet S.G. 

Wellicht k unnen wij na nadere afspraak overleg plegen 
omtrent de wijze, waarop door de Minister van Binneil.andse Zaken 
zal kunnen worden gereageerd. Ik teken hierbij aan, dat in ver
band met dit schrijven dezerzijds het verzenden van de circulaire 
van 23 Januari 1950. no. 45 Kabinet s. G., w.elke mede hierbij 
gevoegd is, nog even is aa.ngeho uden. 

AAN : 

De Chef der Afdeling Openbare Orde 
en Veiligheid, 

Namens deze, 

J/J-1:----
-

(Mr. s. Kloosterman). 

het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-GRAV:l�NHAG•. 

@ 5617 • '41 



AFSCHRIFT.
E.A. 

MINISTERIE VAN JUSTITIE
Afdeling Politie
Bureau Kabinet 

's-Gravenhage, l3 Januari 1950

No. A 76/ 49 Geheim

Naar aanleiding van Uw schrijven van 26 October
1949, No. 28, Afdeling Kabinet S.G., waarbij mlJ 
werd toegezonden Uw circulaire van 15 September 1949,
gericht aan de Commissarissen der Koningin in de 
onderscheidene provinci�n, meen ik te moeten beginnen
met U te zeggen, dat ik het betreur, dat niet vàbr 
het verzenden van die circulaire met mij overleg is 
gepleegd, omdat dan weliicht enkele passages uit die
circulaire anders hadden kunnen zijn geredigeer·d en 
zou kunnen zijn voorkomen, dat ik thans achteraf te
gen sommige onderdelen daarvan bezwaren moet aan

�p

( Vooreerst meen ik onder Uw aandacht te moeten breÎ-
gen, dat bij hetgeen is gesteld in de eerste alinea op 
bladz. 3 (aanvangende met de woorden: "Voor het overige")
is uit het oog verloren, dat volgens artikel Y.3 van het 
K.B. het aan máj is te regelen hoe de voor de B.V.D. 
belangrijke gegevens, waarover het Openbaar Ministerie, 
de Procureurs-Generaal als fungerende Directeuren van 
Politie, korps Rijkspolitie en de bijzondere ambtenaren
van Rijkspolitie bij de vervulling van hun taak de be
schikking krijgen, aan de B.V.D. zullen worden doorge
geven. Ik stel mij voor deze aangelegenhe�d aldus te 

-1 regelen, dat de mededelingen, verkregen door het Open-
! baar Minist-erie, d-e Procureurs-Generaal als fungerende 

Directeuren van Politie en de· bijzondere ambtenaren van 
Rijkspolitie zullen worden doargegeven door de Procureurs
Generaal, terwij_l de inlichtingen, verkregen door het 
korps Rijks9olitie met het oog op de vereiste spoed door 
de Districtscorrnnandanten rechtstreeks aan de betrokken 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden medegedeeld 

\ met doorzending voor het vereiste toezicht van een door-
. � sl aan de Procureur-Generaal_:] 

��. Voor wat de regeline, gegrond op artikel_Î betreft, 

AAN

-� I" dat berp van artikel 3l, onderscheiden meet worden, 
wil het mij voorkomen, dat het minder gewenst is de uis
trictscormnandanten der Rijkspolitie aan te wijzen als 
ambtenaren, bedoeld in artikel:), De volgens artikel l 
aan te wijzen ambtenaren zullen bepaalde werkzaamheden 
moeten verrichten, bepaalde opdrachten moeten vervullen
voor de B. V.'J., zulks onder verantwoordelijkheid van de
betrokken Minister, c .q_. van het betroldrnn orgaan. Het 

, ambt en de omvangrijke arbeid van de Districtscommandan
ten en de leiding, die zij aan hun onderschikten moeten 

geven

Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken. 
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geven, Ja ten niet toe, dat zij zich zelf met dit werk 
belasten. In overleg tussen U en mijn Departement zouden 
.bepaalde personen bij de Rijkspolitie met het werk voor 
de B.V.D. kunnen worden belast. De Districtscommandanten 
zouden wel de centrale figuren kunnen zijn, door wier be
middeling de rappo�ten of mededelingen van voor de B.V.D. 
werkzame ambtenaren van de Rijkspolitie aan de B.V.D. 
zullen worden doorgezonden. Daardoor zal mede worden be
vorderd, dat de Districtscommandanten toezicht kunnen 
blijven houden op dat persona-el en hun dienstprestaties. 

Zoals mîj bij een bespreking met U reeds is gebleken, 
acht ook U het voor de hand liggend, dat afschrift van de 
doo;r de Districtscommandantert aan de B.V.D. toegezonden 
rapp�rten en i�cbtingen zal worden gezonden aan de Pro
cureur-Generaal

�
Enige ongerustheid heeft bij mij verwekt de medede

ling in alinea 2 op bladz. 2, dat h et in Uw voornemen ligt 
nader te regelen het geven van inlichtingen aan bepaalde 
personen door de politie aan particuliere bedrijven en 
instellingen. Ik vrees, dat Gij U daarmede zoudt begeven 
op een terrein, dat zowel voor vmt de Rijkspolitie als 
wat de Gemeentepolitie betreft, tot mijn competentie be
hoort voor zoverre het hier zal gaan over inlichtingen 
door de politie verkregen in haar hoedanigheid van opspn,
ringsambtenaar of over inlichtingen betreffende strafrech
telijke antecedenten. voor wat de Rijkspolitie betreft, 
zou ook de regeling van het verstrekken van inlichtingen, 
die op andere wijze verkregen zijn, mijn taak zijn. Ik 

'1ben echter gaarne bereid omtrent tegelingen als hier be
doeld met U nader overleg te plegen. 

c- Ik nam kennis van de aansporing in de circulaire dat
de voor de B.V.D. werkzame ambtenaren, indien hun van een
strafbaar feit blijkt, zonder enige restrictie en onver
wijld het Openbaar Ministerie hebben in te lichten. Ik
merk hierbij op, zulks in verband met de door mij ten
aanzien van artikel 4 voorgestelde wijziging, dat de be
trokken ambtenaren niet steeds hulpofficieren van Justitie
behoeven te zijn en dat hun verplichting tot het geven van
bedoelde inlichtingen màde kan berusten o:p het bepaalde
in artikel 162 Wetboek van Stravordering. Het is, naar
mijn mening, wel gewenst dat de in de circulaire gegeven
opdracht, nog wat wordt verduidelijkt. Vooreerst omdat
zij ruim zal moeten worden opgevat in dien zin, dat niet
slechts als vaststaat, dat er een strafbaar feit gepleegd
is doch ook in alle gevallen, waarin de mogelijkhe id be
staat, dat een bepaalde gedraging als strafbaar zou kunne1
worden beschouwd, het Openbaar Ministerie moet worden in
gelicht. Het NR Openbaar Ministerie is imme:rsde instantie
welke te beslissen heeft, of er termen voor strafvervol
ging of voor een daartoe leidend onderzoek aanwezig zijn.

Voorts 



Voorts bereiken mij klachten, dat soms de gegevens, 
die aan het Openbaar Ministerie worden doorgegeven, zo 
summier worden gehouden, dat een beoordeling, of er van 
een strafbare handeling spraJre is, niet wel mogelijk is. 
Speciaal van belang zijn de gegevens betreffende verga
deringen met het oog op de hantering door het Openbaar 
Ministerie van de artikelen 67a, 137a en 147 van het 
Wetboek van Strafrecht. 
Ook hieromtrent zal, naar ik vertrouw, nader overleg 
tot een bevredigende regeling kunnen leiden. 

de Minister van Justit ie 

w.g. Wyers.



INIS'rERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 's-Gravenhage, 20 Januari 1950. 
Javastraat 68. 

No.: 77779 

AAN 

VERTBOUWELIJI: 

Met verwijzing naar Uw schrijven van 12 Januari j.l. 
No. 42 Ard. Kabinet S.G., heb ik de eer Uwe Excellentie 
mede te delen, dat de daarbij aangeboden nieuwe concept
circulaire voorzien van mijn paraaf gisteren op Uw depar
tement 1.s overhandigd aan Mr. s. Kloosterman, bij welke 
gelegenheid Mr. van Maanen van mijn dienst het, in de 
derde en vierde alinea van Uw in hoofde dezes aangehaal
de brief, bedoelde geschilpunt mondeling met de Heer 
Kloosterman heeft besproken. 

Uit hetgeen mij omtrent dit gesprek is gerapporteerd 
blijkt mij, dat het bedoelde geschilpunt is terug te 
brengen tot een misverstand voortvloeiende uit de in de 
correspondentie gebezigde terminologie en dat e� in 
wezen geen meningsverschil bestaat omtrent de taak van 
de B.V.D. en wel in die zin, dat de B.V.D. op precies 
dezelfde wijze en in dezelfde omvang als de voormalige 
c.v.n. de bevoegdheid en ook de verplichting heeft om
alle gegevens betreffende de onderwerpen genoemd in art.
2 van het K.B. van 8 Augustus 1949 te verzamelen en in
onderling verband te brengen en daarover aan de Regering
te rapporteren, met dit verschil alleen dat de c.v.n.

diende te rapporteren aan de Minister-Prasident en de
B.V.D. aan de Minister van Binnenlandse zaken.

Voor wat betreft de c.v.D. vond deze· taak haar 
omschrijving in art. 3 van het K.B. van 9 April 1946. 
Door de in art. 3 voorkomende verwijzing naar art. 2 
bleef ook de bemoeienis van de c.v.D. beperkt tot de in 
dit laatste artikel genoemde onderwerpen en werd aan de 
bestaande inlichtingendiensten, Wier bemoeienis zich 
over andere onderwerpen uitstrekte,J een onafhankelijk 
bestaan gelaten. De c.v.D. miste dan ook elke zeggenschap 
over de andere inlichtingendiensten. 

Met deze opmerkingen moge ik volstaan om er mijner
zijds toe bij te dragen om het in Uw. brief bedoelde mis
verstand te voorkomen. 

Het Hoofd van de Dienst 

Zijne Excellentie 
de Heer Minister van Binnenlandse Zaken 
te 
's-GRAVENHAGE. Mr. L. Einthoven. 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

•s-Gravenhage, 19 September 1950
Javastraat 68

No.: M 93035
Bijl.s div. 

. AAN :

VERTROUWELIJK-PERSOONLIJK 

Amice, 

Naar aanleiding van .je brief van 15 dezer het volgende: 

"'Ik zou bij een wijziging van de redactie van de eerste 
alinea. op pagina 4 van het overgetikte concept bepaald niet 
verder willen gaan dan een vermoeden van strafbaar feit. Daar
aan nog toevoegen een aanduiding van een strafbaar feit ga.at 
mij bepaald te ver en bovendien is een dergelijke begripsom
schrijving mij te vaag en daardoor niet wel hanteerbaar._

Tegen je suggestie om in de bedoelde alinea alleen te 
spreken over de ambtenaren van de Rijkspolitie bestaat m.i. een 
formeel bezwaar, omdat hiermede het terrein van de Minister van 
JustiHe zou worclen betreden, hetwelk hem in art.33 van het K.B. 
met zoveel woorden. is voorbehouden. 

Ik wil echter gaarne mijn medewerking verlenen om in 
ruime mate aan de wensen van Justitie tegemoet te komen, zoals 
ik trouwens reeds bij het onderhoud met Mr.van der MiIµie ver
klaard heb, maar dan ook alleen voor wat betreft de door hem 
genoemde horizontale strook van twijfelgevallen. Ik meen daar
toe de weg gevonden te hebben, wanneer in de concept-circulaire 
12.• in de taakomschrijving van de :B.V.D. in de 3e alinea van 

het concept het preventieve karakter van de daar genoemde 
maatregelen duidelijker wordt aangegeven;· 

.E2.• in aansluiting aan hetgeen omtrent de mededelingsplicht 
van de betrokken ambtenaren tegenover de bestuursautori
teiten in de twee eerste alineae van bldz.3 van het concept 
ie gesteld met nadruk wordt melding gemaakt van een zelfde 
verplichting tegenover de justitie en de wens van de 
Minister om hun taak te deze opzichte ruim op te vatten, 
daarbij met name de ambtenaren van de gemeentepolitie te 
noemen. Aldus zal m.i. kunnen worden bereikt, dat de 
Minister een volledige erkenning geeft van de onvermin
derde verplichting van de krachtens art.4 aangewezen ambte
naren om zowel de bestuursautoriteiten als de justitiële 
autoriteiten volledig op de hoogte te houden van al dat
gene wat voor de uitoefening van hun taak, elk op het ter
rein van hun ambtsbemoeienis, va.n belang kan zijn. Het 
slot van de eerste alinea achter het woord "bestuurs
autoriteiten" zal dan moeten vervallen, maar in een andere 

de Hoogedelgestrenge Heer Mr.F.R.Mijnlieff, 
Chef der Afdeling o.o. en v. van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
te 
's-G R A V E N H A G E. 



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN VERTROlJWELIITK-PERSOONLIJK 

Vervolg op schr.No.93035 dd.19-9-50 aan de Chef der Afd"O.o. en v. Min.v.Binn-enl.Zaken. 

vorm in een nieuwe (derde) alinea moeten worden opgenomen. 
De voorgestelde wijzigingen heb ik in de bijlage dezes 
nader aangegeven. 

2.2.:.. de eerste alinea van bldz.4 van het concept zal dan geheel 
kunnen vervallen. 

Ik ben overtuigd, dat aldus met behoud van het princ-ipiële 
onderscheid tussen de taak van de B.V.D. en die van Justitie aan 
Justitie het volle pond wordt gegeven en dat alle aanleiding voor 
wantrouwen is weggenomen. 

'Het doaeier t dat îk bij je schrijven van 15 dezer ontving, 
zend ik je hierbij terug. 

Met -vriendelijke groeten, 
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, MINISTERIE VAN �:lföo�I 
INNENLANDSCHE ZAKEN 

H--4,.,. :,,� 1 

·-

Amice, 

'S-GRAVENHAGE, ... 1.:5 .Ssp.temb. f.,(D../rn,fl;,5..ü • j
l 

'-------· 

De Hoogedelgestrenge Heer 
Mr. L. iinthoven. 

Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst. 

's-G r a v e n  h a  g� 

Ik heb ons gesprek van gisterenmiddag 
met �r. v.d.kinne vastgelegd in een nota aan 
Prinsen, die ik hierbij voeg. Prinsen deelde 
mij naar aanleiding daarvan mede, dat hij er 
nu genoeg van heeft;9R �&B �j van een be
spreking tussen de beide �inisters geen heil 
verwacht en da.t h:1:-;j· daarom de cirqulaire uit 
wilde laten gaan, waarbij dan de passage be
treffende de krachtens artikel 4 aangewezen 
ambtenaren zou moeten worden gewijzigd. 

. Nu het zo gelopen is , voel ik er 
het meeste voor.geen onderscheid te maken 
tussen rtijks- en gemeentepolitie en dus de 
eerste alinea op pagina 4 van het overgetikte 
concept te wijzigen zoals in mijn nota aan 
Prinsen ongeveer is aangegeven. Mocht je er 
echter de voorkeur aan geven om uitsluitend 
te spreken over de ambtenaren van de Rijks
politie, daü vind ik dat ook best. 

Liou 



2iou je in het nieuwe conc'ept willen aangeven 
hoe je de redactie wilt hebben ? 

.De bedoelipg js dat de kinister van 
Justitie een afschrift van de circulaire 
wor�t gezonden, met de mededeling dat het 
overleg met van der Minne niet tot een vol
ledig resultaat heeft kunnen leiden, maar 
dat de Minister aanneemt dat hij met deze 
tekst, die wel in zeer ruime mate aan zijn 
wensen tegemoet komt, genoegen zal nemen. 
Ik voeg een dergelijk briefje iater wel aan 
het concept toe • 

. Gemakshalve houd"if h�t dossier bij 
elk9ar. Mag ik het met je antwoord spoedig 
wee� terugzien ? 

· �et beste groet,
C 

tt. ' 
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A F S C H R I F T 

De Heer Dr. Prinsen. 

De bespreking tussen Mr. van der Minne, Mr. Einthoven en 
mi@ heeft niet tot overeenstemming geleid. Na twee praten moest 
de conclusie zijn, dat de zaak aan de Ministers moest worden 
voorgelegd. Mr. v.d. Minne gaf toe, dat de P.G.'s in Den Haag, 
Den Bosch en Amsterdam niet overeenkomstig het K.B. handelden, 
maar hij schreef dit toe aan gebrek aan vertrouwen en was van 
mening, dat le. de nieuwe P.G. in Den Haag, Mr. van Gilse, in 
alle opzichten zou medewerken -een mening die ik deel- en 
2e. dat ook de heren Speijart en Van Dullemen hun verzet zouden 
staken indien zij door kennisneming van alle berichten van alle 
verbindingen in hun ressort de werkzaamheid van de B.V.D. konden 
controleren. 

Bovendien voerde hij aan het argument, dat de adviserende 
functie van de P.G. ten aanzien van de handhaving van de openbare 
orde het noodzàkelijk maakt, dat hij volledig op de hoogte is van 
de werkzaamheid der plaatselijke I.D.'s. 

Toen in de loop van de discussie het probleem zo gesteld 
werd, was er uiteraard geen redden meer aan. Ik had nog voorge
steld dat de passage waarom het gaat zou worden gemligeerd als 
volgt: 

-11De krachtens artikel 4 aangewezen ambtenaren zenden een afschrift
"var). de aan het Hoofd van de B.V.D. gegeven inlichtingen aan de
"Procureur-Generaal, fungerend Directeur van Politie wanneer er
"een vermoeden of zelfs maar een aanduiding is van een strafbaar·
"feit". (vertaling in kanselarijtaal van wat ik eerst noemde:

·wanneer er maar een luchtje van strafbaarheid aan· is); waarmede
Mr. Einthoven in principe zich wel kon verenigen, maar Mr. v.d.
Minne stelde dat dit op hetzelfde neerkwam, zij het minder juist
geformuleerd, omdat alles wat de B.V.D. onderzoekt een achter
grond van strafbaarheid kan hebben.
Hij kwam daarmede in tegenspraak met zichzelf, want bij het begin
der bespreking ging hij uit van een zij het onduidelijke scheidslijn.
Noch een beroep op het accoord van de Commissie Prinsen, noch een
v.erwijzing naar het K.B. en het Politiebesluit mochten baten.

Na de formulering die Mr.v.d. Minnex in een overigens in een 

prettige 



-2-

prettige verstandhouding gevoerde bespreking gaf, kan ik slechts 
adviseren het been stijf te houden en niet verder te gaan dan 
mijn bovenstaande redactie of de wens van de vorige Ministervan 
Justitie (doorgeven aan P.G. van inlichtingen van Rijkspolitie). 
Controle op de B.V.D. door Justitie is onaanvaardbaar en oc..; 
evenzeer, nog wel met het politievraagstuk op de achtergrond, een 
erkenning dat bestuur in wezen niets anders is dan uitvoering van 
de strafvoorschriften. 

De Chef der Afdeling o.o. en v.,

16 September 1950. 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

•s-Gravenhage, 4 September 1950
Ja.vastraat 68

No. i/-l 90979
Bijl. i div. 

AAN i 

VERTROUWELIJK 

Amice, 

Naar aanleiding van je brief van 14 dezer nr.451, afd.
Kabinet S.G. het volgende. 

Ik heb met zeer veel genoegen geconstateerd, dat het over
leg met Justitie nu zover is gevorderd, dat de herziening van de 
circulaire van 15 September 1949 haar eindstadium heeft bereikt • 

Helaas heb ik echter de {nadere) concept-circulaire niet 
kunnen medeparaferen, omdat ik principieel bezwaar heb tegen het 
daarin �oorkomend voorschrift, dat de krachtens art.4 aangewezen 
ambtenaren, dus ,!!!2. politieverbindingen, afschrift van de aan 
het Hoofd BeV.D. gegeven inlichtingen zenden aan de P.G.'s fgd. 
D.v.P.

De bereidverklaring van de Minister, vervat in punt 4 van 
zijn brief van 21 Juni jl. om over zijn bezwaar, steunende op het 
rapport van- de Col!l.lllissie Prinsen, heen te stappen ging niet ver
der dan de Rijkspolitie-verbindingen en wat de Rijkspolitie be
treft acht ik het voorschrift een lo.gisch gevolg van het feit, 
dat de P.G.'� fgd.D.v.P. ingevolge art.11 van het Politiebesluit 
1945 het gezag over de Rijkspolitie toekomt. 

1Vordt dit voorschrift uitgestrekt tot de Gemeentepolitie
verbindingen dan zal dit de erkenning inhouden, dat de bedoelde 
inlichtingen tot h�t terrein van de Rijkspolitiezorg behoren en 
dat de P.G.•s ter zake bemoeienis toekomt, wat ten ènen male niet 
kan worden aanvaard en principieel onjuist is • 

Met een dergelijk voorschrift zou volkomen worden terugge
komen op wat door de Commissie Prinsen is uitgezocht en voorgesteld 
en met de bepalingen van de artt.31 en 32 van het K.B.van 8 Augus
tus is beslist. 

Het is je bekend,. dat ik alle waardering heb voor de per
soonlijkheid van de nieuwe llirecteur-Generaal van Politie en dat 
ik voortdurend streef na.ar een goede verstandhouding met de P.G. 1 s, 
ma.ar deze omstandigheden kunnen en mogen m.i. geen aanleiding geven 
om nu maar het principieel onderscheid tussen het inlichtingenwerk 
van de B.V.D. en de Rijkspolitiezorg over boord te gooien en de 
P.G.•s in een terrein te betrekken waar hun wettelijk geen enkele
bemoeienis toeko�t.

Ik heb goede nota genomen van de "van de zijde van het 
Ministerie van Justitie" gegeven verzekering, dat de P.G.'s van 

de Hoogedelgestrenge Heer 1.lr. F. R. Mijnlieff, 
Chef der Afdeling o.o. en v. van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
te 
's-G RAVEN HA G E. 

,'C� �f--"1'� 



MINISTERIE VAN BINNFELANDSE ZAKEN VERTROUWELIJK 
Vervolg op schr.No.90979 dd.4-9-50 aan de Chef .Afd.O.O.en v. v.h.Min.v.Binnenl.Zaken 

deze gegevens geen gebruik zullen maken dan na overleg met het 
Hoofd B.V.D. Helaas is echter de verhouding tot de P.G.'e in de 
praktijk nog niet vsn die aard, dat ik het door de Minister in zijn 
brief van 21 Juni jl. ter zake uitgesproken vertrouwen ten aanzien 
van al.la P. G.' s ka.n delen. Ma.ar dit is niet de hoofdzaak./Hööfazaak 
en principieel is voor mij, dat de P.G.'s door toezending van af
schriften van alle voor de B.V.D. bestemde rapporten kennis gegeven 
zal worden van inlichtingen. waaromtrent tevoren vaststa.at, dat 
hun g.aen gelegenheid of bevoegdheid toekomt tot het treffen van 
maatregelen als bedoeld in art.32 van het K.B. en verder, dat het 
inlichtingenwerk van de B.V.D. volkomen afhankelijk-zal worden ge
maakt van de bereidheid van de P. G. 's om met de belEi.ngen van de 
B.V.D. rekening te houden en art.32 van het K.B. te interpreteren
en toe te passen op een wijze, welke d:e zelfstandigheid van de

• 

B.v. D. onaangetast laat, een zelfatandïgheid welke ook in a.:rt�2
erkenning heeft gevond'8ll in die zin, dat de B.. V.D. krachtens het
bepaalde in lid 2 uit eigen beweging, derhalve steunende op de hem,
buiten voorkennis van de P.G" 1 s, bereikte inlichtingen zich tot de
P,G.•s kan wenden met het verzoek om bepaalde maatregelen niet te
nemen.

• 

Ik kan het niet anders inzien dan dat door het voorgest-elde 
voorschrift de verhouding tot de P.�.'s volkomen scheef wordt ge
trokken. Immers terwijl met het bepaalde in de a:r.tt.}l en 32 voor 
de P.G.'s de verplichting is geschapen om met de belangen v.an. de 
B.V.D. rekening te houden, een verplichting welke door enkele P.G.'s
op zijn zachtst gezegd nog niet meer dan schoorvoetend erkend wordt,
zou da.a.rtegenover voor de gemeentepolitiever,bindingen in hun betrek
king tot d.e B.V.D. een nieuwe verplichting in het leven word-en ge
roepen, welke verre uitgaat boven de voor hen bestaande verplich
tingen uit hoofde van de Vreemdelingenwetgeving, het Wetboek van
Strafvorde-ring en het Politiebesluit 1945, zoals gesteld in de
4e alinea van bldz. 2 ven het concept voor de nieuwe circulaire . .. 

Het voorschrift wijkt dan ook stellig af va.n wat in deze 
alinea principieel is gesteld en de c�rclilaire zou door het opnemen 
van dit voorschrift na. deze alinea met zich zelf in strijd komen. 

Toegeven op dit punt, dat reeds principieel anders is ge
steld, zou niet ande-rs betekénen dan een loslaten van de aanvaarde 
principes, een ontnemen van d-e ba.sis, waarop het werk van de :B.V.D. 
rtist. 

Moeilijkheden zijn er genoeg en die zijn er om opgelost te 
worden, maar het komt mij volkomen onlo_gisch voor om nieuwe moei
lijkheden te scheppen, wanneer deze. principieel niet behoeven te 
worden aanvaard en vermeden kunnen worden zonder enige autoriteit 
in ha.ar gezag iets tekort te doen. 

Ik wijs tenslotte op de voor mij bestaande verantwoordelijk
heid ex art.5 van het K.B., een verantwoordelijkheid die ik onmoge
lijk zal kunnen dragen, wanneer alle voor de B.V.D. bestemde ge
gevens naar een instantie gaan ten aanzien waa..:rvan mij de macht 
en gelegenheid ontbreken om maatregelen voor de geheimhouding en 

� 



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN VERTROUWELIJK 

Vervolg op schr.No.90979 dd.4- 50 aan de Chef Afd.o.o. en v.v.h.Min.v.Binnenl.Zaken 

de veiligheid der personen a.ls bedoeld in art.5 te kunnen treffen. 

Resumerende moet 1k. je mededelen, dat ik mij op de boven
genoemde gronden op het standpunt stel, dat er tegen het opnemen 
van het besproken voorsch:t'if't, VOO:!' wat de gemeentepolitieverbin,
dingen betreft, onoverkomelijke bezwaren van principiële en prac- -
tische aard zijn en ik zie dus geen andere uitkomst dan dat het 
ove.rleg met Justitie wordt heropend om bedoeld voorschrift te be
perken tot de Rijkspolitieverbindingen. 

Met het concept bet�effende de kwestie Alkmaar tin het 
addendum behandeld, ga ik accoord. 

Een formele beschikking tot aanwijzing van de ambtenarén 
ex art.4 van het �.E. zal ik in voorbereiding nemen. 

1 et vriendelijke groeten, 



Notitie voor H BVD 

va.n Mr.van Maanen 

In punt 4 van de brief van B.Z. aan Justitie van 9 Juni '50 
wordt eerst met een beroep op het rapport Prinsen betoogd, dat de 
P.G.'s alleen aanspraakkunnen maken op afschriften en inlichtingen,
wanneer de inlichtingen- en veiligheidsdiensten stuiten op feiten,
waarbij de rijkspolitiezorg direct betrokken is.

"Daarom'', vervolgt de bref, "ben ik enigszins huiverig om 
de rijkspolitieverbindingen van de B.V.D. van al hun rapporten etc., 
ook wanneer de uitoefening van de rijkspolitiezorg - en dan met in
achtneming van art.155 Sv.(rapport aan de O.v.J. c.q. ambt.O.M.) -
daartoe geen aanleiding geeft, aan de P.G. te doen zenden. 

Nu echter van de zijde van Uw Ministerie de verzekering is 
gegeven, dat de P.G. 1 s van deze gegevens geen gebruik zullen maken 
dan na overleg met het H.BVD, zodat doublures en doorkruisingen niet 
te duchten zijn (vide·art.32 K.B v.8 Aug.) ben ik bereid over mijn 
bezwaar heen te stappen". 

Na deze bereidverklaring stelt de Minv.J. als redactie voor 
de desbetreffende alinea voor : 
-

---

11 De krachtens art. 4 aangewezen ambtenaren zenden een 
"afschrift van de aan het H BVD gegeven inlichtingen aan 
" de P. G. 1 s. Deze kunnen aan genoemde ambt.enaren mededelen, 
"dat toezending van bepaalde, door de P. G. 's aangeduide, 
"gegevens achterwege kan blijven". 

De Minister van Justitie maakt hierbij geen onderscheid tus-
sen Gemeente- en Rijkspolitieverbindingen en stelt zich dus blijk
baar op het standpunt, dat alle inlichtingen die door de politie
gerbindingen aan de BVD worden versteekt in beginsel "Rijkspolitie
zorg" betreffen met uitzondering van wat door de P.G.'s dan even
tueel nade� wordt aangeduid daartoe niet te behoren. 

Dat zal dus helemaal van de goedgunstigheid der H.H. P.G.'s 
afhangen en daar valt niet op te rekenen. Waar wel op gerekend zal 
dienen te worden is, dat de P.G.'s van alle inlichtingen afxschrift 
krijgen en dus ten aanzien van alle inlichtingen bestemd voor de 
B.V.D. gelegenheid krijgen zelf adtie te nemen en art.32 van het
K.B. v. 8 Aug. verkeerd te interpreteren en dat op een terrein het
welk met "Rijkspoli tiezorg 11

• niets te maken ra eft.
In verband hiermede zou dus aan Mr.Mijnlieff geantw ord 

moeten worden, dat er van een toegeven aan het voorstel van Justitie 
geen sprake zal kunnen zijn. 

Wat het concept-antwoord aan de C.d.K. van N.Holland voor de 
�J,µ'g.v. Alkmaar betreft, dan kan m.i. mee accoord worden gegaan. 
i'"'aiineer de inlichtingen gemeentepersoneel betreffen kan de Burge
meester er aanspraak op maken, dat de inlichtingen via hem naar de 
B.V.D. gaan.

30-8-50,
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DEPARTEMENT VAN BINNE'NLANDSCHE,..'� 
. . ��1-� 

1 ! 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN AFD. Kabinet S.G. 

BETREFFEN DE 

Cil:'culáil:'e 
'S-GRAVENHAGE, 14 Augustus 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT-SCHRIJVEN .TE_ VERMELOEN. 

,eJ50. 

VER'I1ROLJ'vVEL IJK • 

Amice, 

De (nadere) concept-cil:'culail:'e aan de 
Commissarissen der Koningin over de B.V.D., 
die ge destijds l:'eeds medeparafeerde, werd op 

'verzoek van Justitie nog aangehouden en gewijzigd. 
Daarom stuur ik je de stukken opnieuw voor mede
paraaf voorzoveer-de wijzigingen betreft. 

Justitie gaat dus accool:'d, dat alle distric�s
commandanten der Rijkspolitie als ambtenaren be
doeld in artikel 4 van het K.B. van 8 Augustus 1949, 
no. 51, (politieverbindingen) tot wederopzegging 
worden aangewezen. .,........__� 

Ten aanzien van het zenden van afsJhriften 
aan de Procureurs-Generaal wilde ik Justitie, gelet 
op de persoonlijkheid van de nieuwe Directeur
Generaal, Chef der afdeling Politie en op de betere 
verstandhouding van de B.V.D. tot de Procul:'eurs
Generöal maal:' toegeven. 

· Ten slotte moge ik nog je aandaJht vragen
voor de kwestie Alkmaal:', in het "addendum" behandeld. 

Gaarne spoedig lericht. Het overleg met Justitie 
heeft toch al zoveel tijd gekost. Wilt ge tevens een 
formele beschikking tot aanwijzing van de ambtenaren 
ex artikel 4 van het K.B. voorbereiden? 

Met 

( 1 
AAN : 

de Hoogedelgestrenge Heer 
Mr. L. Einthoven, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 

@ 5617 • '41 

- -

(Mr. F. R. l�iijnlieff). 
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AFSCHRIF'T 

.ADDENDUM 

Aan de Heer CdK in de provincie N.Holland 

Medez.: afschrift v.brief 
burg.van Alkmaar 
dd.14-7-50 • bij1age

Van de burgemeester van Alk.ma.ar ontving ik de 
in afschrift hierbij gevoegde brief dd. 14 Juli l?j� 
met bijlage. � 

Ik moge hierbij aantekenen, dat het verwijt �an 
de burgemeester aan het adres van de BVD mij niet j'1ist 
voorkomt. Vanzelfsprekend is, dat de BVD een verzo�k om 
inlichtingen over gemeentepersoneel richt tot zijn politie
verbinding ter plaatse, i.c. de Commissaris van politie. 

Van de verhouding tussen de burgeJm ester an ge
noemde politieverbinding (met name de door de burgemees
ter terzake gegeven instru.ctie) hangt af in hoeverre 
de burgemeester op de hoogte wordt gehouden. De bttrge
meester heeft dit zelf voor 100% in de hand. Indien hij 
van alle inliebtingen, welke de CvP aan de BVD verstrekt 
kennis wil dragen, kan hij dit geredelijk van de CvP 
verlangen. 

Dat de burgemeester in het onderhavig geval. wenste, 
dat de· gevraagde inlichtingen via. hem r.aar de BVD werden 
gezonden, acht ik terecht. Evenwel kan hij daarvoor de 
BVD niet in gebreke stellen •. 

Ik moge U verzoeken de burgemeester van Alkmaar 
namens mij in te lichten, onder verwijzing ook naar mijn 
circulaires dd heden no 45 Ka.b.S.G. en 15 Sept.1949 no. 
27 Kab.S�G. 

De Minister, 
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AFSCHRIFT VAN MINUTE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

AFDEELING Kabinet S.G. 

Vervolg op schrijven van 

27 Kabinet S.G. 

Betreffende B.V.D.

NO. 45 

's-GRAVEHHAGE, Augustus 1950 

Heren Commissarissen der Koningin 

VERTROUWELIJK. 
============== 

Uit de reacties welke ik ontving op mijn circulaire 
van 15 September j.l., no. 27 Kabinet S.G. is mij gebleken, 
dat verschillende Commissarissen der Koningin en burgemeesters 
beducht zijn, dat de organisatie van de B.V.D. te kort zal 
doen aan de positie, welke deze �toriteiten met betrekking 
tot de handhaving van de openbare orde en rust innemen. 

In dit verband meen ik goed te doen onder Uw aandacht 
te brengen, dat U ervan verzekerd kunt zijn, dat de B.V.D. steeds 
er voor zal waken, dat aan deze positie geen afbreuk zal worden 
gedaan. 

In dit yerbend wijs ik er op, dat de B.V.D. zelf slechts 
een klein centraal ambtelijk apparaat ran beperkte opzet en om
vang is, bela�t met het verzamelen en combineren van inlich
tingen, waarover de bestaande politiekorpsen (komen te) beschik
ken en voorts adviezen uitbrengt ·aan de- Regering en andere daar
voor in aanmerking komende instanties nopens de beveiliging van 
kwetsbare vitale overheidsdiensten en particuliere bedrijven 
{maatregelen tegen spionne.ge, sabotage, extremistische penetra
ties e.d.). 

Voor het verzamelen en completeren van informaties is de 
B.V.D. in hoofdzaak aangewezen op zijn verbindingen bij de
gemeente- en Rijkspolitie en de Kon.Marechaussee, die voor wat
de handhaving van de openbare orde en rust betreft staan onder
het gezag en de bevelen va.n d� burgemeester en in gevallen van
artikel 16, tweede lid van het Politiebesluit 1945, van de Com
missaris der Koningin. Principieel tast naar mijn mening - en
ik vertrouw, dat U dit inzicht deelt - de organisat&evorm van
de B.V.D. in geen.enkel opzicht de positie aan van de autoritei
ten van het binnenlands bestuur. Integendeel, zij sluit hierbij
geheel aan. Teneinde te voorkomen dat feitelijk het �ontact van
de B.V.D •. met haar plaatselijke verbindingen de positie van de
bestuurlijke gezagsdragers zou schaden, heeft de leiding van de
B.V.D. - ook reeds toen die dienst als c.v.D. onder de J,ünister
President en als B�N.V. onder het Militair Gezag ressorteerde -
bij herhaling aaa. de politieverbindingen op het hart gebonden,
haar ambtelijke verplichtingen t.o.v. de bestuursautoriteiten
steeds onverkort na te komen. Vandaar dat ik in de tweede alinea
van blz. 3 van mijn bovengenoemde circulaire er op heb gewezen,

dat 
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dat de burgemeester uiteraard tijdig en volledig wordt inge
licht, indien omsta.nügheden of invloeden, welke de openbare 
orde en rust zn zijn gemeente in gevaar kunnen brengen, warden 
onderkend. Retzelf'de geldt ten opzichte van de Commissarissen 
der Koningin in de gevallen als bedoeld in artikel 16, tweede

lid, van het Politiebesluit 1945� .Anderzijds is het begrijpelijk, 
dat allerlei onderzoeken en inlichtingen van incidenteel en 
ondergeschikt belang, welke tot de dagelijkse politiepractijk 
behoren, niet via de burgemeester c.q. de Commissaris der Koningin 
lopen. Dit is een zaak van beleid der plaatselijke politie
instanties, welk beleid geheel buiten de B.V.D. om gaat. 

Het komt mij voor, dat de geuite beduchtheid f zij het 
ten onrechte - mede voortvloeit uit het bepaal.de in artikel} 
van het thans vervallen geheime Koninklijke besluit va.tl 9 April 
1946, dat de taak van de·toenma.lige c.v.D. regelde en aan die 
dienst opdroeg met uitsluiting van alle overheidsorganen, 
-diensten en in overheidsdienst staande personen de inlichtingen,
welke door andere organen en diensten van departementen werden

verkregen, te verzamelen en in onderling verband te brengen.

Ik stel er prijs op vast te stellen, dat deze bepaling 
niet inhield, dat de C.V.D. de burgerlijke bestuursautoriteiten, 
met de handhaving van de open�e orde en ru.st belast, niet had 
in te lichten. Integendeel hadden de organen van de c.v.D-. de 
plicht zulks wel te doen. Slechts bedoelde het K.B. met deze 
bepaling een eind te maken a.an de verschillende inlichtingen
diensten, welke door allerlei instanties zonder enige co&rdinatie 
werden in stand gehouden. 

Principieel sta.at voorop, da.t het werkzaam zijn voor de 
B.V.D. in genen dele e.färeuk ka.n en mag doen aan de verplich
tingen, welk�e politie uit hoof'de van de gemeentewet, de in
structie van C:.e Commissarissen der Koningin, het Politiebes1uit
1945 en de plaatselijke en provinciale verordeningen tin op
zichte van de bestuu:.:sautoriteiten heeft evenzeer als zij die
uit hoofde o.a. VM. het Wetboek van Strafvordering , de Vreem
delingenwetgeving en het Politiebesluit 1945 heeft ten opzichte
van het Openbaar Ministerie en andere justitiële au�oriteiten.

Ten aanzien ·van de Commissarissen der Koningin, stel.ik 
mij voor, dat dez.e behoudens in de gevallen, bedoeld in artikel 
16, tweede lid van het Politiebes1uit 1945 doorgaans door de 
burgemeester worden ingelicht. Bovendien ligt het in mijn voor
nemen te bevordèren, dat de Commissarissen der Konigin geregeld 
mijnerzijds of door het Hoofd van de B.V.D. van allerlei ont
wikkelingen op de hoogte zullen worden gehouden. 

Mijn Ambtgenoot van Justitie heeft er mede ingestemd, 
dat a.lle districtscommandanten der RiJ"kapolitie tot wederopzeg
ging worden aangewezen a.ls ambtenaren, bedoeld in artikel 4 
van het K�B. van 8 Augustus 1949, no.51 

Ter verduidelijking van mijn circus.lire van 15 Septem
ber 1949 Ka.b.S.G. No.27 waren de eerste en tweede alinea van 
pagina 3 als volgt te lezens 

Verder krijgt de B.V.D. de nodige gegevens van 
de Procureurs-Genera.al fgd. Directeuren van Politie en 
van de Commandant van de Koninklijke Marechaussee. 

Voor 



• 

• 

Voor het overige ontvangen de krachtens. artikel 4 
aangewezen ambtenaren (d.w.z. de corpsche:fs van gemeente
politie en de voor dat doel aangewezen Districtscomman
dant-en d.er Rijkspolitie) hun gegevens van de onder hun 
bevel staande politieambtenaren. 

De ProcureursfGenera.al fgd. Directeuren van Politie 
ontvangen de gegevens v:an .het Openb.a.a.r Ministerie in hun 
ressort-en van de in hun ressort werkzame ambtenaren van 
de ri{iksrecherche. 

De Comme.ud.ent der Koninklijke Marechaussee ontvangt· 
de gegevens van het onder zijn bevel ressorterend perso
neel, dat voor dat doel specia.a.l is.aangewezen. 

De gegevens, welke binnenkomen bij de Procureurs
Generaal fgd Directeuren van Politie, bij de corpschefs 
der gemeentelijke politiekorpsen, bij de Distra�t3comman
dsnten der Rijkspolitie en bij de Commändant d- Konink
lijke Ma:rechaussee, worden door de zorg van die autori
teiten aan de hand van de bij hun administratie aanwezige 
gegevens reeds bewerkt en gecombineerd en tevens-alle 
onverwijld doorgegeven è.äll het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, enz. 

De krachtens artikel 4 aangewezen ambtenaren �en
den een afschrift van de aan het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst gegeven inlichtingen aan de Procureurs
Generaal fgd Directeuren van Politie. De.ze kunnen aan ge
noemde-ambtenaren mededelen, dat toezending van bep:Lalde, 
door de Procureurs-Genera.al aangeduide, gegevei s achter
wege kan blijven. 

Voorts verzoek ik·U, in de vierde alinea. te schrappen de 
woorden "uit hoofde van hun functie als hulpofficier va.n justi
tie". 

Van de�e gelegenheid moge ik gebruik maken een warm be
roep op Uw medewerking te do.en teneinde te bevorderen, dat de 
samenwerking met de org-anen van de B •. v "D. van de zijde va.il 
alle autoriteiten en instanties in Uw gewest een zo vlot en 
hartelijk mogelijk karakter zullen ga.an aannemen. Moeh te1'1 ei
anderzijds klachten nopens het optreden en de werkwijze van de 
B.V.D. en zijn organen ontsta.an, dan moge ik U verzoeken daar
van ten spoedigste door mijn tussenkomst mededeling aan het
Hoofd van de B-. V.D. te willen doen, we.ama. deze zich gaarne on
verwijld met U in verbinding zaJ. s-tellen teneinde in de gerezen
moeilijkheden te voorzien.

Ik moge U verzoeken de burgemeesters in Uw gewest ter 
zake vertrouwelijk in te lichten. 

De Minister, 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
� <) n<") 

ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

BETREFFENDE 

B.V.D.

;lifk J � -�_,L o1/ I 
{f1' NR 2J6j AFD. Kabinet 

'S-GRAVENHAGE, ll Novenber 1 9 5 o.

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 
\ ----.....,�� 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 
i ·•• 11 N�� 1950 . 

•, - 0""'llf-
'7v!À V .,. 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET \= � 

VERTROUWELIJK . ,� 1t/1f.1" 

• 

AAN: 

Van .de burgemserter van AJkmaar <11tving ik d.o in .af
schrif't bierbij gevoegde bri.éi' d.d. 14 .Juli 1950 mfl bijlage. 

Ik moge. hierbij aantekenen, dat. het verwijt van do 
burgemeester aan het adres van de B.V "n. mij niet juist voor
kant.. Vanzelfsprekend is, dat de B.V.D. een verzoek om inlich
tingèn over gemeentepersoneel. richt tot zijn 1,>0litiEJV'erbinding 
ter plaatse i.a. de Ocmmi.ssaris van politie. 

Van de varhouiing tussen de burgemeoster en genoemde 
politi.everbinding {met name de door do burgemeester terzake 
gegeven instruoüeJ � ar in ho.evel'l."e de burgeme�ster op 
de hoogte ,vordt geboudon. De burgem•ster heelt dit zelf' voor 
1� in cie hand. Indien Mj van alle inlichtingen. welke do 
Caiimissaris van politie aan de B.v.n. Teratrekt kennis v.ril 
dragen. kan hij dit gerèd�lijk. van de Ocmniase.ris van politie 
verlangen. 

Dat de burgemeester in het onderhavig geval wetiste• da-t 
de gevraagde inlichtingen via hem naar dO' B. V .ll. werd.an gezon
den.- acht ik terecht.. Evenwel kan bij daarvoor de B.V.n. niet 
in gebreke stellen. 

Ik moge U verzoeken de burgemEteJSter van Alkmaar namens 
mij in te lichten, onder ve-rwijzing ook naar mijn circulaires 
dd. heden.- no. 23�5. Kabinet en 15 September l.94.9.- no. 'Zl, Ka-
bin.$-t '1>.G. /

/;� . 

�/e-

lllS l!INISTER V Al'l 
(get.} 

de Heel" Canmissaris der Koningin 
in de provincie NoordhoUand. 

� 9676 · '50 



AFSCHRIFT. 

BURGElïl&ESTER .,.wQIIAAR. 

Kabinet. 

Persoonlijk 

• 

•• 

Excellentie, 

Allanaar, 14 Juli 1950. 

.. wr: 

de Minister van Binnenlandse Zaken, 

's-G r a v e n  h a  ge • 

Bij brief van 23 Mei 1950 verzocht het hoaf'd van de Binnen

landse Veiligheidsdienst inlichtingen over gemeentelijk personeel 

aan de co1ranissaris van poli tie, alhier. 

Ik heb deze inlichtingen, die de commissaris voor mij verza

meld heeft, bij schrijven van heden naar het hoofd van de Binnen

landse Veiligheidsdienst doorgezonden, met een begeleidende brief, 

waarvan ik U hierbij afschrift doe toekomen. 

Organisatorisch acht ik het volstrekt onjuist, dat inlich,dn

gen als deze buiten de burgemeester orn worden gevraagd en verzon

den. 

Ik veroorloof' mij dan ook de medewerld.ng van Uw Excellentie 

te vragen, opdat in de toekomst de juiste lijn wordt gevolgd. 

l bijlage. 

De burgemeester van Allanaar, 

(get.) Weijtema. 



.LlFSCIIRIFT. 

l\T. 
"' ,.._,. 

�.Ukmaar, lii- Juli 1950. 

het hoofd van de Binnenlandse 

Veiligheidsdienst. 

Hierbij doe ik U toekomen de opgave, waarom U gevraagd 

hebt bij brief van 23 Ivîei 1950, gericht aan de commissaris van 

politie, alhier. 

Ik ben van mening, dat een aangelegenheid als deze niet 

buiten mij om kan worden geregeld, weshalve ik de commissaris 

van politie heb verzocht de opgave bij mij in te dienen ter 

doorzending haar u.

De burgemeester van .Alkmaar, 

(get.) Weijtema. 
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GEWEST is.,.HERTOGEN.60SCR 
DER RIJKSPOLITIE 
DIS!lUOT :BREDA 

CÓMMANDANf--
<R.� I3REDA-, 31 Maart 1954

ACr>, I 
No. G:.:P. I .• / 4$ - '54 

== 2 APR. 1954 

ONDERWERP: Inlichtingen personeel vitale be. fi'jvën_.- ,,.---- --, ,. 

.AAN: 

Goe,� 

-�'-' '-,of( :::=- � i1 . -
D 

<.?. ,__., 
_:,,,/ 

In mijn sohrijve;n No.G.P.I. 48-'54 d.d";-6-Fêbru.ari 
1954 berichtte ik U Edé:l.Aohtbare, dat de behandeli� ven 
bovenvarniel.d onderwerp bij de Binn.enlanda� Vailigheids
dienst beru.st en de Pol.itia de.rhalve buiten .deze instan
tie o� geen inlichtingen k.an verstrekken. 

Dientengevolge is het mij onmo�elijk gevolg te ge
ven aan he.t verzoek in uw sehrî;jven -d.d. 11 Maart 1954 
No.86.2 en ,moge ik. u EdëlAchtb�e nogmaals dringend in over
weging �even z iBh _ta wenden tot da Binnenlandse Veilig
heidsdienst. 

typ.v4A 
Coll.A 

De Distriotsoommandant, 
b.a.n.d. De Of��r ijkspolitie

é_ . . � J 
9'o4' 't 

Ntr .J.D e k 

tie Heer l311rgemeester van li1IJGillL8HOVEN 

In atso�rift aan; 
1.- het Hoofd van iru1enlands� Veiligheids(iienst 

tè •�-G àGE; 
2.- de Heer omman ant van het Gewast 

's-Hertogenbosch dar Rijkspolitie 
te '�-HERTOGENBOSCH. 

=====;=======-========::::=-==�==::;::::::::;: 

2ekl •• 



Speciale instructies aan A CD. (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

Achtereenvolgens aan : 

ONAFGEDAAN 

11 
•••• A ..... � ... .. -:'!'..�.Q ... �---- ....................................... . 

// "" •/ 
························ ......................... : ............................ . 

/ 
. . . . . . . . . . . . . .  / 
}

/• 

........ ...
.
........ , .....

.
... / .

.
..

.
.
.
. \' ..

... ,. .... 
0 l; / r,) 

....
....... ..... /·· ·: ......... �---

�\

Interne aanwijzingen A CD. 

Verantw. voor , H. ACD" namens deze • 

··························
.
····:···:.o········· ......................................................................................... ;··············"··········· Adm. afdoemng : Dat.: 

- \, � ,, 

APD.1 SECUE I BEHANDEL IN G 

ACD. Dat,: Par.: 

AFZ./PAR. 1 DAT. 

..
.
... ..................................

.
..................... .............................. . .... .......... . 

...... '1!3 ...... ..!1.�.T>.. ................... 
· ··
··
·······

·
····
·
·······

·
·······•·••·••·••••·••··

··
·
···
·
·
· ···
··
······•·•··•··•·•····· ?IJ� ? Î i:'

············ · ········ ···········•••••••••••••••••••················ •••••••, Al§Kl�.�1!n;. 1z;;;;;•.·········
·
••••••••••••••···

·
··· ···

·

· ·
·
·
····· ·····1 ·� ·,. ·-'•<•- -l>r'-'�------RALV. I.L. V.i-J1.1 -

D 28 25.000 1 10342. '53. 141 
__ .-.,.. '--<..· •• • -



GEWEST 's-HERTOGENBOSCH 
DER RIJKSPOLITIE BREDA, 6 Februari 1954. 

DISTRICT BREDA 

COMMAND ANT 

VERTROUWELIJl{ 

Nr. GPI/ 49/' 54 

/ 

/ 

Onderwerp: Verstrekking van inlichtingen ever personeel vitale bedrijven 
aan Burgemeesters. 

Bijlagen: ,._, 

• 

Hierbij moge ik U het volgende beri ehten : 

1) Door één der Groepscommandanten in het mij o.h. District
werd een (gestencild) schrijven van bijgaand model ont-
vangen van de Burgemeester van EYGELSHOVEN, waarin wordt
verzocht,inlichtingen betreffende politiek,zedelijk en
maatschappelijk gedrag te verstrekken omtrent een per
soon, afkomstig uit mijn DiSt?ict, die te Eygelshoven
tewerkgesteld gesteld is, wordt of zal worden in een
"vitaal bedri,"if".

Een model van d.i t gestencild schrijven voeg ik hierbij. 

2) Ik acht .het 0nJ.Ejst, dat ook Burgemeesters zich recht•
streeks met de behandeling van deze aangelegenheden 0c
cuperen en ben dan ook van zins, Z.E.A. te antwoorden,
dat hij zich hieromtrent tot Uw Dienst moet wenden.
: '""r :.., �--�.L ') 

3) Deze aangê1egenheid is door mij op 6 dez.er telefonisch
reeds ter kennis gebracht van de He�,.:r N�ppen van Uw

.1 
Dienst, die mij toezegde, dit te zullen bezien en mij
nader bericht te doen gei'mrèl.en.

Het verdient wellicht aanbeveling, na te gaan, of derge-
lijke verzoeken reeds eerder zijn gedaan ( en wellicht 
bui ten medeweten van ä.e betrokl en Districtscommandant of 
Uw Dienst $ijn bea.ntvmord ) • 

• 

l 

De Districtscommandant, 
De Dirig.Otficier der Rijkspolitie 0e kl. 

AAN 

de Heer, HOOli'D, v�n. de, BI Ntrti:�� /lNDSE 
te '_s_:-�..:2-.J-�-_p-_n _ _a_�_.!:_: 

Patria 168751 

T.J.Canter Visscher. 



GEMEENTE EYGELSHOVEN 

N,Q, 
Onderwerp: Inlichtingen. 

AFSCHRIFT 

Eygelsnoven ••... 195 

In verband met de tewerkstelling in een bedrijf van· 
vitaal belang a!hier,moge ik U verzoeken mij zo uitvoerig mo-:
gelijk te willen inlichten over net politiek,zedelijk en maat
schappelijk gedrag van : 

en wonende te 

AAN 

de Heer 

t"e te 
• •  , , • • .  , , , . , , , , , # ,  .. , , 

--------------------

De BURGEMEESTER va.n EYGELSHOVEN, 

w.g. (onleesbaar ) 

Vcûr c_e:1�1u'.d(;:1d �f � .:::'"::i1t 

Üt1 c�:��: :�: :.{;to:s;1m�;·;\., :ir·, t 

0� Oir. Oif:c,e, J,ar f; )L'op:/ru 1.� 3e k!aase 
î. J. CANii:H v1ssC1iER 
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GEWEST 's�HERTOGENBOSCH 
DER RIJKSPOLITIE. BREDA, 6 Februar± 1954.

DISTRICT BREDA 

COMMAND ANT RTROU\4\!ELIJK 

Nr. GPI/ 48/" 54 

Onderwerp: Inlichtingen personeel vitale bndrijven. 

Bijlagen: 

Hierbij moge ik UEa.elAchtbare het vol -ende be
riehten : 

1) Bij Uw schrijven van 28.1.' 54 NF. �04 verzocht U aan de
Groepsco'llmande.nt er Ri,·kspolitie te FIJNAART in net mij
o.h.District om in1ic tingen over'het politiek, ZP-de1ijk
en maatschappelijk gedrag van een inwoner van d.is gemeen
te, zulks ,,i verband«: met de tew·erkstelling in een be
drijf va.n vitaal belan�"te Uwent.

2, Het zal UEdel A...el1tbare niet bekena zijn, dat de behan- -
deling van deze aangelegenheden bet'ust bij de Binnenland
se ve� li �haidsd:lenst en zijn contacten en het de Poli tie· 
verboden is, b1liten de b?.staande rege1ingen om inlic'··tin
gen, als c1oor U gev!'ar .,d, te verstrel·ken. 

3) In moge UEdelAcbtbare dan ook in overwe�ing iwven, zich
tot evengenoemde Dienst te wenden. 

De Districtsc-ommandant., 
De Dirig.Officier der Ri�kspolitie 

/;· 
T. J. Can ter Vis ,·oher. 

Vee; eensluidend afo:hrirt 

0� D:�-,'.:·.:'.scor:.rn·�rnfa"t 

De Oir.· Oiüc,ei der f<l)ktV/ili•J 2e ki� 
T. J. CANiê.R VlSSCHER 

AAN 

de Heer BURGEME''STER 

v n EYGELSHOVEN 

AFSCHRIFT: aaj)/Hoord Binnenlandse Veiligheidsdi�nst 
Gewest oomm andant Rijk spoldltie 's-Herto genb0 soh.

Patria 168751 



Rijksbegroting 1951(no.1900) 
Mondeling Overleg 
Hoofdstuk V 
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De \\"nl.:inJ�tuJmt; \Jfl J1,.• B.V.D. hll de Procurcun-Gcncraal. 
funacrC"nJ 01R'.:tcur"'" van Pllhllc, m .. :&Lt Cl'fl punt v.tn ('IVC'rlra IUS· 
�n Je onJ"rictd,cnJc en 71Jn amht,c'noot van Ju,titiC' uit. De ondcr
�-ctd,cnJc h1.•d1 J1,,• mdrul, d.11 JC'LC ,·C'ntandhouding rrcds aanzienlijk 
,C"rht-tcnt is. tet"' 111 h 1J ,cnrouv.t, dal deze gunstige ontwikkeling. 
J.1nL zit 1c1rorftn maa.trc1ckn. nc�. zal voortzetten. Zov.cl de Procu
rt"un-Gcneraal al, de acugsdragcn van hel binnenlands bestuur 
•onkn. naar Je door hen tclf Lcnhoar armaaktc wcnJCn, vollcdie op 
J< hooi« gohoud<n. 

Dat JC' hur,cm�lcn hij IOC'V31 zouden hebben moeten f1nldcLkcn. 
Jal ttn aan hC"n ondcrlf'Khiktc ambtenaar ,·an politie ,•oor Je B.V.D. 
v.rrLt. hJl.t Je onderactcLrnde niet mogelijk. De polilicvcrhindingcn 
"·'" de B.V.D. 11Jn. o,·rrccnk('tfflitÎg hrt: nicc aepublk1..'t"rdr. doch 11:1n 
J� t-..o1mer o�C'rldC'SdC' t,...onin�hJk bcs1uir van 8 Auau,.,u, 19-l9, no. 
51. iri ,·ollC'di,r o,-crcmstrmming met het grza1,. "aarondcr zij res,. 
"'1rtrn-n tin de l('ffl«ntm mcl grm«ruq,olitic dcrh;tlvc de hurgc. 
m«"\IC'rO, :aanJC'"'C'''-""· Dur aanw1jLin1 dllet in a«n enkel opz.u:ht af 
un JC' onJcrgochilttw:id aan de: ,czaporgancn van hinncnlands � 
,tuur rn un ht.1 �nhaar Ministerie:. voor 70,cr mr1 politiczora 
�ha,1. 

"-' • •vn ... -�- --·· -�- . 
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�7ste VERGADERING - 30 NOVEMBER 1950 UOO. \'asbtc!ling ,an Hoofdstu� \' 1D:partcmcnt van Binnenlandse Z.tken) der Rijksb�groting voor het dienstja1u 1951 

De vergadering wordt hervat. 
�r n�crnink: Mijnheer de Voorzitter! Bij de behandeling van /eÄrd�iingen Openbare Orde en Veiligheid en Binnenlandse Veiligheidsdienst 1ou ik allereerst willen aandringen op het betrachten van spoed wat betreft de oplossing van het z.g. politievraagstuk. H�t is nu alweer verscheidene maanden geleden, dat het rapport van c1, Commissic-L'lngcmcijcr is gepubliceerd, en sindsdien hebben allen. die bij het voliticvrnagstuk betrokken zijn of zich daarvoor intcrcssc?cn, ruimschoots gelegenheid gehad hun mening in woord cpgeschrift kenbaar te maken. Bij de Regering zulien nu de vcrscz:ilte do standpunten wel voldoende bekend zijo, zodat niets meer aa het nemen van oen beslissing in de weg behoeft te staan. Hoc langer met de oplossing van het politievraagstuk � relt gewacht, hoc moeilijker het zal zijn "Van het ontijdig gebo én Politiebesluit 1945 ar te komen. Wanneer het desbetreffende wetsontwerp niet in d loop van ciit zittingsjaar wordt ingediend, is de mogelijkheid nie uilgcsloten, dat er vóór de Kamerverkiezingen van 1952 geen plossing van het politievraagstuk zal komen en dat zou ik in hg e mate betreuren. Hopelijk zal de Minister �ij op dit punt �,.tinnen tevreden stellen. Ik kom tot een ander pu nl. het insf .Uut Steun Wettig Gezag. Dit instituut hcch niet di groei me emaakt, welke velen het hadden tocgedachL \Vanneer wij nagaan hoeveel hebben aangemeld, dan is zulks t te noemen. Waardoor komt dit? Dit komt mede door de wc· igc beke heid met het instituut Steun Wettig Gezag en de gering populariteit, ie het instituut bezit. De Minister zal naar. mijn mening cddoen door een pen-campagne gedurende er. aantal weken en o k door gebruik te maken van de film de andacht van onze bcv kiog op dit institnut te vestigen. Wanneer gedurende 14 dagen achtereen zowel i e grote als in do kleine pers de a/ndacht van onze bevolking op het ·nstituut en zijn bedoelingen wp'rdt gevestigd co wanneer in de bios n gedurende 14 dagen ac ferecn dagelijks een klein filmpje. dat o et instituut betrekking · ceft. draait, dan bestaat de mogelijkheid, dat c Nederlandse be olking zich meer dan tot dusverre voor dit inst1 ut gaat interesss ren. VKr r verdient het naar mijn mening aanbeveling de iame tel-ling an het hoofdbestuur en van de verschillende provinciale stur n eens nnder te bczjcn. Wellicht zal men daarbij tot de ontde �� komen, dat bepaalde vaderlandlievende groepen der bevolking ?.!'rin niet in sterke mntc vertegenwoordigd zijn. Thans een enkel woord over de Binnenlandse Vciligheidsdicnsl Vcrlcxlen jaar zijn er verschcideoc klachten over deze dienst geuit; wie nu het Voorlopig Verslag doorleest, bemerkt, dat er ook nu weer vele bezwaren tegen de dienst te berde zijn gebracht. Ik laat ia het midden, o( die bezwaren hel gevolg zijn van roddclarij of niet, maar ze zijn er nu eenmaal. Dit heeft de Minister ongetwijfeld wat te zeggen. Ik begrijp, dat er zo iets als een Binnenlandse Veiligheidsdienst moet bestaan, maar ik heb er bezwaar tegen, dat deze dienst, waarvoor nu weer enige milliocnen guldens méér worden aangevraagd, blijft werken zonder dat er van de zijde van de Volksvertegenwoordi· ging althans enige contrólc kan worden uitgeoefend. Deze contrölc zal zich ook moeten uitstrekken over de besteding van de voor deze dienst toegestane gelden. Ik heb met blijdschap bemerkt, dat de • Minister bereid zou zijn - zo staat het in de stukken - te bevorderen, dat een commissie zou worden inges1cld in de trant van de Defensiecommissie, die met de Regering een rcchlstrceks contact op het gebied van de verschillende inlichtingen- en veiligheidsdiensten zou kunnen onderhouden. Ik meen het 10 te mogen opvnttcn, dat de Minister in principe bereid is aan de instelling van een dergelijke 
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1900. v,u1,1dhng ,an Hoofdstuk V (Ocpancment van Bmncnlandse Zak.en) der RijL.sbc1ro1ina voor het dicnttj 

(ll<fflunlll 
comm",1c mede te werken en dat hij bereid il. de initcllina van zo'n 
Cl.lmm""c ,n de Mm1�1crr:u11J te bcpic1tcn. Wann«r de Minister mij 
k.an rnc<lcdc'cn, dal er mdcrd.ud zo·n commiu1c ui komen, zal dat 
voor m1J een hele 1cruststcllma betekenen . 
... --:c;p«,alc unJacht zou 1k van de Mini.ltcr noa: wdkn vraacn voor 
Je vcrhou.hna tllis.:n de Bmncnlandse Vc1h1hctdsd1en1t en de bur;c
me.-.,1crs. 0.: verhouding laat m vthc:hcKJcne acm«ntcn noaal wat 
Ic •cn§.Cn over. Hel kumt voor, dat door 110::ntcn van de Binnenland.se 
\ c1h1he1d�,11.:n t rappo,lcn -.orden orscn.aakt zonder dat de burac· 
mc:itcr Ier rl.:aaue van de mhoud van die rapporten kcnni• neemt of 
1.an kcnm, nc..ncn Dat ac?ll 1k fouL Nur mijn mcnina behoort de 
burgcmc t:r kcnni, te kunnen nemen van elk rapr,ort. dat omtrent 
ttn mgc1e1cne nn 1iJn acm<cntc vionlt opgemaaLt. N:atuurhjk moeten 
rr wurbor;en �orde,, @Ciehapc:n, dat de rapporten niet m verleerde 
ha.n.!cn Lonk:n, mailr dat deen k"'ouc van u1t�·crLm1 en van or1an1· 
�he. 

<ï.1:1rM zal äk v3n de \finish:r vernemen. dat hij kan toe:zepcn . 
ebt ,oor1.s.1n Ct\!n ro1pf\llr,.:n mrer zulkn 'AorJC"n ori;rma�lt zonder 
tfo,t de bur;cmcc'ttcr v,rn Je tnhoud durvan Lcnnis heeft kunnen 
•. .:men . 

..._ ... ''---'-•--' - .

C 
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spr.Goedhart 

la bic moedclinp ovme, met de bqro«inpxxnrnieeie na de 
� bah de Mini- verklaard, dat omtrent de ..tloudiaa -n 
de B.V.D. • de b......,_ia. misvenland il oo-. Aa....,. 
bic ......-ud UD de uni vaa de B.V.D ..... il dit - bolaaa· 
riju orumuaa, Er odlijor au om eiJallairc - do M...- niod· 
.......... rijn, waarin bepaald il, dat ...,....,......_..., die 
- de 8.V .0. -. buo Rppor1en UD hun b.......-.r -
..... lim. Jloe zit dit DU precies? Is dit 000 dwiapad ..-.dlrifl 
pwonlea7 Dal ware io elk sev•I re -noen, waat dat il do alp 
auior - - eiDdo ta maken aan de vreemde -.id, dat IIDbte
.,.., b,a bur..-n bapionnerca co er aebeime rlppOIIID na 
ua de B.V.D. r,endca. De zaal< is uit de stukken alol bdotnuJ op 
te llûlrrm. � blz. 19 wordt namelijk 1czcad, dal de b.....-cr, 
dit allf - &i.rncr ambieoaren daarvoor becll aan-cun, tCD 'fOllc 
...,... lo 1-ais te acmcn van bctaeca de ambtenaar ra......-i . 
......,. dit. dat de betrokken ambienaar, als hij builen de blll)t· 
- ... - de B.V.D. is aan1CZDCht, ntcls aan deze -Il 
_ ........ 1 

o. Mitllllter '*" bij bet mondelin,e o,,crf<1 oot nos roedqedodd, 
dit .IIIIOr kort" maatrqclcn z.ijo &drortcn om de vcrhou<lina tuucn 
B.V.D. m procunu�cneraal te verbeteren. De M1n11ler vertrou...-1. 
dat dil bianmkort tot een bevrediacnde umcnwtrkm1 zal leiden. WiJ 

bopm bel OOL Mur wij bclreurcn het, dat men pa1 "voor kort" tot 
zullta rnaatrqdm ia aekomcn. l!cn Jau pledcn ia de aandacht van 
da Minitter tt nn Vf'flC'hillcnde z.ijden in deze kam« op aevnti1J. 
dat u een ,apa.nnen werhoud1n1 bc11ond tuucn de procureurs-sent·· 
rul" de B.V.D. Met maatrcaelw IOC •ert>el«ona ia men du. njkcl1J� 

- 30 NOVEMBER. 19'0 
,alandae Zaten) cler Rijklbelfolinl voor het ditn,tjur 19jl 

� ....,
laaL Dar ons ltleioe korps vu _procu!'""r1·1enera1I, dar in Ml ai,,.. 
mceo een voortreffelijke reputahc ,en.iet, zo lana 1cfro1ssurd H door 
de Strapatz.c:n van de B.V.D .. k_an _clac.nJ�j� _niet door �c �.ui!'-
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pr .Min. Teulings 
De goachtr ,1r1r-vaardi1dc de heer GO('(thart, nur \\'ÎC ik md &f'Olt' 

bclt1n1ncllina, heb ,chustcrd. h�fl ge,raJ: Je B.V.D. ligt in l•·adr 
"crhoudina 1ot de procurcun-scncraal. tot Je burgcmccstcn, met de 
poliucLc partijen, en m de pen is de B.V.D. allitd in orspraak. Dat 
h 1J altijd in op1pr.1:ak is, nroordcclt or, 1.ich �f de Jcidana reeds. Zo 
hcrft do 1mchlc aracvaard1adc aez.ead. 

Men th11dc hC'l m1J niet euvel. wannttr il z:rv. dat dit in opcpraak 
.:'mn..:11 hel rC"llllla"l ,.tn .al!\1lc1 f.1Ll 1r.:n 1" J.a,t c.n ,11.·Mt ab dr 
H \' .D, die ioda"J"aJ .tttr knklcl "crl doet, komt 10 gcma.ktelül. 
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191n. Va,1,tc'hn� v.ir, a..11,n(ll'1ul.. \' rDeplUtcmcnf van Bir.ne-nland"-C Zaken) der R1jksbejTotinr w,or het dtt'flrt11 

tMm1Mcr Teulinp) 

voor kntn:k in a;inrncrkini: R11vC"ntfo.•n ,pelen ook fe1tcn uit het ver
lnh.•n ec:-n rol, .,.,,,Jrn.1.?r 1� l .. :i:r n: .. ·t \\�·1h tcrui Ic &11Jpcn. 

OnJcr llc 1i:11cn 1111 h,:1 h·1k,kn hch 1l,,,, 1ooor 011,i.clt een strccr 
1,:c1ct, waar 1k Îr\ alle ccr'.,l...hc1J t.·., p1c.:hthc1d. maar met open oog 
""n mei met m1Jn o��n in llllJII 1JI... ,am�n"'crk mei een hoofd· 
amhlcnaar, die 1\., 1ocn 11,. C"lptr,1d. h1J lk d1cn,t a:rnlrof en die door 
,Ic Regering indcr11,J ,.s i;1.•h.in ha.lid ;\ljar dat er dcsmcllcmm noG 
�L·d v.-onlt Gtrn:u. G«I zl.. h,c. 

Op de vcrhoud1n1; YIIO t'.: B \' D h:lt de JUst1t1elc :.utontc1tcn en de 
burgcmcotcr, Lan 11.. 111"h,,·J t.::n i:ocUc u1tocfrnen. heticen 1k oolr. 
heb ae<laan. Er llJn ircul,.1,ri:\ met bctrclr.lr.mg tot die verhoudin� 
u11scg:aan. llnor llc ecr,1� c1r ui.ure 1\ indcrd:iad enia: m1\nn11nJ 
fC1'etcn: tloor. e1gi:nh1l gt'l.t'!,I. «n ongcluklr.1gC". ren on\Chuld1ge en 
onge""1lde 1 .in,""\.nJmc , .. c-:n nu,,.eri.t:md rcrezen over de vra3g. or 
de buq;cmcc,ten. ,..in de r:,r,rnrtcn dcr polilie,..erb,nömaen ,..an de 
B.V.D. al d3n n1Cl 1nuJcn mn�..:n kennis nemen. Torn 1k mcrllc. 
dat 1n een verga kring van burgcmccslcn md r-cn Commissaris der 
Konmsin d11 bcL"".1:.r n:13r vnrcn ""·',i; �d..omcn. hch 11.. gttn og..:nblll, 
geaaru:IJ om te lq;r,\'.'n. d:11 m1·,H:-•l,ind ,n,�lcn \\IJ ophelderen. tit'l 
heeft lang geduurd. m:1:ar J.11 lng mei aan d�zc L."c\llc, dal las J:10 
andere om�t:tn<ltghcJcn. 

Ook lcn aan11cn van Je 111,1111\.'lc au1ori1c11cn hC'dt Zich in dt' Joor 
\•an dit jaar t"CO i;dullr.1�c rr.1e1 onl\\11,J.ehl. Het "hclcm1al met 1.1,. 
zoals de gt'achtc ttf1?n,1ur1..hi;dc tic ht'cr t,ocdh:ut ze,Je. tlJt Je 
kKhng van Je U.V.0. met ht:t collej;e v:1n procunrnrs-gene1.1,tl door
k>pcnd in moc1hJl.hC\.lcn 111. Dal I\ bcp.1:tlJ niet ht't geval. Er " or 
hel ogenbliL. Ol'll s.a1fü•nv.erl..ing groeiende. m:.ar er wai reed, a.·n 
zeer nau'A'C en h.artcl11Lc ,.1men'4erlong met cn,i:e procureun-5;ener.a:,I 
C'l'I die hcch 1.ich vcrtkr u1t�chrcid. Or die ha,11 hebben wij kunnen 
befc1kcn. dal er op hel o�i:nhlil,,. een i:<'Cd conl:tcl 1s gelrgd IUJ"'-"" 
hc1 collca;c van rrocurcu"·J:COC"f:131 en Je B.V.D .. en met \•ollcdiizc 
medc'A·erL.ing v:tn Jmt1t1c h 1.1 1l.. Ic l.unncn bcrc,L.en, d:ll de moc1hJl· 
heden lot het Hrlcden zull.:n behoren. Oolr. lucrb11 spelen bC'p:saldc 
omsta.nd1ghcJen. wnrovcr m n bctrr doet met te praten en zeker 
niet in hel or,enha:tr. wanne-er men een 'llrecr wcn,t Ic �hcrpcn van 
\'"crtfOU'ACn en ool.. ori de veran1v.oordeli1Lhe1d der mensen een 
beroep W<'O\t Ic doen. ûrThl.&t 1e ten!lilotte !Jmt'n Hn rn dctelrdr 
goede mak dtC"ncn. komt men met vcnrou"'cn verder d:rn w1rnnccr 
men zich ga:lt t�pibcn op 1urid1.)('h form:thsmc en !lnjd gaal 
voeren or het Jurid1\Chc forum. 

M11nhccr de Voon.11lt'r1 Om de geachte afgcvaarchgde de heer 
Gocdhar1 en andere i;c.tchtt' al�cv33rJ1gden, die h1Crovcr 8C'Srr,1lr..cn 
hebben, gcru\t te ,1d'1:n. ""Il 1L r.aarnc een enkele p3.S\,1gc 1111 llc 
IJatste circulnirc, the 1l.. tlaaromtrcnl aan de Commis.\ariucn der 
Kon1nam ae,tuurd heb, cllcren. en wel dcu r:iuage. 

"Pnnc1p1ttl \tanl voorop, dat het "crk:za:tm zijn voor de B.V .0 
i11 gc:ocn drie afbrcuL k"an en m.1g <locn a:an de vc:rphchun.:en 
welke de pohlle uit hoofde van Je gnnccntcwc:1, de instructie 
nn de Comm1ssa.nssc:n Jcr Koningin, het Poh11cbalm1 19-l.S en 
de pla:U!Cl1Jlr.:r en pro\'1nc1:ilc verorJenini;cn lcn opzichte v:m de 
bntuunautor11e1tcn hedl ·· • 
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1900. va,t.,ttlhns van HoofJ,tuk V f[)eparttnM"nt van RinnenlJrh.l'-C' Z.11..cn\ Jrr �11l..1.htflîC'l1n� \1'\(1f hn dicmt1:1.ir 1'>51 

4\lm,,ttr Tfllllno, 
·d�n. mOC!te�het aoecf doen en kunnen wlJ dezt hi1trn n1c1 la1tn 
.bc�i.1dn:-
--,\l1111hccr de Vooro1tcr1 Dt 1eachte afccvaard11dr de h�r B«:rnJ.t*. 
hccll n111 OOi ac:-.ruad aa.nJ11;ht te Khcnkcn a.an z.1 i.c"ht ten 
HnL1cn v11n e...:n pcr�.•�stfe en e\'cntucd mçamp.a1nc woor 
hel an1t1tuu1 ··"'c�cuia (jez.aa· n urwcn van de umcn· 
atC'lhna nn Je, bnlllren van 1.rntuut. Ik moel d_s..,ruhtc afac
""'"'h.hgdc er ,..op v.1iun ten aan,xn un dc�lc1t v..n .. \tcun 
Wem,: C,caa" v ;at bctrcfl 111n proi,�.a rn de u.mcn>tclhn1 
van de best , de M1nt5tcr van ilinncnlanJic ZaL.:n sccn cn"clc 
z.ca:i:cn p httfL Dat bchoon voU.omcn tot de compc&.:nllc van hc't 
�11ûul: daarin kan ,t-. dus niet ttcJcn. 

Ten a;an1.11:n v:an de 81nncnl:1nJ\C Vcd11hcidadw:n11 hech de te'
achtc :afgcva:uJ1eJc met smoc;;cn un nuJ ;choorJ. d11t ... «n com· 
ffl.lii.Jc \i\11 aanva:uJcn. en h1J heelt s.uc1J. W1nnecr er ID Je boe.tem 
van het K.abmcl buv...ar IC ·n I\ Je :andere enhchlinacmh:n,1..-n er 
ook bij te bc:trc"kcn. moet 11J J.c cunu11&i.WC dCH1ood1 alic<n \'oor 
de 8. V .0. aC1."Cptcrcn. 

M1Jnh«r Je VoorL1tter' Dur moet ik noa eocn1 nntia over <knkcn. 
omdal 1k er toch bctv..1ar tqcn heb -- Ja1 hccfl men al t,:.l"mer .. , uil 
helstcn 1k 111teravond heb ;cLc1d - voor Je 8. V.D. oen u1llonJe
rina1('(b1l1e m h� leven le r��n. Wanneer tt bel"" il ren aan een 
,eheimc dienst ZIJn verbonden, moet men dw: met .alleen vv0r Je 
8. V.D .• ma.u voor alle d.en,tcn 1..cn • 

.,.,. Ten aan.oen van de m",chahhn1 nn de bufJe�kn httft de 
páchte lf&eva1rd1ade m1J cnruaaJ Le �,ordercn. dat sttn cn"cl 
rar,pon door de 8.V.D.-bumbtcn Hn de O \'.D. ui 'AorJcn ge
zonden, dat n1f1 door de bur��ttt v,�r CC'L.Cn 1s gclckcnd. M 11n
hecr de VOORJtttt! Het 1aa1 htcr mc:I O\'cr bcamblcn nn de B \' D .. 
maar O\lff fl0hhe-1acn1cn. leder. nn het lffl'teenlch1kc poh11cLorps 
of van de R11bpohtie. dw: door Je 1m,«nlcli1"c korrschd of door 
de se-·ateltjkc commandant nn Je R1Jli.,rc,li11e •·orJcn nngc>At'Un 
om het utllC'hlmSCfl•nk. dat. als de B.V.D. u DJtt wu. toch zou 
moeten scheuren. te doen. 

-::: ��� A�
1

: '!.7.' ��,;��:�·:;�
n 

,::.:'!'�::i.�1�::�n�':n� 
mockn vj nld all«n aan hun chef lt'\Cn. maar bet ttHI de chef 
bovendien volkomen VflJ 1t' commanderen, da1 h11 het wenst te 
hebben. Ik Lcn 1nnecn1c:n, W3ar de hurlf'meatu mt'I de kofl"'Chc( 
der rolilic 1n dte ;cm«nlC"n dur af1r,n.1t htth 1rmukt. m.aar nu 
lomt men t.a.v. de R1Jli.,r,,ohl 1(' oot met de r11, dal dat allemaal over 
de bu,,e,ne,n1er iaat. Ik •11 iaarnc ,ra,cn te bcl11ken, or La.v. de 
wcrhouJ1ni: """ de verb1mJ1n1ûmhtt'n.1ren 1n het Lader "•n de R11k1-
poh1ic 1 nv. Je buraitn1�er de 1N1u:h1r van Jr 1('ach1c afccvur
d11dc Lan tAorJcn 1.C\:lhxtuccrd. 1" moel Jll doen in O\crlca Jn('I m11n 
amh11�1 nn Ju,11tw:, aanacncn ,L or d11 lttrem onrle1 mei hem 
fflCX1 rlrTc'n. A1nvanhhJt ••1 1k w,,,cn op het 1rotc bc.Lw"r, dat 
er toch ttltt 1,. dal de butrt:nwatrrs 1111c ro1ppor1cn en mhchltng.:n. 
dW naar d� BV 0. •orJcn 1r1onJen. voor lel.kn moelen f111tcrcn. 
Dal ui een zodam,e o"rrmaal van •rrk IC'\en, dal 1k \lftts. d:at J11 
in de rraci11tc n1e1 aanw-aanJ ui Lunn,en ""'orJcn, afccLtcn van de 
bn,nttn u,t 1«urily�runl ,·oor de \crbindm,rn. IL ,..al hel echter 
bd1Jken. 111: tw1riJp ruuuurhJ .. •cl, •clLc aedachtc un hti vcrlanacn 
ten 1rond1la1 hel. en die 1eJach1e op uch zelf kan , .. •cl b1ill,µ.c 

u-- � � ------ -�-- -· . . - - -
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F""r"'41JrthC'C'T dr \'ntu:,11 r' 1 fd .,n tt'rc ,ero1e mrnt. lhn '''J m., _  ..... ,
/Ml1ng a.an Jr ,KJe L...,am. I\ Je lv..!,ltc ,.,n \.Ic Bm�nt.and� \ ciJi,. 

hoodsdicnst. 
Or pr:ichle afl,!cvaard1rde de �r Kttrmnk hcch de tkllmg IC· 

f'OM"er1..I. Jat h,cr !lrnslc 1\ ,an 1.."Cn ,ehc"ilC: ('(1ht1c C'O d.tl deze n,ct 
p.a.st m on.s ,,cttcltJL. h<-\lcl. h11 hcdt h1crb11 met name de artikelen 
Il en 19 van de Uorleti; "i:I 1,-:'I'-, a:rn�ch.t.1ld. De grachte af};evaar
dtl(k kwam tot dC' condustC'. dat de.te llmn,nl.1nJ� Vc1lighc1dld1cn1t 
net pa�lc m Je u,t.spra�\.. ,:an Je "'ttrc,cr van 1899 en d.1t de 
Rt,i;crins du, N'ter JceJ. d,c ,t..._ "' rn ,rocd•!; mrccli1l af te schllf(cn. 

M11nhcoer Je \'oorzillcr' 1\.. mu�c er l"lf'I '.',1:�n. ,lat dil punt. door 
de ,nchtc afgC"va:mtigdC' n.tar voren gt.•hracht, voor n11j nic:.iw is. 
Het. is ern m1�1h1l pr1Jblc.:m. omdat c achclc <'ntw1Uchnasgc,,chic· 
denu. van di:,c dtt"n\l, voort�cl..om�·n 1111 Je (\:n1r.1lc \"C'1h1he1dsdtenst. 
voor m11 niet gcm:ikL.cllJk ts Ie mcr11cn. H, heb eens gc1nformttrd 
of ck ,•1,1C' van de geachte" .afgcva:.rdirdc op tJe7.e z.uk al eerder 
nur ,orm 1s gchr:icht. en nanr m,i t'!I medegedeeld. zou die stclhna 
hier voor het cent 1.11n grf"('lnttrJ 

Mijnheer de VtXtr11th:r' Afrn1�·u van de inncrhJkc 1uis1hctd van dte 
tttUinr. wtl 1k C1" ,,p w1jun. d.at Je Hmncnla.ndsc Ve1bghe1dschcnu 
bepaald niet '" «n gC'hc1mc poltt1rch .. ·n,t, die enige ucculleve bevoqd· 
hr!J hccfl of or 1u,1111ccl terrein Of"ln:cdt De \'e1h;hC"1J"-'1enst is n1els 
•od�n dan «n mhchtingendaenst voor de Regering. die de Regering 
vp het ogcnt,hk m«nt t>traald nodig te hebben en die. ronder op 
htt terrein van de politie te treden, aan de Rrgcring de 1nhchtin1cn 
'trk:haft. die z.11 :i.'.ln de Regt•rmg k11n "euchaffen m welke de Re
'"1n; H�:ig1 Het gebcun <X'k, dat er van de vench1llcnde Min11terie& 
u,1 mhchhngen "rorden �evrnag:d h1J aanuc:lhna van pcnonca in 
JmbtchJi..e d1i:n�1 Ik stel n l"JflJS or 1111drukkclrJl tr verklaren. dat 
d� nnvrJgen ,:in de '11m"iteric,. die h11 de Ve1hghctdsdicn1t binnen
lomen. meett.11 1ó worden hchandeld. Jal 111 "'orden dooraezonden 
•�n de polllle·in t.rnt1C1 De rol111c-10,1anltt"i z11n de bron. waar de 
\ c1hahC'1d,d1::n\t haar inh<.· 11ngcn voor de Rescrin,: h:11111. D1e dienst 
1, du, ttn cen1rn.1l punt. w11ar de 1nhchttnacn voor de Reaerina 
,.i.meni.omt"n C"n v.rn WC'lk runt uit de ambtelt1ke Jn\lanlles met die 
inhchtm:;en "orden beJ1end DeLe regeling i, 1nder111d reeds in 1947 
10 vu11cstcld door de toenm11lige \.fmi�lcr van Bmnenlancbc Zaken 
'" dC"tc rest'lm.s ;eldt 1han, nos 

Ten .1.1nucn \3n dc .rnrd van de d,cn,1 moge 1k verwijzen naar 
hr. n1e! gepuhhccerd1..· Koninkl!Jl bcsl111t van 4M Augu,tus 14'49, 
httwcll,, 1h:rns 330 Je kJen van de K.amer Ier vertrouwrhJke kenn,s
nt'mms 1, o,t."r[::tle!;d H1cru11 lan de Kamrr Lien. dat met name 
ten 3..tnL1i:n v:in dt" Hinncnl.rnJ\C' \ ed1 •he1Jid1cn11 er geen enkele 
reden K de,c: d,r .. ,1 tr qualif1cerc-n .11, i.."'t'n l"'li11C'd1cn� 

DC" heer \'er' erl hceh _'C\f.&agd. ,,( JC" �eldcn die than, 111n aan-
1tvr.12ad. ,oh!ot."nJe 111n lndc,d.1,,J is het de �ochni. dat deze 
d1:nn or het ngcnt'llllrt n1tl wnrdt 111tgd,rctd Ik gtcf tne. dat miJn 
oordeel e-e:n ,1mHti1c-, 1'0hlet'I 1• " ,.,, 1\. hch dl"tt' 1,1al. 11og naet 
ID den brede lunnen ondc:r.wc.i.en. Ue weiW.amh"'4ien va.n deze 

• I> :0-0\ l:.�IIIER 19�9 

dttn,t zijn sehttl CfttascorJ or dt mcdev.-rrking en de 1nform.t11r" 
v•n de p...,hUt 11� 1.Unuea. 

Wat bolrcft ck opmerk,na van ck pochte af1evurd11d<. dal er 
zo vttl •T1Jv1na;,"lttklr.C'n zijn met andere diensten, moet 1k u91en. 
dal sl niet Mttt1Jr. t.Aat de irachtr .af1ev.1ard1gde bedoelt. Het 1011 
m11 a.angen111m 111n. wanneer htJ m1J de rcaevmt J1arovtt trr t,c. 
Kh1!..l1ng zou �lellen. 

D11 " cmL. hrr ant,1iooord. dat 1k zou "'·illen ,even naar aan1t1d1ng 
v.1n twt btto,),: vJn de heC"r Goedhart. De gcachre afpvaard11de 
1.11 h'Ch 111�·1 ,.1n m1J Hrw.1..:hten. d.11.t 1l or zijn - van ZJJn L.ant 
b<i.eken - itt'tJi en t)i,c.rcnd betoog diep m,p. Ik weet van d10 
i,:l"ht:11111·nn1i:l� 1)1,..�te niets """ ook n&e1s van do hocu1 pocus, noch 
"·", m1nh�'{'r X. 1..lu: naar Jndon�tc �ing. noch van het onckr· 
'''� � n.1 1r C'\.'n da.1:hl.uJ. e,:n hcr.a3lde hondel,firma of otn bcp:a:.kte 
.,,11,� 1 1 n1 n.1.ar c..·n amh1chJl,,.e funciu.·. waaromtrent aege,en, 111n 
\c."r,1rel.1. ,he Jchteral nlf't 1ui,1 Lauden njn ccbleken. Ik wc.et ooL. 
nu."f"' ,.1n ttn kwestu: mei het wcckb1ad .. Vrij Nederland'". 

De httr Gurt.1.ak: Weet u rigenltJL. wel iets van de p-hefftlc dacnst" 

lx hoer Ttullnp. \f1n1ster van Binnenlandse Zaken: Ik wN:t er 
u,�'.:rd3Jd ,eer wcm1:: van en il priJ, n11j deswege aelukkia. Ik kom 
,ic ":imcr met.kdeh.-n. d:tt 1k te.r zake van deze dienst. die pas bij mijn 
l>rp:irtemcnr 1.s gevoegd, een m,tructic heb geacvcn aan mijn acc:rc· 
1.1ns-c.:nt"ra.1I om Ier z.ike van deze dienst nauw contact te houden 
met h.:1 ho...,fd v:in Jc.,c: dicn•t rn dal contact met het D:partcmcnt 
,o<l.,mg Ic lrs:;.:n. d.1t het De,x1rtcmrnl voldoende op de hooate blijft. 
lrn einde <lc verantwoordelijkheid voor Jie d.icmt oot ff&l te kunnen � 
Jr:-agcn. 

Ik heb noc g«n tijJ gehad om zelf eens rustia naar die dienst toe 
te i;aan om mij meer ccdctailJccrd te laten voorlichten en in details 
Ic ,·emcmcn. """ er reoll en z:cilL Wel kan ilr. uit de tijd van de 6l 
"'eek, dat ik Mini11rr van Bi.nncnbndsc Zaken ben dra cnariQÎ:1-
fc,tcn m«dclell, dat Je enkele keren. dat m11 �aren Oftl' dea 
,hcnSI hebben bc:rcikl. ik direct met hel hoofd van de dicmt ooai.ct 
heb opgenomen ter z.ake van de mij vooraclq:de punten, en dat mij 
1n Je drie gevulkn. die ik behandeld heb, ia scblckcn, dal - • 
lomcn or,heJJerina kon krijsen. ook ter zate van veel, wuromtrenl 
m.:n gcpr-ejudi cer<l tcg1..•nover deze dicn,t stond. Ik ,eloof oot. dal de 
"•J1e. 1..1...1,trori <lc geachte :afgevaardiade de h«r Goedhart - c,we.. 
ni;n111i op niet onvcrchenslclijk raillerende wijz.o - deze dicalt llaf& 
hclocht. hij hel er toch wel een bcc1jc dik heeft oncfe1t1 door das 
\henst o o. mallo1crij te noemen. Ik kan ZIJlke spot Cft'W'ileDI 11111 
best vcrJragcn, 1k nttm het han niet kwalijk. mu, WUIDNI' ,_ 
drcno,,I C'C'n �ericuze zaak is, en dal is hij, dan il het mijns inlieM todl 
beter. dat de nat in het publielt niet ro besproken wordt ab door de 

e"chtc :tfgcvaardigde de heu Goedhart is aeaftied. 
Il .·:il 1101:1 nemen van en ,evol1 ,even aan de aanwijziapa III WUI'• 

,chu\, u,gen, ,he de aeachte afacvaardigde de heer Welter tea aamilll 
v:1n den· d11:nn heeft aracven. lt meen ook hier. dat zijn wrpliJkial 
mei de 'itl�té Gén�r:ile en de diensten. die meer in de polJtionele sfeer 
liui:n. niet geheel juist ia. D.at de ,eachtc af1cvaardiade principieel be· 
lwaar he�ft teacn geheime diensten. ja. Mijnheer de Voorzitter. dat 
hebben WIJ allemaal. maar op een sqeven moment zijn deze diensten 
ook voor een Rqerina nicl 1eheel te mincn en dan. breflaen die schei· 
me dien,tcn, juist als aehcime diensten. met zich mede, dat zij gemak
kelijk unvcchtbaa.r worden 1cmaalct, doordat men er Yel'khilknde 
din,cn van v«tell. die. juist omdat men bepaalde din,cn niet in.hel 
openbaar kan behandelen, dt: indruk vitstiaen. dat er iets niet in orde 
zou Lijn. Ik zou daarom met nadruk willen zqgen, dat. wannttr er 
moeilijkheden en bczw.ucn zijn, de Minister van Binnenlandse bkrn 
er voor opcnstatat om die te onderzoeken, ten einde daarmede rekenina 
te kunnen.houden en ze in zijn beleid te kunnen verwerkrn. De arlchtc 
af1evaard1a:de de heer Wclter beeft acz.cad: laat in ·, hcmclsnum de 
kosten niet stijgen; ovcrdrij( daarmede niet; ruime acldm1ddckn Z1jn 
� verleidelijk om allerlei dinaen te dorn. Ik aeloof niet, dat de acld
m,ddclcn. die de 81nncnland1e Vcili1hcidsd1cns1 ten dienste staan, Zö 
vcnçhrikkclijk ruim zijn, maar ik zal in ieder ,cval zijn waanchu1.., �nd 
w�rd parne in m,jn oren k� 
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He1 hlMhhchma hcdt dc Rcacrana doen bcl:lui1cn, toen de onder· 

1c1clcnck van de Rqcrma noa 1ccn deel uitmaakte en de B.V .0. 

UOC'n noa CV.0.) rNM>rt«rJc onder de Mini,tcr-Prcsidcnt, het np

port v:.n ck Comm1suc-W11nvcldt ntet te pubhccrcn. De ondersc

tcL('ndc moet er daarom van afucn over de conclmics van dit np

rort in d1<umt te treden. 
Waar immen de ondC'r,ctckcndc opuad al, Mini�tcr van Binncn-

1:mchc Zaken, nadal de Rce;ring hnlotcn had hd hoofd van de l 
B.V.D. te handhanh. ioh er voor hem accn aanlc1dlni is&i1ln 6p 

,rond nR &i r•pf,ur• dcr Commiuic-Wijnvcldt een ander standpunt 

IC huhJÎSffl, 
De onJ<r&<1•kcnde heelt d< zekerheid, dat de B.V.D. in de korte 

duur v.m zijn t,ataan in hd buih"nland een uitstekende rq'IUtaüc 

httft vcrlrcl('n, Dat buitenlan<IIC z.Uilrrinstellinp van de B.V.D. 

gttn hoge dunk zouden hebben, is dan ooL. stellig hcxijdrn de w1ar-

h<'1d 



?NEST 's-GRAVENHAGE
•" DER RIJKSPOLITIE 

COMMANDANT

No. _]L63 .• -Gelieim. 

Bijlagen: 3 • 

·s-GRAVENHAGE, 15 Wovember 
Konlnglnnegracht 46 

Telefoon 183430-183431 

19 50·. 

Onderwerp: Inlichtingen B.V.D. 

Bericht op schrijven d.d. 

AAN 

de Heer Hoofd van de 

No. 

Hierbij doe ik U toekomen afschrif
ten -� van aan de D istrictscoin.rnandanten der 
Rijkspolitie te 's-Gravenhage en te Dordrecht 
gezonden brieven van respectievelijk de Burge
meester van Capelle a/ d IJssel en de B1J..rgemees
ter van Puttershoek" De vensterenveloppe, waar
in de BtU"gemeester van Capelle a/d IJssel zijn 
brief toezond, gelieve U mede hierbij aan te 
treffen. 

De daarin gedane verzoeken- waarvan er on
getwijfeld nog meer zullen volgen - zijn een ge 
volg van een op een kringvergadering van Burge
meesters door de Heer Crabbendam van Uw dienst 
gedane mededeling dat de Burgemeesters gerech
tigd zijn van alle gegevens omtrent inlichtin
gen t.b.v. de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
inzage te vragen. 

Aan de hand van de huidige instructies 
kan m.i. niet aan deze verzoeken worden v�ldaan 
Ik zal het dan ook op prijs stellen van U te 
vernemen hoe in deze moet worden gehandeld. 

Typ :M. 
Col1)1) 

y / De 
De CormLandant van het Gewest, 

Dir.Officier der Rijkspolitie 1e kl.,, 
H.G. van Everdingen. 

Binnenlandse Veil ighe ids dienst 
te �:Gravenhag__e ._. 

In afschrift ter kennisneming aan de Heer 
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof, 

fgd.Directeur van Politie te 's-Gravenhage. 
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Secretarie. 

Onderwerp: 

Gemeente Capelle aan d�n IJssel. 
---------------------------------

Cappelle a.d.IJssel, 11 November 1950. 

Aan de Heer Districtscommandant van de 
Rijkspolitie te 1 s-Gravenhage. 

Binnenalndse Veiligheidsdienst • 

• 

• 

In verband ·met Uw werki,rnamheden ten behoeve 
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst zal ik het 7eer op 
prijs stellen indien U mij regelmatig op de hoogte houdt 
van hetgeen U te dien aanzien in deze gemeente verricht of 
laat verrichten. 

De Burgemeester van Capelle aan den IJssel, 
(get.) van Dijk. 

Voor eensluidend afschrift • 
De Adjudant der Rijkspolitie, 

?. Melse. 



AFSCHRIFT. 

Gemeents PUTTERSHOEK. 
----------------

VERTROUWELIJK. 
-------------------------- Puttershoek, 11 November 1950. 
A�ntwoord op brief van:-----�-
Nr. 1111/1 Doss:-1.759.5. 

Onderwerp: 
Aan de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 

Binnenla�dse Veiligheidsdienst. te Dordrecht. 

·•

Politie-verbindingen. 

Bij beschikking van de Minister van Binnenlandse 
Zaken d.d. 11 October 1950 Nr. 2089 Afd, Kabinet, zijn voor 
gemeenten metRijkspolitie de districtscommandanten aangewe�e 
als zgn. politie-verbindingen t.b.v.de Binnenlandse Veilig
heidsdienst. 

Teneinde volledig op de hoogte te blijven van hetgeen 
terzake in deze gemeente wordt verricht, stel ik er prijs 
op, in kennis te worden gesteld met alle inlichtingen, die 
omtrent ingezetenen deze gemeente worden verstrekt, alsmede 
met elkonderzoek dat terzake worät ingesteld. 

Gaarne zal ik v�Tnemen of hiervan gevolg zal worden ge
geven. 

Het komt mij gewenst voor dat desbetreffende stukken 
voor en van de postco.gunandant hier ter plaatse door mijn 
tussenkomst worden verzonden. 

De Burgemeester van Puttershoek, 
(w.g.) v.d.Ploeg. 

Voor eensluidend afschrift. 
De Dir.Officier der Rijkspolitie 3e klasse, 

(get.) A.J.van Thiel. 

Voor eensluidend afschrift. 
De Adjudant der Rijkspolitie, 

else. 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE Z 

BERICHT OP SCHRI.JVEN VAN NR 2459 AFD. ICabinet. 

BETREFFEN DE 

Bijlagen: div. 

V .ri:R'.l:ROü.'IEL.IJK. 

'S-GRAVENHAGE. 

MEN GELIEVE BI.J HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP. DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

29 Hovember 19 50. 

Hierbij doe ik U ter kennisneming afschrift toekomen 

van een brief' van de Commissaris der K0ningin in de :9rovinoie 

Noordholland, <'l.d. 21 November 1950, no. 1810, o.lsmede van het 

door mij gegeven antwoord. 

DE MDH 3füR V.fü BIN1TENL,!NDSE Z.iKillf, 

het Hoofd van de B.V.D., 

's-G r a v e n  h a  ge. 

� 9676 • '49 



Afschrift 

COMMISSARIS DER KONINGIN 
IN DE PROVINCIE NOORDHOLLAND Haarlem, 21 November 1950. 

KABI:NET 

no. 1810. 

Onderwerp: B.V.D. 

Aan Zijne Excellentie de Minister 
van Binnenlandse Zaken. 

Uw brief van 11 November 1950, 
no. 2365, afd. Kabinet. 

Naar aanleiding van Uwer Excellentie's nevenvermelde brief, 
welke Zij mij met bijlage deed toekomen, heb ik de eer het na
volgende op te merken. 

Hoewel formeel Uwe Excellentie terecht opmerkt, dat de 
B.V.D. hier geen onjuiste weg heeft bewandeld waar toch het ter
zake geldende Besluit is nageleefd, valt mij hier - en ook in
een ander geval, dat mij onlangs in deze provincie bekend werd -
op, dat het in het algemeen gesproken.mijns inziens onverstandig
is om, waar inlichtingen aangaande overheidspersoneel worden ge
vraagd, uitsluitend deze weg te �iezen.,

Mijns inziens kan in dergelijke gevallen het slechts een 
vlotte gang van zaken ten goede komen, indien de B.V.D. de 
daarvoor in aanmerking komende autoriteit van een voorgenomen 
onderzoek in kennis stelt. 

Inmiddels is door mij gevolg gegeven aan Uwer Excellentie's 
wens de burgemeester van Alkmaar van Haar zienswijze in kennis 
stellen. 

l 

De Commissaris der Koningin in de 
provincie �oordholland, 

(get.) J.E. de Vos van Steenwijk. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
.o!-' ......... ...,..... ... r.--....... �r.-. .... �� ... �.11..� 

/' �) 

', ·,...,___�-,�:/ .. ;·:,.,."/., ,,·.:'"' �-- , {l,./c,r..
J'; 
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.AFSCHRIF.r. 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 
2l. N oveot>er 19.50, nr. lBlO, Kabinet. 

NR 2459 AFD. Kabinet. 

BETREFFENDE 'S-GRAVEN HAGE, 1950. 

B.V •D. l mderzoek naar seoret:ar.ie
per.scmeel te Alkmaar.

.. 

.1A:ANJ 

MEN GELIEVE BI.J HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRI.JVEN TE VERMELDEN 

De nadere b schouwingen, welke U mij. i.n Uw nevenve.rme1d 
�cbrijven deed toe� hebben mij niet tot de ovartui,ging 
kllnnen br�en, &a.t het door mij in mijn brie:f' van U November 
1950, ®• 2566 �inet" ing.enomen standpunt onJuist · of onve� 
standig zou zijn. Aan het formel,e voorsohr.l:t't van artAkel 4 
'.'l1an hst Ko11Snkliik beslui.t;. � S Augustus 1949, na. .51,, Ugt 
nameliJ1c �en maûrieel begtns.ol ten grondslag• 

Z.ools U bekend is verkrijgt de �V .D" .zijn inli.aht:lngen 
voor een zeer groot d•el via. sijn "ver.bindingen" en voort'18Jne,. 
li.jk daor de politiê"verbindingen"• in het KClln:1:nk:lijk besluit 
{artike,l lt.) nu is .er ZGrgvuldig voor gèwaakt,-: dAt dé unwijzillg 
van deze ttva.rl>.ind.:ingen" ge.en aftu:tauk doet ��de aan de verant
woord�lijli:haid van de Minister ot het orgaan, �er die 
11vel.i>indingen" 1:�sene::,;-en en ,aan Ö8 �t het $1lbt;, � d.• 
11'l1'8rb�l).,g�·:-b.��- ��i�e -�l+obt;t.i}g� .. Dtt 
kan ook dés t:e �reler .gesonied.�t aang,e.zien de BwV.». :i.JJlneJ'S 
geen •natU" b'4ten11 b�e bevoegdheêlen heen en uitsluitend 
inllohtiugen verzamelt. aride bevoea d.w.z. ffl Jnri 11:naar
buiten" blijkifflde bevoegdheden be e overheidsorganen b.e
veiligingss.dv,iezen varstr4kt• 

Dat dè-B:.V.». daartoe reohtatreeks met D•'IT• de burgemees
ters in gwallen als h�t Alkmaarse zou moet,an ti:oeden, ,zie ik 
daarom niet in, ja zel.t's aoht ik dit niet .ra.adv.aam,- omdat:,. zo
als mij bekend is an U vaarseh:i.jnlijk ook b�end zal zijn, ener
zijds tal. van burgemeesters alle politiezaken, walk-e hen reoht
streeks bereiken,_ OOM.er meer ter af'doening aan de lçorpsohet ter 
a.t'dof.Uling endosseren, terwijl. -v<tle andere er· datlrent_egen prijs 
op steµ.en deze zaken .zel.1" af te doen. Men kan van de B.V.D. 
moeilijk verlangen,- dat hij met al dergelijke plaatselijke ver
soheidenheden rekening houdt.. 

Indien het anders ware. zou bovendien %lS,al;" mijn mening do 
B.v.»., die slechts gezten mag worden als een teohnisehet- oentra".'"
1e, te veel Q!) het na.ar buiten tredende beleiäst.errein getrokken
.mrden.

• Over -

do Comnissaris der Koningin 
in de provincie Noordhol.l.a.n.d. 

� 9676· '49 
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-Over het e.lg«nS&n. behoort correspondentie van. onder mij re .. ·so,r,. 
i;,n.ende 'b:u:i.:1umd.ienst,en (-wauonder de. B.V.D.) met de burgemoesters. 

/ ewr mij te lopen. Zolang
. 

het eoht-er 
.
gaat <Ner teitel.ijk.e ge

. 
g'6V� 

zoal$ in het AJkmaJlr,se geva1, zie i:k daQ"toe geen re&m. In derge- 1, 

l.ijke .g8'ftlllen corr.espondeeri d6 B.V.D. dus reohtst:reoks .met zijn 
verbinding� .erg.o de kor;pschef's. 

(get.) 'l'eulings • 



MINISTERIE VAN 

Y/,,�- �<> . 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

BETREFFENDE 

/. !8 

BINNENLANDSE ZA 'ENt1'.".��-R�1 
NR 246c AFD. Kabinet Ar_b_1roJJT"{

'S-GRAVENHAGE, 29 November---1950�---

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN 

� 
� 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELD 

C Rî ouw LIJK 

Hierbij doe ik U ter kennisneming afschrift toekomen 

van een brief van de Commissaris der Koningin in de provincie 

Friesland dd. 22 November 1950, no. 1124 Kabinet, alsmede 

van het door mij daarop gegeven antwoord • 

DE MINISTER VAN BINNENLA1l'DSE ZAKEN, 

Aan het Hoofd van de B.V.D. 

� 5676 • '50 
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COMMISSARIS DER KONINGIN 
IN DE PROVINCIE FRIE.SL.AND 

KABINET 

No. 1124. 

Onderwerp: 

Afschrift 

Leeuwarden, 22 November 1950. 

VERTROUWELIJK 

Binnenlandse Veiligheids Dienst. 

Aan Zijne Excellentie de Minister 
van Binnenlandse Zaken. 

Uw schrijven van 11 November 1950, no. 2365, afd. Kabinet, be
treffende nevensvermeld onderwerp, is voor mij aanleiding omtrent 
deze aangelegenheid thans alle burgemeesters in deze provincie 
vertrouwelijk in te lichten. 

De voorgaande circulaire van 15 September 1949, Kabinet S.G. 27 
met het K.B. van 8 Augustus 1949, no. 51, had ik alleen ter kennis 
gebracht van burgemeesters van gemeenten met gemeentepolitie en 
enige burgemeesters van gemeenten met Rijkspolitie, die daarvoor 
in het bij-zonder in aanmerking kwamen (b.v. waar bij de laatste 
verkiezingen een relatief groot aantal stemmen is uitgebracht op d e  
C.P.N.).

' -Ik moge U.E.'daarom verzoeken, mij nog 35 exemplaren van het
genoemde K.B. alsmede, indien mogelijk, eenzelfde aantal van de toe
lichtende circulaire van 15 September 1949 te doen toekomen. Hierbij 
neem ik aan, dat het U.E. 's bedoeling is, de laatstgenoemde circu
laire te handhaven, met dien verstande, dat de eerste en tweede 
alinea op blz. 3 worden gewijzigd als is aangegeven in de circulaire 
van 11 November jl. 

Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan betreur ik het, dat in 
á · de aldus gewijzigde circulaire van 15 September 1949 zou wegval
len de laatste zin van de tweede alinea op pag. 3, hetgeen evenwel 
blijkens Uw nadere toelichting stellig niet de bedoeling zou zijn. 

M.i. had het eveneens aanbeveling verdiend, indien de 3e alinea
van de circulaire van 15 September 1949 zodanig zou zijn aangevuld, 
dat hieruit duidelijk zou blijken, dat de uitvoering van de in deze 
alinea genoemde verplichting zal geschieden, onverminderd de ambte
lijke verplichtingen op grond van de bepalingen van de Gemeentewet, 
de instructie van de Commissaris der Koningin en het Politiebesluit. 

Alvorens de burgemeesters nader in te lichten, zal ik gaarne 
het oordeel van U.E. omtrent het bovenstaande vernemen. 

l 

De Commissaris der Koningin 
in de provincie Friesland, 

(get.) H.P. Linthorst Roman. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET 

MINISTEl:rJ:E .YAX:-t.�J:NNENLANDSE ZAKEN, 
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Afschrift 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

�BERICHT OP SCHRIJVEN VAN NR 2460 AFD. Ka bin.et 
22 Nov. 1950 No. 1124 Kabinet 

BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE, 29 November l 95Q.
B.V.D.

• 

MEN GELIEVE s1J HET ANTwooRD NAuwKEuR
y

,:=• R"""'r:llQUWEn IJK
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN H ti:. i·- a &"\ • i= ij 
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDE . .... 

Ingevolge Uw bij nevenvermeld schrijven gedaan verzoek doe 
ik U hierbij 35 exemplaren van het K.B. van 8 Aug. 1949, no. 51, 
en van de circulaires van 15. Sept. 1949, no. 27, Kabinet S.G. 
en van 11 Nov. 1950, no. 23ó5 Kabinet toekomen. 

Inderdaad blijft eerstgenoemde circulaire gehandhaafd, be
houdens dat op blz. 3 de beide eerste alinea's behoren te worden 
gelezen als in mijn circulaire van 1+ Nov. jl. is aangegeven. 

Deze wijziging is het gevolg van overleg met mijn ambtge
noot van Justitie, die tegen deze alinea's nogal bezwaar had in 
verband met bepaalde aspecten van het politievraagstuk, �elke 
daarbij betrokken zijn. Intussen is de laatste volzin van de 
t11,eede ( thans vervangen} alinea van blz. 3 van de circulaire 
van 15 Sept. 1949, no. 27, Kabinet S.G., behouden gebleven. 
De inhoud van die volzin gaat mij uit den aard zeer ter harte; 
bovendien is hij geheel in overeenstemming met artikel 4 van dit 
K.B. van 8 Augustus 1949, no. 51, dat spreekt van '"'onder verant
woordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of het hier
bij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt voortvloeiende 
verplichtingen". 

Om deze reden heb ik dan ook de bedoelde volzin op blz. 1 
van mijn circulaire van 11 Nov. 1950, No. 2365 Kabinet, in 
extenso herhaald. 

Ik vertrouw, dat deze aangelegenheid hiermede overeenkomstig 
Uw wens is toegelicht. 

Mocht U nog nadere verduidelijking wensen dan ben ik daar
toe gaarne bereid. 

DE rv:na:3TER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 

(get.) Teulings. 

1-.an de Commissaris der Koningin 
in de provincie Friesland. 

� 9676 · '50 



MINISTERIE VAN BIN1TENLAJ\1DSE ZAKEN 

Vervolg op schrijven van- .. 
· 15. Sept •. · 1949 no� 27. Kabipet. :3. G. ·

. No. 2365 a;fdeling Kabinet. 

·Betref'fënd�·. J3.v .. D:. ,._ W.::·----�· . .
. : .. ·:: : .. :. � : :. : :: ... . . _,,,.... .. . . . .. .. ·-··· . :-· , .. 

' 1 s.:.GRAYENHAGE, · 11 November 1950. 

• •• • 

î

. 
. . 

V E R T R O U W E. L IJ K • · 

Uit de .reacties, w-elke ik ontving op mijn circulal.re van 
15 September 1949, no. 27 Kabihet S.G., is mij gebleken, dat ver
schillende-Commissarissen der Koningin-en burgemeesters beducht 

·• zijn, dat de organisatie van 'de B.V.D. te kort zal doen aan de
po9itie, welke .d·eze autoriteiten met betrekking tot de handhaving
van .de openbare· orde en rust· ;i..nnemen. . 

· 
. · 

.. It �een goed te doen onder Uw aandacht te brengen, dat U er
van verzekerd kunt zijn,' ·dat de B �V.D. steeds -!:l� voor zal waken,
dat aan..d�·ze positie g·een afbreuk zal worden gedaan.

.. . In d.it :verband wijs ik erop, dat de B .• .V. D. zelf slechts een 
· q:911traal ambtelij-k .apparaat is' van beperkte· opzet en omvang, be

];a�.t m.et, . het verzame-le.Ii en ·combineren van inlichtingen,, waarover
de bestaande politiecorpsen (komen te) beschikken en voorts adyie
&sill:. u;i.._tbrengt ;iaan de ·Regering en andere •daarvoor. in aanmerking

· komend,� _instanties ·nopens de beveiligin.g van kwetsbare vitale
. overheidsdiensten en particuliere bedrijven (preventieve maatre
gelen van, organisatorische aard tegen spiönnage, sabotage, extre-. 
mistische penetr�ties,e.d.). 

. . Voor het· -verzamelen en completeren van informaties is de 
B.V.D. in hoofdzaak aangewezen op zijn verbindingen bij de ge
mE;lent.e- en Rijkspolitié en de Koninklijke Marechaussee, die voor
w�t de .handhaving van de openbare orde en·rust betreft fltaan on-

_9!-er het- gezag en de bevelen van de burgemeester en in gevallen
va.r:i, artikel 16, tweede_ lid van het Politiebesluit '1945, van de

. Commi1;,_saris der Koningin. Principieel tast naar mijn mening .., en
ik 0ve.rtr9uw, dat U dit inziqht deelt · - , de org·anfsatievOrm van de
B.V"p._ in -geen enkel opzicht de positie van de autor_iteiten van 

:het.binnenlands bestuur aan:� Integendeel, zij sluit hierbij ge-
. heel aan. Tçmeinde te voorkomen 9 dat feitelijk het contact van de 

B.V.D. met haar plaatselijke verbindingen de poi;iitie van de be
stuurlijke gezagsdragers zou ,schaden, heeft de leiding .van de
B. V .. D. - ook reeds toen die dienst als C. V.D. onder de Minister
President en als B.N.V. onder het Militair Gezag ressorteerde -
bij herhaling aan de poli tiever.bindingen op het hart gebonden 9

_haar ambtelijke verp,lichtingen t.o.v. de bestuursautoriteiten , 
steeds onverkort na te komen, Vandaar· dat ik,.· in de tweede alineq 
van blz. 3 van mijn bovengenoemde circulair� er op heb gewezen, 
�at .. de burgemeester ui teràard tijdig en volleçïig wordt ingelicht 9 
indien omstandigheden of invló�den, welke de openbare orde en rust 
in zijn gemeente in.gevaar kunnen brengen, word$ri onderkend. Het
zelfde geldt ten opziehte van de Commissarissen der Koningin. in 
de gevallen als bedoeld in artikel 16 5' tweede lid,. va\n, het :Poli tie
besluit. J,.945. Anderzijds is het begrijpelijk 9 dat allerlei onder .. · 

. zoeken· en .�nlichtingen vgn· inc-identee:;I.. en ondergeschikt belang 9 
welke tot de dagelijkse poliiiepractijk behoren, niet via de bur
gemeester c.q. de_Co.riJ.missaris der Koningin lopen. Dit is een zaak 
van beleid der plaatselijke politie-instantièsi welk belGid ge
heel buite.n de B.V.D. om gaat.-. 

l,an de Commissarissen der Koningin. 
in de onderscheidene provinciën. 

--------



VERTROU\VELI.TK- 2. 
\ . 

Het komt ::mij" ·vo.or1,. dat de ge-ui të ·beduchtheid.'-: z1J het ten on
reçhtê - med'è,,r.o0rtvloeit uit het bepaalde :tn artilèel 3 van het thans 

· verval:\.eri geihe,ii:ne, Konin}üijke beslu.i t van! 9 �J,\pri;t. 1946, dat dê tc;ak
vari de toenmalige Ç.:V:.D. regelde en aan die Dïenst·opdroeg met, u.it
slui ti'.ng van'· álle �overheidsorganen. -diensten -en in overheidsdienst
stagnd.§1 perso'.äen ·de inlichtingen,- welke door andere or'.gane1; en dien:
sten van dèpartementen werden verkregen, te_ verz�melen ,en. 1n __ onderl1ng
verband te brengen. · ' 

· 
. ·

. Ik stel er prijs op vast te stellen, dat deze bepaling niet in- .
hield, dat de C.V.D. de burgerlijke bestuursautoriteiten, met de hand
having van de openbare prde EJn ;rust belast, niet hád_i,h te.lichten.
Intege.ndeel p.ad9-en de .organen van de G.V.D .. de pli.cht zulks wel te
dpen. :Slécht�; bedoelde het K.B.,.pi.et deze bepaling· e ·en eind te maken
aan de 'versçhillende inlic.htingendienstep, welke döbr allerrei in
.stanties zona:er enige- cdördinatie werden in stand .gehoüden.

· P-rfnc.i.pie,el 1 s-taat voorÓP', dat het· werl-çzàam ·:�'i<jn v·oor de B.V.D.
iri genen dele afbreuk kan en mag doen aan. de verplichtingen, '<velke de
poli ti.e:-'uit - hoofde· van de gemeentewet, de instructi:-e van de Commissa.
ris_sen: g.ef Koningin, het Pol.itie.bes1uit 1945-.en àê plaatselijke en
provincial�. ver.ordening.en ten ·opzichte van de bestuursautori:tei ten
heeft ... ·--� 

,. . ·•· .. 
_Ten aanzten van de Commissarissen der Koni,ngin :stel ik mij voor 5 

dat deze b�hdudens. in de gevallen, bedoeld i -n artikel 16, ;tweede lid
van het Politïébesluit 1945 doorgaans door de burgemee-ster worden in
gelie,ht. Bbyenp.i�n ,-,. ligt_ het in mijn voornemen te bevorderen_, dat de
Commissärissen der Koningin geregeld mijnerzijds of door het Hoof'd van
de B.V.D .. van allerlei ontw_ikke;L;Lngen op de- h0ogte zullen worden ge-
houden. . . . · . �

Ook.de verplichtä..ngen van de krachtèns artikel 4 aangewezen amb
tenaren ten öpzicht!:?l van hèt Openbaar Ministerie en andere justitiele
au tori tei ten uit hqofde o.a. van het .,;; et boek van Strafvordering, het
Politiebesluit 1945. en andere wet\telijke voorschriften, met de uit
voering waarvan de IHnistër. van .Justitie is belast, zullen door hun

· werkzaamheden ten behoeve van de B. v._JJ. · geen enkele wijziging mogen
ondergaan en ,in dit verband stel Jk _er prij à op te verklaren, dat met ·
name vos>r wat be-t;,reft de ambt,en§lren der gemeentepolitie het mijn uit
drukkelijke vvéns ·is, dat1.zij hun taak voor de nakoming, van de bedoel-. de verplichtingen ruim opvatten. .

Mijn ambtgenoot van Justitie heeft ermede ingestemd, dat alle
districtscommàndanten der Rijkspolitie tot wederopzegging worden aan
gew6zen als. ambtenaren, bedoeld in artikel 4 van het K.B. van 8 Augus-

�
s 949 , no. 51. · · . · . 

· . Ter verduidelijking van �ijn circulqire van 15 September 1949,
-- 'net s. G. no. 27, waren de; eerste .en tweede alinea va.n pagina 3
als v�t te lezeri: · . , . . . 
•. · ·J•veré).er krijgt de B.V.D. de nodige gegevens van de Procureurs..-

,. .. Generaal fgd. · Directeuren van Poli tie en van de Commandant van de
·1�Konin�lijke Marechaussee. Voor het over.ige ontvangen de krachtens a.r
'-1•tikel \ aangewezen ambtenaren (d.w.z. de korpschefs van gemeentepo
·1"li tie en oe voor dat doel, aangewezen Districtscommandanten der Rijks
·1�poli tie) hun g·egevens van de onder ,hun 1)ev�l staande poli tieambtena-
,, .. ren. · De Procureurs-G·enera,al fgd. :Directeuren van Politie ontvangen

·1�de gegevens van-het Openbäar. iînrsterie in -hun-ressort en van de in ·11:trun ressort werkzame amötenaren vah de RijRsrec.fl.ërche. 11-:;)ë Comman
"da1it der Koninkli-jke. Marechaussee ontvangt de gegevens van het onder
zz�:ün bevel ressorterend personeel 

9 dat v.oor dat doel speciaal is 
·1'aa:c1$owezen .. De gegevens, welke binnenkomen bij èie Procureurs-Gene
ï1raaJ.. fgd. Directeuren van Poli ti,e 9 bij. de korpschefs der gemeente

·1'!1..ijke politiekorpsen, bij de Districtsc·01nmandanten der Ri,3kspoli tie



· VERTROUvVELIJK 3. 
. • . • 1 

��en bij de Com.mand�nt' der Koninklijke Marechaussee, wo.rden door de 
•1�zorg .van die autori te.i ten aán de hand van de bij hun, administratie 
•1,a'anvvezige. geg�'(ens reeds bewerkt .en. geco.m'bineerd:·en -t;.evef.ls alle
'4qé>nveI.'wfjld a.o·orgègevén aan het Hoofd van de .:Binnènl9näs·e· Veilig
·111heidsdiÉmst, die- daarmecîëpandelt ove��!Il§.,tj,g artj-kel" "-'-en hen
"tevens zo nodig-:tfi de Commissie van. erleg (Hoof;d!.stuk VII) aan de 
•111orà.e stelt.':!...._\ 

· · 

. Voorts vlrzoek ik _U, in de vi'erde alinea te schrappen de· woorden 
•1�ui t hoofde van hun functie ali:\ hulpofficier v� q'usti tie4'. 

. Van deze· gelege.nheid moge ik gebruik makén een warID; beroep op 
Uw ,medewerking te doen teneinq.e te bevorderen, dat" de samenwerking 
met ·de organen v-an de B.V.D. van de zn.jde v�rr àlle autoriteiten en 
instanties' ·in Uw gewest een zo vlot eri hartelijk mogelijk karakter 
zullen gaan a._annemen. Mochten er and€Jrzijd's ,klqcht.en �nopens, het op
treden en de werkvyijze van de B.V.D._ en zijn organen·ontstaán, dan 
moge ik U verzoeken daqrvan ten sp6edigstè door mijn tussenkomst 
mededeling a,m het. Hoofd van de .B.V.D., te willep. doen, wàarna deze 
zich gaarne onverwijld' met. U .. in verbinding zal stellen ten.einde in 
de gerezen moeilijkheden te voorzien. 

- Ik moge U verzoeken d� .burg�meesters in Uw ge.west ter·zake ver-·
trouwelijk in te lichten. ' , 

/ 

1

1 DE MIW,CS�ER VMT BI}.JNENLÀNDSE ZAKEN' 

\Il" 
t • -

' ' '
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Het:. vorenstaande laat onverlet de wekelijkse be
sprekingen welke de. Secretar is-Ganeraal met U 
pleegt te houden. 

Een ander belangrijk punt is de distri
butie en verwerking van de gegevens (artikel 3, 
tweade en derde lid van het K.B.}. 

lk kan mij aanvankelijk niet aan de in
druk onttrekken, dat de B.V.D. teveel op zijn ge
gevens "blijft zitten". 1, Ik wil er de nadruk op 
leggen, dat de B.V.D. m.1. geen andere taak hee� 
dan gegevens te verzamelen en de Regering en an
dere autoriteiten in te lichten en door adviezen 
voor te lichten. ,Enigerlei ve.rantwoordelijk-
heid voor het beleid dat Regèring en autoriteiten , 
al 01· niet met gebruikmaking van de door Uw Dienst 
verstrekte inlichtingen en adviezen, voeren ,draagt 
het Hoo!�d van de B.V.D. niet. rHet is mij bekend, 
dat U er prijs op stelt zich pêï-soonlijk tot Minis
ters en autoriteiten te wenden en dan ook dienover
eenkomstig handelt. lk wil hiertegen geen bezwaar 
maken, doch anderzijds zou ik gaarne zien, dat U 
mij 01· da Secretaris-Generaal van mijn Departement 
steeds en nauwkeurig volledig er van op �e hoogte 
houdt, welke inlichtingen en adviezen U 01· Uw Dienst 
aan derden heert verstrekt. De duidelijke strek
king van artikEil. 3 van het K.B. is toch, dat al der
gelijke aangelegenheden over mij lopen, dan wel, bij 
a:fwezigheid of verhindering van mij ':-,over de Secre
taris-Generaal van mijn Ministerie :J

lk zal daarom gaarne zien� dat ter uit
voering van artikel 3, derde lid, van het K.Bo, een 
formele beschikking door mij zal worden genomen , 
houdende een doe.l tre1'fende en volledige. opsomming 
van da in aanmerking komende overheidsorganen en 
-diensten. De lijst welke de Heer Crabbendam enige
tijd geleden ten Departemente heeft at·gegeven lijkt
mij niet aan dit criterium te voldoan, aangezien
zij enerzijds niet volledig is en anderzijds namen
bevat, welke, naar het mij voorkomt, niet terzake
doen. In dit verband wijs ik er tevens op; dat de
Commissarissen der Koningin herhaaldelijk hebben
doen blijken er prijs op te stellen, dat zij door
de B .v "D. warden inge.licht. U zie b.v. de. in af'
schrirt hierbij gaande brief' van de Commissaris der
Koningin in de provincie Friesland, zij het dat de
ze brie.f', dia destijds ondershands in afschrift
aan Uw dienst werd doorgezonden, reeds meer dan een
jaar oud is. Doe·
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Doch ook in de laatste t1jd wordt deze wens ge
hoord. Het wil mij voorkomen dat de B.V.D. er 
goed aan zal doen , mede tegenover de Commissa
rissen dar Koningin, die ten opzichte van de 
handhaving van da openbare orde en rust en da 
veiligheid van de staat een uitermate belangrijke 
-z1j het vaak indirecte- invloed uitoefenen ,
zijn rendement te bewijzen •

Vervolgens moge ik U verzoeken mij of 
de Seeretaris-Generaal van mijn Departement gere
geld en nauwkeurig op de hoogte te houden van het 
verloop van en het verhandelde in de vergaderingen 
van da Commissie van Co�rdinatie. 

Tenslotte moge ik U mededelen, dat het 
m.i. aanbeveling verdient, dat Uw ambtsuitoefening
aan een instructie wordt gebonden. Ook voor U per
soonlijk lijkt mij dit aangenamer. Ik nodig U
daarom uit voor een dergelijke instructie een ont
werp op te stellen en-dat aan mijn oordeel te on
derwerpen.

ZAKmN, 



MINISTERI8 VAN BINNENLANDS.l}] ZAKEN. 

(Bijlage bij schrijven van 2 December 1949 
nr. 32. Kabinet S.G. ) 

AF S C H R I F T. 

COMMISSARIS DER KONINGIN 
in de 

PROVINCIE FRiiSLAND. 

Kabinet nr. 2. 

Leeuwarden, 11 October 1948. 

In zijn politierapport over de i:mand Sep
tember deelt de burgemeester van Weststellingwerr mij het 
volg-ende mede: 

"Mij was vertrouwelijk medegedeeld dat in 
deze gemeente (Wolvega) verbleef' een persoon genaamd 
J. Roberti, uit Amerika afkomstig. Hij zou contact
gezocht hebben met in de gemeente wonende leden van
de c .P.N. Hij gaf geen gevolg aan mijn oproep om
zich te melden .voor inschrijving in het vreemdelin
genregister. Daar het mij ter ore kwam, dat hij zich
naar Amsterdam zou begeven heb ik de adjudant -groeps
commandant van politie gevraagd om de Commissaris van
Politie, chef van het bureau inlichtingendienst, hier
van op da hoogte te stellen. Roberti is door de poli
tie dezer gemeente steeds gevolgd. Hij droeg op de re
vers van zijn jas een speldje, rond van mal el en blauw
van kleur met wit opschri:ft "Wallace-48".

Blijkens mij vertrouwelijk toege·zonden 
rapport van de hoordcommissar1s van politie te Amster
dam� is Roberti ook daar gevolgd. Hij vervoegde zich 
daar o.m. aan het kantoor van het dagblad De Waarheid 
alsmede aan het bureau rechtsbijstand van de E.v.c.

Vertrek en aankomst van H.M. de Koningin werden door 
hem gadegeslagen. Roberti is inmiddels (via Antwer
pen} naar Amerika vertrokken." 

Ik meen goed te doen deze aangelegenheid 
ter kennis van Uwe Excellentie te brengen, evenals de 
volgende mededeling in het politierapport van de burge
meester van Opsterland: 

Aan Zijne Excellentie de l'Iinister van 
Binnenlandse :Zaken, Afd. o.o. en v.
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1 
nne laatste tijd kwam het enkele malen voor, 

dat het Beheersinstituut een gewaarmerkt a1'schrirt 
vroeg van een aan een bepaald persoon verleende 
01· te verlenen verblijfsvergunning. Het betror 
dan personen, die wegens hun houding in de bezet
ting als vijandelijk onderdaan dienden te worden 
beschouwd. Omtrent deze personen waren alhier 
op dat punt geen gegevens b ekencf, zodat aan het 
verzoek niet kon worden voldaan. 

�enzo is het voorgekomen, dat aan derge
lijke personen en personen, aan wie bij gerech
telijke uitspraak in verband met hun houding 
tijdens da bezetting het actief en passief kies
recht werd ontzegd, bij de laatst gehouden ver
kiezingen een oproep werd toegezonden om hun stem 

. uit te brengen� omdat de vereiste gegevens alhier 
niet bekend waren. 

Door een en ander kan ik mij niet aan de 
indruk onttrekken, dat de berichtgeving op deze 
punt en te wensen overlaat". 

Ook naar mijn mening, staan de hier bedoel
de geg1rens , alsmede da bijzonderheden omtrent perso
nen'die behoren tot extremistische groeperingen, waar
omtrent de c.v.n. gegevens verzamelt, in onvoldoende 
mate ter beschikking van de burgemeesters, terwijl 
ik zelf' hoegenaamd niet word .ingelicht. 

De Commissaris der Koningin 
in da provincie Friesland , 

w.g.: H.P.Linthorst Hóman.





BINISTEEIE VAN 
BDTNENLAJIDSE ZAtralî • a-G.rnvenb.a.ge, 14 Novembei- 1949.

Java.straat 68.
No. 1 /r ,/ 72861 

-

AAN 

· llllTIHKSr-1,
...... .. • CT:'{,"zfi :ua :�1:-···7 i A9;,M.tl<A-ft.�9.j

·rn antwoord op Uw schrijven van 1 Novem� i,9.4 .4. 
No. P. 535/ 49, heb ik de eer U te berichten. d�'"t% tH.3 de , 
vastetelli�g van het K.B. van 8 Augu.atus 1949, No. 51, 
en de voorbereiding van de maatregelen, welke c1ru"lrop 
rusten, bijzondere aandacht is besteed c.im de noodzaak om 
meer _dan ·bot à-:.lsva:r het gev.'ll v;a.s, de inliehtinL�en, v,elka 
aan de hoofden ven de on.d.erscheir1one inliohtint;en- en 
veilicheidsrt:i.2nsten worden verstrekt, c;eheim te doen zijn. 
Val'l.c'iaar, voor vrnt betreft de B.V. n., ae- be:'a11ne van az
tikel 3, derde lid, Vün het K.:B. en het gestelde in. de 
-t·:rzede • derde, vierde en Yi jf'de alines. vnn de ctrculail'è
vr..n de }.!iniflter vs,n Binn�nlF.mè.se. Zc'1J,·en V!'-'l 15 Sentember 
1949, No. �1, Kabinét S.G. (}r.cn inlichtir��en moeên daç1:rom 
zoals voor de totstandko:m::l11c van het 7.. 13. soma werd ge-' 
vra.agd, worden door3er;evcn c�.an éle l:-rocureu?'-Genare.al• f'gd. 
Directeur van :"'olities zulks uiteraard met 'Uitzondering 
van ge.;eventi inzake criminele nangele5e:1hed.en {welke hêm
door tussenk1J:nst vun de officier van justitie ingevolge 

- artikel 11 Vf',n het Wetboek Vfi.n S-tre.fvordar:tne bereiken)
of onge,...1enf:lte vreemdelingen.

Zonls in de tweede. alinea vn.ri blz. 3 der c:i.rculaire
staat a..'1.i1gc5even, behoort de rmr1;emeester evenwel uiter
aard tijdig en volledig door 1J t� worden ingelicht, in
dien omstnndi�heden of invloe�en 1 �Plke de openbare orde
en rust· in �ijn gemeente i:1 gevaar 3':-tmnen brengen, worden.
onderken.d. Im··,1ers, de bur5emeest.er is bij uitsluiting
vsrsntr;oorael ijk voor da hru-d'thRving van de 01)enbara orde
en rust in zijn gemee�te.

In opdracht van de Ministar van Binnenlandse zaken 
wordt dezerzijds zorr; e;e,1r0.gen, dn.t ui"t de verschillende 
inliohtinGen V.:illl de onderscheidene vertindingen 0etrokken 
conclusies onverwljld ·tor kennis worden gebracht vun de 
Gom.-nie�aris der Konin.ein in TJw j-rovincie en de ?rocureul"
Genera.al. 

Vorenstaande circulaire is aan de Minister ;rnn Justitie 
sezonJen met verzoek de ?roenreurs-Genera.al in tt, lichten. 

Het Hoofd w . .n d� Dienst 

de Heer HoofdcormnJ.t.181:u·is van :'.'olitie 
-te. �r. L. Einthoven. 

•
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MINISTERIE VA·N BINNENL·ANDSE 

Betl' .• : Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

VERTROUWELIJK. 
.-==--=-=-=-== 

1 s� }RAVENHAGE', 15 September 194-9, 

AAN: 

Heren Commissarissen in do 
.cndersohoideno provinoiën. 

Hieybllj heb ik de eer U een exemplaar te doen toekomen 
van het I<oninklijk Besluit van 8 Augustus 19�9, No. 51, hou
dende ne,del:'e regelen betreffende de organisatie,, dEl werkwijze, 
de taak en de' sametiwel:'king van de inlichtingen- en veiligheids
diensten, 

In dit Koninklijk Besluit is de ,,ta1;J.k van de verschillende 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten thans zó sohel:'p mogelijk 
afgebakend. In het Koninklijk Besluit ts tevens va§tgelegd, dat 
do verschillende inlichtingen- en veilighe.i.dsdien�ton blijven of 
komen te l:'essorteron trndor de Departementen van Algemeen Bestuur, 
waaronder zij naar hun aard en taak behoren, Diensvolgens is de 
Centrale Veiligheidsdienst onder de naam ·Binnenlandse Veilig- . 
hoidsdienst ondergebracht onder de Ministe:r van Bi'nnenlanqse 
Zaken, terwijl de Ministers van Oorlog on van Marine. iedo.p resp. 
de Militaire Inlichtingendienst en de Marine Inlichtin,ge.ncilli.enst 
oader zich houden. Om redenen van pra·otisohe aard blij:r't de 
Buitenlandse Inlichtingendienst onder de/M:inister van A 1gomene 
Zaken l:'ossorteren. Voorts zullen de werkzaamheden van; de' ver
.sohinende diensten, zowel onderling ais mot hot Openbaar Mi
nistor;i.e en do Procureurs-Gonorr:,al als fungerer:ide Directeuren 
-van Politie, worden geco!:lrdineerd· àoe::P een Oommisa-ic, welke
onder prosi!dium staat ván de Minister-President (zie Hoofdstuk III
van het. K•ninklijk Besluit). Als :vice-vóOrzittor zal aan H,lvl:. de
Koningin werden worgodragen de staatssecretaris van ·Oorlog, Mr.
W.H, Fookoma Andreao.

Ter ui tvoo.rinrs van het Koninklijk Bos luit, voor z:.ivool mij 
betreft, moge ik verdor het volgende onder Uw aandacht brengen. 

Hoofdstuk I van hót Ko�Ujk Besluit. 

Met nadruk wij� ik el:' op, dat de B,innenlandse Veiligheids
dienst p;onerloi executieve bevoe0dheden hoeft. Zijn taak bestaat 
uitsiuitenà daarin, dat hij de Ro.i:i;oring .die,p.t als apparaat, dat 
haax, op do hoog.te houdt van elk st:r.:even, elke propaganda; alle-� 
toestanden en inatellinp;en met do daarbij aangevvende of beschik
bare middelen, welke gericht zijn tegen of gevaar op kunnen lo
veren· voor do oponbal:'e ordGJ, rust en :veiligheid in hot land. 
Voorts hooft èlo Binnenlandse Veiligheidsdienst to't taak aan à.o 
daarvoor verantwoordelijke insk,ntios do n.odige béve:iligings
maatrogolen togen staatsvijandig0 pen.otratics in overweging te 
goven (beveiliging vnn sleutelposities, van geheime stulçken en 
voorwerpen etc.) 



\ 
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Voor alles hèof.t do Binnenlandse Vo ilip;heidsdienst dus 
tot t2.ak allerlei fei.ton cn.·too.stnnden, Y{Glkç_ zich ip.in o;f moor . 

_;..n het verborgene voordoi::n ,on de personol'l, qio daa.rbi_j bchok
,. ken zijn, waar to nemen, tè registreren on de Ren;erinp;- daarvan 

. \ 

nauwkeurig op de l).oop;te to houden. · · 
In ciit licht dient artïkel 2 van het Koninklijk Besluit gelezen
te worden. 

' ' 

Torza;lcc van hqt bepaalde in hot eerste lid, onder. a on ·c, 
zullen .LJ ZO spooc3.i?; mogel'.Ljk D.O!_l; naq.e.l;'O ��'-'n'mijnêfzijds 
bereiken, . zulks meáe ton vo1:vol,-o;o op t1o ciro'ulairo yan \nijn ambts
v?orp;an�or van 23 A!,k'J;Ustus 194-7�. 269'+ I Kabinet; WQal:'in werd
uitgeweid ·over �"CiB lBtiêl-over h2nd toop;onomon vor-

1 sohijnsGl, da_t çlo politie a.001.0
• tp.1.,' -van pE\rticulioro bodr.ijvon en' 

.,·: , .
.. ; \l, ,;, : . , ._f.ns�e.l�,i9p;en 'ominlichtin�::;en:O\"°,.t':(t;iopflalde porsonon, voornamèlijk:

:.,·, •.:
1
. � ·' ' . .  pers:ónee-1 van degopon, dir.,- de.inlichtii�.ó:en vrap;en, ,,ordt verzocht. 

· - Het
.
liet ,inmijn voo!�nomon o�LJ.;lt, .C?P .;;:ronè van laatst-· 

\ · · �aangehaalde bcpnling, nadere voor:üoningen. t� 
. �� - . · 

. Onder het bep&J.llde_ sub d. yan ho.t eerste; lid van artikel 2 
bcgrijp.JG do .Rogc:oing ,do contró-spionpue;o .. on. hot 'Waken tegen 'sa
botfl.'!.e ,' i;o.lke taten möde ann. c1e ,Binnonlanèisó Veiligheidsdienst 

. .. , ... zij;1 Opgedragen, 01i·Î l"ecienen :v-an S�C·�rr.i ty Wèl'cl 1 dit niet in het 
; . , . Koninkldk '3esluit vei.'111�J_d. Dit onC:érst:ceept intussen het geheim 

1 -�-L?
�

k�l:'akter a.ezè:c ,aanschl•ijving, zodat ik U met nadruk moge verzoeken 
·-AfOII{�- e.r .. voor te willen ,iaken, dat ëleze ci:cuulaire met rae bijlage niet
.... ,,_ --� -�- ·.· in onbev-0egde-ha-acleH-va1't.-� - -�-·- ·-. -

•• 1 

. � ' . ; 

,. 
, De Binnenlandse V:ei],.i,ghei€1�ëlicnst werkt in hoofdzaak via 

verb:i,nëlingen met de gemeen·h:i.:,oll'Gie (ip.. de grote1�e gemeent0ti . 
is bi11nen èle _ge1ueentelijke poli·tiflko!:'p�en een afzonderlijke in
lichtit1[senpienst gevormd),, lj.e t Korps Hijkspo li tie en het. Wapen
d� Koninklijke Ma.rech1:tL1ssoe, 

A�1r�kel 4- van het. K.bn:Lnkli.jk Besl1�i t is ter zake beti"ekkelijk. 

. -

• 

. \

Het ligt' in mijn. voorno�en él!3 korr.,soh�fs ,van de gemeentepolitie 
aan te  v1ijzen als .ële ambi;enaren •. me!ie belast met werkzaamheden ten • 
behoeve -yan de Binnenl,andse VeiJ.i.gheiêbsdienst. Deze werkzaamheden 
z_ullen zij dan hebben te ve;�:i:-ichten 01�/ènJlqo.:c bep<1alde lagere 
ambtenaren van gemeentepolitie t•e uoen ve.,:,.r-ichton, naast hun 

' 
ovel:'igo uit him-amb_t voo1·t,rloe�cendo ye171ichtingon, in nauw en 
voortdurend overleg 1!!et }i:.::'i; ·Hoofd van r,,, B:i..l'l.ncnfanélse Veil;i.gheids·· 
·dienst.

Gaarne :zal ik van U vernemen Gf' éfe· aabwijzing van de chef 
.van· het gemcentç,po l.:i,. tiokorps. de i.nste1.1:ning van de bu.rgomoesters 

.der gemeont,cm mot gqmoentep�Htic tn,Uw 3:e;-iç;,,'., heeft. Ten aanzien 
van· het Korps Rijkspolitie. z.at ik aa_ll 1nijn_ ambtgcnoo-t; van 
Justi:tie voo.:cstellcn o:i::mode in to stommen-�. áat do districts-

.�� ::::::.::

g

:::

g

:t, a::

i

:::�c::•:::g:: n:::

z

::· wijze, 

\ 
v;a�.rop de Binnorüàrid_so Vc:1.lighoirlsc1im,st· ç:.o nodige gogevens
'Verkrijgt. In do oe.rst1:J plaats vork:i:i;,jgt hij die door hot spour
dorswcrk van de daarbij v;orkzamo_ poli tio0mbtonar"n ( do korpschefs 
van gemoento'!)oli tie., de d:i.sT:.t"l.Ctl:$oomm:1,1dar..ten van de Rijkspolitie 
en de door de chefs en commr:1nd.ç1r. · n o.c.ingcwezen lagere ambtenar'én). 

- V oor
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Îvoor het. overige \ntv:angen de. n<acl�tens artikel 4- aangewezen 
ambtenaren (.zie. bove9- blz. 2, 5yc(llnea). hun gegevens van de po
li tie( onderscheidenlijk gemee ,t;ep0li.tie, · Korps Rijkspolitie, de 
Koninklijke Marechaussee, et:i. de Ri.\drecherche) en van de' P;roou
reurs-Generaal als fung�renc1 Directeuren van Poli tie en het Open-

, baar Ministerie, �I_;.,.-verv;ijs ter zake naal'.' de artilcc len 31 on 33 
,van he: Koni

;;;_j:J.<Besluit.] . 
1 

· Deze bin�nkomonèle ge

�

vens wo;den · door de krachtens artil�el 
!,Ji!'�angewezen·ambtenaron (i de g

�
ro �ste gemeenten de inlichtingen

dienst der gemeentepolitie) reed0_ b()work� en gecombineerd en 
tevens allen onverwijld doo 

�
"'er.- ven' aan 'het Hoofd van de Binnen

landse VeilighG{àsdfênst, di daarmede handelt overoenkomstis 
artike.11,on hen tevens zo,t'1o, ig in de Commissie van Ovol:'leg 
(Hoofdstuk -VII) aan de or o si;�l t, De burg�meestcr wordt ui ter aard 

1
1 

tijdig en volledig ingo cht, �dien omst,andigheèlen of invloeden,
welke de openbare ord en rust n zijn gomoontc in rsevaar kunnen 
brengen, worden onèl kond. 

· Uit een oogpunt van security (mede tor beveiliging van de
bronnen, vmarui t ae .inlichj;inc;on afJcomsti,'1; zijn en in het belang 
van het onderzoek is het niet geoprloofd, dat de krachtens. artikel 
l+ aangev,ezen ambtonarep i, c. de lm:cpschefë! van.··gemeentepolitie 

( en de districtscommandanten v0.n het Korps Rijkspolitie clo door hen
vorzR�èlde gegevens doorP,evon aan andere instanties. 

• 1 • ,. ._,._ -� -
-�· 

_ Daarentegen zullen de kracht.ons- ar.tikül 4 .aangewezen ambtenaren, 
indien hun von een strrfbnar feit blijkt, uit hoofde van hun 
functie als hulpofficier van justitie (de adjudanten-korpschefs 
uit�:caa:cd via ae burgemeester) zonder enige restrictie en onver-

• wijld hot Openbe.ar Ministerie hebben ·in te. lichten. Artikel 32 van
het Koninklijk Besluit ge?ft eèh voorzionin9; om te voorkomen, dat
het Openbe.nr Ministe:ciè, de Proaurours-Generp.al als fungerende Di
recteuren vnn Poli tie en de hun toegov:oer;do rijksrechercheu rs het
werk vnn -ue Binnenk.nc�se Veiligheidsdienst en c1e overige inlioh• . 
t. d' t d 1 • ' • 

!.l ingon ions en oor,cruisen. 

Anderzijds zullen de kro.chtens c,rtikel t,. o.migewezen ambtenaren 
en de onder hen voor do Binncnlands0 Veiligheidsdi.::;nst werkende 
ambtenal:'en volled·ig rekening moeten houden mot de tr.o.k on het 
werk der Justitie� do rijksrechercheurs en de Rijksvreemdelingen
dienst. Een voortdurend, intensief overleg ds in artikel 32 van 
het Koninklijk Besluit voorgeschreven, is dna,rtoo het nngewezen 
middel. 

. Ter informa tic van cle b u.r gomeea tors met gemeentepolitie voo� 
ik voor hen twee exemploron vnn dit rondschrijven met bijlage 
hierbij, Het tweede hierbij gevucr;de exemploar m�t bijlage kunnen 

. zij . uitreiken aan de korpschE?f vo.n gemoentepoli tie in hun gemoer:.to 
voor het geval de burgemeester met de .::an,-iijzing van de korpschef 
krachtens artils:el l+ V?n hot Koninklijk Besluit instemt., 

- Uit -
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, ."' . Uit overv;eg-ängen van se:c\rri ty àch'.l; ik het minder wenselijk 
· '· ·', . �.-·'.a.e�e, .�itt-cqlaire met bijlage, op, grot_e schaal te verspreiden. Ik

· ·· " · , ' moge.· b ·drarhalve ver.zoeken de butgefo'èèsters van gemeenten met -- 1'· · · ,l;'iJl�ipolitie mondeling te willen ·inlicht.en. Het komt mij niet nodig
vool:', deze alle schriftelijk_ op a:e. :hoogte te brengen van de nieuwe
regeling. Uitèrq.ard acht, i.k het göen bezwaar, indien U van deze
laatste bu.rgemeesters enigen in Uw gewest, die U daartoe ho-t

•<i,'.'· 

_mees:t aangewezçn voorkomo·n, wèi schriftelijk inlicht. Daartoè voeg
ik nög een aantal ex tra exemplaren van dit rondschrijven met bij-

. lage hierbij •. ;Meer exemplaren· kunt' U à.èsgcwonst bij mijn Depart(;)
. inent, zo nodig .. ook telefonisch;· aanvragen •. De landdrosten resp. 
:van d'e Noorcloostelijlcc Polder en .:van a�. L�ostambton Tllddcrn en 
EHen he�, ik redhts-t;rook:s ingo_lioht.

DE MINISTER VAN BINNZi\TLf.;NDS:'.i: ZAI0'l', 

·: .... " .. :J· 

Voor do Minister, 
E S T�RIS-GENER.:.AL, 

. � .  

·-----
,.· ·� . · · · ·· -

·�t-,i ���o-GD".� �� :�� 

t< P.> \J C)

• 

-

f'-& H P.> Vl)

H/� 
.H/c..' 

- .  

tito 
H/Al!J' 

H/k.o 

H/�i5 
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BERICHT OP SCHRIJVEN VAN NR 1751 )JC:.:.. fta�jnet. t. 

BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE, 6 Sep �t..-� 
Birmenlandse Veiligheidsdienst. A(D jGq �., · 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

div. _bijl.

• 

Ik heb de eer U hierbij afschrift te 

doen toekomen van een brie:f'wisseling met de 

Minister-President met verzoek dienovereen

komstig te willen handelen • 

de heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Javastraat 68, 

•
DEN HAAG.

@ 9629. ·�e



Afschrift 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN NR l75J. AFD. Kabinet. 

lJE��'5� 1949.Ifo. 24079• 'S-GRAVENHAGE, 6 September 194 9.

Bil'lnenl.andse Veiligheidädi�st. 

• 

• 

@ 9629 - '48 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

In antwoord èp Uw nevenvarmeld schri.jvan 
h$b ik de eer t1 mede te delen, dat ik Gr gaame
méd.é .instem,, dat het Hootta '1l'aJt Binnenlandse 
Voilighe:u'41cl,ienst tJ als tàt &tsver sa�• 
li� 0p de hoogte houd:& door midd.el vat\ :E'aP.'fi)or

t(m � dë voor u belàDgri.jke inliohtingen en 
in uitzonderingsg�ént .eo 11oeü.g, ook }12Qllde• 
ling. 1k heb het Iioofd van ae Birmenl�o 
V'1.ligheidsdienst met mijn z!.ensw.1.jZ$ .in ké'lmis . 
gesteld• 

DE ?WUS�at VAN BllfüENLANDSE ZAKliZ; 
Voot- de Ministei"• 

Dlil Sirom:TARI�� 

get. PRilifSEN •



Afschrift 

KABINET VAN DEN 
lilNISTER�SIDENT 

• 

• 

2J.+IJ79 's-Gravenhage, 17 Augustus 1949. 

V e r t r o uw e l ij k

Nu de Centrale Veiligheidsdienst ingevolge de tot stand koming 
van het Koninklijk Besluit d.d. 8 Augustus 1949 No. 58 met ingang 
van 9 Augustus is opgeheven en de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
onder Uw Ministerie is gestelêl, moge ik U verzoeken aan het Hoofd van 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst opdracht ,te geven mij a�s tot 
dusver schriftelijk op de hoogte te houden doór middel van rapporten 
van de voor mij belangrijke inlichtingen en in uitzonderingsgevallen 
zo nodig ook mondeling. Ik neem aan, dat Uwerzijds hiertegen geen 
bezwaren zullen bestaan, mede in verband met het gestelde in artikel 
3, derde lid, van het genoemde K.B. 

Zodra dit besluit is vermenigvuldigd zal dit U worden toegezonden, 
waarbij de vraag zal worden gesteld hoeveel exemplaren U hiervan 
nodig zult hebben. 

DE MINISTER...PRESIDENT, 

get. w. Drees. 

AAN: de heer Minister van 
Binnenlandse Zaken a.i., 

Binnenhof 19 
's-GRAVEN1IAGE • 
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BERICHT OP SCHRIJVEN VAN NR AFD. 

BETREFFENDE 

Amioe, 

'S-GRAVEN HAGE, 

MEN GELIEVE 81.J HET ANTWOOR O NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, OE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

31 Augustus 19 49. 

Hierbij het beloofde concept voor een oiroulaire, 
hetwelk Mr. Kloosterman opstelde. Doordat ik later uit Fa.rijs 
terug k.wam dan aaavankelijk in de bEdoeling lag, kon onze 
nadere bespreking nog niet plaats vinden. A.s. Vrijdag,niddag, 
Zaterdagoohtend of Maandag zouden mij schikken. Zoudt ge mij 
of Mr. Kloosterman even willen laten weten, wanneer je kunt? 
Een exemplaar voor de Heer Crabbendam gaat tevens hierbij. 

Met vr. groeten 
t.à.v •

(Mr. F. R. Mijnlieff ). 

AA.N: de Hoogedelgestrenge Heer 
Mr. L. Einthoven, 

Javastraat 68, 

' s-GRA VENHAGE. 

� 9676 · '49 
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.AAN : Conmissarissen der Koningin en 
alle burgemeesters. 

Hierbij heb ik de eer U een exemplaar te doen fnekomen 
van het Koninklijk Besluit vao 8 Augustus 194-9, No. 51, hou
dende nadere regelen betreffende de organisatie, de werk
wijze, de taak en de samenwerking van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. 

Dit Koninklijk Besluit is tot stand gekomen, nadat de 
voorstellen van de Commissie-Wijnveldt, die de gesties van 
het voormalige Bureau Nationale Veiligheid aan een nauw
keurig en uitgebreid onderzoek had onderworpen, ten aanzien 
van de toekomstige taak, organisatie en werkwijze nader waren 
bewerkt door de Comnissie-Prinsen, waarin verder zitting had
den de Heren Mr. c.t.w. Fock, Raadadviseur in algemene dienst 
bij het Ministerie van Algemene zaken, vice-admiraal Jhr. E.J. 
van Holthe, chef van de Marinestaf, Generaal Mr. H.J. Kruls, 
chef van de Generale Staf en Mr. Je0"o Tenkink, Secretaris
Generaal van het Ministerie van Justitie. 

Met de voorstellen van laatstgenoemde Conmissie heeft 
de Regering zich verenigd. 

Als gevolg daarvan is de taak van de verschillende in
lichtingen- en veiligheidsdiensten thans bij Koninklijk Be-
sluit zo scherp mogelijk afgebakend. In het Koninklijk Besluit 
is tevens - overeenkomstig de voorstellen van de Comnissie
Prinsen - vastgelegd, dat de verschillende inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten blijven of komen te ressorteren onder de 
Departementen van Algemeen Bestuur, waaronder zij naar hun aard 
en taak behoren. Diensvolgens is de Centrale Veiligheidsdienst 
onder de naam Binnenlandse Veiligheidsdienst ondergebracht 
onder de Minister van Binnenlandse Zaken, terwijl de Ministers 
van Oorlog en van Marine ieder resp. de Militaire Inlichtingen
dienst en de Marine Inlichtingendienst onder zich houden. Om 
redenen van praotische aard blijft de Buitenlandse Inlichtingen
dienst onder de Minister van Algemene Zaken ressorteren. Voorts 
zullen de werkzaamheden van de verschillende diensten, zowel 
onderling als met het Openbaar Ministerie en de Prooureurs
Generaal als fungerend Directeuren van Poli tie, worden gec�r
diaeerd door een Commissie, welke onder presidillll staat van de 
Minister-President (zie Hoofdstuk III van het Koninklijk Besluit). 
Als vice-voorzitter za l aan H.M. de Koningin worden voorgedragen 
de staatssecretaris van Oorlog, :Mr. W.H. Fookema Andreae. 

Ter uitvoering van het Koninklijk Besluit, voor zoveel mij 
betreft, moge ik verder het volgende onder Uw aandacht brengen. 

- Met -
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Hoofdstuk I van het Koninklijk Besluit. 

:Met nadruk Wijs ik er op, dat de Binnenlandse Veilig
heidsdienst generlei exeoutieve bevoegdheien heeft, Zijn 
taak: bestaat uitsluitend daarin, dat hij de Regering dient
als apparaat, dat baar op de hoogte houdt van elk streven, 
elke propaganda, alle toestanden en instellingen met de daar
bij aangewende of beschikbare middelen, welke gericht zijn 
tegen of gevaar op kunnen leveren voor de openbare orde, 
rust en veiligheid in het land. Voort� heeft de Binuenlandse
Veiligheidsdienst tot taak aan de daari.. verantwoordelijke 
instanties de nodige beveiligingsnaat.regelen tegen staats
vijandige penetraties in overweging te geven {beveiliging 
van sleutelposities, van geheime stukken en voorwerpen etc.)

Voor alles heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst dus
tot taak allerlei feiten en toestanden, welke zich min of 
meer in het verborgene voordoen en de personen, die daarbij 
betrokken zijn, waar te nemen, te registreren en de Regering
daarvan nauwkeurig op de hoogte te houden. 
In dit licht dient artikel 2 van het Koninklijk B'"esluit
gelezen te worden. 

Terzake vao het bepaalde in het eerste lid, ooder 
a en c, zullen U zo spoedig mogelijk nog nadere mededelingen 
mijnerzijds bereiken, zulks mede ten vervolge op de circulaire
van mijn_ ambtsvoorganger van 23 Augustus 194-7, No. g�94. I� 
Kabinet, waarin werd uitgeweid over het na de oorlog hand 
over hand toegenomen versohijnsel, dat de politie door tal 

van particuliere-bedrijven en instellingen om inliohtingen 
over bepaalde personen, voornamelijk personeel van degenen, 
die de inlichtingen vragen, wordt verzocht. Het ligt in mijn 
voornemen op dit punt, op grond van laatstaangehaalde bepaling,
nadere voorzieningen te treffen. Onder het bepaalde sub d van 
het eerste litl van artitèl 2 wordt/de oontra-spionnage, welke
mede aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst is opgedragen, 
bedoeld. 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst werkt in hoofdzaak 
via

��:!ndiogen met de gemeentepolitie (in de grotere gemeenten
is - gemeentepolitie een afzonderlijke inlichtingendienst 

bl' f'' �tl y� �n), het Kc:r,ps Rijkspolitie en het Wapen der Koninklijke 
� Jruechaussee. 

2 

Artikel 4- van het Koninklijk Besluit is ter zake betrek
kelijk. Het ligt in mijn voornemen de korpschefs van de ge
meentepolitie aan te Wijzen als de ambtenaren, mede belast 
met werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheids
dienst. Deze werkzaamheden zullen zij dan hebben te verrichten
of/en door bepaalde lagere ambtenaren van gemeentepolitie te 

..:l < .... 

doen verrichten, naast hun overige uit hun ambt voortvloeiende
verplichtingen,Z!nder verantwoordelijkheid van de burgemeestetJ
en in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd van de Binnen
landse Veiligheidsdienst • 

t 
- Gaarne -

JV''
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Gaarne zal :Lk: van de burgemeesters met gemeentepolitie 
vernemen of de aanwijzing van de chef' van het gemeente
politiekorps hun instemming �tt. Voor het geval dit zo is, 
wordt te zijnen behoeve een tweede exemplaar van dit rond
schrijven met bijlage hierbij gevoegd. Ten aanzien van het 
Korps Rijkspolitie zal ik aan mijn ambtgenoot van Justitie 
voorstellen ermede in te stemnen, dat de d:i.striotscoumandan
ten ingevolge artikel 4 worden aangewezen • 

. Vervolgens moge ik Uw aandacht vragen voor de wijze, 
waarop de Binnenlandse Veiligheidsdienst de nodige gegevens 
verkrijgt. In de eerste plaats verkrijgt hij die door het 
speurderswerk van de daarbij werkzame politieambtenaren 
(de korpschefs van gemeentepolitie, de districtsoonmandanten 
van de Rijkspolitie en de door de chefs en oomnandanten 
aangewezen lagere ambtenaren). Bovendien verzoek ik de 
Commissarissen der Koningin en de burgemeesters alle te 
hunner kennis komende gegevens, lJelke vallen in het kader 
van de taak van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (zie arti
kel 2 van het Koa:l.nklijk Besluit en de hierboven daarop ge
geven toelichting) ter k�nni.s te brengen van, voor wat de 
Commissarissen der Koninf\,etreft, de korpschef van pmeente-
poli tie van de provinciale hoofdstad, en wat de burgemeesters 
betreft" van de chef van hun gemeen tepoli tiekorp::i', -o. q. voor 
wat de burgemeesters van gemeenten met Rijkspolitie betreft, 
de betrokken distriotscommándant van Rijkspólitie. De land
drosten van Eltën en Tlidaern -gêiieven eventuele te hunner 
kennis kan.ende gegevens ter kennis te brengen van de in hun 
drostambt-dienst doende Commandant van het Kor.ps der Konink
lijke Marechaussee. Uiteraard mag het vorenstaande niet in 
de weg st�n aan de practijk" dat de burgemeesters de com

missaris der Koningin en de Commissaris der Koniagi.n de 
Minister van Binnenlandse Zaken rechtstreeks inlichten omtrent 
voor de handhà.ving van de openbare orde en rust en de veilig
heid van de staat belangrijke toestanden, ontwikkelingen en 
gebeurtenissen. 

Voor het overige ontvangen de krachtens artikel 4-
aangewezen ambtenaren (zie boven blz. 2, 5e alinea) hun 
gegevens van de politie(ondersoheidenli(Jk gemeentepolitie, 
Korps Rijlcspolitie" de Koninklijke Mareohaussee, en de 
R:l.jksreoherche) en van de Procureurs-Generaal als Fungerend 
Directeuren van Poli tie en het Openbaar Ministerie. Ik ver
wijs terzake naar de artikelen 31 en 33 van het Koninklijk 
Besluit. 

Deze binnenkomende gegevens worden door de krachtens 
artikel 4 aangewezen ambtenaren (in de grootste gemeenten 
de inlichtingendienst der gemeentepolitie) reeds bewerkt en 
gecombineerd (waarbià«;uiteraard op plaatselijk niveau met
de instanties vao an re inlichtin endiensten in evol 
artikél. 0 moe:t worden samen erkt en tevens allen onver-

-

- wijld -
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wijld doorgegeven aan het Hoofd van de Binnenlandse Veilig
heidsdienst, die daarmede handelt overeenkomstig artikel 3 
en hen tevens zo nodig in de Comnissie van Over leg (Hoofd
stuk VII) aan de orde stelt. (Daarna laten volgen de organen 
en diensten als bedoeld in artikel 3, lid 3 ). De burgemeester 
wordt uiteraard tijdig en volledig ingelioht, indien omstan
digheden of invloeden, welke de openbare orde en rust in 
gevaar kunnen brengen, worden onderkend. 

Uit een oogpunt van securi ty (mede ter beveiliging van 
de b�onnen, waaruit de inlichtingen afkomstig zijn) is het 
ongewenst, dat de kraohteos artikel 4 aangewezen ambtenaren 
i.c. de korpschefs van· gemeentepolitie en de districtscomman
danten van het Korps Rijkspolitie de door hen verzamelde ge
gevens doorgeven aan andere instanties • 

Daarentegen zullen de krachtens artikel 4 aangewezen 
ambtenaren, indien hun van een strafbaar feit blijkt, uit 
hoofde van hun functie als hulpofficier van Justitie zonder 
enige restrictie hebben te handelen zoals het Wetboek van 
strafvordering dat voorschrijft. Artikel 32 van het Jeoninklijk 
Besluit geeft een voorziening om te voorkomen, dat het Open
baar Ministerie, de Procureurs-Generaal, als fungerend Direc
teuren van Politie en de hun toegevoegde rijksrechercheurs het 
werk van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de overige inlich
tingendiensten doorkruisen. 

Anderzijds zullen de krachtens artikel 4 aangewezen 
ambtenaren en  de onder hen voor de Binnenlandse Veiligheids
dienst werkende ambtenaren volledig rekening moeten houden 
met de taak en het werk der Justitie, de Rijksrecherche en de 
RiJ1csv.reêmdelingendienst. Een voortdurend, nauw en hartelijk 
overleg als in artikel 32 van het Koninklijk Besluit voorge-
schreven, is daartoe het aangewezen middel. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
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VERTROUWELIJK - PERSOONLIJK. 

Hooggoaohte Hee� Prinsen, 

De Uinieter-Presidc:mt hee.ft mij verzocht het ondere1.aande te 
Uwer kennis te brengen. 

Bij de behandeling van de suppletoire begroting van de Centra• 
l• Veil?-gheidsdieruit in de Eerate Kamer sprak d .Burgemeester v&n 
Hooge,veen, èi.o Heer Xjalna, de Minister-Pre-aident aan e ma.akte de 
opmerking, dat -hij e.ls Burgemeester niot gekend 'W&S in hot .t•it, dat 
de Centrale Veil1gh$idadienst, than• Binnenland•• Veiligheidsdienat, 
zekere relaties met de OXlder hem •taande gemeentepolitie ondérhield, 
doch dat hij dit ter �jde van zijn eigen politie bad moet.en horen. 

Mr.Einthoveu, hierover nader om inlichtingen gevraagd, deelde . 
mede, dat d•atijds onder Ulr leiding een bijeellkoJQt 1a belegd met 
de ·Comndssaris�.en d�r Koningin en de neer Eintharen, bij welke be• 
•preking werd vastgesteld, dat d• o.v.n. met verschillende gemeente
polities contact op zou kunnen gaan nemen 9l'1 sou kunnen g&lln werken
en dat het aan de COltlll!ss�ri$S.U der Koningin aou worden overgelaten
de burgeiaeesters hierOV'er deagewenat in te lichten. Indien dus de
Heer 'l'jalma niet ia ingel icht. lc&n dit bepaaldelijk niet aan l!r.
Einthoven worden verweten, do oh is dit een iverzÛim'1

, waaraan
vr.Linthorst Hclll811 debet is.

lk heb het voorgaanie ter kennis van de Minister-President ge-
br�oht, die hiertegen n ogal ern1Stige bezwaren had. Hij is vaa menirg_ 
dat het ni$t geheel toelaatbaar moet worden geacht. dat de B.V.D. 
met een gemeentelijke politie zou W8rken,zonder dat de burgemeester 
van de betrokken gemeente hiervan op de hoogte is. Hij heeft mij 
verzooh1J ondershands Uw aaald&cht op dit punt te vc-stigen en ik neem 
aan. d&t - indien U de viaio van de Uiniater-Pr�aident deelt.-Uwor
zijde aan de CommiGe&rissen der Koningin zal worden ver&ocht in alle

Gevallen waar de B.V.D. met de gemeentelijke polities werkt, de 
burg8%lleest&rf.\ hierover in te lichten. 

?!.et bele�fdo groeten verblijf ik. 
i met çevoelena :v� de -.este hoogachting. 
\ 

\ 
\ 

. 1 

' 

Aan de BoogEdelGeatrenge l{eer Dr-.J.� • .J .}>%'ineen, 
Seor.-Gen. ,ren het Miniaterie van Binnenlandse Zaken, 
B1xmellhot 19. 
•a-G r a ,r e n h ag • • 
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Bepalingen van de Minister van Binnenlandse Zaken 
ter uitvoering van het K.B. Inlichtingen- en Veilig
heidsdienst en .. -

De Minister v" Din.Zaken bepaalt of hij zich persoonl:ijk 
bemoeit met de BVD dan wel deze zorg delegeert onder z:ijn 
verantwoorde]jjkheid aan een door hem aan te w:ijzen hoofd
ambtenaar.-

Opdracht van de Min.v.Bin.Zaken aan HBVv om inlichtingen, 
waarb:ij andere Ministers naar de aard van de hun toevertrouwde 
zorg belang hebben, terstond rechtstreeks aan die Ministers 
door te geven.-

Bepaling van de Min.v.Bin.Za�en, dat inlichtingen door o� 
namens HBVD rechtstreeks ter kemlis kunnen worden gebracht: 

Opm .. : 

a) aan Commissarissen der Koningin, Burgemeesters
en Korpschefs van gemeentepolitie;

b) met toestemmin! van de Minister van Justitie aan
de Procureurs- eneraal, fgd.Direct.v.Politie en 
Districtscommandanten der Rijkspolitie;

o) aan 

�en bepaling, dat inlichtingen door of namens HBVD 
rechtstreeks ter kennis kunnen worden gebracht van 
de overige inlichtingendiensten wordt niet vereist, 
aangezien art • ..22. van het K.B" hierin voorziet.-

�epaling van de Min.v.Bin.Zaken: 
a) in overeenstemming met de O�d.K. c.q. Burg.t dat

de Korpschefs van gemeentepolitie, onverminderd
de uit hun. ambt voortvloeiende verplichtingen,
worden belast met werkzaamheden ten behoeve van
de BVD.;

b) in overeenstemming met de Minister van Justitie
en de Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie, dat
de Districtscommandanten der "ks olitie, onvermin
derd de uit hun am. enz� enz.; 

c) in overeenstemming met de minister van Oorlog en 
de Commandant der Kon.Marechaussee, dat het Hoofd 
der Grensbewaking der Kon.lVlar., onverminderd enz .• -

Krachtens dit artikel worden bedoelde werkzaamheden verricht 
in nauw en voortdurend overleg met HBVD. 
De Minister bepaalt, dat de resultaten dezer werkzaamheden 
uitsluitend worden gemeld aan HhV�, tenz:ij door deze anders 
mocht worden bepaald.-

Event. nadere voorschriften van de Min�v.Bin"Zaken nopens 
de organisatie, de werkw:ijze en het beheer van de BVD.-

19-8-'49.
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Notulen van de vergadering van Procureurs-Generaal, fgd,Di
rec,rteuren van Poli tie, met een vertegenwoordiger van de 

. B.V.D. in het ministerie van Justitie op 19 januari 1961. 

Aanwezig: de Procureurs-Generaal, fgd,Directeuren van Politie, 
de Directeur-Generaal, Mr,Sinninghe Damsté en de Secretaresse, 
De Secretaris-Generaal is i.v.m. een bespreking bij de Minis
ter'verhinderd aanwezig te zijn. 

P.G.A'dam opent óm 10 u. de v.ergadering en stelt de notulen 
_van de vergadering van 3 november 1960 aan de orde. 
Op blz.l, pt,la, 2e al q zou hij willen lezen: 11P.G,A 1 dam is 
tot de conclusie gekomen, dat deze kwestie niet geheel naar 
wens loopt en zal zich -��zer_ zak�.Jl,.J!;.D-.in..Y.eXb..in.:s.�...,,w

1 ding s�ellen." 
i 'hui 1'.,:iti• sor:d.,z,r c,Yf'!rl(\:,; met �.Yll... .. l 

P. G.Boscl, heeft de kwes"tie·-·vän""c
!
ë" .. vëi:fiOu'ëB'..Iiuu:SJ:ftTë]p';J.:t tië;:: .. 

inlichtingen-_ en_ve_ilighei.d.s.di.e.n..s.ten met de O.v.J. 's in zijn 
ressort besproken. Bierbij werd de vraag gesteld hoe de af
spraken te dezer zake luiden tussen de andere inlichtingen-
diensten en de B.V.D. 

P.G.Haag deelt mede, dat hem een enkele maal in zijn militair
just1èle functie is gebleken, dat de Militaire inlichtingen
dienst met een zaak bezig was, welke ook voor de B.V.D. van 
belang was. Hij heeft toen gezorgd, dat contact met de B.V.D. 
werd •pgenttmen.

Mr.Sinninghe Dam�té wijst er op, dat de B.V.D. er van uitgaat, 
dat de B.V.D.belang heeft en gekend moet worden in elke zaak, 
waarin de vijand de hand heeft of zou kunnen hebben, Art,32 
van het Kon.besluit spreekt over "de betrokken inlichtingen
dienst" en dit is altijd de B.V.D. Wellicht ook één van de an
dere inlichtingendiensten - die dan ook wordt ingeschakeld, 
Er is een verplichting tot het uitwisselen van gegevens, we
derkerig. Met de inlichtingendiensten van Luchtmacht en Marine 
bestaan goede contacten; en t.a.v. de Militaire Inlichtingen
dienst is een statuut vastgesteld • 

P.G,Haag heeft de auditeurs-militair,geïnstrueerd om zich, ze
dra hen blijkt, dat de mil.inlichtingendienst over gegevens
beschikt, welke voor de_ B.V.D. van belang zouden zijn, zich
met hem te verstaan.

J P,G,Bosch zou op blz.2 de laatste regel als volgt willen lezen:
"•••• de O.v.J. in verbindingstellen, die zich op zijn beurt 
met de P.G.verstaat," 

P.G.Leeuwarden deelt mede, dat hij ten onrechte op blz.3 9 le 
J regel, een r.r. als inlichtingenbron heeft genoemd. Deze in

formatie is echter van de D,cdt.v.d,R.P.te Water afkomstig. 

Behoudens de bovenvermelde wijzigingen worden de 



lb. ye_rhgp_dj_p_g _ _jl,!_s_:-: P.G. A'dam meent, dat de nota als leidraad in voorkomende ge
_titie/p9-.litie-in- vallen kan worden gebruikt, doch dat het niet gewenst,is 
lichtingen- en vei- hierover bindende voorschriften te geven. Het is z.i. duide

J.:j,g�idsdiensten .• _ lijk gebleken, dat in de Smirnov- en de valse bankbiljetten-
, K'."t> � 

· 
affaire de verhouding op lager niveau te wensen overliet. Op

• 

/\/'-
1 

• 

het niveau van de leiding van de·B.V.D. en de P.G. was de 
samenwerking z.i. goed te noemen, Ook in de toekomst zou hij 
het - waar gevallen als de genoemde sporadisch voorkomen·-
aan het overleg tussen het hoofd van de B.V.D. en de betrokken 
P.G. willen overlaten om een gedragslijn uit te stippelen • 

P.G. Arnhem heeft op dit gebied slechts in één geval ervaring. 
Toen heeft...___spr. vóór de O.v.J. met de zaak bezig was, de B.V.D. 
benaderd omdat de geconstateerde strafbare feiten een bepaald 
veiligheidsaspect hadden. In overleg met de B.V.D. is de straf
rechtelijke behandeling van die zaak toen lamgelegd. In de 
regel �al de B.V.D. eerder over een zaak ingelicht zijn dan 
de justitie. Is dit niet het geval en onderkent de O.v.J. het 
veiligheidsaspect niet tijdig, dan gaat het mis 9 Het zal ge-
wenst zijn, dat de P.G. de O.v.J.'s instrueert, dat wanneer 

l; een strafzaak mogelijk een veiligheidsaspect kari hebben, de 
P.q. hiervan in kennis wordt gesteld, die zich dan met de
B.V.D. in verbinding kan stellen.

P.G. Bosch meent, dat alle partijen langzamerhand enige erva
ring in deze zaken krijgen zodat eerder gemaakte fouten dan 
vermeden worden • 

Ook de S.G. is van mening, dat zaken met een veiligheidsaspect 
ovet de P.G. gespeeld moeten worden, Dit moet aan de O.v�J.'s 
ingescherpt worden. De O.v.J, moet hier de politie op wijzen, 
zodat deze zodra zij op een dergelijke zaak stuiten, zich met 
de o. v. J, irt verbinding stellen ... : çL.:...-� -y, 4- À� ............A- · 
,k --r.s-� 
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P,G. Leeuwarden heeft thans toevallig varr/ 
dat de politie aan een zaak be�ig is, waaraan misschien een 
veiligheidsaspect zit. De betrokken politie-instantie heeft 
tot nu toe noch de O.v.J, noch de P.G. hiervan iets medege
deeld, 

Mr. Damsté deelt de zienswijze van P,G, Arnhem en S.G. In het 
Friese geval had de B.V,D,-schakel, die de verbalisant op deze 
mogelijkheid van een veiligheidsaspect wees� met de verbali
sant (als dit een R.P.man was) naar de districtscommandant 
moeten gaan, die dan contact met de B,V,D, had moeten opnemen. 
Bij iedere districtsrechi�che is een D,I.R. (districtsinlich
tingen rechercheur) voor het contact met de B.V.D. aangewezen. 

P.G. Arnhem vraagt of de R.P. ambtenaren weten, dat zij zich 
in dergelijke gevallen met de D,I.R. in verbinding moeten 
stellen •. 

Mr. Damst� deelt mede 9 dat de distr.commandanten er op zijn ge
wezen, dat de groepscommandanten voor verbinding met de D.I.R. 
moeten zorgen. 

P.G. Arnhem acht het gewenst, dat de distr.commandanten de 
groepscommandanten instrueren zich in voorkomende gevallen 
met hem in verbinding te stellen. Psychologisch is het z.i. 
onjuist, dat de groepscommandant (een adjudant) zich tot de 
D.I.R. (een opperwachtmeester) moet wenden. De distr.comman
dant kan de D.I.R. dan inzetten.· 

De S.G. acht het van belang, dat de P.P.G.G. een regeling 
treffen, dat zij snel worden ingelicht� 

Mr. van den Bosch acht het gewenst, dat in bepaalde gevallen 
de P,G, aan de politie opdraagt de B.V.D,-ambtenaar als des
kundige te accepteren. 

[
'De vergadering concludeert, dat de door de B.V.D. opgestelde 
nota als leidraad zal dienen, doch dat er geen formele instruc
tie zal worden opgesteld. GEHEIM 
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toezending rapport. 
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Naar aanleiding van do bespreking in de vergadering van 20 juli 
j.l. hebben Jhr.�1r. van den Bosch en ik onze gedachten laten gaan

(over de kwest�� van de samenwe�king tuss!n enerzijds J�sti��e en Poli
tie en anderziJds de B.V.D. WiJ hebben die neergelegd in biJgaande 
notitie, "Enige beschou1ingen over de verhouding tussen Justitie en 
Politie enerzijds en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ander
zijds", met het oog op een eventuele bespreking van dit onderwerp in 
de vergadering van donderdag 22 september a.s. 

/ 
/20,.,._..o_r./...-...d.._ �I 

de HoogEdelGestrenge Heer 
Mr.J.C. van der Minne 
Directeur-Generaal van Politie 
Raamweg 47 

!M.-
..,
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Mr.J.s.�lnninghe Damst! 
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Enige beschouwingen over de verhouding tussen Justitie �n Politie 
enerzijds en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten anderzijds. 

Bovenbedoelde "verhouding" wordt in de eerste plaats gere
geld in het K.B. van 8-8- 1 49 no. 51, hoewel de titel zulks niet 
zou doen vermoeden ("regelen met betrekking tot de organisatie, 
de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten"). Verder' zijn er uitvoeringsvoorschriften 
van artikel 3 van het K.B., die op de verhouding betrekking 
hebben, terwijl daarvoor oo� �og andere wettelijke voorschriften 
van belang kunn�n zijn (b.v. artikel 162 Sv. en de bepalingen om-
trent het ambtsgeheim) o 

•. 

In de eerste plaats bestaat er een mededelingsplicht over 
en· weer van alles wat voor de andere partij van belang kan ziJn 
(artikel 2 van het K.B • .voor de B.V.D., artikel 32 voor het O.M. 
en de Politie). Bovendien heeft het O.M., beho� dri�gende· 
noodzaak, de plicht overleg te plegen met de B.V.D. alv�rens 
strafrechtelijke of administratiefrechtelijke handelingen te ver
richten, indien er aanwijzing bestaat dat daarbij aan de B.V.D. 
toevertrouwde belangen zijn betrokken (artikel 33 lid 1). In aan
sluiting daarop heeft Hoofd B.V.D. het recht zich tot het O.M. 
te wenden teneinde het opschorten van strafrechtelijke of admini
stratiefrechtelijke ingrepen te verkrijgen. 

Uit bovenstaande bepalingen zou men kunnen opmaken, dat de 
Justitie en Politie enerzijds en de B.V.D. anderzijds ieder hun 
eigen werkterrein hebben, w.aarbij volstaan kan worden met het 
doen van mededelingen over en weer en het plegen van een zekere 
mate yan overleg. Justitie en Politie zouden zich dan bezig 
moeten houden met personen die strafbare feiten begaan, de B.V.D. 
met personen ·die blijk geven van een staatsgevaarlijke activiteit. 
In werkelijkheid is dit echter niet zo, omdat: 

1o de organisatie en de bevoegdheden van de B.V.D. zodanig zijn, dat 
hij voor de uitoefening van zijn taak aangewezen is op de mede
w7rking'van andere overheidsorganen; 

2. er zaken kunnen zijn, die zowel een strafrechtelijk als een

veiligheidsaspect hebben. 

ad 1 Daar het werkterrein van de B.V.D. het gehele land is 
maar hij in Den Haag is gecentraliseerd, behoeft hij voor de uit
oefening van zijn taak h�t intermediair van andere �verheids
organen. Op grond van artikel 3 van, h.et K.B. zijn daartoe aange
wezen orga�n van Rijks- en Gemeentepolitie en van de Koninklijke 
Marechaussee, d1e hun werkzaamheden ten·behoeve van de B.V.D. in 
nauw en voortdurend overleg met Hoofd B.V.D. moeten verrichten, 
naast hun gewone werkz�amheden. Die werkzaamheden liggen niet in 
de strafrechtelijke sfeer en in de loop der jaren is een nauwe 
en goede samenwerking ontstaan ten aanzien waarvan het op het 
ogenblik niet noodzakelijk is nadere voorzieningen te treffen. 
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In zaken die zowel een strafrechtelijk als een veiligheids
aspect hebben, is een zeer nauwe samenwer�ing tus9en Justitie en 
Politie enerzijds en B.V.D. anderzijds noodzakelijk. Voorbeelden 
van dergelijke zaken zijn spionage-zaken en zaken waarbij extre
mistische organisaties een rol spelen. De zaak SMIRNOV behoort tot 
de eerste categorie, de valse bankbiljettenaffaire tot de tweede. 
Aangezien aan het samenspel in deze zaken het een en ander heeft 
ontbroken, is het gewenst maatregelen te nemen welke in de toe
komst moeilijkheden zullen voorkomeno Hieronder. zullen een aa,.ntal 
maatregelen worden voorgesteld, die in de vergadering van ,22 
september zouden kunnen worden besproken. 

Zaken die zowei een strafrechtelijk als.een veiligheids
aspect hebben kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

a. zaken waarin aanvankelijk alleen het veiligheidsaspect naar
voren komt en pas later het strafrechtelijk.aspect;

b. zaken waarin aanvankelijk alleen het strafrechtelijk aspect
naar voren komt en·pas later het veiligheidsaspect;

c. zaken die reeds vanaf de aanvang zowel een �trafrechtelijk als
een veiligheidsaspect vertonen.

Zaken als bovenbedoeld kunnen ontdekt worden door, c.q. 
aangebracht worden bij zowel de Poli�ie als de B.V.D. Zodra de 
zaak een aspect vertoont met de behandeling waarvan de andere 
instant·ie is belast, moet dat aan die instantie worden gemeld op 
grond van de op alle instanties rustende mededelingsplichto 

Betreft het een zaak waarin aanvankelijk alleen het veilig
heidsaspect naar voren komt, die door de B.V.D. is ontdekt of bij 
onze dienst door het O.M� of de Politie is aangebracht, dan kan 
hij geheel zelfstandig zijn operaties uitvoeren en daarbij even
tueel gebruik maken van de op grond van'artikel 3 aangewezen 
politieorganen. 

St,!gt_
0
de B.V.D. of liet met hem op grond van artikel 3 

samenwirkende politieorgaan tijdens de operaties o een strafbaar 
feit, dan heeft de B.V.D. de plicht - op grond van artikel 2-van 
hetK.B. en artikel 162 Sv. - het O.M. daarvan in kennis te 
stellen (eerste phase). Alsdan dient op grond van artikel 33 lid 1 
overleg plaats te vinden tussen O.M. en B.V.D. en kan de B.V.D. 
het verzoek doen, dat een strafrechtelijk of administratief 
onderzoek, een maatregel van dien aard, dan wel een strafvervol
ging wordt opgeschort. Wordt dit'verzoek ingewilligd, dan - het 
w0ord "opschorten" duidt dit aan - is er· dus nog g�en straf
rechtelijk of administratief onderzoek, een maatregel van dien 
aard of een strafvervolging; �n behoudt de B.V.D. de bevoegdheid 
om zelfstandig riaar eigen inzicht zijn operatie voort te zetten. 

In twee opzichten wordt de bevoegdheid van de B.V.D. eë!'hter 
ingeperkt, omdat het woord "opschorten" tevens aanduidt, dat op 
ee� later tijdstip w�l een straf- of administratiefrechtelijk in
grijpen zal kunnen plaats vinden. In de eerste plaats moet het 
O.M. steeds door de B.V.D. van de nodige gegevens worden voorz1en
oiÏÏhèt in staat te stellen op elk ogenblik alsnog tot eè:n straf
of administratiefrechtelijk ingrijpen te kunnen besluiten; immers
de zaak heeft een strafrecht�lijk aspect gekre�en en het O.M. is

- 3 - .
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dominus litis. In de tweede plaats is de B.V.D. verplicht de 
politionele instantie_§ die t.z.t. eventueel met het onderzoek 
zullen worden belast, voortdurend op de hoogte te houden van de

gang van zaken en aan-eventuele suggesties die, zonder de opera
ties van de B.V.D. te schaden, de doeltreffendheid van de in
greep zullen bevorderen, gevolg te geven. Hulp van de politie aan 
de B.V.� geschiedt in het kader van, of op analoge wijze als 
omschreven in artikel 3 van het K.B. (tweede phase). 

In deze tweede phase is reeds nauwe samenwerking tussen 
Politie en B.V.D. nöodzakelijk, waarbij het zwaartepunt bij de 
B.V.D. ligt, terwijl het O.M. steeds de vinger op de pols houdt
om te kunnen beslissen wanneer de ingreep zal plaats hebben.

Op het moment van de ingreep tr.eedt de derde phase in: 
Onder leiding van.het O.M. of de Rechter-commissaris is de 
Politie met het verdere onderzoek belast - bij haar ligt nu het 
zwaartepunt -, maar is de rol van de B.V.D. nog niet uitgesp_eeld 
en wel om vers�hillende redenen. 

In de eerste plaats behoudt de zaak een veiligheidsaspect 
en heeft dus de B.V.D. er recht op van de resultaten van het 
verdere politionele onderzoek kennis te nemen. In de tweede 
plaats moet de B.V.D. bij het onderzoek betrokken blijven, omdat 
hij door zijn bijzondere kennis van de werkwijze van de vijande
lijke inlichtingendiensten en van extremistische organisaties 
en daartoe behorende personen er dikwijls in belangrijke mate 
toe zal kunnen bijdragen dat het onderzoek resultaat opleverto 
De B.V.D. �oet dus deelnemen aan het onderzoek, zoals b.v. de

bijzondere opsporingsambtenaar van de P.T.T. deelneemt aan het 
opsporen van clan�estiene radiozenders, of deskundigen van het 
gerechtelijk laboratorium aan onderzoeken, waarbij he.t bezitten 
van bijzondere kennis noodzakelijk is. Verder is de B.V.D. ver

antwoordelijk voor de geheimhouding van de door hem verstrekte 
inlichtingen en van de bronnen alsmede voor de veiligheid van de 
informanten. Hij zal dus moeten kunnen aangeven, of er gegevens 
zijn die niet in het strafdossier mogen komen en of er personen 
zijn die niet als getuige zullen kunnen worden gehoord. 

ad b Betreft het een zaak waarin aanvankelijk alleen het straf-
rechtelijk aspect naar vore� komt, dan dient de B.V.D. te worden 
ingeschakeld zodra het veiligheidsaspect.. zich manifesteert. Vanaf 
dat moment zou de zaak zo kunnen lopen als vana� het begin van de

tweede phase van een zaak waarin aanvankelijk alleen het veilig
heidsaspect naar voren is gekomen. Het ligt hier echter wel iets 
anders: Er is al een politioneel onderzoek geweest en de Politie 

, zal dus moeten terugtreden ten behoeve van de B.V.D. Hiertegen 
behoeven geen principiële bezwaren te bestaan. Wanneer immers 
het O.M. het veiligheidsaspect blijkbaar zo belangrijk vindt dat 
het bereid is de voortzetting van een strafre·chtelijk of admini
stratief onderzoèk, van een maatregel van dien aard of van een

strafvervolging op te schorten, dan moet dat aspect voorrang 
hebben en aan de &.V.D. volledig de gelegenheid worden gegeven 
naar eigen inzicht de hem ten dienste staande middelen aan te 
wenden. Het is ook zeer goed mogelijk dat daarmede een straf
rechtelijk belang wordt gediend, omdat op dat moment een eerder 
strafrechtelijk ingrijpen niet tot resultaat zou leiden maar in 
een latere phase wel. De valse bankbiljetten.affaire is daar een

voorbeeld van. 
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Artikel 33, lid 2 van het K.B. spreekt er alleen van, dat 
Hoofd B.V.D. zich tot het O.M. kan wenden om diens beslissing te 
verkrijgen omtrent het opschorten vap strafrechtelijk of admini
stratief onderzoek, van een maatregel van dien aard, dan wel van 
een strafvervolging en niet van het opschorten van de voortzet
ting daarvan. Daar echter artikel 33 lid 1 aan het O.M. overleg 
voorschrijft ook bij de voortzetting van een strafrechtelijk 
onderzoek enz., mag worden aangenomen dat het in de bedoeling 
heeft gelegen ook in dat geval aan Hoofd B.V.D. de bevoegdheid 
te geven opschorting te vrageno 

Betreft het een zaak die vanaf de aanvang zowel een straf
rechtelijk als een veiligheidsaspect vertoont dan kan zij geheel 
ver-lopen als een zaak waarin aanvankelijk alleen het veiligheids
aspect naar voren komt, met dien verstande dat de eerste phase 
wordt overgeslagen. 

Op bovenstaande WJ.Jze zou een duidelijke afbakening kunnen 
plaats vinden tussen de bevoegdheden van de Justitie, de Politie 
en de B.V.D. in de gevallen waarin buiten het geval van artikel 3 
van het K.B. een samenwerking no�dzakelijk is. Voor deze samen
werking ziJn het meest geëigend de politieorganen die op grond 
van artikel 3 van het K.B. zijn aangewezen tot het verrichten 
van werkzaamheden ten behoeve van de B.V.D. Zij zijn bekend met 
het bestaan en de werkwijze van de B.V.D., hebben veelal een 
bijzondere training t.a.v. de onderhavige materie ontvangen, zijn 
gewend met de B.V.D. �amen te werken en hebben meer achtergronds
kennis dan de recherche. Zodra andere politieorganen bij hun on
derzoeken op een zaak stuiten waaraan een veiligheidsaspect ver
bonden is, dienen zij de inlichtingendienst van hun korps, c.q. 
de districtsrechercheur in te schakelen die contact met de B.V.D • 

. kan opnemen, welke zich dan zo nodig tot het O.M. wendt. 
Het moet in dat soort zaken zo worden, dat de B.V.D. door 

Justitie en Politie niet gezien wordt als een noodzakelijk kwaad 
dat zoveel mogelijk buiten de deur moet worden gehouden, maar als 
een onmisbare medewerker met wie in nauwe samenwerking op voet 
van gelijkheid de zaak tot een goed einde moet· worden gebracht • 
Daarom past in die soort zaken geen geheimzinnigheid tegenover de 
�.V.D. en moet deze dienst vrije toegang hebben tot alle proces
sen-verbaal en stukken van overtuiging die op de zaak betrekking 
hebben, terwijl hij in de gelegenheid gesteld moet worden ver
horen door. de Politie bij te wonen en zelf vragen te stellen en 
eventueel � zoals bij SMIRNOV al het geval is geweest - zelf 

.personen te ve·rhoren. Tegen een en ander behoeft geen bezwaar te 

bestaan, omdat het ambtsgeheim van Justitie en Politie t.a.v. 
de B.V.D. wordt opgeheven door d\ mededelingsplicht van artikel 32 
van het K.B. Wat het. bijwonen van verhor�n betreft en het zelf 
stellen van vragen dient uiteraard de politie hiertegen bezwaren 
te kunnen maken in het belang van het onderzoek; de uiteindelijke 
beslissing ligt bij het O.M. 

Het zou wellicht aanbeveling verdienen indien een regeling 
als bovenbedoeld door de Minister van Justitie zou worden ge
troffen en daaromtrent een circulaire zou worden uitgevaardigd. 
De moeilijkheden die zich in de SMIRNÓV-zaak en de valse bank
biljettenaffaire hebben voorgedaan, zijn ten dele een gevolg 
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het feit dat de betrokken ambtenaren van het O.M. en de Politie 
niet wisten waaraan zij zich te houden hadden. Wanneer een geval 
zich voordoet zal er meestal niet voldoende tijd zijn om een re
geling ad hoc te treffen. Dezerzijds wordt er de voorkeur aan 
gegeven het overleg tussen B.V.D. en O.M. in beginsel over de

Procureurs-Generaal te laten lopen, omdat dan de zekerheid bestaat 
dat het veiligheidsaspect van een zaak voldoende tot zijn recht 
zal komen. 

Het over het gehele land verspreid aanwezig ziJn van 
politie-functionarissen , tot wier taak het b�hoort met de B.V.D. 
samen te werken en die daarom met het werkterrein van de B.V.D. 
vertrouwd zijn geraakt, vergemakkelijkt de oplossing om tot een 
bevredigende regeling te komen voor de opsporing van misdrijven 
tegen de veiligheid van de staat en andere misdrijven waaraan 
een veiligheidsaspect verbonden is. Voor de rechterlijke macht 
ligt �at echter anders. Het geringe aantal misdrijven tegen de 
veiligheid van de staat die uiteindelijk worden berecht maakt 
het onmogelijk aan de gehele rechterlijke macht de voor een juist 
begrip van deze zaken nodige voorlichting te geven. Een juist be
grip zowel wat de strafzaak zelve betreft als de speciale belangen 
van de veiligheidsdienst, welke dikwijls van geheel andere aard 
zijn. (Voorbeeld: in de zaak-SMIRNOV ging het.de B.V.D. voorname
lijk erom, uit te zoeken welke andere agenten dan Richter deze \' 
SMIRNOV nog voor zich liet werken.) 

Op de vorige .vergadering is daarom geopperd de berechting 
van dit soort zaken te concentreren bij i�n of hoogstens twee

rechtbanken. De noodzakelijke specialisatie is immers dan slechts 
practisch uitvoerbaar. Op zichzelve ligt in specialisatie niets 
vreemds: Elke rechtbank bezit een politierechter, een economische 
politierechter en een kinderrechter (de bijzondere strafkamers 
hebben langzamerhand hun betekenis verloren). Naast de gewone 
rechterlijke macht staat de militair rechterlijke macht, waarvan 
f!n van de belangrijkste bestaansredenen is d.e bijzondere kennis 
die nodig is om de door militairen bega�e strafbare feiten naar 
de juiste waarde te kunnen schatten. Wanneer misdrijven tegen de 
veiligheid van de staat zich in grote...getale zullen voordoen, 
zoals in oorlogstijd, worden daarvoor in de wet oorlogsstrafrecht 
bijzondere voorzieningen getroffen en de militaire rechter of 
bijzondere gerechten competent verklaard. 

Het feit dat deze feiten in vredestijd slechts in gering 
aantal bij de.Justitie zullen worden aangebracht, maakt het nood
zakelijk dat specialisatie plaats vindt, niet bij elke rechtbank 
maar bij ��n of ten hoogste twee rechtbanken. Deze maatregel is 
bepaald niet ingrijpend, zij is slechts een doorbreking van de

relatieve competentie. Voorzover mij bekend komt dat in het straf
recht niet voor, wel in het civiele recht bij behandeling van 
geschillen betreffende o·ctrooien. Daarvoor is uitsluitend de

reèhtbank te 's-Gravenhage competent. 
· Beper�ing van de relatieve competentie lijkt niet be�waarlijk,

aangezien in het systeem der wet .alle rechtbanken even bekwaam 
worden geacht en dezelfde rechtswaarborgen bieden, zodat de positie 
van de verdachte niet verslechterd wordt. Het gaat hier om een 
practische oplossing. 
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Een specialisatie als bovenbedoeld zo'U kunnen worden be
reikt door wetswijziging. Overigens zou in feite he

1

tzelfde resul
taat voor de gevallen waarin voorlopige hechtenis wordt toegepast 
bereikt kunnen worden door de verdachte, alvorens zijn bewaring te 
vorderen, over te brengen naar het arrondissement 's-Gravenhage. 
Voor de vraag immers, binnen het rechtsgebied van welke rechtbank 
verdachte zich bevindt, in de zin van artikel 2 Sv., is bepalend 
het tijdstip waarop de Officier van Justitie zij� vervolging is 
begonnen. Deze vangt aan, wanneer vanwege de met vervolging be
laste ambtenaren enige vordering bij de rechter wordt gedaan, dus 
i.c. met de vordering tot bewaring en eventueel tot gerechtelijk
vooronderzoek. Indien.deze procedure zou word�� gevolgd, zou het
wel noodzakelijk zijn vooraf de instemming van de betreffende
rechtbank te verkrijgen.

16 september 19600 

VERTROUWELIJK 



Aan: P.H.B.V.D. 
Van: K.A.2. 

Betr.: Art. 32 juncto art. 34 van het 
KB van�. �ugµ§iµ,s=1,92±,9-• 

Ambtenaren 
O.M.
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Naar aanleiding van Uw aantekening op miJn 
notitie van 29 mei j.l. no. 296 1moge ik U berichten, 
dat ik totdusverre steeds tevergeefs gezocht had 
naar de "aanwijzingen" onderscheidenlijk van de 
Minister van Justitie, de Commandant van de Konin
klijke Marechaussee en de korpschefs waarover art. 
34 van het KB van 8 augustus 1949 spreekt. 

Ik kreeg thans een dossier in handen, waaruit 
mij bleek hoe deze kwestie in de praktijk is gelopen 
(vide bijlage). De spontane berichtgeving loopt dus 
volgens de volgende lijnen: 

Rijksrecherche 
1 

Korpschefs 
Gemeentepol. 

/1' 

Ambtenaren 
van gememte
politie· 

Districts
commandant 
Rijkspol. 

Ambtenaren 
van het 
Korps Rijks
politie 

De kwestie is dus nu wel opgelost. 

31-5-� 9_58. K.A.2. 

Commandant 
Kon.Mar. 

Ambt naren 
.�M. 
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l. Circulaire van d Minister van n1anealao.ds Zaken
d.d. 15 epte ber i949, Bo. 2? 1 
• vo�� het ovar1Sé ontvang n de kr ch�ens a�tikel 4 
aangewezen bt naren (zie boven blz. 2, 5e alinea) 
hWl ge evens van de politie (onderscheidenlijk el!l$&A• 

tepoliti.a, ttorps lliJkspoliti:Le, de Kot1inkli.jks ree s
see, en de Rijksrecherche) ea van de Procw."eu.ra-Gen -
raal als fungerend Direo1leW!'ea v· n .:?olitio en het 
Openbaar ,iniaterie. Ik v rwijs t r �ake nruu- de 
artikel n ,1 en }J. an b.et Konillklijk :Besluit." 

2. De Mini.ste; van Justitie �eageerde daarop bij
zijn brief �an 23 januari 1950 no. A ?ó/49: 
•• Vooreerst meen ik oader Uw aatu'ie.cht, te moeten 
bren en. d t biJ hetge nis g.st ld in de e rste 
alinea op blad�.} (aanvatigende m t de ,oorden: "Voor

net ove
rl 

u) is uit hot oog vorloren, dat volgens 
arti van h t K.B. het aan ,iJ is te re3elen hoe

---- vooo B.v.n. belati._�rijke gegevens, aarover het 
_,,--- Openbaar iniot rie, de P�ocurell.t's•Oeneraal al tun-

/ I � . I� gerende Direct uren van :Pe>litie, korps Rijkspolitie 

�J _-, �a� �e biJzondere �btenaren van Rijkspolitie bij de
,. V·rvulling van hun taak de beschikking kriJgen, aan 

de B.V.D • .tul.len worden doorgegeven. Ik stel mij oor
deae angel genheid aldus er $eleo, dat de ed de• 
lingen, verkregen door 11 t Openbaar ? in1sterio, de 
Procureurs-Generaal al Eu.ase�ende t>irecteuren van 
Politie en de bijaonder� wnbten ren van lU.jkspolitie 
zullen worden oo.rê)egeven door de ProcYreurs-Gene»aal
·erw1jl de inl:iolttingan, verkre�ttn door he� korps 
Rijks1<>l:itie met hot oog op de vereiste spoed door de
Distriotsco · andanten rechtst;reeks aan do betrokken 
in1ionttn en- en vei.li�heidsdiensten worden medege
deeld met door�ênding voor het vereiste toa�icht van
eau doorslag an de :Procureur-Generaal." 

3. Brief H.B.V.J). d.d. 214- februari 1950 no. 80559 
gericht tot de 1 inist r van Binnenlandse Zaken. (s.liae
......... dat -t;egen d& ro5eliae; door Uw Alllbtgeo.oot voor
gesteld in de 2 alinea van ziJn evengenoemd aehriJv
deza�ziJds geon be� aar bestaat. mveatu el zo� in U� 
aanwlleude oirc\llaire voor de Oo asarissen van dE!
Koningin de ten aaaziaA van dit punt voorganomen re@
ltng kunnon worden aangekond1gd." 



•• 

-�

Oireula.1re van d.e Minisiîer van Binnenlands Zaken
d.d. ll nove:m.ber 1950 no. 2365:
u i r verdu1del.iJld.AS van mijn öircnl.ai:t.'e van 15 
September 1949. Kabinet S.G. no. 27, ware.n de eer te 
en tweede aliAea van gina} ls volgt te le�e4: 

'"'Verdèr krijgt da B.V. n. de nodige gegevens ,ran d 
Procureu.rs-G&ne:raal, tgd. Directeuren van Politie e!l 
van de Oó1am.a.ndant van de !oninkl ijko Ua.rechausaee ,•, 
voor het overige ontvangèü de krachtens u�tikal 4 aan 
s;�wezen arnbt&n�re.n (r.t.w.z. de .&torpt:Jehei'a van e;�e nte 
politie �n da voor dat doel aangewezen Distr1Qtsco$
mandant&n dar �apolitie} hu� �ag&vall$ v�n da 
onder hun bevel staande polttteambtena.ren. De Procu
reurs-Oèneraal .fgd. .. D!.roe.té\l�en van Politie ontvangen 
d-e gegevens van het Openbaar Ministerie iu b.UA :r:o.s ... 
sort e� van da in hun resao�v werkzwne ambt�naren van 
de �iJksrochereheo De CommaQdaut der KoninkliJke 
Mareohausseia ontvangt de g�g(tv ns van het and.er :1.tjn 
bevel ressorterend personeel, da.1; vogr dat doel $p� .. 
ei.aal is a.a1,1gewezen. De gegevens. welke binnenkomé.n 
biJ de :p,r.o(H1reurs-J.eneraal .tsd. Dirëctet1:een van l?Gli. 
tie. bij ,de, korpsohafa der semeeataliJkë politi -
korpsel.1, 'bij de tlistrictsco:i!Jlllandantett dGr R1Jkspolit1 
e.n bi� d-e Co.m.'llao.dant ae:i." K.:,ninklijke Merecha14ssee, 
w.'li�den doo.r de zorg van die e.1toriteiten a.ac dEt hand 
van de b1.j hua adminis�t.rat\: aanv,ezig'lB gegeV'elii$ reeds 
bawelikt céll gecombinee11d e.n tevens alle onverwiJld 
doorge,gaven aan het Hoof'd van de Binnenland•e V&ilig
heidsdiens·t;,. · die daarmede handelt overeenkomstig 
artikel� e� hên teveas zo n�d1g in de OO.llUDiss�e van 
Overleg (Hoofdstuk VII) aaa de orde st lt�." 

:U-5-1958. 



Aan: H.K.A. 
Van: K.A.2. 

ontv. van KA in 

K.A. 
M. 296.

Betr.: Art. 32 juncto art. 34 van het KB 
van 8 augustus 1949. 

Volgens art. 32 van ons KB rust op het Open
baar Ministerie, de Procureur-Generaal, als funge
rend Directeuren van Politie, de ambtenaren van 
gemeentepolitie, die van het Korps Rijkspolitie, 
die van het ':"Japen der Koninklijke Marechaussee, 
en de bijzondere ambtenaren van Rijkspolitie de 
plicht tot spontane informering van de betrokken 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten van alle te 
hunner kennis komende feiten en gegevens welke 
voor die diensten in verband met de daaraan opge
dragen taak van belang kunnen zijn. 

Art. 34 van het KB stelt dat deze informering 
geschiedt volgens door de Minister van Justitie 
c.q. volgens door de Chef van het Korps Koninklijke
Marechaussee en van het betrokken Gemeentelijk 
politiekorps te geven aanwijzingen. 

Voorzover mij bekend zijn deze aanwijzingen 
nimmer gegeven, waardoor artikel 32 dunkt mij 
formeel niet werkt. 

Moeten we hier n� iets aan doen?

29 mei 1958. K.A.2. 



Orig. in CO 790734/ 
11 Dienst Luchtvaart Korps RP" 

�I. eol,,D1t 
I . 

MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

sch±-. BiZ nr. · 
Kab. 57901 
d.d. 24.11.1965

Nr. 
57901 

AFDELING KABINET. 

VERTROUWELIJK 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

G è 1 e 't op artikel 3 van het Koninklijk Besluit 
van 8 augustus 194.9 1 nr .. 51 , zo8,ls sedert gewijzigd; 

In overeenstemming met de Minister van Justitie 

B E S L U I T: 

De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps 
Rijkspolitie wordt belast met werkzaamheden ten be
hoeve van-de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Afschrift dezer zal worden gezonden aan: 
de Minister van Justitie; 
de Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps 
RiJ"kspoli tie door tussenkomst van de Minister van 
Justitie; 
het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst; 
de Procureurs-Generaal, fungerend Directeuren van . 
Politie. 

's-Gravenhage; 24 november 1965 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
1 

Voor deze, 
DE SECRETARIS-GENERAAL, 

��---
VERTROUWELIJK 

�3osn•-s1 
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VERWIZZING 
07 KB 8-8-49 
ll.fi--/ '-./;_ 

Opmerkingen en beschouwingen van Burgemeesters 
over art. 4 van het K.B. van 8-8-49 i.v.m. de 
verantwoordelijkheid van de burgemeesters. 
Ke�. in verband met mogelijkheden van decentra
lisatie van het inlichtingenwerk, daar de politie
inlichtingendiensten vaak in hun berichtgeving 
te kort schoten.(Uiteindelijk rapport Gieben) 
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Aanwijzing korpschef van 
gemeentepolitie ex art. 3 KB 
8-8-1949 nr\ 51, zoals sedert 
is gewijzigd. 

·'

23 september 19.58 

VERTROUWELIJK 

• Met verwijzing naar Uw schrijven· van 30 juli 1958 

nr. 32770 afdeling.Kabinet, heb ik de eer Uwe Excellentie 

te berichten, dat aan Uw betreffend verzoek inmiddels is 

• 

·. ,,

voldaan. 

Alle betrokken bnrgemeesters hebben blijk gegeven, 

d� geboden gelegenheid ·tot· nadere. oriëntatie bijzonder op 

prijs te stel1en. 

. Het Hoofd van de Dienst 

;/ 
Mr.J.S.Sinninghe Damnté 

.. ' 

,; · 

AA.."f: Zijne Excellentie de Mind.ster van 
Binnenlandse Zaken1 Bezitsvorming en 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, 
Binnenhof 19, 
•s-G r a v e n  h a  ge . -

"· 
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• 

• 
• 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, BEZITSVORMING EN 

PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE 

Steeds één zaak in een brief behandelen 

Gü. 1., • ,A. r.. d.d.. : _!-_ a>.,,__j'Jl_

A&ell a )la . Mb/11}._: fb! /tPI- ·
. " --- ··--_,.;_..-,4· 

Uw brief van: 

1 

Onderwerp: Aanwijzing korpschef 
van gemeente politie ex art.3 
KB 8-8'49 nr. 51, zoals sedert 
gewijzigd. 

Afd. Kabinet Nr 32770 

'S-GRA VENHAGE, 3u juli 

: ACD/ / 

' 

r
-=-

�"-:-\-. _7_A_U-6._,bi,_·�--1·
VERTROUWELIJK 

.- 1,-:::-��������-l 
Bij!. / 

Bijgaand doe ik U toekomen afschri±'t° vaiî ili!jü rreecilikl"i g 
onder datum en num"ner dezes betreffende de aanwijzing van de 
korpschefs van gemeentepolitie te Weststellingwerf, Barneveld, 
Hardenberg en Haarle!Il!l1ermeer als zgn. politieverbindingen van 
Uw dienst. 

Ik verzoek U zich in verbinding te stellen met de burge
meesters der betrokken gemeenten ter nadere oriëntatie • 

Bijlage(n): een 
Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van dit schrijven te vermelden 

i!\ 713790 
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MINISTER.IE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN, 

BEZITSVORMING EN PUBLIEK
RECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE 

Nr. 32770 Afdeling Kabinet 

VERTROUWELIJK 

DE MINISTER VAN BINJ\TENLANDSE ZAKEN, 
BEZITSVORMING EN PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE 

Gelet op artikel 3 van het Koninklijk besluit van 
8 augustus 1949, nr. 51, zoals sedert gewijzigd; 

In overeenstemming met de burgemeesters der betrok
ken gemeenten; 

BESLUIT� 

De korpschefs van de gemeentelijke politiekorpsen te 
Weststellingwerf, Hardenberg, Barneveld en Haarlemmermeer 
worden belast met werkzaamheden ten behoeve van de Binnen
landse Veiligheidsdienst. 

Afschrift dezer zal worden gezonden aan� 
a. de Commissarissen der Koningin in de betrokken provincies,

de burgemeesters van de betrokken gemeenten en de korps
chefs, voornoemd door tussenkomst van de burgemeesters der
betrokken gemeenten.

b. de Minister van Justitie, de Procureurs-Generaal, funge·
rend Directeuren van Politie en het Hoofd van de Binnen
landse Veiligheidsdi.enst.

's-Gravenhage, 30 juli 1958. 

De Minister, 
Voor 

%
e e, 

J?t, Se
(; 

Ja�i
-�

-?e
t 1 1 ,t. .t ,/ 1.. .,,. • ...,/ 

il \ •• / .· . 
r I . • ., 

/ 1 

/ 
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Aan: P.H.B.V.D. 

Van: K.• A..2. 

./. 

.A. 
M. 297.

Naar aanleiding van Uw aantekening op �ijn 
notitie van 29 mei j.l. �o. 296 moge ik U berichten, 
dat ik totdusverre steeds tevergeefs gezocht had 
naar de "aanwijzingen•• onderscheidenlijk van de 
Minister van Justitie, de ComI!landant van de Konin
klijke Marechaussee en de korpschefs waarover art. 
34 van,het KB van 8 augustus 1949 spreekt. 

Ik kreeiE thans een dossier in handen, waaruit 
mij bleek hoe deze kwestie in de praktijk is gelopen. 
(vide bijlage). De spontane berichtge·ving loopt du.s 
volgens de volgende lijnen: 

...--· � ., ... ,.,.-"·" ..... -.�·' 
P.G.'s (�.dir. van 

� �----!ol.) 

/r 

Ambtena-ren 
o.u. 

Rijksrecherche K.orpschef's 
Gemeentepol. 

:Dfàtricts
commandant 
Rijkspol. 

Cowmandant 
Kon.Mar. 

I 

. e 

/i 
1 

i 
!· 

j. 
1 

Ambtenaren 
va.n gemante
:politie 

l 
• 

i 
f 

Ambtenaren 
van het 
Korps Rijks
politie 

De kwestie is dus nu wel opgelost. 

31-5-1958. 

i 
! 

Ambtenaren 
�M. 
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Aan: .P.ft.:B .• V.D.
Van: K.A.2. 
Betr.: Art. §2 ;uncto art. 34 van 

he§ k v!n e au@s!us t!'.9.

1. Circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken
d.d. 15 september 19491 No. 27:

/ " Voor het. overige ontvangen de krachtens artikel 4 
aangewezen ambtenaren (zie boven blz. 2. 5e alinaa) 
hun gegevens van de politie (onderscheiden;J.ijk gemeen
tepolitie, Korps Rijkspol'itie, de t{oninklijk� M:a.reehau 
see, eJi de :RiJksrecherche) en van de l rocu�eurs-Gene
raal als fuagerénd Directear�a van Politie en het
Openbaar Miµisterie. Ik,verwijs. te� zake naar de 
artikelen 31 e-n 33 ven het Koninklijk Besluit. 0 

2. De Minister vao. Justitie reageerde daarop bij
zijn brief van 23 januari 1950 no. A 76/49; 
u V•::>oreerst wee-n ik onder Uw aandacht te moeten 
brengen, da.tl bij hetgeen is gesteld in de eerste
alinea op bladz. 3 (aanvangeade m t de woorden: 0Voor 
het. ov�1"i;e 0 ) is u;it het óog verlo3:en, dat vo

.
lgem.s 

art1kel 35 van het K.B. het aan·�iJ is te re8&1en hoe
de voor de B.v.,. belangrijke gegevens, waarover het 
Openbaar Ministerie, de .P:t·ooureu:11s-Genera.al als fun
gerende Directeuren van Politie, korps Rijkspolitie 
end� bij�ondere ambtenarea van Rijkspolitiè bij de 
vervulling van hun taak de beschikking krijgen, aan 
de B.V.D. zullen worden d�orgeg�ven. Ik stel mij voor
deze aangelegenheid aldus te regelen, dat de medede
lingen, verkregen door het Openbaar Ministerie, de 
Procureurs-Genéra.al a·ls fungerende Directeuren van
Foli tie e� de b�j zondere a11ibtenarén van Rijkspolitie 
zullen worden door16egeven d..oor. de .Procureurs-Gene;i,aal, 
terwijl de inlich'lïi.ngen, verkregen door het korps 
Rijkspoliti.e met het oog op de vereiste spoed door de
Districtscommandanten rechtstreeks aan de betrokken
inliehtingen- en veiligheidsdiensten worden medege
deeld met doorze-uding voor het vereiste toezicht van
een doorslag aan de Procure-ur-Generaal. 11 

;. Brief H.B.V.D. d.d. 2� februari 1950 no. 80559 
gericht tot de Minister van Binnenlandse Zaken (alinea
0 ••••••• dat tegen de r�geling door Uw Ambtgenoot voor

gesteld in de 2e alinea van ziJn evengenoemd schriJven
dezerzijds geon bezwaar bestaat. Eventueel zou in Uw 
aanvullende circulaire voor de commissarissen van de 
Koningin de ten aanzien van dit punt voorgenomen rege
ling kunnen worden aangekondigd." 

-2-
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4. Circulaire van de nister van Binnenlandse Zaken 
d.d. ll novem�er 1950 no. 23i5:
u �er verduidelijking van mijn circulaire van 15 

September 1949. Kabinet s"G. no" 27, waren d eerste 
en tweede alinea van pagina 3 als volgt te lezen: 

ttverder krijgt de :s.v.D. de nodige gegevens van d 
Proeu.reurs-Generaal, tgd. Directeuren van Po1-itie en 
van de Commandant van de Koninklijke Marechaussée. 
Voo� het overige ontvangen de krachtens artikel 4 aan 
gewezen ambtenaren (d.w.z. de korpschefs van gemeente 
politie en de voor dat doel· aangewezen Districtscom
mandanten der ge-�politie) hun gegevens van de 
onder hun l,)evel st€!an4e politieambtonaren,. De Procu
reurs-Generaal fgd. Directeurén van Politie ontvangen 
de gegevens van het Openbaar Ministez:•ie in h'!,ln res
sort e.o. van de in hun ressQrt werkzame ambtenaren van 
de B:ijksr,echerehe.. De óommandaat der Koninklijke 
Mareohausaeé ontvangt de g,agevens van het ()nd.e..r zijn 
bevel ressorterend personeel, dat voor dat doel spe
ciaal is aangewezen. De gegevens, welke binQ.e�komen 
bij de Procureurs-Genera�l fgd. Diréeteu.ren van Poli• 
tie t bij de korpschefs d-e� gemeentelijke politie
korpsen, bij de Districtsoommandanten der lli._Jkspolitt 
en bij de Oommandant der koninklijke Mare0<fäaussee, · 
worden door de 3org van dia autoriteiten aan de hand 
van de bij hun administratie aanwezigq gegevens reeds 
bewerkt en gecombineeil'd en tevens alle onve·rwiJld. 
doorgegeven aan het Hoofd.van de.Binnenlandse Veil.1g
he:ldsdiens1i, die daar.m�de handelt overeenk01nsti.g 
a..,:-tikel J en hen tevens zo .nQdig in dé Commissie van 
Overleg (Hoofdstuk VII) aan de orde stelt". 1t
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Aan: H.K.A. 
Van: K.A.2. 

Betr.: Art. 32 juncto art. 34· va.n het KB 
van 8 auguGtua 1949. 

Volgens art. 32 van ons KB ruiat op het Open
baar \liinisterie, de Procurellr-Generaa.J., .als tunge
r�nd D1recteurea van .f·olitie, de ambtenaren van 
geneentepolitig, die van het Korps Rijkspolitie, 
die van het \":apen der Koninkl.ijke Marechaussee, 
an de bijzondere ambtenaren vau Rijkspolttie de 
plicht tot spontane iurormering van de bet.î"okk,en 
in.J.ichti.ngen- en veiligheidsdiensten van alle te 
hunner kennis komende feiten en gegevens welke 
voor die diensten in verband mét de daaraan opge
dragen taak van belang k�nnen zijn. 

Art. 34 vaa het KB stelt dat deze inf'orm.ering 
geschiedt volgens door de Minister van Justitie 
c.q. volgens door de Chef van het Korps Koninklijke
Marechaussee en van het betrokken Gemeentelijk 
politiekorps te geven aanwijzing�n. 

Voorzover .miJ bekend ziJn deze aanwijzingen 
nimmer gegeven� waar.doo.t> artikel ;52 dunkt mij 
formeel niet werkt, � 

Moeten we hier n / iets aan doen? 

29 mei 1958- K.A.2. 

Afschrift aant. op orig.: 
Plv. HBVD, 

M.i. nà bijna 9 jaren niets aan doen.
29/5, paraaf HKA 

Zijn er ooit krachtige pogingen gedaan? 
Zijn er stukken over? 
Nu wij met de Parketten geconfronteerd worden, 
is kennis hieromtrent wel gewenst. 

29/5, paraaf PHBVD 
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MINISTERIE ··.VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

17 Juni 1954. 

No.16313 Afdeling Kabinet 

afschrift. 

VERTROUWELIJK. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN' 

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 
8 Augustus 1949

7 
No.51 en zijn beschikking van 11 October 

1950 No.2089 afdeling Kabinet; 

-.ilt 
In overeenstemming met de Minister van Justitie; 

HEEFT GOEDGEVONDEN: 
. 

. 

te bepalen dat de afdel�ngscomm�ndanten van-de Rijkspolitie 
te Water als zgn •. poli tièverbindingen met werkzaamheden ten 
behoeve van de Binnenlandse VeiJ_igheidsdienst worden bel1::1,st, 
zulks met inachtneming van artikel/� van het Koninklijk 
besluit van 8 Augustus 1949, No •. 51. . 

Afschrift dezer zal worden gezonden: 
l.aan de· afdelin�scommandanten van de Rijksp�Ü tie te Water;
2.aan de Minister van Justitie, de Algemeen Inspecteur der·

Rijkspolitie, de Commissarissen der Koningin, de Procureurs
Generaal, fungerend Directeuren van Politie en het Hoofd
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst ter kennisneming.

' 1 ' 

's-Gravenhage, 17 Juni 1954 • 

• DE MINI BINNENLANDS� ZAKEN, 
. ,voor de . .  ster, 
�RIS- :RNERAAL,

�./ 

I• 
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MINISTERIE VAN 6.:0 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No. :ee@aQ/I /<J 1$1/JI 

Betre�t: werkzaamheden 
t.b.v. de B.V.D.

. ' s-Grav nhage, 
Javastraat 68 

VERTROUdi;LIJK 

In antwoord op Uw rappel-schrijven Nr. 2718 I Kabinet 
dd. 16 dezer heb ik de eer Uwer Excellentie mede te delen, 
dat Uw brief Nr. 2718 Kabinet dd. 11 Januari jl., betref
fende de Binnenlandse Veiligheidsdienst met dezerzijds 
schrijven No. 100886 dd. 13e2.1951 werd beantwoord. 

Aan Zijne Excellentie 
de Heer Minister van Binnenlandse 
te Zaken 
's-GR V

'"'

l'THAGE. 

Het Hoofd van do Dienst, 

-L

H. W. Îelderho:f.Mr. 



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

Vervolg tu,:-Ji,{, 
IIEElCBr OP SCH�N VAN NR. 271a!AFD. Kabinet. 

il Januari '19 51, no. 2718. 
BETREFFENDE 's-Gravenhage, 16 F.��M"il:·

7.7
--tttiJ.. 

B.V.D.

• 

• 
.AAN: 

::::-:--::::-:-::::-::-::77.":.::-:-:-::::::::::��:::=�.....;::;;..;.:...;...;.:.--.·':Î 
MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEU 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN H 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELD 

ACO / k,3;;;J' 

Ik moge U hierbij mijn terzijde vermeld schrij

ven in herinnering brengen, met het verzoek, de be

antwoording daarvan wel te willen doen bespoedigen. 

,,--- -
DE MilUSTER V.àN BINNENI&-f.OOE ZtUIBN, 

,, Voor de Minister, 
�TARIS-GENERAAL,

.��� 

de Heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

� 9994 - '49 



MINIS1ERIE VAN �l;;;:r:� 's-Gravenhage, 
::��::�SE ZAKEN 

�
�

fl(j'
JavastraFJt 68 

VERTRO(F/ELI JK Betreft: werlrnaa.mheden 
t.b.v. de B.V.D. 

13 Febru.ari 1951

Ter voldoening aan Uw verzoek ;rervat in Uw scbrijven 
van 11 Januari jl. no. 2718 afd. Kabinet heb j_k de eer 
Uwer Excellentie ter beantwoording van het daarin ge.nge
haaldE� schrijven van de Conunissari:J der Koningin in de 
provincie Zuid-Holland het navolgende mede te clelen. 

-- Ingevolge het ·bepaalde in art. 4 van het K.B. van 
8 Augustus 1949 e;elrlt ook voor de di s·trictscommandanten
der Rijkspolitie, die zijn aangewezen om met werkzaam
heden ten behoeve v1:.n de B.V.D. te worclen belast, dat 
zij deze werkza(:},mheden verrichten onde:r verantwoordelijk
hej_d van hot betrokken ore;c.an. Dit org·1an is, voorzover 
hun v1erkzaamhed.en liggen op het terrein v-a1� dG handhaving
der op,�nbare o:rde en raat, de burgemeester der betrokken 
gemeente. 

:Deze ver:mt·.1001:delijkheicl zal alleGn zin en betekenis heb
ben wan..r1eer de betrokken burgemeesters door de districts
commandanten deelgenoot worden gemaakt van de als resul
taa·t; v&..11 hun we:rkzaamheden tAn behoeve van d.e B.V.D. ver
kregen wetanGchnp. 

Voor de distriotscomma..11.étanten betekent dit niGt anders
dan de nakoming yan een voor hen als politiehoofd ten 
opzichte van de bure;emeesters geld.ende verplichting, 
waarin volgens de duidelijke bewoordj_ngen van art. 4 vnd. 
en Uw circulaire van 11 October 1950 door de op dit arti
kel steunende aamvtjzingen geen wijziging is gebracht • 

..--Alleon voor wat betreft de wijze v1aarop de districts
eornmandanten de betrokken burgemeeflters deelgenoot maken
van de bedoelde wetenschap zlLllen de districtscommandan
ten, ev-eno,ls de lrnrpscomm.andanten van gem.eentepoli tie 
als uitvloej_sel van de op het Hoofd van de B.V.D. rustende
verplichti:ag omschreven i.n art. 5 van het K.B. van 8 
Augustu.s 1949 gehouden zijn aan hun verantwoordelijkheid 
voo-r.· d8 geheimhoud.ing VQTI. ëte door hem verkregen inlichtingen
en de 1n�oY1J."1en, "r:.arui t zj_ j 8.fkomstig zijn, alsmede voor 
het w,}arborgen van de veiligbeid va,n de ter verkrijg,.::ing'
van die inlj_chtingon werkzame personen. 

Als gevolg van deze ver�ntwooràelijkheid zullen de 
burgemeesters van gemeenten met fü.jkspoli tie ui tslu:L tend_
om redenen van securi ty niet van de betrokken '"aistr:Lcts
ëommandanten kunnen verlangen, dat d.e door hen verkregen 
wetenschap h1.m in op schrift gestelde vorm wordt mede
gedeeld. Dit zal ook nii;;t, mee1· betekenen dan een restric
tie ten 3.<,nn.ien vnn ël.e vorm v:aarin <le burgemoester8 û.eel
genoct ,orden gemaakt van deze wetens0h8.p en evenmin zal 
dit belemmerend behoeven te werken op de gelegenhe:i.d tot. 
het toetsen van deze ,vetenschap aan de inlichtingen waar
ove-::: rJc.:.1�gemeesters van bepaalde gemeenten persoonlijk be
schikken. In het persoonlijk eontact van hen met de 
districtscommandanten zal verder de gelegenheid bestaan .Q.fil

Aan Zijne Excellentie 
de Heer Minister van Binnenlandse Zaken
te 
•s-GRAVENHAGE.



Vervolg op ons vartrou.w ... lijk aohrijvon no. 100886 
betreffende werkzaamheden t.b.v" de B.V.D. 
Aan z.:&. de Minister van Binnenlandse Zaken -2-

om an.n de har.id ·17an de inlic.htingen� waa:t•over d9 bui"gn
mee�ters pE!rsoonlijk blijken te beschikken de hun meda
geda�lde 1wet$ns-:;ta:p gezam.s11l:J.jk in 1.1.adera bescho::i.'Ning te 
nemen, tVaard.oor he·t aan de d.istrictseomma.ndanten opge
dragen werk ten l:.lonoecve ·v.::.n :i� :B" V"D. niet anders cl::� ge
diend zal kunnen worden" 

ûe hierboven b�doeld€ verantwoordelijkheid va.� de 
districtsoonm:.z.ndanten heef·t regeling gevonden in de in
middel.3 door de Algeme:;.n Inapee teu.r <le1· 11.ijkc.:po:J_i tie, 
in ver.J&nd met de aanwijzi�1.g va..-..:i. de distric·tscommar.1.danten 
op grond. van art. 4 ,ra.11 het K. B... van 8 Augustus 194 9 
uitgegev,:m :.11.at.rnotie j; zodat ex ne..ar het mij voorkomt 
geen aanleid.ing ·o-estaa·t ·.,oox aan overleg met Uw amo·�genoot 
v·an Jt1.::;ti t:lc �:si 1:n ��t; ;;ilot "J'·:tn Je b:t•le:f. van de heer 
Keeper is b?doeld. 

!!;r. II.,·. ,. eldarhof .. 
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MINISTERIE VAN 
�J.fl.NI-�,

BI N N E N LA N o1 É ZAKEN

*BERICHT OP SCHRIJVEN VAN NR. 2718AFD. Kabinet. 
r· ----.. � .... ..._ 

BETREFFENDE t s-Gravenhage, ll januari l 9SÎ� �a 
l' , -Binnenlandse Veiligheidsdienst. -�. -- . ·- · f

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIGl ; � -..,,._�·;:_ �-;-:-··r
Bijlage: 1. HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HE'( ; NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN " �-----� 

./IJl) ,9 ,P ,_/ 

Onder aanbieding van een afschrift van het

schrijven van de Commissaris der Koningin in de pro

vincie Zuidholland van 22 December 1950, nr. 1886P50, 

moge ik U verzoeken mij wel terzake van advies te 

willen dienen • 

.AAN: ... 
de Heer Hoofd van;:ae B.V .n.,

Javastraat 68, 
t s-G r a v e n h a g e. 

� 9994 · '49 



Mi'SCHRIFT. 

KABINET VAN DE 
COMMISSARIS DER KONilfGlN 
IN ZUillIOLLt\N.D. 

Nr. l886Î50. 

Onderwerp: 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. 's-Gravenhage, 22 December 1950. 

AAN: 

VERTROUWELIJK. 
-----=--

Aan de Burgemeesters van gemeenten met Rijkspolitie heb ik mede

deling gedaan van het gestelde in de 5e alinea van Uw schrijven van 11 

Ootober jl., nr. 2089, afd. Kabinet, teneinde hen er op .te wijzen, dat 

het niet de bedoeling is, dat de B.V.D. een instantie wordt, die buiten 

de normale bestuursorganen om werkt. Het is mij thans evenwel gebleken, 

da.t er enige onzekerheid bestaat over de omvang van de bemoeienis,_ welke 

de burgemeesters met de werkzaamheden van de Districtscommandanten be

horen te hebben, en dat hierover een verschil van inzicht tussen de bur

gemeesters en de districtscommandanten dreigt te ontstaan. In het bij

zonder de burgemeesters van kleinene gemeenten, die de inwoners van hun 

gemeenten uiteraard vrij goed kennen, hebben een op zich zelf begrijpe

lijke neiging om op de inlichtingen, welke worden verstrekt, een grote 

invloed uit te oefenen. Hiertegenover staat een even begrijpelijke nei

ging van de districtscanmandant om zo efficient mogelijk te werken en 

niet te veel papier, dat in verschillende handen kan komen, te gebrui

ken. Ik moge U in verband hiermede in over-,,reging geven an in overleg 

met Uw ambtgenoot van .Justitie een voor de praktijk algemeen geldende 

regeling te maken. 

Uw antv,oord ten deze zie ik met belangstelling tegemoet. 

Zijne Excellentie c1e }.;inister 
van Binnenlandse Zaken. 



MINISTERIE VAN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

BETREFFENDE 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

div. bijl. HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET VER'î'ROU•hl'QLI JK
. NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN - iu:. 

• 

Bijgaande afschriften moge ik U 

kennisneming doen toekomen. 

Aan 

het Hoofd van de B.V.TI • 

• 

(!\ 9810 - '48 

z,AKE-N ,' ·. : . 



afschrift 

KABDTET 
' 

COMMISSARIS DER KONINGIN 
IN DE PROVINCIE GRONINGEN. 

Groningen, 28 October 1950. 
--------

-------

Kabinet nM 5112 a 

Bericht op schrijven van Aan 

11 Oct.1950,ng 2089 Kab. 
Onderwerp:aanwijzing van 
politieverbindingen van de 
B.V.D.

6ijne Excellentie de heer 
Minister van Binnenlandse �aken. 

• 

• 

Met de burgemeester der gemeente Haren heb ik een 

dezer dagen een nader onderhoud gehad over de aanwijzing 

van de korpschef� van de gemeentelijke politiekorpsen als 

zg. politieverbindingen met werkzaamheden ten behoeve van 

de Binnenlandse Veiligheidsdienst • 

Dit onderhoud heeft, mede op grond va� de inhoud van 

Uwer Excellenties aan de kant vermeld schrijven, tot resul-

taat gehad, dat genoemde burgemeester er thans volkomen 

l mee accoord gaat, dat zijn korpschef als verbindingsman. 

voor de B.V.D. is aangewezen. 

De mij toegezonden beschikkingen van 11 October 1950 

zijn derhalve door tussenkomst van de betrokken burgemees

ters aan alle korpschefs van gemeentepolitie in zijn ge

west uitgereikt. 

De Commissaris der Koningin in de 

provincie Groningen: 
--, (get.) E.H. Ebe:Ls • 

- __,

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 
SECRElTARIS-GENERAAL VAJ.'J Hb"T 

T NENL.ANDSE :.:::;AKEN, 



afschrift 

KABINET VAN DE COMMISSARIS 
DER KONINGIN IN ZUIDHOLL.A..ND. 

's Gravenha.ge, 27 October 1950. 

n� 1515 P!50 

Onderwerp: B.V.D. 

VERTROUWELIJ"K 

• 

Aan 

In antwoord op Uw sch,rijven van 14 Augustus jl., 
nr.48 II afd.Kabinet -s.G. moge ik U berichten, dat ik 
meende de belangen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
het beste te kunnen bevorderen, door de heer Crabbendam 
van gedachten te doen wisselen met een aantal burgemeesters 
in deze provincie. Het gevolg hiervan is, dat vele van de 
bez,rn.ren konden worden weggenomen en men de dienst zelf 
met meer vertrouwen tegemoet meent te kunnen treden. Ik kan 
U dan ook dientengevolge berichten, dat er thans geen be
zwaren meer zijn, dat de korpschefs van de politiekorpsen 
in de gemeenten met gemeentepolitie worden aangewezen als 
ambtenaren als bedoeld in artikel 4 van het Koninklijk 
besluit van 8 Augustus 1949 nr.51. 

�en uitzondering hierop vormt voorshands nog slechts 
de burgemeester der gemeente twijndrecht. Ik heb goede over
tuiging, dnt ook hij, wanneer hij nader met de dienst 
kennis heeft kunnen maken, de werkzaamheden aan zijn korps
chef zal willen overlaten, waartoe ik gaarne het mijne zal 
bijdragen. 

DE COMMISSARIS nER KONINGIN IN DE 
PROVINCI� iUIDHOLLAND, 

(get.) L.A.Kesper. 

Zijne Excellentie de Minister van 
Binnenland se Zaken. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke,
DE ]2EQ1IB.TlillI S-GENERAAL V AfT HET 

l'vII��TE:RIE V�LANDSE ZAI<EN, 
'· ) 

"--- ____ _.,,/ 
,..---.r.;,. 

• ! � � 

t : i f - '.} /'_.-,. ·1 
\,, · \,;··· 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE'ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

/ 4-10-1950,nR 90979 1

1 bijl. 

NR. 2089IFD. Kabinet 

schrijven zend ik U hierbij een afschrift 
van mijn circulaire dd. 11 October 1950, 

nR 2089 Kabinet, gericht aan de Commissaris
sen der Koningin. 

het Hoofd van de B.V.D., 
�astraat 68, 
-1 Haag.

� 9994 - '49 

Z.AKEN, 

-



afschrift 

DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN . 

... 

BERICHT OP SCHRI.JVEN VAN NR.' 2089 AFD. Kabinet 

. . . 

- "')" f. . 

BETREFFEN DE "S·GRAVENHf,GE. 

politieverbindingen 
11 October 19� 50 

aanwijzing van 
van de B.v;.D. 

• 

Aan 

MEtN GELIEVE BI.J HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET OND.6RWERP, DE DAGTEEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN. 

VERTROUWELIJK 

Het ligt in mijn voornemen U weldra een uitvoerige circu

laire te zenden, zulks ten vervolge op mijn rondschrijven van 
15 September 1949 nr.27 Kabinet S.G., aangaande de inrichting en 
werking van de B.V.D. 

In afwachting daarvan zend ik U hierbij reeds een beschik
king, houdende de aanwijzing van de korpschefs van de gemeente
lijke politiekorpsen, de districtscommandanten van het �orps 
rijkspolitie en het Hoofd van het Bureau 2-2 van de Staf van het 
Wapen der Koninklijke Marechaussee. 
(alleen voor Groningen en Zuidholland) 

�eneinde misverstand te voorkomen merk ik op, dat het mij 
minder gewenst voorkomt, dat- zoals de burgemeester van Haren 
(resp Zwijndrecht) heeft doen weten op prijs te zullen stellen
een burge�eester als politieverbinding van de B.V.D. wordt aan
gewezen.l!1_e werkzaamheden van de politieverbindingen van de B.V.D. 
zijn van vaktechnische aard. Tevens is daaraan een cursus verbon
den, welke hetzij door de korpschef zelf wordt gevolgd hetzij, 
zoals in de grootste gemeentelijke korpsen het geval is, door 
het hoofd van de ·plaatselijke inlichtingendienst. 

Het �omt mij minder juist voor, indien een burgemeester zich 
in dit kader zou plaatsen-:, 
(alleen voor Noordhollan� 

Ik acht het niet wenselijk, in plaats van de korpschef van 
de grootste gemeentelijke korpsen, de hoofden van de plaatselijke 
inlichtingendiensten in de beschikking te noemen. Aldus zou af
breuk worden gedaan aan het feit, dat de onderhavige werkzaam
heden in het ko:q,sverband plaats vinden onder vaktechnische ver
antwoordelijkheid van de korpschef. 
(voor allen) 

Ik stel er veel prijs op, hier -vooruitlopend op mijn nadere 
circulaire- uitdrukkelijk vast te stellen, dat de aanwijzing van 
de korpschefs van de gemeentelijke politiekorpsen en van de 
districtscommandanten der rijkspolitie in geen enkel opzicht af
breuk kan en mag doen aan hun verhouding tot de burgemeesters. 
Indien derhalve een burgemeester -op een door hem te bepalen 
wijze- gekend wenst te worden in hetgeen de korpschef c.q. dis
trictscommandant verricht of laat verrichten t.b.v. de B.V.D. en 
in hetgeen de korpschef c.q. de districtscommandant verricht of 
laat verrichten aan de B.V.D., staat hem vrij de korpschef c.q. 
de districtscommandant terzake te instrueren. 

Heren Commissarissen der Koningi.n 
in de provincien. 
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Ik meen goed te doen U dit reeds thans mede te delen. 
Mocht niettemin een burgemeester weigerachtig blijven in te 

stemmen met de aanwijzing van de chef van het gemeentelijk poli
tiekorps, zo ware de hierbijgaande beschikking voorlopig niet aan 
de korpschef uit te reiken, doch in overleg met de B.V.D. een op-· 
lossing te

f

' :'zoeken. 

DE MINISTER VAN. BINNENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

DE SECRETARIS-GENERAAL, 

(get.) Prinsen. 
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1 a.fschrift gemaakt tbv dossier:"Onbezoldigde 

/? btena.ren B.V.D." 

q MINISTERIE VAW 
.) ·BINNENLANDSE ZAKEN 

12 October 1950 

,. 

' 

No�, h 9}241 
Bijl.: drie. 

AAN a 

Zijne Excellentie 

ZEER GEHEIM - PERSOONLIJK 

Onder wederaanbieding van de bijlagen van Uw zeer 
geheim schrijven van 18 September jl., N'o.1867 .A.fd.Kabinet, 
heb ik de eer Uwe Excellentie ter voldoening aan het daar
bij gedaan verzoek om bericht en raad betreffende de brief 
van de Col'l!Jl\issaris der Koningin in de Provincie Utrecht van 
l} September jl., No.2196 Kabinet, het navolgende mede te
delen. 

Zoals i..n Uw brief van 19 Augu.stua jl. a.au de Commis
sarissen der Koningin werd medegedeeld betreft Uw daarin be
kend gemaakt besluit om leden van het personeel van beè!J:ijvc8n 
a..<JrJ. te wijzen om ten behoeve van de :B.V.D. werkzaamheden te 
7errichten slechts een zeer beperkt aantal personen van enige 
grote bedrijven. 

In tegen.stelling Irlet de maatregelen ter uitvoering 
van art. 4 van het K.B. van 8 Augustus 1949 is de (<>nde"I"Werpe
lijke maat.regel dan ook van veel bepe+-ktere strekking" In 
verband hiermede kan niet worden ingezien, dat er een drin
gende of zelfs redelijke behoefte bestaat om de burgemeesters 
van gemeenten met rijkspolitie uitgebreider in te lichten dan 
in het slot van lTw rondschrijven van 19 Augustus jl. is aan
gegeven. Juist ten aanzien va.n het optreden van de tot het 
personeel der bedrijven behorende personen voor het zeer 
vertrouwelijke werk ten behoeve van de :B.V.D. besta.at er 
m.i. alle aa1üeiding om da.a.raan geen verdere ruchtbaarheid
te geven dan strikt nodig is" Zoals in het slot van Uw brief 
van 19 Augu.atus jl. is aangegeven ware de schriftelijke in
lichting van de burgemeesters·dan ook te beperken tot enige 
burgemeesters, die daa.rtee naar het oordeel van de Com.niasa
�s der Koningin het meest aBJ"l..gewezen voorkomen. Mocht later 
in de practijk de behoefte blijken te bestaan aan een ruimere 
schriftelijke voorlichting, bijvoorbeeld ten behoeve van bur
gemeesters van gemeenten met rijkspolitie� waar de bedoelde 
personen regelmatig werkzaam moeten zijn voor de uitoefening 
van d-e hun opgedragen taak, dan �ou daartoe van geval tot ge
val alsnog door de Commissaris der Koningin kunnen worden 
overgegaan. 

.. 

de Heer Minister van Binnenlandse Zaken, 
te 
's-G R A V E N H A G E. 



JllllISTERIE VAN BnmENLANDSE ZAKEN ZEER GEIE Dl-PEBSOOIILIJK 

VeXTolg o� sch:r.No.93241 dd.12-10-50 aan Z.E. ,de !ünister-va.n Binnenlandse Zaken 

• 

• 

Wat de officiële .aanwijzing van de politieverbindingen 
van de B.V. ll. betreft is mij uit onderhands ter kennisneming 
toegezonden correspondentie gebleken, dat de Chef -:van de M
deling Openbare Orde en Veiligh'èid de Kabinetchef van dé Com
missa.ri,s der Kon� bereids heeft ingelicht over de oorzaak 
van de .opgetreden vertraging en ov�r de onl-ange bereikte op
lossing.van de elders gerezen moeilij'kheden. Aangenomen zal 
dus kunnen worden, dat ook de Hee;t> Reina1da inmiddels ter zake 
is irl€elicht ,zode.t met verwijzing na.ar de door zijn lCabinet
ch,gf' g.evoerde correspondentie over di � onde.rwerp volat6.an zoµ 
kunnen worden met de mededeling, dat de bedoelde officiijle aan
wijzing bi.nnenk-ort verwacht kan worden • 

Het Hoofd ·van de Dienst, 

1/lr. L. Einthoven . 



.. 
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No. 2089 
afdeling Kabinet 

11 October ;1.950. 

VER TROlJ-WELIJK 

DE MINISTER VKN BI11NENLA1TDSE ZAKEN; 

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 8 Augus
tus 1949, no. 51; 

In overeenste.auning met 1 ieder voor wat hem betreft 9 de Mi
nister van Justitie, de Minister van Oorlog en de burgemeesters 
van de gemeenten, waar gemeentepolitie dienst doet;. 

HEEFT GOEDGEV011DEN: 

te bepalen� dat de korpschefs van de gemeentelijke politiekorp
sen 9 de distriqtsco.l'Ilffiandahten van het korps Rijkspolitie en het 
Hoofd Bureau 2-2 van de staf, van het Wfll)en der Koninklijke Ma
rechaussee als zgn. politieverbindingen met werkzaamheden ten 
behoeve van de Binnenlandsè Veiligheidsdienst worden belast, 
zulks met inachtneming van artikel 4 van het Koninklijk besluit 
van 8 Augustus 1949, no. 51. 

Afschrift dezer zal worden gezonden: 
l. aan de korpschefs van de gemeentelijke politiekorpsen door

. tussenkomst van de Commissaris. der Koningin in de desbe
treffende provincie en de burgemeester van de desbetreffende 
gemeente; , � . 

2. aan äe districtscommandanten van het korps Rijkspolitie door
tussenkómst van de Algemeen Inspecteur der Rijkspolitie;

3. aan het Hoofd Bureau 2�2 van de Staf van het Wapen der Ko
ninkJ.ijke Marechau.ssee door tussenkomst van de Commandant
van dat Wap�n.

4. aan d� Ministers van Justitie en van Oorlog, de Algemeen In
specteur der Rijkspo-litie, de Commandant van het Wapen der
Koninklijke Marechaussee, de Commissarissen der Koningin 9

de Procureurs-Generaal 7 fu11gerend Directeuren v,an Poli tie 9 

de burgemeesters en het. Hoofd van de Binnenlandse Veilig
heidsdienst ter kennisneming.

's-Gravenhage, ll October 1950. 

DE J.ll;INISTER VAN BI1-J'"NENLANDSE ZAKEN,_· 
'



., 

• 

• 

• 

.-- ( 

� 
! 

IIINIJTERll V AB 
BI?fflENLAM)SE Z.AXER' • s-Gravenhage, 4 October 1950.

Java.straat 68.
o.: K.4- 90919// 

!ijl .. ; 2 

• 

ter voldoening aan Uw verzoek bedoeld in het slot van lJw 
aan • L. Einth.aven gericht schrijven van 14 Angu.atus j.l. 
nr. 45I, heb ik de eer U hierbij 2 eoneept-beseblkkingen in wee
vcud te doen toekomen. ij hebben gemeend, dat zowel voor de 
,korpschefs van de gemeentepolitie a.ls voor de districtscomman
danten van de Bijkspolitie met één algemene beschikking zo.l 
kunnen aorden ver8t&.a.n. 

zoals in de voet van de eoneapten is aangegeven aal dan 
de verzending van een afschrift der beseh:ikking kunnen geschie
den aan elk van de betrokken korpschefs en districtscommandanten. 

ne-t lloofil van de Dienst 
voor deze: 

Jan àe Boo-1sllie!Gestrenge Beer 
Jlr. F.R. tijnli�tt, 
Chof dor Afd. o. o. Elll V. 
van het lli.niaterie van 
B:t.rmen)andse Zaken 
te 
1 a-GRAVENJIAGE. 
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CONCEPT 

VERTROUWELIJK 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE Z.AI{EN 

Gelet op het bepaalde in artikel 4 van het Koninklijk 
Besluit van 8 Augustus 1949, no. 51;

In overeenstemming met de Minister van Justitie; 

HEEFT GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN 

te bepalen, dat de districtscommandanten der Rijkspolitie, 
elk voor het ressort-van zijn district, onder verantwoordelijk
heid van de Minister van Justitie en onverminderd de uit hun 
ambt voortvloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaam
heden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

AfschriÎt van deze beschikking zal worden toegezonden 
aan de Minister van Justitie, de Procureurs-Generaal fgd. 
Directeuren van Politie, de Inspecteur Generaal der Rijkspo
litie, het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de 
districtscommandanten der �ijkspolitie • 
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• 
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C O N C E P T 

VERTROUWELIJK 

DE MINISTER VAN BI:NNENL.ANDSE Z.AKEN 

Gelet op het bepaalde in artikel 4 van het Koninklijk 
Besluit van 8 Augustus 1949, no. 51; 

Gehoord de Commissaris der Koningin in de betrokken 
provincie; 

In overeenstemming met de burgemeester onder-wie de 
betrokken korpschef der ;emeentepolitie ressorteert; 

HEEFT GOEDGEV01TD.EN EN VERSTAAN 

te bepalen, dat de korpschefs der Gemeentepolitie, elk 
voor het res�ort van de gemeente waar hij als zodanig is aan
gesteld, onder verantwoordelijkheid van de betrokken burge
meester en onverminderd de uit hun ambt voortvloeiende ver
plichtingen, worden belast met werkzaamhed:en ten behoeve van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst • 

Afschrift van deze beschikking zal worden toegezonden aan 
de Commissarissen der Koningin in de provincie, de burgemeesters 
der betrokken gemeenten, het Hoofd van de B,innenlandse Veilig
heidsdienst en de betrokken korpschefs der gemeentepolitie. 



BETREFFENDE 

div. bijl.

• 

.. 

.iLlN: 

t s..GR.dVEîTiilGE, 27 September 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

1fs o. 

Met verwijzing naar Uw telefonisch onder

ho1.1d met Mr. Kloosterman doe ik U hierbij af

schrift toekomen van een briefwisseling met de 

Cnef van het Kabinet van de Commissaris der 

Kon:i,ngin in de provincie Utrecht • 

DE CII8:B" V .AIT DE AFIBLIJ.ITG O. O. en V., 

• dai.Hoogedelgestrengen Heer :Mr.A. van Mannen
Binnenlandse Veiligheidsdienst 

A..c. .Javastraat 68,
� 9994 - '49 -�..:LIP._�L 



Af'schrift 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 
23 September 1950. 

NR. 1978 AFD. Kabinet

BETREFFENDE t s-GRAVENHAGE, 'ZJ s,eptembar 195 o. 
poli tieverbind:i.ng$n B. v.n. 

• 

... 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

Zeer geaohte Héer Engelberts, 

Voor de verduidelijking van Uw vraag ben ik U zeer 
erkentelijk. De af'fioiele aanmj zing van de ;poll tiever
bindingen van de B.V.D. h�e:t"t inderda.$d nog niet plaats 
gevonden tengevolge van strubbélingen in de provincie· 
Zuidholltmd. 

Tot mijn geneegen kan ik U 10hte�mededelen, dat d 
ze moeilijkheden juist dezer dagen gehf:)el tot ieders 
twred.enhai,d, ,zijn Qpgeloet" 

Ik neem aan, dat de offioi�le aanwijzing thans 
weldra zal plaats vind.an. 

Met beleefde groet an de meeste hoogachting, 
Uw dw., 

get. F.R. Mijnlieff 

(M:r.F• R. :Mijnliet:f') 

de Hoogedelgestrengen Heer 
Mr. H.a.. Enge1berts, 

Ohef van het ltabinet van de 
" Oanmissaris cie,r Koningin .in de 

� 
provincie Utrecht • 

..... � 9994 - '49 ---...... 



fschrift 

KAB !ET 

van den Commissaris der Koningin· · · UTRECHT in de p::�incie 

Onderwe:r,p: 
Aanwijzing verbindingsman B.V.D.

Zeergeachte Heer Mijnlieff, 

Ul'RECiï'l', 23 September 1950 • 

.Aan: 
de HoogEdelGestrenge Hee� 
de Heer Mr. F. R. l/lijnliét'f 
Hoofd Afd. O.O. en V. 
llHnisterie van Binnenlandse Zaken 

's-GRA.V.&il:IAGE. 

Met belangstelling nam ik kennis van de hedenochtend ontvangen 
notulen van de bijeenkomst op 7 September 1950. 

Op een enkel punt moge ik Uw aandacht vestigen. Aan het slot, op 
blz. 11, wordt mij de vraag in de mond gelegd "of de burgemeesters er 
mede accoord zijn gegaan, dat de politie-chefs zouden worden aangewezen 
als verbindingsman van de B.V.D.". Dit is niet juist. Dat de burge
meesters althans wat de provincie Utrecht betreft, met de eventuele aan
wijzing accoord zouden gaan was mij uiteraard bekend. De Conunissaris 
der Koningin heeft dat zelf aan de Minister medegedeeld. 

Doch wat ik weten vli.lde was of naar aanlei ing van des Corrnnissaris 
antwoord nu dezè aanvlijzing ook officieel heeft plaats gevonden. Geen 
der Chefs in deze Provincie heeft daarvan n.l. ooit bericht gehad. 
Evenmin de Commissaris of de daarbij betroldcen Burgemeesters. 

Met beleefde groeten en hoogachting 
als steeds 

Uw 

get. H. G.Engelberts 

Chef van het Kabinet. 



MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN 

No .. /tl.Ij? AFDEELING -�

• 

nevensgaand stuk te doen toekomen. cn,w �
�/ialUJ(. 

/() 's-Gravenhage, ... +� 19.,r"tl

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal,
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comm1ssaRts b€R konmqm 

1n UtR€Cht 

l+e AFDELING 

N, 2196. Kabinet. 

ZEER 
GEHEJM 

oNoERwERP Aanwijzing van personen 
die belast worden met werkzaam
heden ten behoeve van de B.V.D.

Bericht op brief van 19-8-1950, 
nr. lo41, afd.Kab.Vertrouwelijk. 

l bijvoegseM 

UTRECHT, 13 September 1950. 

�.::,::·.:-":��� f,t!B,1;�.r::.::z A
1

K°t�"·
KABINET 

INGEKOMrn 

1 5 SEP 1950 

A A N 
vPt. f6'6;J

Zijne Excellentie de Minister 

van Binnenlandse Zaken 

's-G R A V E N H A G E 

I 

Na ontvangst van Uw brief van 9 Dec.1949, afd.kabinet S. G. nr.36, 
heb ik tot de burgemeesters der gemeenten met gemeentepolitie een aan
schrijving gericht, onder dagtekening van 16 Dec.1949,nr.3841, kabinet, 
4e Afd. (Zeer geheim) waarvan ik ter kennisneming van U.E. een exemplaar 
hierbij voeg. Van mijn daarin vermelde circulaire van 24 Nov.1949, 
nr.2988, kabinet, 4e afd. (zeer geheim) toenmaals gericht tot de burge
meesters der gemeenten met gemeentepolitie, voegde ik een exemplaar bij. 

Voor de uitvoering staande van Uw terzijde vermelde brief rijst 
dezelfde vraag als waarop UW in de aanhef dezes vermelde brief van 9 Dec. 
1949 het bevestigend antwoord gaf, n.l. om de inhoud van uw�thans voor
liggend schrijven van 19 Aug.1950, niet uitsluitend door te geven aan 
de burgemeesters der gemeenten met gemeentepolitie en van enkele gemeen
ten met Rijkspolitie, doch om dezelfde redenen als de vorige maal aan 
de burgemeesters van AL LE gemeenten in dit gewest. 

Ik neem aan, dat deze vraag redelijkerwijs door U.E. met mij ook dit
maal bevestigend wordt beantwoord. In aansluiting aan het slot van UW 
terzijde aangehaalde brief zal ik het in verband daarmede op prijs stel
len alsnog 20 exemplaren van elk der daarbij behorende bijvoegsels te 
mogen ontvangen. 

Van deze gelegenheid veroorloof ik mij gebruik te maken, U.E. mede te 
delen., dat ik tot dusver geen reactie heb ontvangen op mijn brief van 
16 Dec.1949, 4e afd. ,nr.3857 kabinet, waarbij ik U mededeelde, dat de 
burgemeesters der gemeenten met gemeentepolitie in dit gewest ermede in
stemden, dat de chefs van de politiekorpsen dier gemeenten door U.E. met 
toepassing van art.4 van het Kon.besluit van 8 Augustus 1949, nr.8, zou
den worden aangewezen als ambtenaar belast met werkzaamheden ten behoeve 
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Ben ik wel ingelicht, dan ontvingen noch de burgemeesters noch de 
korps-chefs zelf ter zake enig nader bericht. 

Ik meende goed te doen zulks onder de aandacht van U.E. te brengen. 

G. 92. SOOO. 1->·1a. 
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COM!nSSARIS DER KONINGH! IN UTRECHT 

4e afdeling. 
nr,3G41. Kabinet. ZEER GEHEIM 
Onderwerp: 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

2 bijvoegsels, 

Utrecht, 16 December 1949. 

A a n 

de Heer Burgemeester 
der gemeente 

-�···---

I;.1 de vergadering met de burgemeesters der gemeenten in dit 
rse\•Jest, wellrn plaats vond op 9 Noveï2ber 1949 in het gebouw der Provin
ciale Griffie deed ik U mededeling van de totstandkoming van het Kon. 
besluit van 8 Aursustus 1949, nr.51, houdende nadere regelen met be
trekking tot de or:-,a,üsatie, de werkwijze, de taak en cle samenwerking 
van de inliclltinr�en- en veiligheidsdiensten, wellc Kon. besluit niet 
is opgenomen in cl.e lopende jaargang van het Staatsblacl., 

Op verzoelc van de Einister van Binnenlandse Zaken doe ik U 
hierbij een exemplaar van bedoeld Kon. besluit toekomen, 

Voorts voeg ik bij een afschrift van mijn aanschrijving dd. 24 
November 1949 omtrent dit Kon, besluit op verzoek van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, gericht tot de burgemeesters der gemeenten met 
gemeentepolitie. 

Het betrekking tot de toepassing van artikel 4 van meerbedoeld 
Kon. besluit teken ik aan, dat het in het voornemen van Z.E. ligt de 
korps-chefs van de gemeentepolitie aan te \;ijzen als de ambtenaren 
mede belast met werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veilig
heidsdienst, terwijl t.a.v. het korps Rijkspolitie de Hinister aan 
zijn ambtgenoot van Justitie zal voorstellen ermede in te stemmen,dat 
de betrokken Districtscommandant als zodanig wordt aangewezen. 

Ofschoon ten overvloede moge ik nog opmerken, dat ik vertrouw, 
dat deze materie met grote zorgvuldigheid en uiterst vertrouwelijk 
zal worden behandeld, in welk verband ik u in overweging geef maat
regelen te treffen, dat de hierbijgaande stukken uitsluitend onder UW 

persoonlijk bereik blijven en in geen geval door de gemeente-secretaris 
of een van de andere ambtenaren ter secretarie in behandeling te doen 
nemen of ter bewaring te geven. Zij dienen beschouwd te worden als 
uitsluitend te behoren tot het persoonlijk kabinet van de burgemeester. 

Omtrent de samenwerking welke op dit terrein moet worden tot 
stand gebracht zullen U t.z.t. mijnerzijds nadere aanwijzingen berei
ken. 

De Commissaris der Koningin 
in de provincie Utrecht, 

.,,. •• -··-........ 1\ 

. ;· ' 

(. / \", - _, �-- _)·-�--

. 

'-' '- .. � ... �--.:,,,---.>--··---
' 
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comm1ssaR1s ö€R konmqm

tn UtR€Cht 

ZEER GEHEIM 

AFDELING 

UTRECHT, 

Aan 

24 November 1949, 

Verzochl wordt, bi) de bC'antwoordlng v•n deze b,lel, deglekcnlng 

aldehng en "ummer nauwkeurig eon Ie halen. 

de Heer Burgemeester 
der gemeente 

ONDERWERP 

De materie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is bij 
Kon. besluit vai1 8 Augustus 1949, nr. 51 --dat niet is opgenomen in de 
lopende jaargang van het Staatsblad- opnieuw geregeld. 

Op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zalcen moe;e ik U 
hie:.:·bij twee exemplaren van dit Kon, besluit doen toekomen. Een ex. 
is bestemd voor de chef van uw politiekorps . 

Ter toelichting van èl.e strekking van mcerbedoeld Kon. besluit 
heeft de Minister van Binnenlandse Zaken rüj het navolgende mede
gedeeld: 

11 Ir:i. dit Koninklijk Besluit is de taak van de verschillende in
lichtingen- en veiligheidsdiensten thans zo scherp mogelijk afge
bakend. In het Koninklijk Besluit is tevens vastgelegd, dat de ver
schillende inlichtingen- en veiligheidsdiensten blijven of komen to 
ressorteren onder de Departementen van Algemeen Bestuur, waaronder 
zij naar hun aard en taak behoren. Diensvolgens is do Centrale Veilig
heidsdienst onder de naam Binnenlandse Veiligheidsdienst onderge
bracht onder de i,;1nister van Binnenlandse Zaken, terwijl do Ministers 
van Oorlog en van Marine ieder resp. de Militaire Inlichtingendienst 
en de Marine Inlichtii1gendionst onder zich houden, Om redenen van 
practische aard blijft èl.u Buitenlandse Inlichtingendienst onder do 
Minister van Algemene Zaken ressorteren. Voorts zullen de werkzaam
heden van de verschillende diensten, zowel onderling als met het 
Openbaar Ministerie en de Procureurs-Generaal als fungerende Direc
teuren van Politie, v1orden gecoördineerd door een Commissie, welke 
onder presidium sta2.t van de Minister-President (zie Hoofdstuk vn 
van. het Koninklijk Besluit). Als viee--voorzitter zal aan H.H. de 
Koningin worden voorgedragen de staatssecretaris van Oorlog, Mr.W.H. 
Fockema Andreae, 

Ter uitvoering van het Koninklijk Besluit, voor zoveel mij 
betreft, moge ik verder het volgende onder uw aandacht brengen. 

Hoofdstuk Ivan hot Koninklijk Besluit. 
-··--··---- --·--· ---·· ... 

--·-

Het nadruk wijs ik er op, dat de Binnenlandse Veiligheids
dienst generlei executieve bevoegdheden heeft. Zijn taak bestaat
uitsluitend daarin, dat hij de Regering dient als apparaat, dat haar
op de hoogte houdt van elk streven, elke propaganda, alle toestanden
en instelling.en met de daarbij aangewende of beschikbare middelen,•
welke gericht zijn tegen of gevaar op kunnen leveren voor de open
bare orde? rust

.
en �eiligheid in het land. voorts heeft de Binnen-1

landse Veiligheidsdienst tot taak aan de daarvoor verantwoordelijk�

G. 92. SOOO. J-6--'41. 
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instanties de nodige beveiligingsmaatregelen tegert staatsvijandige 
penetraties in overweging te geven (beveiliging van sleutelposi-· 
ties, van geheime stukken en voorwerpen etc.) 

Voor alles heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst dus tot 
taal< allerlei feiten en toestanden, welke zich min of meer in het 
verborgene voordoen en de personen, die daarbij betrokken zijn, 
vaar to nemen, te registreren en de Regering daarvan nauwkeurig op 
de hoogte te houden. 
In dit licht dient artikel 2 van het Koninklijk Besluit gelezen te 
vio1·den. 

Terzake van het bepaalde in liet eerste lid, onder _ê; en -9., 
zullen U zo spoedig mogelijk nog nadere mededelingen mijnerzijds 
bereiken, zulks mode ten vervolge op de circulaire van mijn ambts
voorganger van 23 Augustus 194-7, r:o,2694- I Kabinet, waarin werd 
uitgeweid over het na de oorlog hand over hand toegenomen verschijn
sel, dat de politie door tal van particuliere bedrijven en instel
lingen om inlichtingen over bepaalde personen, voornamelijk perso
neel van degenen, die de inlichtingen vragen, wordt verzocht. Het 
ligt in mijn voornemen op dit punt, op grond van laatstaangehaalde 
bepaling, nadere voorzieningen te treffen, 

Onder het bepaalde sub d van het eerste lid van artikel 2 be
grijpt de Regering de contra-spionnage en het waken tegen sabotage, 
welke taken mede aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst zijn opge
dragen. Om redenen van security werd dit niet in het Koninklijk 
Besluit veroeld, Dit onderstreept intussen het geheim karakter � 
dezer aanschrijving, zodat ik U met nadruk moge verzoeken er voor 
te willen waken, dat deze circulaire met de bijlage niet in onbe
voegde handen valt, 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst werkt in hoofdzaak via ver
bindingen met de gemeentepolitie (in de grotere gemeenten is binnen 
de gemeentelijke politiekorpsen een afzonderlijke inlichtingendienst 
gevormd), het Korps Rijkspolitie en het ·wapen der Koninklijke 
Marechaussee." 

De Minister heeft voort,s m1Jn aandacht gevraagd voor de wijze 
waarop de Binnenlandse Veiligheidsdienst de nodige gegevens ver
krijgt. In de eerste plaats geschiedt zulks, aldus Z.E, door het 
speurderswerk van de daarbij werkzame politieambtenaren. Voor het 
overige ontvangen de krachtens artikel 4- van meergenoemd Koninklijk 
Besluit door de Ninister aangewezen ambtenaren hun gegevens van de 
politie rechtstreeks (gemeentepolitie, Rijkspolitie, Kon. Marechaus
see en Rijksrecherche) en van de Procureurs-Generaal als fungerend 
Directeuren van Politie en het Openbaar Ministerie (artt, 31 en 33 
van het Kon.besluit). 

Deze binnenkomende gegevens -zo gaat de Ninister voort- worden 
door de krachtens art.4- aangewezen ambtenaren reeds bewerkt en ge
combineerd en tevens allen .9.UY.�rwijld doorgegeven aan het Hoofd van 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die daarmede handelt overeen
komstig artikel 3 van het Kon.besluit en hen tevens zo nodig in de 
Commissie van Overleg (Hoofdstuk VII) aan de orde stelt. De burge
meester wordt uiteraard tijdig en volledig ingelicht, indien om
standigheden of invloeden, welke de openbare orde en rust in zijn 
gemeente in gevaar kunnen brengen, worden onderkend. 
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UH een oogpunt van algemene beveili[;ing oec=e in het belang, 
va;, è.e bronnen, waaruit de inlichtingen afkomstig zijn en vari een 
eventueel nader onderzoek heeft de Minister bepaald, dat het niet 
geoorloofd is, dat de krachtens artikel 4 aangewezen ambtenaren 
de door hen verzamelde gegevens doorgeven aan andere instanties 
of personen. De Commissaris der Koningin en de burgemeester, die 
krachtens de wet in zijn ambtsgebied de verantwoordelijkheid 
draagt voor de openbare orde en veiligheid zijn uiteraard daaron
der niet begrepen. 

"Daarentegen", zo gaat de toelichtende brief verder, 11 zullen 
de krachtens artikel 4 aange,iezen ambtenaren, indien hun van een 
strafbaar feit blijkt, uit hoofde van hun functie als hulpofficier 
van justitie (de adjudanten-korpschefs uiteraard via de burgemees
ter) zonder enige restrictie en onveruijld het Openbaar Ministerie 
hebben in te lichten. Artikel 32 van het Koninklijk Besluit geeft 
een voorziening om te voorkomen, dat het 01Jenbaar Ministerie, de 
Procureurs-Generaal als fungerende Directeuren van Politie en de 
hun toegevoegde rijksrechercheurs het werk van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst en de overige inHcb.tingendiensten doorkruisen. 

Anderzijds zullen de krachtens artikel 4 aangewezen ambte
naren en de onder hen voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
we1·kende ambtenaren volledig rekening moeten houden met de taak 
en het werk del'.' Justitie, de rijksrechercheurs en de Rijksvreem
delingendienst. Een voortdurend, intensief overleg als in artikel 
32 van het Koninklijk Besluit voorgeschreven, is daartoe het aan
gewezen middel." 

De Commissaris der Koningin 
in de provincie Utrecht, 
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UITTREKSEL 

Uit 

Voor 

Ag. nr: 90979 Afz. Min. v.Binn.Zaken. 

Aard van het stuk: Schrijven nr. 45 I afd. Kabinet S.G. 

Datum: 14-8-50 

VERTROUT/ELIJK 

. .  ' . . . . . . . . . . . .

Gaarn� spoedig bericht. Het overleg met Jusftitie heeft toch al 
zoveel tijd _gekost. Wilt ge tevens een formele beschikking tot 
aan-wijzing van de ambtenaren ex artikel

4
van het K.B. voorbereiden? 

w.g. Mr. F.R.Mijnlieff,

Uitgetr. door : MG ACD/PA Op aanwijzing van : ACD/PA 

Datum: 22-2-52

10204 - 51 



AFSCHRIFT. 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN. 

Bericht op schrij · .. -en van 
25 November 1949, no. 3605 Kab. 
4e afd. 

Afdeling Kabinet S.G. No. 36. 

Betreft: B.V.D. 's-Gravenhage, 9 December 1949. 

VERTROUWELIJK .. 

In antwoord op Uw nevenvermèld schrijven heb ik 
de eer U mede te dE;Üen, dat ik mij er bij nadere 0 1rer
weging mede kan verenigen, dat U het K.B. van 8 
Augµstus 1949 No. 51, waarvan ik 30 exemplaren nog 
hierbij voeg, aan alle burgemeesters in Uw gewest doet 
toekomen. 

Ik moge er op aandringen, dat mij spoedig uit
sluitsel wordt gegeven omtrent mijn vraag of de burge
meesters van de gemeenten met gemeentepolitie in Uw 
provincie ermede instemmen, dat de chefs van de. gemeen
telijke politiekorpsen als B.V.D.-verbindingen worden 
aangewezen. 

Overeenkomstig de geparafeerde minuut: 
De Secretaris-Generaal van het Mi
nisterie van Binnenlandse Zaken, 

-

-. 

AAN : 

de Heer Commissaris der Kor ringin in de 
provincie Utrecht. 

r . 

..l· 
' 

.·, .1 ; . .
'\. '....l .. 



DEPARTEMENT VAN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN -• NR. 
-. 

AFD.Q.0.en V.

BETREFFEN DE 

informatie van 
burg.van Zoetermeer. 

Bijl.: 1. 

• 

@ 5509 • '43 • K 1 178 

'S-GRAVEN HAGE, 12 .Juli 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 
HET ONDERWERP, DE DAGTEEKENING EN HET 

� NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN. 

_!l-,..:1 

Hooggeachte Heer Crabbendam, 

194 8.

Ik moge U hierbij een noti�ie van Uw dienst, 
welke U mij onlangs overhandigde, retourneren. De bij
lagen, t .w. een schrijven van de burgemeester van Zoe
termeer en een kantbrier van de burgemeester van Haarlem 
heo ik in een vertrouwelijk schrijven aan de Hoofdcommis
saris van politie te Haarlem doen toekomen, met het ad
vies in dit geval de gevraagde gegevens in een persoon
lijk vertrouwelijk schrijven aan de ourgemeester van 
Zoetermeer te verstrekken. Ik acht het n.l. niet het 
juiste moment om in een circulaire aan alle burgemees
ters de C .V.D. in het volle licht te plaatsen. 

Met beleefde groeten, 

(Mr. F.R.Mijnlierf). 

De Hoogedelgestrenge Heer 
J .G. Crabbendam. 

Javastraat 68. 
's-G r a v e n  h a  ge. 

l 



Aan H.B; 
Van B X. 

Op 25 Juni 1948 vertelt de Hoofd-Commissaris van Politie te Haarlem, dat 

door de Burgemeester van Zoetermeer een'verzoek om inlichtingen was gericht aan 

de Burgemeester van Haarlem. Deze gaf dit door aan de Hoofd-Commissaris van Politie 

te Haarlem ter directe afdoening. 

De Hoofd-Commissaris van Politie te Haarlem vraagt of de burgemeesters 

niet op de hoogte zijn van het bestaan van de Centrale Veiligheidsdienst, daar der

gelijke verzoeken volgens hem via de c.v.D. zouden moeten lopen. 

De door de Burgemeester van Zoetermeer gestelde vragen waren: 

1. Is hij communist?

2. Zo niet, helt hij over naar het communisme?

3. Hoe was zijn gedrag tijdens de bezetting?

4. Eventuele verdere inlichtingen welke voor de algemene veiligheid van belang

kunnen zijn.

Het betrof L.Fortgens, geb. 26-6-1920, wonende te Haarlem, Stuyvesantstraat 

no. 22, die werkzaam is op een fabriek te Zoetermeer. 

( 

J X -0/!. tl. 

•
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Bijl. schr. 712736, 15.1.69 aan DG Japanse Public 
(via SG BuZ en Ned. Amb. in Tokio) 

(G�licht voor dossier "KB van 8.8.4(Jl) 
ûit co 712736 THE SEOUiXTY S RVIC 

"' ..• 

Artlcl.e 1 " ' . 

1. There i ".Binnenlandse VeiU.gheidsd.ienst" •). the du.ties ot 
whicb shal.l oow,ist i: 

a. 

• collecting information about all pr ons who vinc 1 h ve
èvinced or intend. to evince activiti s danger-oua to the
tate of th Netherlands or to tor&ign Po ers fric;n;u:lly

witb tbe Netherlandst

b. coll$Cting information bout extr at tendenci & 

c. proviclin.g pr�oautionar7 mea.sui-es 1a all vital. and vulnel"abl.e
governm nt and priv t in8titutione and induetries;

d. takins steps neceseary tor a good oper�tion ot SecuritJ 
Servic&;

e. airitaining relat.ions with the corresponding inte-lligencft
and security service ot triendlJ foreign Powera.

The Service alulll hat'e no executive powerà whateoever. 

Article 2. 

1. The Kead of the 8ecurit1 Service shall be responsible to the
Minister ot the Interiora he shal.l continuously place the
Mi.nieter .,. aleo ot llio on accord - iu poeseesion of any data
that may be of interest •

2. Tb Minister of the Iat rior shal.l see that all data reoeived
pui:-suant to paragraph 1. ehall be paesed on to tho� Ministers
who a.ccording to the n ttU"e ot their offices ma::, be intereeted
in suob iaformation.

3. !he Minister of the Interior shall be tree to deter ine, in
agreement with the Minister conceraed, vhen information shall
be brought direct to the notice of Government Organs and
.Services b1 or in the name ot the Bead of the Security Sel:'Vice.

Artiole ?• 

'!'hè Mirû.stér of the :taaterior ahaU be tree, in agreement with the 
Ministers and Gove�mneat Organe oonc rned, to deter in that oertain 
Civil S rvants • ployed b7 thos Minietero or Orswis ahall be instruct
ed to carry out aotivities tor the Seeurity Sorvic under t.he r sponsi
bilit7 ot the Ministél' or the Organ concerned, without prejudice to 
the obligatione resultant trom their offices. These ctivities eball 
be carri d out in close and continuous concert with the liead of the 
Seourit� Service. 

- 2 -

•) abbr. B.V.D. lit.: Security Service tor the Interior. 

CONFIDENTIAL 



- 2 - CONFIDENTIAL 

.Article 4. 

The Head of the Security Service shall dul7 guarantee tlae eeareey 
of the information and the sources supplying this, as well as the 
security of the persona engaged in gathering such information. 

Article 5. 

1. The means placed at the,disposal of the Security Service shall
be charged to the Budget, Chapter v.

2. Part of these means shall be eet aaide tor secret expenditure.

3. The Head of the Security Service shall be obliged to supplt all
information desired, also regarding the secret expenditure, to
the Minister of the Interior or to any persona appointed by him.

Article 6. 

The Minister of the Interior shall be tree to determine further 
provisions as to the organization, the procedure and the management 
of the Security Service. 

CONFIDENTJAL
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THE SECURITY SERVICE � � 

. ·�w 
!!:�!2!�_!• 

SECnl:.l 

/0 T.here is a 1tBinnenlandse Veiligheidsdienst"/ ) ·11nder tlu ä s.� 

wiJd-t 
_.t. ,d/n.e duties or ��i=l;y"-�shall consist in: 

a.collecting information about all persons who evince, have e

vinced or intend to evince activities dangerous to the State

of the Netherlands or to foreign Powers friendly with the

Netherlands;

b.collecting information about extremist tendencies;

c.providing precautionary measures in all vital and vulherable

government and private institutions and industries;

d.taking steps necessary for a good operation of al;-$UI iar

Security Service;

e.maintaining relations with the corresponding intelligence and

security services of fr.iendly foreign Powers •

2. The Service shall have no executive powers whatsoever.

1. The Head of the �Security Service shall be responsible

to the 1.tl.nister of the Interior; he shall continuously place the

Minister - also of his own accord - in possession of any data

that may be of interest.

2. The Minister of the Interior shall·see that all data received

pursuant to para§gpph 1 sij.all be· passed on to those :Ministers who

according to the nature of their offices may be interested in

:;ïÎt.: Security Service for the Interior. �- ::JJ.
,r

.::i:,;J 
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such information. 

3. The Minister of the Interior shall be free to determine,in agree-
M(_g,.,..,. 

ment with the Minister concerned,tfte:t information shall be

brought direct to the notice of Government Organs and Services

by or in the name of the Head of the Ln�e.f!:±a.1"" Security Service.

Article_ 3.

The Minister of the Interior shall be free,in agreement with 

the Ministers and Government Organs concerned, to determine that 

certain Civil Servants employed by those Ministers or organs. shall 

be instructed to carry out activities for the D;J.:te1io1'Security 

� Service under the responsibility of the Wdnister or the Organ con

cerned, without prejudice to the obligations resultant from their 

offices. 'l!b.ese activities shall be carried out in close and con

tinuous concert with the Head of the IB� Security service. 

• 

Article _ b$.

The Head of the �$0:r� Securi ty Service shall duly guarantee 

the sècrecy of the information and the sources supplying this,as 

well as the security of the persona erigaged in gathering such in

formation • 

Article §; 
�----------

l. The means placed at the disposal of the :t@isi ·,rr security Ser

vice shall be charged to the Budget, Chapter v.

2. Part of these means shall be set aside for secret expenditure.

3. The Head of the ::i::.tllM:;;;st;;a· Security Service shall be obliged to

supply all information desired,also regarding the secret expend

iture,to the Minister of the Interior or to any persons appoint-



• 

The Minister of the Interior shall be free to determine further 

provisions as to the organization, the procedure and the manage-

ment of Security Service. 

Article_3i. 

The Public Proseoutor, the Attorneys-General aoting as Directors 

of Police (Dutch: Directeuren v. Politie), the officials of the 

Municipal Police, of the �lJ.meftt-"Police, of the Royal � 

� and the special officials of the -Gevernment Police shall

immediately cornm.unicate to the intelligenoe and security services

concer'lled all facts and data coming to their knowledge,which may

be of interest to such services in view of their respective dutie�

!E�!�!�--�! 

1. The Public Prosecutor and the Attorneys-General acting as

Directors of Police (Dutch: Directeuren van Politie) shall,ex-

4t cept in cases of emergency, not proceed to holding judicial or

administrative enqmiries or to taking any measures of a similar

nature, or to bringing an action, or shall not continue such en

quiries, measures or action,if they involve the interests en

trusted toa Netherlands intelligence or security service, until

after consulting with the relative intelligence and seourity

services.

iA,-<A..À.� � 

2. Without prejudice to th�obligations r�eultant from the Pen&l 

�Heads of the Intelligence and Security Services shall

be free, should the occasion arise, to apply of their own ac-

cord to the Attorney-General acting�Director of Police (DUtch: 

Directeur van Politie),or to the Pllblic Prosecutor,for a decisicn 
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decision as to suspending a judicial or administrative enquiry, a 

measure pf a similar mature or an action. 

In so far as the Public Prosecutor, the Attorneys-General acting 

as Directors of Police (Dutch: Directeuren van Politie), the ��n-

.,lll,8f.rt Police and the special pfficials pf the �at police are 

concerned, the information and data meant·sub Article 31 shall be 

brought to� their notice in the ma.nner p�E:sx:r:il!im: provided 

for by the llinister of ��::tJn:.tmr Justice, and in so far as the 

officials of the Municipal Police and the Royal � are 

concerned they shall be supplied in accordance with the regulations 

to be stipulated by the Heads of the relative Corps • 
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EXTRAIT DU DECRET ROYAL DU 8 AOUT 1949

POUR AUTANT RELATIF AU 

SERVIVE DE SECURITE NEERLANDAIS 

(Les clauses relatives aux autres Sj,�vices de 
renseigne:rp.ents et de ooBt»��age (Bu-
reaux militaires: Terre, Air, Mer) ont iti omises) 

CHAPITRE I 

Le SERVICE de SECURITE NEERLANDAIS 
(dortkiavant indiqué par "S.S.N. 11 ) 

Article 1 • 

f. Il y a un s.s.N., ressortissant à tiotre Ministre de 1 1 Inté__rieur.

� La tache du s.s.N. comprend:�-,. a. de recueillir des donn�es sur toute personne dónt il est
apparent ou dont il a éti apparent qu 1 elle diploie une 
activit4 nuisible à 1 1 Etat ou contemple lie. telles activitis 
à 1 1i_ga.rd des Pays-Bas ou à l 1 égard de puissances 4trangàres 
amies; 

b. de recueillir des donnies sur les tendances extrémistes;
c. de dé,velopper des mesures de si.curi tti, dans toutes les

institutions et industries vitales et vulnirables priv� et
gouvernementaàm:s;

d. de faire tout ce qui est ni.cessaire pour un bon fonctionnement
du S.S.N •

(Note: A l'opposi du dernier �cret Royal relatif 
à notre service les mots "espionnage" et 
"sabotage" n' ont pas ,éJté,, employé" cette f ois.
c.i. (Dé"cret du 8 août 1949) Ceci a �,et,e. fait 
après avoir considtµ"é. que , malgri le charac
tère aooret de ce dé,cret, un assez grand nom
bre de services et fonctionnaires affiliis 
à ou en relation avec notre service, en 
prendra connaissance; par la suite, il faut 
toujours s•attendre à la possibiliti que le 
dé�cret tomberait entre les mains de pers.onnes. 
non-qualifiies ou même dangereuses, malgr�i 
des mesures les plus strictes. A fin d'{viter 
des consiquences indisirables on a suppr�, 
les mots "espionnage" et "sabotage" et rempla
c�t ces expressions par "tout ce qui est népes
saire pour un bon fonctionnement du s.s.N.") 

e. d'entretenir des relations avec les services de renseignement

2 
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et de contre-espionnage analogues des puissances étrangères 
amies. 

2. Le service ne possède aucune comp�tence exécutive.

ArticJ.e ;L. 

l. Le Chef du s.s.N. est responsable à Notre Ministre de l'Inttrieur;
�l doit renseigner ce dernier constamment sur tout ce �ui peut
être d'importance, même si le Ministre n'aurait pas sp,cifique
ment demandl des renseignements.

2. Notre Ministre de l'Int�rieur est charge de passer les renseig
nements. qui lui ont-êt� fournis d'apr�s ce qui est d'fini dans
la clause sus-mentionn6e, aux Ministres qui ont int,r1t à rece
voir de tels renseignements; chacun salon sont ressort.

3. Notre Ministre de l'Int,rieur peut d6terminer qu'avec la permis
sion de Notre Ministre en question, des renseignements seront
communiquls directemènt par, ou de la part da Chef du s.s.N.
à des Organes et services Gouvernemantaux.

Article 3. 
Notre Ministre de l'Int�rieur peut d6terminer que, en accord 
aveo les Ministres et Organes gouvernementaux en question, cer
tains fonctionnaires ressortissants 1 ces �Iinistres et Organes, 
peuvent �tre charg,s, sans préjudice des obligations de leurs 
fonctions normales, d'activit�s au profit du s.s.N.,. sous la 
responsabilit, de Notre Ministre ou l'Organe en question. Ces 
activités seront execut,es en coop�ration �troite et continuelle 
avec le Chef de s.s.N. 

Article ',. 

Le Chef du s.s.N. prend soin que le secret des renseignements 
et des sources dont ceux-ci proviennent, soit adlquatement 
gard�, ainsi que la securit� des personnes travaillant pour 
obtenir ces renseignements. 

Article§. 

1. Les moyens financiers mis! la disposition du s.s.N. seront
port�s � la charge de Chapitre V du Budget Gouvernemental.

2. Une partie de ces moyens financiers sera destin�e h des d,penses
secr�tes.

3. Le Chef du s.s.N. est tenu de fournir tous les renseignements
d,sir�s relatifs aux d�penses secr�tes ! Notre Ministre de
l'Int�rieur ou � des personnes indiqu�es par ce dernier.

CHAPITRE VI 

Rapports entre le Minist�re Public et 
la Police et les services de renseig
nements et de contre-espionnage/slcurit,. 
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Article 31,.. 

Le Minist�re Publis, le Procureur General, dans leur capacit4 
de Directeur de Police, les fonctionnaires de la Police locale, 
du Corps de la Police de l'�tat, du Corps de la Maréchaussée 
Royale et les fonctionnaires sp�ciaux du Corps de la Police de 
1 1Etat doivent transmettre sans délai au service de renseignement 
et de stcurité en question tous les faits et donn,es dont ils ont 
pris connaissance et qui peuvent avoir de 1 1intér;t pour le 
service,en rapport avec la tiche de laquelle il a été chargée. 

Article 3· 

1. Au cas oh il y a des indications que des intér�ts, gérés par
un des services néerlandais de renseignement ou de s{curité
seront impliqués à l 1 ouverture ou pendant une enqu�te judici
aire ou administrative, ou ! la prise ou pendant l'ex�cution
d'une mesure de ce genre, ainsi qu•à l 1 ouverture ou pendant
une poursuite judiciaire, le Ministàre-Public et les Procureurs
Généraux, dans leur capacitl de Directeur de Police, ne feront
leur,d,marches qu'apr�s une délib,ration sur l'affaire en cours
avec le service de renseignement et de s{curitl en question,
sauf en cas d 'extr�me urgence.

2. Sans pr/judice des obligations provenant du Code Plnal, les
chefs des services de renseignement et de sécurit' peuvent
s 'adres·ser de- leur propre i:ni tiative au Procureur Gén�ral dans
sa. capacitt! d·e Directeur de Police ou au Procureur du Roi, pour
obtenir la suspension d'une enqu�te judiciaire ou administrative,
d'u�e m�sure de ce genre �u d'une ioursuite judiciaire, au cas
o� 1ls Jugent une telle demarche necessaire •
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Aan de Heer Po Stuyt 
Afdeling Kabinetszaken 
Stadhuis 
Den Haag. 

Van Mr. P.G.H. van Doeveren.

Onder verwijzing naar ons telefoongesprek van heden, 

doe ik tr hierbij een exemplaar van het Vertrouwelijk gerubri

ceerde K.B. no. 51 van 8.8.1949 toekomen benevens een afschrift 

van de beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken dd • 

11.10.1950. 

U deelde mij mede, dat U in het bezit bent van het rond

schrijven van de Minister van ll.ll.1950 no. 2365. 

Zoals U daaruit zal blijken is dit een vervolg op een 

brief van de Minister dd. 15.9.1949 aan de Commissarissen der 

Koningin, waarin een algemene informatie over de BVD wordt 

gegeven. 

Ter informatie van de burgemeesters met gemeentepolitie 

werden exemplaren van vermelde brief bijgevoegd tesamen met 

exemplaren van het K.B. van 8.8.1949. 

Naar ik aanneem zal de Commissaris der Koningin in de 

provincie Zuid Holland deze brief indertijd ter beschikking van 

de Burgemeester van •s-Gravenhage hebben.,gest,e,�d. 

Wat hier van zij U beschikt thans over een exemplaar van 

het K.B., waarin de wijzigingen van 25.8.1951 en 1.3.1956 zijn 

opgenomen. 

19 augustus ;969. 



MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D. 

VAN: Mr.P.G.H. van Doeveren 

AAN: dhr. J.A. Botti�$ 
/

( 9'fob/r/ h 1r �-1-J 

Op verzoek van Drs. A.Kuipers 
doe ik U bijgaand een exemplaar van 
het K.B. dd. 8-8-1949 nr. 51 Vertrou
welijk toekomen. 



Speciale instructies aan ACD, (slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
�FGEDAAN

Afd./Sectie: Ae.D/cs Dat.: IV-�- 60 Par.: r 

Achtereenvolgens aan: 

• 

Verantw. voor 
Adm. afdoening: 
AFD.1 SECTIE 1 BEHANDELING 

Interne aanwijzingen A CD. 

A CD. /,rA-"Dat.: ��_l,?OPar.:c::=-

1 AFZ./PAR. DAT. 
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Afschrift bestemd voor de· BVD 

Bijlagen: 

1 
Aan de Commissaris der Koningin 

Q in de provincie 'r ,/1) Zeeland � '/ . Ld,
2) Drenthe e,�. ,c. t.{A,1/- _ ;· 
3) Utrecht

/ 4) Limburg j.) f,i L '- 1,1 _J 
' 

1) 8/3'60 2) 12/3 1 60:
Uw brief van: 3) 12/3 '60 4) 18/3 '60 Directie Hoofdafd. 

1) 9260 2) 2588/2365 3) 674 . � _,1. ) nr. 7 9 3 • · Afd . Nr. J9JS) 

'd qg tr 
het 4 r U vel� 

Koninkl1-3 ba (t.Uit '9 · 

-�

a. U otrto 

'S-GRA VENHAGE, 22 · r't 1960 

i u b1 saan4 

1' .,.t�we113k 

Slt ot4 seä 

OV 01"�· 

(get.) A.H.Günther 

' ,.�. . J1 ,t f-f/tP 
(} ----

=e:.:e

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, dagtekening en nummer 

van dit schrijven vermelden. 

� 904071 



H.KA, ter kennisneming.-
Orig� in CO 343569 
' (Relaties met RP-Alg.) 

4 Juni 1956. 

�/x 343569 
35. VERTROUWELIJK 

• 
AAN: 

Toezending K. B. _ 

Met verwijzing naar het gesprek dat ik heden met de Chef van 
Uw Staf, de Dir_.Officier der Rijkspolitie. 2e kl. W"de Gast, te de
zer zake mocht hebben, moge ik Uhoogedelgestrenge hierbij doen toe
komen 35 exemplaren van het vertrouwelijk Koninklijk Eesluit No.51 
van 8 Augustus 1949, zoals laatstelijk gewijzigd bij K.B. van 1 
Ma.art 1956, no.9, houdende.nadere regelen met betrekking tot de 
organisatie, de werkwijze, de taak en de samenwerking van de in
lichtingen- en veiligheidsdiensten.-

HET HOOFD VAN DE DIENST. 

Namens deze: 
� 

(J.G.Crabbendam). 

de Heer Algemeen Inspecteur 
• van Rijkspolitie,

Koningskade 8,
' s-GRA VEN HA GE. 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

Steeds één zaak in een brief behandelen 

-, -1 

Aan: het Hoofd van de B.V.D. 

-· .. d d • ..J. L \. .:- I I k,f'-:, tUJ

L 

\,..) ' .,, "7 • l- � .t'"J.. • • • • a �-"'1-""·H),4� .. - / j î# 

. f 
- . ' 11{,

", g e n da No . c; c r5 /Pik . ___ .Ls. . .sç.(il.I _I erw 
1,.. 

Uw brief van: 

�e zeri.c'len aan 

Afd. Kabinet 

'S-GRA VENHAGE, 

Nr 22854 

12 april 1956 

Onderwerp: vertrouwelijk Koninklijk 
besluit van 8 augustus 1949, 
no. 51 

VERTROUWELIJK 

Bijgaand doe ik U toekomen een exemplaar van de her
nieuwde uitgave van het vertrouwelijk Koninklijk besluit 
van 8 augustus 1949, no. 51, zoals sedert gewijzigd, hou
dende nadere regelen met betrekking tot de organisatie, 
de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlich
tingen- en veiligheidsdiensten. 

Op Uw verzoek voeg ik hierbij tevens 100 exemplaren 
ter informering van de districtscommandanten der Rijks
politie. De betrokken ambtenaar bij het Ministerie van 
Justitie werd dezerzijds telefonisch op de hoogte gesteld 
van deze wijze van distributie. 

DE MINISTER VAN BINNEiLANDSE 
Voor deze, 

D

� 

ARIS-GENERAAL, 

� 

ZAKEN, 



• 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

Betreffende vertrouwelijk 
Koninklijk besluit van 8 augustus 
1949, no. 51 

VERTROUWELIJK 

Afdeling Kabinet 

No. 22854 

's-Gravenhage, 12 april 1956 

Bijgaand doe ik U toekomen een exemplaar van de hernieuwde 

uitgave van het vertrouwelijk Koninklijk besluit 

1949, no. �1, zoals sedert gewijzigd, houdende nadere. regele 
met betrekking tot de organisatie, de werkwijze, d� taak en de 

samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
Ik moge U verzoeken het tweede hierbij gevoegde exemplaar 

te willen uitreiken aan de Korpschef van Uw gemeente. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 

Aan: de burgemeestersvan gemeenten 

met gemeentepolitie 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 
's-Gravenhage, 24 Qct.1951. 
Plein 1813, No. 4 

• 

• 

VERTROU1IBLIJK • 

Bijgaand doe ik U hierbij 

toekomen de nog ontbrekende 50 

exemplaren van het K.B. van 25 

Augustus 1951 No.2, met welke 

zending de door U met Uw brief 

van 8 October j.l.No.119963 ver

zochte 100 exemplaren van dit K.B. 

is aangevul� 

Hoogachtend, 

/(; 
./_.,,,,/�)� �.G.u-roen 

Mr.H.W.Felderhof 

Javastraat 68 

DEN HAAG. 

® 5017 - '47 
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

KABINET MINISTER-PRESIDENT 's-Gravenhage, 
Plein 1813 Nr. 4 

Commissie van Coörainatie van ae 
Inlichtingen- en"Veiligheiasaiensten, 

Nr. 31103 VERTROUW:8LIJK 

Hierbij zend ik U ingevolge Uw verz0ek 
van 8 Octoper Nr. 119963 de door U aange
vraagde 50 1) exemplaren van het Koninklijk Besluit van 
25 Augustus 1951 Nr. 2 9 Vertrouwelijk'• , alsmede 25 exem
plaren van het K.B. van 8 Augustus 1949 No.51 • 

De Secretaris 
van de Commissie van Co�rdinatie van 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
Voor deze: 

�

-�;� 

1) Van de door U gevraagde 100 exemplaren �unnen wij

slechts 50 exemplaren zenden. Na aanvulling van

onze voorraad zullen w:ij U de ontbrekende 50 exem-

plaren doen toekomen.

Mr. H.W.Felderhof 

Javastraat 68 

DEN HAAG. 

F/8 

/
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MINISTERIE .VAN ALGEMENE ZAKEN 

COMMISSIE VAN COORDINATIE VAN DE 
INLICHTINCEN- EN VI:::ILIGHEIDSDIENSTEN 
------------ �-� 

ts-Gravenhage,19 

V-ERTROUWELIJK

FA/3717/53· 

Hiernevens heb ik de eer Uwer Excellentie/Hoo.g;
edelgestrenge aan te bieden een exemplaar van het Konink�
lijk Besluit van 25 Augustus 1951 7 no.2, houdende wij� 
ziging van het Kbninklijk Besluit van 8 Augustus 1949 

no.51 
7 

vertrouweli�k. ..--
Ik zou het op prijs ,stellen van U te mogen ver-

nemen indien U meerdere exemplaren van dit K. B . "'enst te 
ontvangen, teneinde deze toe te zenden aan degenen, die 

• 
1 

het K.B.van 8 Augustus 1949, no.51 destijds is toegezon-
den. In bevesti�end geval verzoek ik U op te geven hoe

veel exemplaren er nodig zijn. 

' ' .  

De Secretaris van de Commissie van 
Coördin�tie van de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten, 

'�·�Ic 
--··-·-·---·-

' (Drs- W .Lak) 

Aan de Vice-Minister-President en de leden 
van de Commissie van Coördinatie van de 
_1_i1lichtingen- en Veiligheidsdiensten. 

F/2 



gelicht uit 

KABINET VAN DE 
MINISTER-PRESIDENT.
No.22756-. 

Bericht op schrijven van 
24 Augustus 1949
no. 68514 

·. Yo�no.
1 

's-Gravenhage, ,;f' s , · ' 
;

Plein 1813 No.4. · . /.�, ·
-'f:;r

: �;
9 September 19491 

,A.(D , 'f 4<'� l 

V e .r t r o uwe 1 ijk 

· Ingevolge Uw verzoek moge ik U hiernevens

toezenden20 exemplaren van het Koninklijk: Besluit 

van 8 Augustus. 1949 No.51 betre'f'fende de Inlichtin

gen en Veiligheidsdiensten. Zoals U bekend, is dit 

]Bles luit gerubriceerd als "vertrouwelijk". 

DE MINISTER-PRESIDENT,
Voor deze: 

De Raadadviseur in 

-�

0 9 ..!49-1 e.x:. aan H/DIS 
20-10 -!J.9-1 ex. aan B VIII 
23-11.'49- 2: ex.. aan KA 

15. 3. '50-1 ex. aan D IX 
Aan het Hoofd van de 8. 6. '50-1 ex. aan D I 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 14. 2. '51-1 e:x: • aan DVE, HD 



MINISTERIE VAN 

BINN1<'NIA NDSE ZAKEN 

rio. 119963 

•e-Grav.nha.3e, 8 Ootober 1951
Javastraat 68

• Betreft: K.B. van 25
1951 No. 2 

V SRëROU.YELlJK 

• 

Met verwijzing naar Uw schrijven von 19 September jl. 
No. FA/3717/63 heb ik de eer U te verzoeken mij voor in
tern gebruik bij de Dien..,t 100 exempla.ren te doen toe
komen van het K.B. van 25 Augustus 1951 No. 2. 

Ik zou ,1ot op pr::..js .3tellen bovendien noe 25 exém
plaren te moben ontvangen van het K.B. van 8 Augastus 
1949 No. 51 eveneens voor intern gebruik. 

· Aan de Heer Secretaris van de
Commissie van Co�rdinatie van
de Inlcichtingen- en Veilig
heidsdi .msten,
De HoogEdelgestrcnge neer Dr .i'I.Lak,
te
's-G·UlV ,.,.,RAGE.

Het 

Mr • 

Hoofd van de Dienst, 

'-lVft,. 
n.w. Felderhof



-�
Aan: KA (Mr. van Maanen) 
Van: HD 

Dezerzijds is niet meer na te gaan hoeveel exemplaren van het 
K.B. van 8 Augustus 1949 werden ontvangen. 

Voor deze afdeling zijn 5 exemplaren van het nieuwe K.B. benodigd. 
Ik moge U voorstellen rechtstreeks bij de andere afdelingen na

vraag te laten doen hoeveel exemplaren zij nodig hebben. 

HD, 29-9- 1 51. 



gelicht uit OD 765 

ffi ! ... TER. VAN 
BINNEnLfJI.TDSE ZAKEN 

's-Gra.venbc.ge, 24 .wgi1 --tuo 1949 
Javo.st.rant cm. 

1 o.: 68514 
:Bijl.: -

_. 

.Am:1.ee, 

Dank voor de toezending van het K" B. Met :Biunen
le,.ndse Za.ken erd overeengekomen, do:i. de dis·�ribu:tie 
aan de verbindingen vanwege de Minister w.n innen1and
se Zaken zou geschieden, zodat hun ope;a.ve omtrent de 
benodigde exemplaren wal 1n de 200 zal lopan. 

Wij zelf zouden voor inte:L"n gebruik gaarne ... � 
exemularen hebben. 

, ·· Vriendschappelijke groeten,

A t.. J 
de Hoogedelgestrenge Heer 

411111�1. r.C.L. �Pock, 
4:aa.de..dviseur in .Algemene Dienst, 
Plein 1813 No.4, 
•s-G RAVEN HA GE.

tàt 

1:1r .L. Bint hoven 



• 
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gelicht uit OD 765 

. /) 

Vertrouwel�k. 

A m 1 c 8:, 

/ . 

Biet'bij moge ik tJ anêlsml-.ms toesend.en een gècol'Ti• 
geel.ii.e proefdruk van hefi· m,ninkliäk :Seslu1t Wll 8· A'UgllStus 194-9, 
Nr. 51, houde1'i,e zaaier.'e regelen met bet1'a1dd.rlg tot de Ol'ganisaöe" 
de wel".mjze� de 'tiaak·en sameuweddn.s Vi:Ul de inlichtingen- en 
vei!ligbeidsà:i QSten. 

· · ae:ci oer.qp1-r hienan is eveneens toegezonden aan de
'.Mlial.ster waariomet GiJ a:essoneert. Aan deze ie wrsocht mede te 
willen delen hofffeel 8.XESllplaren van dit besluit te zijner besohikk::ins 
zull.e.n moeten '10rà.en gesteld. Br is op gEWeZen• dat b,et 'besluit niet 
wrdt gepu'bliceer.'d. en.; ,-vel'tr:ou"Welijk" is gel'Ubt"iceem. De n�e 
maa:bregelen ter ui tvo�.ri.n.s van Hoofdstuk· vn ,vor&m ter ham senomen.
Wellioht zal � opgave trwe_rsijds aan m13 van het aantal ieor u 
gewenste exeuplaren VM dit besluit nuttig zijn., 

Met· vdenclelijke groet, 

I / 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, · . 
' s-G ra ve�lw,ge. 
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No. 2. VERTROUWELIJK 

BESLUIT van 25 Augustus 1951, houdende 

wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 Augustus 

1949, no. 51 . 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Op de voordracht van Onze Miin.ister-President, Minister van 
Algemene Zaken, dd. 17 Augustus 1951, nr. 28090; 

Overwegende, dat het noodzakelij)c is in Ons Besluit van 8 Augus
tus 1949, No. 51, nadere regelen te stellen met betrekking tot de 
Luchtmacht Inlichtingendienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1, Artikel 24 van Ons Besluit van 8 Augustus 1949, No. 51, 
wordt gelezen als volgt: 

De taak van de Militaire Inlichtingendienst omvat het inwinnen 
van gegevens, welke nodig zijn voor: 

1. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de
Koninklijke Landmacht; 

2. de mobilisatie en concentratie der Landstrijdkrachten en de
voorbereiding daarvan; 

3. het uitoefenen van het militair gezag en het handhaven van
orde en rust in geval de staat van oorlog of de staat van beleg is 
ingetreden; 

4. de bescherming van militaire geheimen;

5. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage
aan militaire objecten; 

6. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel,
wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik bij de 
Landstrijdkrachten; 

7. het tijdig onderkennen van ondermijnende Politieke Propa
ganda in de Koninklijke Landmacht. 
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2. Artikel 34 van Ons Besluit van 8 Augustus 1949, No. 51,wordt gelezen als volgt: 
J. Er is een Commissie van Coördinatie, welke tot taak heeft:
a. er voor te waken, dat de werkzaamheden van de inlichtingenen veiligheidsdiensten, zowel onderling als met het OpenbaarMinisterie, de Procureurs-Generaal als fungerend Directeuren vanPolitie en de politie, naar behoren worden gecoördineerd; 
b. te bevorderen dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten elkaarnaar behoren van de te hunner beschikking komende gegevens opde hoogte houden; c. de Regering door middel van overzichtsrapporten op de hoogtete stellen van al hetgeen voor Haar van belang kan zijn. 
2. Onze Minister-President treedt op als Voorzitter van de Com- •missie. Door Ons kunnen, op voordracht van Onze Minister-President en Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Oorlogen van Marine een vice-voorzitter en een secretaris worden ·benoemd.
3. Ambtshalve zijn lid van de Commissie: 
a. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst; 
b. Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst;c. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst; 
d. Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst; 
e. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst; f. een door Onze Minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzenvertegenwoordiger; 
g. een door Onze Minister van Justitie aan te wijzen vertegenwoordiger van de Afdeling Politie van het Ministerie van Justitie.
4. Onze Minister-President kan op voorstel van Onze, in hettweede lid genoemde Ministers, bovendien andere leden in de Commissie benoemen. Deze leden treden om de drie jaren af en zijnterstond weder benoembaar. Hij die tot lid is benoemd ter vervullingvan een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip,waaop degene, in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden. 
5. Aan de vice-voorzitter en de secretaris kan als zodanig bezoldiging worden toegekend; indien de secretaris geen lid is van deCommissie heeft hij daarin raadgevende stem. •� 

3. In te voegen in Ons Besluit van 8 Augustus 1949, No. 51, devolgende artikelen, welke komen na Hoofdstuk IV: 
HOOFDSTUK IVa

De Luchtmacht Inlichtingendienst 

Artikel 29a 

Er is een Luchtmacht Inlichtingendienst, ressorterende onder OnzeMinister van Oorlog. 

3' 

Artikel 29b 

De taak van de Luchtmacht Inliclitingendienst omvat het inwinnenvan gegevens, welke nodig zijn voor: 
a. een juiste opbouw en een °doeltreffend gebruik van de Luçhhmacht; 
b. bescherming van Luchtmacht geheimen; c. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage aaBLuchtmacht objecten; 
d. het treffen yaQ maatregelen tegen diefstal van I)Jaterieel,wapenen en munitie, welke bestemd zijn yoor of in gebruik bij deLuç:htmacht; 

•
e. het tijdig onderkennen van ondermijnende Politieke Propagand�onder het Luchtmachtpersoneel. 

Artikel 29c

1. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst ressorteertonder de Chef van de Luchtmacht Staf; hij is -aan Onze Ministervan Oorlog verantwoordelijk en stelt hem - ook uit eigen beweging - bij voortdµren op de hoogte van al hetgeen van ,belangkaq. zijn. , 2. Onze Minister van Oorlog draagt zorg, dat hetgeen hem jngevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorgegevenaan die Ministers, die naar de aard van de hun toevertrouwde zorgbij ç!e inlichtingen i?elsmg hebben. 3. Onze Minister van Oorlog kan bepalen, met toestemming van Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namenshet Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst rechtstreeks ter )cennis van Overheidsorganen en -diensten worden gebracht.
Artikel 29d 

1. Onze Minister van Oorlog kan in overeenstemming met dehierbij betrokken Ministers en Overheidsorganen bepalen, dat bepaalde ambtenaren, onder die Ministers of 0rgànen ressorterend, onder ve,rantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister ofhet hie.rbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt voort-
• vloeiende· verplichtingen, worden belast met werkzaamheden tenbehoeve van de Luchtmacht Inlichtingendienst. Deze werkzaamhedenzullen worden verricht in nauw en voortdurend overleg met het Hoofdvan de Luchtmacht Inlichtingendienst. 2. De Luç:htmacht Inlichtingendienst is bevoegd voor het verkrijgen van gegevens zich in het Rijk in Europa mede te wenden tot de burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die geacht kunnen worden die gegevens te kunnen verstrekken. De LuchtmachtInlichtingendienst handelt daarbij in nauw en voortdurend overlegmet het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 3. Artikel 12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 29e 

Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst draagt zorg, dat
de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij
afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de tot verkrijging van die
inlichtingen werkzame personen, naar behoren worden gewaarborgd.

Artikel 29f 

1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Luchtmacht
Inlichtingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van
Hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting.

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven.

3. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst is gehouden •
mede ter zake van de besteding van geheime uitgaven aan Onze
Minister van Oorlog of door hem aan· te wijzen personen, aUe ge-
wenste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 29g 

Onze Minister van Oorlog kan nadere voorschriften geven om
trent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Luchtmacht
Inlichtingendienst.

4, Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en
Onze Minister van Oorlog zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast
met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 25 Augustus 1951.
De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

W. DREES.
De Minister van Oorlog, 

C. STAF.

JULIANA. 

•



�J � _,

K.ABINET VAN DEN 
�} <h/.rP 

>flNIS::
:=

� 

's-Gravenhage, 17 Augustus 1949 
Plein 1813, No. 4 

J 

V e r t r o u w e 1 ij k • 

Hiernevens zend ik U te Uwer infonnatie 

doorslag van de huidige brief van de Minister

president aan zijn Ambtgenoot van Binnenlandse 

Za."ken, naar de inhoud waarvan ik verwijs. 

Aan de HoogEdelGestrenge Heer J.:r.L.Einthoven, 
Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a g e • 

@ 5017 - '47 
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17 Augustus 1949 

Ve r tr ouwelijk .

Nu de Centrale Veiligheidsdienst ingevo lge 

/
de totstandkoming van het Koninklijk Be sluit
dd. 8 Augustus 1949 No.58 met ingang van 9 Augus
t;us·ia opgelieven en de Birmenla.ndao Veiligheids
dienst ondor Uw !:inisterie is gesteld, moge ik 
U verzoeken ae.n het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst opdracht; te geven rr.ij e.ls tot 
dusver schriftelijk op de hooe,te te houden door 
middel van rapporten Vlil.tl de voor mij belangrijke 
inliohtingen en in uitzonderingsgevallen zo 
nodig ook mondeling. Ik neem aan. dat Uwerzijds 
hiertegen geen bezwaren zullan bestaan, méde 
in verband met het gestelde in artikel 3, derde 
lid, Vat). he t genoemde K.B. 

Zodra dit besluit is venneni�uldigd zal 
dit U worden toegezotlden, waarbij de vraag zal 
worden gesteld hoeveel exemplaren U hiervan
nodig sult hebbeno 

DE MINISTER-PRESIDENT, 

Aan de Beer Minister ve.n Binnenlandse Zaken a.i., 
Binnenhof 19, 
'a-G r a.v e n  ha ge. 





• 
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7' /1. t-11-.......... -
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Onnodq, en 1terJaarlijJ, - ien meyen te zijn om politiële eo 
aanverwante werkzaamheden op dat 

EEN TIPJE van de aluler, wurachter departement te eentrallaeren. Men wil 
de zeer cchelme Centrale VeWa• er de politie hebben. Men IIChllnt er 

heldldltnst verbor1en IJ, Meft ml• ook de ultvoerinl van art. 188 VaJJ � nlater l>r- opftll<!llt. HjJ beeft 11n- Grondwet (tnircerllllm 'ftOt TIJl be' 
merw aan da J:erste Kamer bij de i.«> te wWen onderbrenien. Wij 
achrlflelijlut voo.-bereldinl van een vreesden, dat de C.V.D. er ook no1 
ontwerp lot verhoSlna van het bedrac bij zou komen; hetaeen nu lnderdud 
op de beltotlni-lk9 voor de C.V.D'. Slaat te sebeuren. En bij dat mlnlaterle 
Ullletrokken, mee

�
eeld, dal deze treft men ook een centrale penoneela

dlcnst l1 lnlesleld b een nlet•1epubll· dienst aan, die zlch met de UDltel· 
ceerd Kon. bealult. dit bealult be- !Ina van alle rijklperooneel bemoelL 
heût, ro !<,zen wij verder, een tuk· Wij hebben dat Indertijd een onae• 
omachrijvlna. Over die laak deelt de zonde nmenwerldna onder � dak 
anlnllter·prnldent mee, dat zij uit· 1enoemd en wij hebben de hoop uit· 
alultend Informatief û en niet uecu• 1esproken, dat de commlaale-Lanae
tlef; m.a.w. de C.V .D. verzamelt alleen meyer, die het polltlevraaptwc moet 
1eaevens en vervoi,t niet, arresteert oplossen, dur voldoende aandacht 
niet enz. aan zou besteden. En zle: noa voor 

Wij vinden het vreselijk jammer dat die <ommlssle ldur la met hur werk 
,lll !ton. bealult cchelm wordt 1ehou• komt de mlnlater·praldent verttllen, 
den. !'ormael zal het wel loed te dat hij van plan la de C.V .D. aan zijn 
praten zijn, dat het niet In het Stuta· ambtcenoot van blnnenlanc!Je zaten 
blad heeft aett.aan. Mur hoe &chelm te aeven. Een 1evaarlijk vcorultlopen 
bel w e r k  van de C.V.D. van nature op belan,rijke besllalnaen. 
moet zijn, de 1ehelmzlnnlabeld rood· Er la een ontwlkkeJlna 1aande die 
om de i n  I t e  Il l n I lijkt on1 bepaald oc:>k bulten de krlna van de COIMIU• 
onnodig. niltlJche Kamerfractie de volle aan-

Er zijn meer overheldJdlensten die dacht verdient. Morgen zal In de aeheim werk verrichten. Denk een1 Eerste Kamer, w.., dan een aanaan politie en juslltle. Deze verrichten vll!Jende begroting voor de Cv .D 1oortaelijk werk: zij verzamelen ook aan de orde komt, k11Dnen blijk�n of 

:=�
D

:�r':";.,\'.i".::
m

!.�rt
t
::.: -��t

o:ij�1:_kellna Inderdaad die aan-
opsporin& en vervoI&iDI, voorberel· ----
demi werk dat ook van nature &oheim •, N.R.c. van 12 Maart lMI, zte ook: moet zijn en dat, wat bijv. de mlsdrij· N.R.C. ven 15 Nov. lMI en , Maart lN.1. 
ven tea:en de velli&held van de 1tant ---
betreft, ste1lll aamenvalt met de t11k 

--van de C.V.D. Er wordt d111 dubbel 
werk 1ed1an; wat verwarrend en duur-- _ 
Ja. Maar afaezlen daarvan: de or1anen 
van pollüe en justitie mocen dan soms 
wel zeer vertrouwelijk werk verrich-
ten. zij zijn niet bij 1ehelm Kon. be-
alllil ter wereld 1ebracht. Nodlc Is die 
Sehelmzinnllheld d111 niet. En waar de 
overheid de openbaarheid niet h o e rt 
Ie vermijden, m a c zij dat ook niet 
aoen. 

Mlsadllen heeft men aelracht dubbel 
werk te voorkomen; maar dat zal men 
dan alleen hebben kunnen doen door 
f:M�e ':eL=!� v�!;:t:i b

�:
r �=�: 

drinaen. Wij kunnen bijna nlet 
aannemen dat men bij aehelm 
lton. besluit zo ver zou zijn 1e1aan . 
.Dat zou de Raad van State toch 
ook niet zo maar hebben a:esllkl 
Maar we ·,taan voor het feit, dat het 
parlement het aeval niet kan contro
leren. Het mag be1rotlngeo goed· 
keuren en h'kft dat tot nu toe a:edaan, 
blijkbaar in &oed vertrouwen dat de 
zaak wel aez.ond zou zijn. Voor de 
problemen, die er aan vutzitten, heeft 
het de 01eo gesloten. De commun!Jten 
vormden op deze regel een begrijpe
lijke uitzondering. Zij voelen, zich be
wust. van het revolut.ionnalre karakter 
van hun groep, de C.V.D. immers 
kennelijk als tegen hen &crlcht. 

Maar dit zal anderen niet mogen be
letten er voor te zorgen, dat men bij 
het nemen van praeventieve maat
regelen op een juiste en de rechts
staat waardige man.Ier te werk gaat. 
Daarom is het te hopen, dat nu ook 
eens van andere zijde in het parle
ment een wat dieper gaande belang-
1telling voor de C.V.D. aan den dag 
wordt gelegd: men zal dit kunnen 
doen zonder onbescheiden te zijn, 
··oor zover men zich blijft bewegen 
....() het terrein van onnodige gehelm
Einn.lgbeid en nodige zuinigheid. 

Minister Drees heeft noa: tets ge
openbaard: de C.V.D. zal eerlang als 
,.Binnenlandse Veillgholdsdlenst" on
der BiMenlandse Zaken gaan ressor
teren. Wij hebben onlangs •) al de 
vrtts uitgesproken, dat zo iets zou 
iaan gebeuren. Er schijnt bij Binnen
landse Zaken - zo zeiden wij toen 
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- VERGADERING - 10 A�GUSTUS 1949 
Ingekomen stukken 

49sTE VERGADERING

VERGADERING VAN WOENSDAG 10 AUGUsnJS 1949 
(Bijecnroepingsuur 1.30 namiddag) 

Ingekomen stuk.ken. - Mededeling van de benoeming vnn rap
porteurs voor wetsontwerpen. - Behandeling en aanneming 
van wetsontwerpen en van een conclusie. - Toespraak van 
den Voorzitter. - Uiteengaan van de Kamer tot nadere bij· 
ccnrocpina. 

Voorzitter: de heer Krancnbara 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 36 leden, te weten: 
de heren Tjalma, Molenaar, Wcndclaar, Rcijen, Van Santen, 

J. J. Kramer, PoUcma, Bara<, Oostcrhuis, Ruijs de Bccrcnbrouck, 
Woudenberg, Viueboxse, Woltjcr, Schalkcr, Jonkman, Van Velt· 
hoven, Berger, Kievit. De Drcu, De Zwaan, Kropman, De Bruij"9 
Kcrstens, Tculioga. Kolfschoten, Vcrhcy, Nijkamp, Schipper, Van 
Walsum, Bronacrsma, Van Lieshout, SteinkUblcr, mejuffrouw Tjecnk 
Willink, de heren Kraaijvanger, Ancma, 

en de beer Drees, Ministcr•Prcsidcnt, Minister van Buitenlandse 
Zaken a.i., de heer Wijen. Minister van Justitie, en de beer Rutten, 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wctcnsch3ppcn. 

De notulen van het verhruldelde in de vorige vergadering worden 
gelezen en gocdgt:keurd. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede: 
A. ·dat zijn ingekomen: 
t •. 'tierichteo van leden, die verhinderd zijn de vergadering bij te 

wonen: 
van den heer Witteman, wegens verblijf in het buitenland; 
van den beer Van Heuven Goedhart, wegens verblijf elden; 

·van den heer Rip, wegens zijn aanwijzing als plaatsvervangend ver· 
tegenwoordigc.r in de Raadgevende Vergadering van den Raad van 
Europa; 

van den beer Regout, wegens bezigheden cldcn; 
van den heer Beaufort. wegens verblijf buitenslands; 
van den heer Kolff, wegens ongesteldheid; 
van den heer Brandenburg, wc;ens ongesteldheid; 
van den heer Schoonenberg, wegens verblijf buitenslands. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2•. een gezamenlijk besluit van de Voorzitters van de beide Kamen 
do:r Staten.Generaal, houdende aanwijzing, zulks in overleg met de 
Regcri:ig, van de vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de Raad
gevende Vergadering van den RaaJ van Europa uit de Staten• 
Generaal. 

Dit besluit wordt voor kennisgeving aangenomen; 

3 •. de volgende Regeringsmissivcs: 
a. e:n, van den Minister van Overzeese Gebiedsdelen, ten geleide 

van een nota betreffende de resultaten van de Preliminaire Con
ferentie te Batavia; 

b. een, van als voren, ten geleide van een afschrift van het in het 
Staatsblad van Jndonê:sië no. 180 opgenomen besluit van de Regering 
van Indonesië dd. 8 Juli 1949, No. 2, houdende afscheiding van het 
administratief tot de residentie Nieuw-Guinea behorend zelfbcstuurs
gebicd van het landu:hap Ticlore en het onder rechtstreeks bestuur 
\"l?.n de Regering van Indonesië brengen van dit gebied; 
Handelingen der Staten-Generaal - Zitting 1948-1949 - 1 

(Voonlttcr o.L) 
c. een, van nis voren, ten geleide van een afschrift van een memo

randum, betrekking hebbende op de motie, aangenomen in do ver
gadering van de Stat.en van Suriname van 23 Juli jl., betreffende 
de Interimregeling voor Suriname; 

d. een, van als voren, ten geleide van de Nederlandse vertaling 
van de volgende, reeds eerder in de Engelse taal aangeboden, docu
menten: 

I. Orden staakt de vijandelijkheden, 
2. Proclamatie, 
3. Richtlijnen voor de uitvoering van de overeenkomst tot het 

staken der vijandelijkheden door de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Regering van de Republiek Jndoncsia, 

4. Ncderlands-tndoncsisch Handboek voor de tenuitvoerlegging 
van het staken der vijandelijkheden; 

e. een, van den Minister van Landbouw, VWCrij en V�scl
voorziening, houdende inlichtingen op het adres van den Voorzitter 
en den Secretaris van den Bond van Kleine Boeren te Staphorst, be· 
treffende uitkering van overbruggings- en compensatietoeslag 1947. 

De missives sub a, b. c, en d, waarvan de bijlagen zullen 
worden ncdergelegd ter griffie, ter kennisneming door de leden, 
wordcl'\ voor kennisgeving aangenomen; de sub e bedoelde in
lichtingen zullen worden gesteld in handen van de Commissie. 
voor de Verzoekschriften; 

4._ de volgende telcgr.immen: 
een, van Part.ai demokratie associatief federaal indoncsi.i, afd. 

Ulmpongse districten Zuid-Sumatra, b:treffende \'eU..OCk: tot het zen· 
den van een eigen vertegenwoordiger naar Ronde Tafel Conferentie: 

een, van Partai rajat îndonesia scrikat Ulmpongs, betreffende als 
voren; 

een, van Partai rajat federaal daerah lampong, betreffende als 
voren; 

een, van den voorl. vert. Raad Tapanuli, betreffende als voren; 
een, van Contnetcommissie Sumatra, betreffende als voren. 

Deze telegrammen zullen worden nedergelcgd ter griffie, ter 
inzage voor de leden; 

s•. een geschrift van den heer A. Botschuyver, te Socrabaia, ten 
geleide van een open brief aan generaal Kruis, verschenen in "Do 
Vrije Pers" van 7 Juli jl. 

Dit stuk zal worden nederge]egd ter griffie, ter inzage voor 
de leden; 

• 6•. een motie van de afdeling Rotterdam van den Algemenen 
Militairen Pensiocnbond, aangenomen in een vergadering van dien 
bond op S Augwtus 1949, betreffende verhoging van de toeslagen 
op de militaire pensioenen van de gepcnsionncerden van Land- en 
Zeemacht en die der Overzeese Gebiedsdelen. 

Deze motie zal worden ncdergelegd ter griffie, ter inzage voor 
de leden; 

B. dat de afdelingen hebben benoemd tot rapporteurs voor het 
wetsontwèrp no. 1248 de heren Molenaar, Van Velthoven, Bargc 
(tevens voorzitter), Woltje!, Wendelaar, en voor de wetsontwerpen 
nos 862 en J 296 de heren Regoul, Kolfschotcn, Jonkman, Tjalma, 
Kraaijvanger (tevens voorzitter). 

Ann de orde is de behandeling van het wetsontwerp tot wljzig.ing 
van het tweede hoofdstuk A der Rljbbc:roting voor het dlcnstju.r 
1949 (1255). . • 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer WcndclBnr: Mijnheer de Voorzitter! Ik was aanvankelijk 
niet van plan bij dit wetsontwerp het woord te voeren, want ik was 
in de ban gekomen van de uit de kortheid blijkende zclfverLekerd
heid en de ietwat gewichtig aandoende seheimz.innigheid in de 
Memorie van Toelichting en in de Nola van de Regering ann de 
Tweede Kamer over dit onderwerp. Trouwens, ik heb de indruk, 
dat de gehele Twectlc Kamer min of meer m dezelfde situatie hcca 
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(Weadefag) 

verkeerd, aanaezjcn d111r niemand het woord heeft gevoerd, met 
uitzonderin1 dan van de heer Gortzak.; hetacen deze heeft opge
merkt, il edltcr door de Regerina onbeantwoord gelaten. Dit acceo· 
tuecrde eigenlijk de zaak oog. 

Z.o beb ik ook bij bot afdelinponderzoek aezweaen, maar daarna 
Ïl ,ekomcn de Memorie van Antwoord van de Rcaerin1 aan onze 
Kamer. Durin heb ik mij gestoten llan een zinnetje. De Minister 
zqt daarin nl., dat het de bedoeling van de Regcrina is om zeer 
binnenkort dez.e dienst te doen ressorteren onder het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, waarbij tcaclijkcnijd de naam zal worden 
veranderd in: Jli!t�Jand,!C_.Vefügh�idsdicnst. 1k laat die naam voor 
wat bij il; of dez.e dienst nu heet�lo Veiligheidsdienst of 
Binnenlandse Vcllighcicbdienat, blijft voor mij hetzelfde, maar ik 
heb mJj afaevraagd: wa•rom deelt de Minister dat mede? Nicm11nd 
had daarom cevra111d. lk krijg dus do indruk, dat de Regering het 
aewemt aacht heo!t, dat do Kamer dit wilL MÎl!chien il het ook 
zonder bepaalde bcdoelina aebeurd, maar ik moet rekening houden 
met do IIIOIIClijtheid, dat daarachter wel een bedoeling zit, en dan 
kan· ik toch ruet aodcn dan do Re11"'in1 mededelen, dat ik meon 
mij op dit aebied alle moaelijke vrijheid te moeten voorbehouden. 

Ik beariiP het namelijk niet zo dadelijk, dat du.e dienst moet 
worden overgebracht naar Binnenlandse Zaken. Ik kan ooi.: niet 
acbed beoordelen, 'Waarom dit aebeurt en welke de bedoeling daarvan 
is, mu.r wanneer dit to zijner tijd aebcurt. dan meen ik mij daar· 
over mijn oordeel te moeten voorbehouden. 

Ik meen echter, op arood van de sedert die Memorie vnn Ani· 
woord nader ontvanacn inlichtingen, i.cll1 iets verder te moeten aaan 
door om waancbuweod woord to laten boren. Wat il die Centrale 
Veiliabeidsdicntt eigenlijk? De Minilter deelt mede, dat die inder
tijd ia ln,estdd bij niet aepubllceerd Koninklijk bealuiL Dit doet 
al dadelijk oJct pn:tti& aan. Welu il do taak van die dienst? De 
Minister z.egt, dat die dienst aeen enkele executieve bevoegdheid 
bem en alechta inlidltinJea vcnameJt ter voorlichtina van de 
Regering en adviezen aamMtStelt met betrekking tot de beveiliging 
van Overbeidsp:heimen. Het staat er zo heel eenvoudig, maar is 
het eJgc:nlljk wel z.o eenvoudia? Tot voor enige jaren bestond die 
dienst niet; men achtte een afzonderlijke dienst daarvoor niet nodig 
en voor zover ik weet, is het toen altijd z.ccr behoorlijk gegaan, 
zonder een dergelijke dienst. 

Nu kan ik begrijpen, dat abnormale omstandigheden tot abnor· 
male maatrq:eleo dwinaeo. Dit is bijv. vóór de oorlog het geval 
acwcat tq:cn het onder Duitle invloed staande totafüarisme; zo 
leven wij op het oaeoblik weer in een tijd, waarin zeer duidelijk 
maat.regelen nodig zijn teaen het onder Russische invloed stHndc 
totalitarisme. Het ene was en het andere is een ernstig gevaar voor 
de vcili&heid van de Staat, da.t ook nna.r mijn mening atra.maat
rcgelen wettigt. 

Wanneer men dus lelt tijdelijks bedoelt en niet meer dan dat, 
dan zou ik mij daarbij onvoorwaardelijk ncderleagen, maar datg�ne, 
wat wij op het oaenblik hebben en wat bij dit wetsontwerp nog 
wordt uitgebouwd, is als een blijvertje bedoeld. Was het misschien 
niet zo bedoeld, dan zal het dit toch in elk geval wel worden, en 
nu moet het mij van het hart, dat ik tegen dit blijvertje arote bezwaren 
sevoel. Het verzamelen van inlichtingen, zo zegt de Minister, is 
een deel van de taak vnn dezen dienst. MHr dnt verzamelen vo.n 
inlichtingen was vrocaer altijd bij Justitie en bij Oorlog; de bcveili· 
afna van Overheidsgeheimen was in normale tijden bij Justitie en 
in abnormale tijden bij Oortoa. Schending van Stnntsgeheimen vormt 
zelfs een misdrijf volgens het Wetboek van Strafrecht, zodat het 
Departement van Justitie ten nauwste bij deze zaak altijd betrokken 
is geweest en ook altijd zal blijven. Deze dingen wnren opgedragen 
aan de procureurs-generaal in hun functie van fungerend directeur 
van politie. Dezen hebben hun werk bijzonder goed gedaan, gezien 
reeds de geruisloze wijze, waarop dit werk is verricht. Waarom 
moet dit nu worden overgebracht naar Binnenlandse Zaken? 

Deze diensttak is een onderdeel van de ruimere politietaak. Nu 
hebben wij niet lang geleden in deze Kamer een verschil van mening 
mcdegcmaakt tussen den Minister van Binnenlandse Zaken, den heer 
Van Maancveen, en den Minister van Jwlitie, den heer Wijers. 
Eigenlijk waa het niet helemaal zoals ik het op het ogenblik stel, 
maar de Kamer heeft gedebatteerd met den heer Van Maars:iveen 
en enkele dagen later gedebatteerd met den Minister van Justitie 
en dat clochcerdc toch min of meer. Maar het wonderlijke Wil!, dat 
de Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Van Maarscvccn, eigen
lijk ook in strijd kwam met de Miniiter van Justitie, tot voor 
kort de heer Van Maarscvcco. Daarom is de eerste vr:ias, c.Jic ik 

zou wilJen slctlen: W3t zegt de Minister van Justitie eigenlijk van 
dit geval, in het bijzonder: is de commissic-Langemcijcr ook gehoord? 

Dat gehele politievraagstuk is thans in onderzoek bij de commissic
Lnngemeijcr, die juist over de verdeling van de politiefunctie van 
de Staat over de Departementen van Jwtitie en Binnenlandse 2.a.ken 
een uitvoerig rapport zal hebben in te dienen. Ik meen, dat dit voor 
de Volksvertegenwoordiging een zaak is van buitengewoon groot be
Jana. Justitie beert de rechtsstaat bij voorkeur te be.schermen, meer 
dnn enig ander DepartcmcnL Bovendien is de nntuurlijke taak van 
de justitie de bescherming van de burgen tegen overdreven bemoei
zucht van de politie. Binnenlandse Zaken kan, als ik: het goed zie, 
niet dezel(de waarborgen geven voor de handhaving van do rechts
staat en voor die bescherming van de burgen. Daarbij komt eigen
lijk nog dit wonderlijke, dat het opdragen van deze taak nan Binn:n
landse Zaken, naar mijn mening, de taak van het Dcp3rtement van 
Binnenlandse Zaken min of meer denatureert. 

Binnenlandse Zaken was altijd bij uitstek de handhaver van de 
dcccntmlisnticgcdachte in onze Stantsorganisntie. Ik heb weleens de 
indruk gekregen, dat het ideaal van Binnenlandse Zaken was - ik 
bedoel daarmede niets kwaads, maar ik bedoel het integendeel als 
lof - zo min mogelijk te doen; om de provincies en de gemeenten 
zoveel mogelijk te laten doen en om dnt dnn te eoördinercn. Het 
wns een typisch decentraliserend Departement en nu ineens gaat 
men dio Centrale Veiligheidsdienst. maximum uiting van conc::n· 
traliepolitiek, bij Binnenlandse Zaken brengen. Ik vind het jammer. 
wanneer men deze dienst bij Binnenlandse Zaken brengt. Het is niet 
overecnkomstia het karakter van dat DepartemenL 

Een dienst als dc:zo is van buis uit altijd een beetje acvurlijk. Ik 
zou dus willen zegaeo: Houdt die dan tenminste goed in toom bij 
Justitie, dat de nodige waarborgen kan aeven. Waarom is die dienst 
zo acvaarJijk? Laten wij ons even herinneren wat er hier niet lang 
geleden is gebeurd bij het Bureau Nationale Veiliabeid. Die heren 
krijgen de beschikking over allerlei bezwarend materiaal, waarmede 
zij zelfs wel politieke invloed kunnen krijgen. Dit gevaar kan weer 
ontstaan bij de Ccntrnle Veiligheidsdienst of straks bij de Binnen• 
Jandse Veiligheidsdienst. Jk wijs in dit verband op hetgeen onlangs 
in Amerika. voor de d11g is gekomen bij het Fedcral Bureau of In� 
vcstigntion, wn11rbij in de zaak:-Coplon bleek, dat het bureau werkte 
met ongecontroleerde mededelingen. die dikwijls afkomst.ia waren 
van a.nonimi. Zo'n bureau beschikt nu eenmaal over segevens, waar• 
mede het een geduchte macht kan uitoefenen. 

Ik zie dnarin een gevaar voor de burgen en zelfs ook voor de 
politiek. Ik zou in dit verband willen zeggen, hoewel ik enigszins 
huiverig ben, dat men dit een beetje overdreven zal vinden, dat dit 
eigenlijk een soort Geheime Rijkspolitie, laat ik zessen: Geheime 
St1111tspolitie, a.faekort Gestapo, wordL Ik zou willen herinneren aan de 
G.P.O.E. en als men vindt, dat deze voorbeelden uit den laatsten tijd 
te scherp zijn en dat dat alleen uitvloeisels vnn .zeer abnormale tijden 
zijn, mag ik dnn in dit verband noemen de naam van Fouchd uit 
een geheel nnder tijdperk co onder geheel andere omstandigheden, die 
echter ook aan het hoo(d van een dergelijk bureau stond en beert 
getoond te zijn een man, bij wien do rechten van de burgen aller· 
minst veilig waren, en die ook niet heeft aeaarzcld een zeer belang· 
rijke politieke rol te spelen. Ik mren danrom,;dnt het niet overdreven 
is in dit verband deze namen te noemen. 

Ut zie in deun dienst e:n hydra met zeven koppen, welke direct 
weer door nndere worden vervangen, wanneer men er een afhakt. 
Jk zie dus in dezen Ccntralen Veiligheidsdienst een gevaar voor den, 
rcchtssta11t en in het bijzonder meen ik, d3t dit instrument in de 
banden van de Regering een Gevaar kan zijn voor, lao.t ik het noe· 
men, de legale oppositionele elementen in de poJitiek, waarvan de 
tegenwoordige oppositie zich blijkens hnar zwijgen in de Tweede 
Knmer niet bewust is geweest. Mijn eigen partij heeft echter in de 
laatste jaren meermalen ook in die opposilionele positie verkeerd en 
knn er weer in komen te verkeren. Dnnrom 'heb ik met een kleine 
omzct1ing gedacht non de spreuk:, die men nogal eens op begrnnr
plaatsen vindt, hodic tibi, cras mihi, wat vand11ng u gebeurt, kan 
morgen mij gebeuren, en het is d3arom, dat ik tot deze ernstige waar
schuwing ben gekomen. 

Resumerend kom ik tot deze slotsom: ik begrijp. dat de zc:r 
abnormale omstandigheden, nl. het zo scherp dreigend çcvaar voor 
onzen democratischen rechtsstaat vtt de z, de van communistische 
tota!Jfa1ren, abnormale vei 1g eidsmnatregelen no 1g ma. n, en op 
J,en grond ia! ik niet t:gen dit wetsontwerp stemmen. ma.ir ik vcr
;:oek den Minister met nnnd.rn.ng, ten eerste, om niet buiten de 
Staten-Generaal om over te caan tot overbrenging vnn dezen dienst 
naar Biwicnlandsc Zakcnj ten tweede, om dezen dienst w omacvcn 
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(Wmdcilam e.L) 

met waa.rboraen voor de burgen en ben te beschermen teaen ge
roddel, lasterpraat en chantage. Ik z.eg natuurlijk niet, dat de dienst 
zelf zich daaraan schuldig maakt, maar het kan er o, zo gemakkelijk 
en o, zo licht het gevoia van zijn. En ten derde, om het bestaan van 
dezen dienst to beperken tot den duur van het buitengewone gevaar 
voor den Staat. Keren weer normale omstandigheden terug, dan 
bobben wij aecn behoefte aan zo'n dienst en moet hij dus zo spoedig 
moaelijk verdwijnen, want bij past niet in een geordenden rechls
llaat. 

m heer Van Santen, Mijnheer de Voorzitter! Ik lees in de Memo
rie aan deze Kamer: ,,De instelling van de dienst'' - dat is dus de 
Centrale Voiliaheidadienst" geachioddo destijds bij een niet gepubli
coenl Koninklijk besluit, waarin een taakomschrijving is opgenomen." 

Afpzien van het feit, dat oen derselijke belangrijke instelling niet 
bij Koninklijk besluit, maar bij de wet h•d dienen tot stand te komen, 
il het zolfa tot stand gekomen bij een niet aepubliccenl Koninklijk 
besluit, dus in volalaaeo geheimzinnigheid, met stille trom. Oio be
namioa Centrale Veiligheidsdienst is een benaming, die bij mij asso
cïawi. opwekt aan de Sicherbeitsdicoat, en men zal het met mij eens 
zijn, dat dal instituut meer tot onveiligheid dan tot veiligheid van do 
Staatsburgers diende. De vraag, waar het om gaat, is dcz.c. Het is na· 
tuurlijk zo, dat veiliaheid geen zelfS1andig begrip is. Er bestaat altijd 
een veiligheid ten opzichte van, met betrekking tot iets en ten behoeve 
van bepaaldo subjecten. Nu staat er in de Memorie van Antwoord 
aan deze Kamer: 

"Wel kan worden modeaodeeld, dat de betrokken dienst gèen 
onderdeel vonnt of zal gaan vormen van enige internationale in· 
stelling en aan geen buitenlandse macht is ge5ubordineerd". 

Het komt mij voor, dat deze passus in strijd is met de Memorie van 
Toelichting. In de Memorie van Toelichting staat nl.: 

,.De verhoging is mede noodzakelijk in verband met de eisen 
van hoaerc interne beveiliging van het Stao.t.sapp.irnat en de ver. 
plicbtingen ten acvolgc van de Westerse Unie en wellicht straks"' 
- dat is nu een grimmiae feitelijkheid geworden -" bel Atlaotic 
Pact". 

Daar klopt iets niet Het een is in tesenstelliog mei het ander en het 
komt mij voor, dat de waarheid ligt bij de Memorie van Toelichting 
en niet in do Memorie van Antwoord, dus m.a.w. dat deze veiligbeidS· 
dienst onverbrekelijk il verbonden aan do intcmationalo verplicb· 
tinaen, dio do Regering op zich genomen heeft krachtens o.a. art. S 
van het Atlantisch Verdrag. Zo gezien, is dus de Memorie van Toe· 
lkhtina: een geniale anticipatie van deze verplichtingen. Wij kunnen 
in deze Centrale Veiligheidsdienst niets enden zien dan een van de 
velo symptomen van fasciscring, waaraan wij op dit moment onder· 
worpen zijn. Om te beginnen al: Men hoeft zelf, nagelaten de moest 
elementaire democratische vormen bij de totstandkoming als zodanig 
in acht te nemen en daarnaast den inhoud van dezen Centralen Veilig· 
heidsdienst. waaromtrent men zich in concreto in een - laat ik zea· 
aen: - nagenoegzaam stilzwijgen hult, maar wat voor degenen, die 
tussen de reae!J door kunnen lezen, volslagen bearijpclijk is, nl. bel 
oraaniscren van een spionnagedienst ten aanzien van diegenen, die 
niet vollcdia het Staatsbeleid en de Regeringspolitiek onderschrijven. 

Dcz.c Centrale Veiligheidsdienst is een veiligheidsdienst - ik heb 
al 1ezegd: men moet deze zak.en altijd concreet stellen - ten behoeve 
van de veiligheid van het financiersk11pitaal en van de·k:ipitalistiscbe 
machthebbers, ten behoeve van - ik ga verder - de internationale 
veili&heid van de internationale bourgeoisie. Mijnheer de Voorzitter! 
Dit impliceert zijn onmiddellijk tegendeel, nl. dat het tevens is een in· 
stelling voor de onveiligheid van de arbeidersklasse. . 

Het is duidelijk, dat wij op dezen grond onze stem aan dit ontwerp 
niet kunnen geven. 

De heer Pollema: Mijnheer de Voorzitter! Mijn aandacht voor dit 
wetsontwerp is niet in de eerste plauts gewekt door den inhoud van 
wat wij dan noemen "de witte stukken ... Er is inderdaad ook een tijd 
van het jaar, Mijnheer de Voorzitter, dat wij ons niet bijzonder tot de 
witte stukken voelen aangetrokken. Mijn belangstelling voor dit wets. 
ontwerp is levendig gemaakt door een klein anikel, dal gisteravond 
geplaatst was in de "Nieuwe Rotterdamse Courant". Bij de nadere 
bestudering daarna van den inhoud der stukken blijkt mij, dnt dit 
wetsontwerp een materie betreft, die vol geheimzinnigheden is. 

Ik zal mij niet verdiepen in dezelfde kwestie, die reeds door den 
geachten afgevaardigde d..:n heer Wcndelaar hier zoè!ven naar voren 
is gebncht. Alleen wal ik zeggen, dat 1k mij bij hetge.;:n deze geachte 
afgcvaard1gd1: hcefl gcL.CgU voll,,om..:11 aan:,luiL 

(PoUcma e. L) 
In de Memorie v.in Antwoord, die deze geachte bewindsman aan de 

Kamer heeh doen toekomen, lees ik: 

,,De instelling van de dienst geschiedde destijds bij oen niet ge,. 
publiccerd Koninklijk besluit, waarin een taakomschrijving is op· 
genomen." 

Mijnheer de Voorziller! Eigenlijk is het nog nocit zo tot mij door
aedrongen, dat wij in ons rechtsbestel en in ons Staatsbestel en in den 
rechtsstaat, waarin wij ons weer min of meer gaan koesteren, nog 
leven onder de rechtskracht van niet gepubliccenlo Kooioklijke be
sluiten. Ik zou dus aan den Minister de vraag willen stellen: komt <Üt 
meer voor? Zijn er meer niet gepublicoerdo Koninklijke besluiten? 

In verband hiermede z.ou ik tevens willen vragen: Hoe kan dan 
elke buraer de wet kennen, wanneer niet tevens de uitvlooi.sela van dio 
wet, nl. de Konink1ijke besluit�n, te allen tijde worden gepubliceerd? 
In dit geval acht ik dus het systeem van het niet publiceren van 
Koninklijke besluiten in strijd met do wet op de algemene bepalingen 
en dus verkeerd. N.ituurlijk beg,rijp ik wel, dat omtrent den Centralen 
VeiUgheidschenst z.oveel dingen zijn te vcrbtrgen, althans niet publiek 
te maken, dat men min ot meer vertrouwelijk, geheimzinnig het een 
en ander moet regelen. Maar dan ware toch naar mijn mening do weg 
geweest, dat de Centrale Veiligheidsdienst was ingesteld bij een ge
publiceerd Koninklijk besluit; dan wisten wij, dat deze dienst rustte 
op dat eq dat Koninklijk besluit, en dan had in dat Koninklijk besluit 
moeten staan, dat de taakomschrijving nader zal worden aea:even bij 
vertrouwelijke of geheime instructie. 

De fout van dit systeem - zo zie ik het - is dus, dat in dit 
Koninklijk besluit tevens do taakomschrijvins is opgenomen. Ik z.ou 
de Minister willen vragen of hij bereid is te antwoorden op de vraag 
of hel niet beier ware sowcest do Centrale Veiligheidsdienst to doen 
berusten op een Koninklijk besluit en in het Koninklijk besluit op to 
merken, dat de taakomschrijving nader zal worden acgeven. Zelf ben 
ik een volsi .gen vijand van Koninklijke besluiten, die niet worden 
gepubliceerd (geheime Koninklijke besluiten). Wij weten daarbij wel 
wa.ir wij beginnen, maar niet waar wij eindigen. Hl.!t past niet in een 
rcchlsslaat. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal gaarne het antwoord van do Mi.nis. 
ter a(wachten en alsdan mijn stem bepalen. 

De heer Drces, Minister-President, Minister van Algemene Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! De gedachtenwisseling over dit wetsontwerp 
is uitgebreider geworden dan het zich oorspronkelijk liet aanzien, en 
wel ten gevolge van de mededelingen, die ik zo openhartig ben 
geweest in de Memorie van Antwoord aan deze Kamer te doen. In 
zoverre heb ik mij bepaaldelijk niet aan overdreven geheimzinnigheid 
schuldig gemaakt. 

Intussen z.ou de discussie bijna do indruk maken, alsof op dit ogen. 
blik besloten werd tot de instelling van de dicust, wa.irom het thans 
gaat. en alsof het karakter van die dienst eigenlijk pas nu duidelijk 
zou worden. 

Ik mag er wel aan herinneren, dat deze dienst meer dan drie jaar 
geleden is ingesteld en dat wel is wttar het Koninklijk besluit. waarbij 
de dienst tot 1tand kwam, niet is gepubliceerd, maar dat uiteraard een 
voorstel in zake de voor deze dienst toe te stane gelden at sinds jaren 
bij de begroting is gedaan en dat dus het bestaan van deze dienst be. 
paaldelijk bij de wet reeds enige malen is gesanctionnoerd. 

Uiteraard ia ook in do toelichting en daarna in de gcdachtenwisse. 
ling, die vroeger in de Tweede Kamer heeft plaats gehad, duidelijk 
geworden wat het karakter van de dienst was. In zoverre geloof ik, 
dat men van al te gewichtig aandoende geheimzinnigheid bezwaarlijk 
kan spreken. Er zijn ook inlichtingendiensten van het leger en van de 
marine. Ik weet niet of het karakter daarvan zo duidelijk tot uiting 
komt als bier het geval is. 

Wanneer hier wordt ge�proken van een Koninklijk besluit en wordt 
gezegd: het is niet gepubliceerd, hoc kan dan de burger de wet ken. 

1
, 

nen1, dan merk ik op, dat hier niet is tot stand gekomen een Konink• 
lijk besluit, waarbij aan de burgers enige verplichting wordt opgelegd. 
Er is eenvoudig tot stand gekomen een dienst van de Staat, een dienst 
met een bcp.ialde organisatie. Het besluit in zake de regeling van die 
organisatie is. omdat het nu eenmaal gaat om geheime zaken - zoals 
hel �ok bij contm.spionnagediensten vnn het leger zal zijn -, niet ge,. 
pubhcee:d. Dat betreft dus alleen het feit, dat de diemu is gcorgani· 
seerd. met dat de burgers in het geheim enige verplichting zou zijn 
opgelegd: daar is geen sprake van. 

De zakelijke bedoeling van do dienst is in de stukken over de be. 
grotingen .en ,_in de �edachtenwisseling naar mijn overtuiging vol. 
komen du1dehJk tot uuing gekomen. 
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(Minister Drees) 
Br is gcvra�gd of er nog meer geheime Koninklijke besluiten zijn. 

Ik z.ou het met met zekerheid durven zeggen; bij mijn weten niet, 
maar ik geloof niet, dat over de inlichtingendiensten van Oorlog en 
Marine enige wet of enig besluit ooit is gepubliceerd anders dan dat 
de bedragen daa.rvoor in de begroting zijn opgenomen. 

De zaak z.ou natuurlijk zeer gemakkelijk zo kunnen worden gesteld, 
dat er is een Koninklijk besluit, waarbij deze dienst tot stand ge
bracht of bevestigd wordt, maar dat men dan al datgene, wnt niet 
voor publiciteit in aanmerking kom� daarbuiten houdt en eenvoudig 
bij brief of ministeriële beschikking Iaat vaststellen, maar daannede 
is in wezen niets gewonnen, gegeven het feit, dat het bestaan 
van deze dienst, de strekking daarvan en de daarvoor nodige gelden 
op de begroting zijn gebracht en dus wettelijk. gcsanctionncerd. 

Ik geloof dus, dat men zich uit dit oogpunt niet ongerust behoeft 
te maken. • 

Nu is ook over deu dienst gesproken alsof daarachter zeer grote 
gevaren zouden schuilen voor de rechtszekerheid van de burgers en 
niet aUeen de geachte afgevao.rdigde de heer Van Santen heeft daarbij 
gewezen op buitenlandse diensten, waarbij hij de Sicherheitsdienst 
noemde, maar ook de geachte afgevaardigde de heer Wcndelaar 
heeft voorbeelden genoemd van diensten in het buitenlo.nd, waarbij 
hij natuurlijk niet alleen de Gestapo noemde, maar ook Gepoc 
er bij betrokken heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Men moet goed begrijpen: het kan toch 
geen ernst zijn dergelijke vergelijkingen te maken. Men zal er toch 
wel mee bekend zijn, dat zowel de Gestapo als de Gepoe de bevoegd
heid hadden om t.a.v. de burgers bepaalde maatregelen te nemen of 
op bepaalde, voor de burgers zeer gevaarlijke wijze in te grijpen. 

Het eerste daarentegen, dat voor dit bureau is vastgesteld, is, dat 
het geen enkele executieve bevoegdheid heeft. Na de oorlog was in� 
gest:ld het Bureau Nationale Veiligheid. Dat had wel executieve 
bevoegdheid; .daarom is elke vergelijking in zekere zin misplaatst. 
Die dienst is indertijd mede in het leven geroepen om de velen, die 
in handen waren van de Canadese bezettingstroepen en politiek ge. 
vaarlijk werden geacht wegens samenwerking met de Duitsers, over 
te nemen. Het Bureau Nationale Veiligheid zag zich dus plotseling 
gesteld voor de taak om een groot aantal mensen, die gearresteerd 
waren, in hechtenis te houden. Dat heeft tot moeilijkheden aanleiding 
gegeven. Dat bureau is sinds 13ng opgeheven en een andere dienst is 
tot stand gekomen, die Centrale Veiligheidsdienst is genoemd, die 
niets anden mag doen dan inlichtingen inwinnen, informaties geven 
en adviseren over de beveiliging van Staatsgebouwen, ook van be
drijven, waarin producten vervaardigd worden, waaromtrent wij ge· 
heimhouding in uitzicht hebben gesteld, en adviezen geven over de 
bewaking van Staatsp3pieren e.d. Daarom is het niet alleen genoemd 
een inlichtingendienst, maar een veiligheidsdienst, maar overigens 
beeft hij niets anders te doen dan inlichtingen te verstrekken. Dio 
inlichtingen worden voor een belangrijk deel ingewonnen ook b.v. 
via de gemeentepolitie. Binnenlandse Zaken is inderdaad uit op de
centrnlis:itic, maar deze dienst is ook niet zo erg ,gecentnli,:ccrd, 
want een zeer groot deel van de berichten komt van de gemeente
politie. 

Nu heeft deze dienst natuurlijk niet tot taak op enigerlei wijze de 
legale oppositie te bew:iken of daartegen maatregelen voor te be· 
reiden. Ik geloof ook niet, dat men de minste aanduiding heeft gehad 
in de afgelopen drie jaren, dat deze dienst op enigerlei wijze zich 
tegen de legale oppositie gericht heeft. Indien er echter een oppositie 
is geweest, die de notulen van de Ministerraad in handen trachUe te 
krijgen of andere geheime Staatsstukken, dan ligt het bepaald binnen 
de taak van de Veiligheidsdienst te trachten die stukken beter te be
veiligen dan tot nu toe het geval is geweest, ma,u daarover zal toch 
die oppositie zich njet kunnen beklagen. Ook wordt de rechtszeker
heid van de burgers daardoor niet aangetast. Slechts wordt getr:icht 
de zekerheid, waarover de Regering moet beschikken, iets meer te 
waarborgen. 

Do geachte afgevaardigde de heer Wcndelaar heeft gezegd: Nu 
gaat men dit overbrengen van Justitie naar Binnenlandse Zaken en 
daar heb ik bezwaar tegen. De dienst is echter nooit bij Justitie ge..
wecst. Waarom verdedig ik dit wetsontwerp? Omdat de dienst onder 
mijn Departement ressort.eert. het Departement van Algemene Zaken. 
De .mededelins, die hier enige verontrusting gebracht heeft, nl. dat 
het in de bedoeling las de dienst over te brengen nnar Binnenlandse 
Zaken en dat de naam van de dienst veranderd zou worden, heb ik 
gedaan mede om te doen uitkomen, dat deze dienst een be�rkte 
taak heeft. De indruk, die de woorden "Centrale Veihghc1dsdîcnst' 
"'wëJëkcn, en het feit, dat die dii:nst ressorteert onder de Ministcr
President, zouden die dienst veel gewichtiger kunnen doen schijnen 

dan hij in werkelijkheid is. Deze dienst is in werkelijkheid nief een• 
tranl; wij hebben daarnaast b.v. de m1htaire mhchtmgenO!ensten. 
NU is de gedachte geweest, dat het goed zou zijn duidelijk te 
doen uitkomen, dat deze dienst een beperkte taak heeft, niet is een 
dienst., die buitenlandse inlichtingen verzamelt, niet is een dienst, die 
inlichtingen verznmelt voor leger en vloot, op militair gebied (dat 
doen leger en vloot z.elf), maar is een dienst van beperkte binnen
landse strekking. Daarom wordt de naam veranderd in Binnenlandse 
Veiligheidsdienst en daarom is het de bedoeling hem onder te 
brengen bij Binnenlandse Zaken, onder welk Departement ook de 
gemeentepolitie ressorteert. Geheim is de voorbereiding van deze 
zaak ook niet geweest. Nadat de Commissie-Wijnveldt indertijd de 
kwesties had onderzocht, die gerezen waren ten aanzien van het 
Bureau Nationale Veilisheid, is een commi.c:�ic ingesteld onder voor
zitterschap van de heer Prinsen, die onderzocht heeft hoe deze zaak 
organisatorisch het best kon worden geregeld. In deze commissie had 
o.a. zitting de sccretaris•gcneraal van het Departement van Justitie. 
Die commissie heeft, z.over mij bekend eenstemmig, rapport uitge
bracht omtrent bevoegdheid, taak en onderlinge verhoudingen van 
deze inlichtingendienst, de militaire inlichtingendiensten en de buiten
landse inlichtingendienst. Zij heeft daarbij geadviseerd deze dienst 
onder te brengen bij Binnenlandse Zaken. Bovendien heeft zij be
toogd, dat er een betere coördinatie moest komen, omdat op het 
ogenblik nogal eens dubbel werk wordt verricht en de zaken elkaar 
nogal eens overlappen. Daarom wordt ingesteld een eoördinatiecom
missie, waarin ook het Departement van Justitie vertegenwoordigd 
zal zijn, welke commissie onder mijn voorzitterschap zal staan. De 
bedoeling was, dat elke dienst zou moeten worden ondergebracht bij 
het Departement, dat men daarvoor het meest aangewezen acb.Ue, 
maar dat de samenwerking zou worden verzekerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Laat ik een voorbeeld nemen om aan fe 
geven wat de taak van deze dienst is. Het is de taak van een dienst 
als deze om b.v., wanneer de communisten het besluit nemen om 
overal daar, waar een film Wordt vertoond, die hun niet welgevallig 
is, relletjes te verwekken, indien mogelijk vooraf van zulk een voor
nemen op de hoogte te geraken en de Regering en de gemeente
besturen daaromtrent in te lichten. Maar verder heeft die dienst dan 
niets te doen. Het is zuiver de taak van de ordebewaarders ter 
plaatse, de politie, om de toeleg van de communisten, om de wettig 
toegestane vertoning van die fiJm te verhinderen, te doen misluk.ken 
en een dergelijke sabotage van de Nederlandse wetgeving tegen te 
gaan. Ik begrijp best, dat dit de communisten niet welgevallig is. Zij 
vind-.!n, dat elke terreur, die zij wensen uit te oefenen, geoorloofd 
moet z.ijn, terwijl daar, waar zij het zelf voor het z.eggen hebben, z.elfs 
elke meningsuiting van andersdenkenden ontoelaatbaar zou zijn. Ik 
begrijp, dat de communisten z.ckere bedenkingen tegen dez.e dienst 
hebben. Het lijkt mij echter zelfs van hun standpunt onredelijk dit 
"fasciscring'' te noemen. Men zou het dan ook "bo1sjcwiscring" 
kunnen noemen en er dan op dezelfde wijze naast zijn. Dit beeft met 
de fascistische of bolsjewistische tyrannie niets te maken. Het is 
alleen het streven van de Regering om in deze tijd na de oorlog, nu 
het ongetwijfeld meer nodig is dan te voren, op de hoogte te blijven 
van eventuele pogingen om wettig genomen beslissingen tegen te 
gaan of om op allerlei wijzen onrust te verwekken, dan wel zich 
meester te maken van hetgeen geheim moet blijven. 

In dit verband zag de heer Van Santen een tegenstelling tussen de 
mededeling in de Memorie van A.,twoord, dat deze dienst geen onder
deel vormt van enige înternatioaale instelling en aan geen r.nkele 
buitenlandse macht is gesubordineerd, en de mededeling in de toe
lichting, dat meer bemoeiingen van deze dienst nodig zijn op grond 
van de verplichtingen, voortvloeiende uit de Westerse Unie en het 
Atlnntisch PacL Dat is geen tegenstelling. Wij krijgen in verband met 
de Westerse Unie en het Atlantisch Pact in ons land meer dingen te 
doen en wij ontvangen meer stukken en segevens, waaromtrent ge• 
hcimhouding plicht is. Daarmede zijn wij niet onderworpen aan een 
buitenlandse Mogendheid. Wij zijn in dit opzicht niet ondergeschikt 
aan een of andere buitenlandse instantie - als ik dat woord nog 
mag gebruiken nn de desbetreffende opmerking in het Voorlopig 
Verslag van deze Kamer -. maar hel gaat om het eenvoudige feit, 
dat wij meer bij militaire geheimen betrokken zijn en dat er meer 
reden is om te zien wat bepaalde personen doen, hetgeen in zich sluit 
meer bemoeienis met binnenlandse gebeurtenissen. Daarmede wordt 
\'Oor geen enkele klasse of groep, die zich aan de wet wil houden, 
enige onveiligheid in het leven geroepen. Daarmede beveiligen wij 
naar mijn overtuiging e�n voor het gehele Nederlandse volk gocJe 
s�1nc vun zaken. 
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1255. Wï)Ziging van bot tweede hoofdstuk A der Rijksbegroting voor hot dienstjaar 1949 

(Minister 0.- è. a..) 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb hiermede, geloof ik, zonder op 

elke opmerking afzonderlijk in to gaan, do algemene gedachtengang 
van do aeacbto afgevaardigden toch wel ontmoet en bun kritiek 
zoveel mogelijk beoproken. 

Er is nog gevraagd of do Commissie-Langemeijer is geboord. Do 
Commissie-Langemeijer il niet geboord. Hierbij is niet het gehele 
politievraagstuk aan do orde, maar er is, zoals ik in herinnering heb 
aebracbt en zoals indertijd aan de Staten-Geoeraal waa medegedeeld, 
door een veelzijdig samengestelde commissie onder voorzittoncbap 
van do beer Prinsen advies uitgebracht 

Ik kan, op grond van hetgeen ik z.elf van de werkwijz.e van de<ZO 
dienst heb gezien, de verzekering geven, dat er geen sprake van ia, 
dat men geroddel, lasterpraat en chantage bevordert Hot il ten• 
slotte een volstrekte noodzakelijkheid om zich � van bepaalde ver
boudiqen en ontwikkelinaen �n van de gedragingen van bepaalde 
personen op do hoogte te houden en dat is hetgeen dez.e dienst doeL 
�iemand zal meer verbeuad zijn dan ik, wanneer aan een dergelijke 
daenat aeen behoefte meer blijkt to bestaan, maar wij weten aUen, 
dat do onrust, niet alleen in Nederland, maar in het algemeen om 
ons been, voorlopig nog van die aard zal zijn, dat bot toch werkelijk 
ook voor een democrawcbe Staat niet te veel gevraagd is, dat bij 
beschikt over een instelling tot bot vukrijgen en verstrekken van 
z.ekero inlichtingen. 

Wat de indeling bij Binnenlandse Zaken betreft, ik kan bezwaarlijk 
toez.eggen, dat vooraf een bellissing daarover zal worden gevraagd 
van do Stat.en-Generaal 

Hot is tot nog toe 7.6 geweest, dat een andere verdeling van 
werkzaamheden steeds tot stand kwam bij een besluit der Regering, 
maar uiteraard staat dat daama ter beoordeling van de Staten
Generaal, indien het leidt tot een verandering in de begroting. Dat 
zal bier het geval zijn, zodat do Staten-Generaal de gelegenheid 
zullen hebben zich daarover uit te spreken en bij de behandeling 
van de begroting te kennen geven: het moet op een andere wijze 
worden geregeld. Wij kunnen daarover dan nader van gedachten 
wisaelen. Ik moet echter wel opkomen tegen de voorstelling, alsof 
de recbtsz.ekerbeid bij Binnenlandse Zaken minder veilig zou zijn 
dan bij Justitie bot geval is. Ik geloof, dat bot niet wenselijk is op 
dit ogenblik over de t.eaenstelling ten opzichte van de taak van 
Binnenlandao Zaken en Justitie, wat betreft het politievraagstuk, te 
spreken. Voor zover in de Staten-Generaal daarover van gedachten 
wordt gewisaeld, dient natuurlijk het Kabinet als geheel op grond 
van do noodzakelijke homogeniteit 6!n standpunt in te nemen. Men 
kan organisatorisch voorkeur voor het een of ander hebben, n,aar 
men zal moet.en aannemen, dat ook Binnenlandse Zaken begrip 
voor de eisen van de rechtsstaat beeft. De wijui, waarop juist Binnen· 
landse Zaken zich verplicht gevoelt tot decentralisering mede te 
werken, zal er bovendien toe bijdragen, dat bier niet 3econoentreerd 
een aebeime Staaupolitie zal onutaan. 

Do heer Wendelur: Excellentie, BiMenlondse Zaken beschikt niet 
over het orsaan van de rechterlijke mach� wat J wtitie w�I doet. 
DUr ligt de waarborg. 

De heer Drees, Minister-President, Minister van Algemene Zaken: 
Uiteraard beschikt Binnenlandse Zaken niet over het orgaan van de 
rec:htcrlijkc macht, maar die is bier niet in het geding. De rec:hter· 
Jijkc macht, althans de zittende magistratuur, staat hier volkomen 
buiten, omdat er van enigerlei executieve bevoegdheid, b.v. van 
arresteren, geen sprake is, maar het alleen gaat om het verzamelen 
van inlichtingen. Met do zittende magistratuur zijn er dus geen aan• 
rakingcn. Natuurlijk kunnen er aanrakingen zijn met de procureur· 
generaal, zoals er ook velerlei aanrakingen zijn met andere organen, 
ook met de gemeentepolitie en de burgemeesters, en dan is het een 
organisatorische vraag hoc de zaak het best wordt geregeld. Het 
is, zoals ik. zeide, de bedoeling om te komen tot meer coördinatie. 
De coördinatiecommissie zal staan onder mijn voorzitterschap en 
hierin i.al ook Justitie vertegenwoordigd zijo. 

De heer PoDcma: Mijnheer de Voorzitter! Tot mijn spijt moet ik 
verklaren, dat het antwoord van den Minister mij niet heeft bevre· 
digd. Ik blijf op het standpunt staan, dat, in het algemeen genomen, 
zowel de wetten als de Koninklijke besluiten moeten worden gepubli
ceerd. Ook blijf ik op het standpunt staan, dat de wet Algemene be
palingen, waarin uitdrukkelijk staat, dat iedere Nederlander geacht 
wordt de wet te kennen, uitgaat van de praemisse, dat wetten en 
Handelingen der Staten-Generaal - Zitting 1948-1949 - I 

(PoUema e. L) 1 
Koninklijke besluiten worden gepubliceerd, niet alleen betreffende 
zaken, waarmede de burger onmiddellijk te maken beeft, dus dio 
verplichtingen voor hem inhouden, maar ook zaken van internen 
aard. Ik wil in dit verband verklaren, dat ik, wat dez.e materie bo
treft, voor de toekomst meer dan tot nu toe zal opletten of de Cen· 
tralo Veiligheidsdienst en alles, wat daarmede samenhangt, wel wordt 
geregeld op zodanige wijz.e, dat de Staten-Generaal er zoveel moge
lijk. kennis van kunnen nemen. 

Bij mij bestaat bezwaar, dat de Staten-Generaal gelden voteren, 
zonder dat zij voldoende in staat zijn gesteld tot het vormen van bun 
oordeel 

De heer Wendelaar: Mijnheer de Voorzitfer! Ik stel er pnjs op te 
verklaren, dat ik den Minister dankbaar ben voor zijn. uitvoerige, 
duidelijke en als gewoonlijk zakelijke uiteenz.etting. Ik geloof echter, 
dat het punt, dat ons toch enigermate verdeeld houdt, culmineert 
in het slot van do redevoering van den Minilter. Toeo ik mij do 
vrijheid veroorloofde om den Minister te interrumperai, is het niet 
mijn bedoeling geweest om te zeggen, dat de rechtsstaat niet even• 
zeer door het Departement van Binnenlandse Zaken en den Minister 
van Binnenlandse Zaken wordt gediend als door hot Departement 
van Justitie en den Minister van Justitie. 

Dat is verre van mij, maar ik heb er op willen wijzen, dat de 
rechten der burgers en d'aarmede de rechtsstaat bijzondere beacber• 
ming genieten door het optreden van do rechterlijke macht, die 
onder Jwtitie valt, en als men dez.e dienst nu daarbuiten houdt en 
overbrengt naar Binnenlandse Zaken, dan valt die steun weg. Nu 
weet ik, dat de Minister gez.egd beeft: de zittende magistratuur beeft 
met dez.e zaak nieu te maken. Vandaar dat ik in eerste termijn de 
procureurs-gen ':raat, fungerende directeuren van politie genoemd heb. 
Daarin zit het hem. Dez.e mensen hebben in de afgelopen jaren altijd 
blijk gegeven van zodanig doordrongen zijn van het nut van de 
handhaving van de rechtsstaat, dat zij nooit aeaarz.eld hebben de 
politie - dit zij gez.egd met alle respect en alle eerbied voor de 
wijze, waarop zij haar taak vervult, doch die toch wel eens de 
neiging beeft iets verder te gaan dan wij gewone burgers het wen· 
sen - in toom te houden. Ik vind het daarom zo jammer, dat dit 
belangrijke orgaan er buiten volt. Ik geloof, dat dat het punt is, 
waar het verscbil tussen de Minister en mij culmineert 

De heer Drees, Minis!er-Presidcn!, Minister van Algemene Zaken: 
Mijnheer de Voorzitter! Slechts een zeer kort woord, dat uiteraard 
niet veel nieuws kan bevatten. Tegenover de beer PoUema wil ik 
onderstrepen, dat al wat wezenlijk gepubliceerd kan worden, gepubli
ceerd is, doordat het voorstel tot organisatie van deze dienst in de 
begrotingsstukken begrepen was en drie jaar achtereen de middelen 
daarvoor bij de begroting zijn gevoteerd. Het wezenlijke, dat gepubli
ceerd kon worden, is, dat er een dergelijke dienst is, dat hij inlichtingen 
verzamelt en geheimen beveiligt. Dat kan worden gepubliceerd, niet 
hoe hij werkt. Ik geloof, dat hierdoor bij do wet is vastgelegd, wat in 
wezen voor dez.c dienst geldt Het komt mij voor, dat daardoor de 
overigens begrijpelijke bezwaren tegen een niet gepubliceerd Konink· 
lijk besluit wel enigszins aan betekenis verliezen, waarbij ik er nog 
aan herinner, dat de beslissing tot instelling van den, dienst reeds 3i 
jaar geleden gevallen is. 

Ik heb van de heer Wcndelaar begrepen, dat bij aan de procureurs
generaal een grotere invloed bij deze z.aak wil toekennen. Ik moge 
nogmaals opmerken, dat deze dienst van het begin af niet bij Justitie 
is geweest, doch dat nu getracht wordt tot een reorganisatie te komen. 
Gegevens worden ontvangen van de gemeentelijke politie. maar ook 
met de procureurs·gencraal zal voeling worden gehouden. Bij de coör
dinatie zal ook Justitie vertegenwoordigd zijn. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt aangenomen met 2S tegen 6 stemmen. 

. Vóór heb�n gestemd. de heren Van Walsum, Brongersma, Van 
Lieshout. Stemkühler, TJalma, Molenaar, Wendelaar, J. J. Kramer, 
Barge, Ruijs de Bcercnbrouck, Woudenberg, Woltjer, Jonkman, Van 
Vclt�oven, Berger, Kievit .•. De Dreu, Kropman, De Bruijo, Kerstcns, 
Tculmgs, Kolfschoten, N1Jkamp, Schipper en de Voorzitter. 

.Tegen hebben gestemd de heren Reijcrs, Van Santen, Pollema, 
V1xseboxse, Schalker en De Zwaan. -

Afwezig bij d� stemming waren de beren Oosterhuis en Vcrbey. 
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Dit is een gerubriceerd stuk in de zin 
van het "Rubriceringsvoorschrift 1949 11, 

·Gerechtigd tot kennisp.eming van dit stuk
zijn slechts zij ? voor wie dit, uit· 
ho.of de van hun w@rkzact.mheden, nodig is" 
Dit stuk mag niet, noch geheel noch ge-. 
deeltelijk, worden gecopieerd. 
Ilit stuk dient te worden opgeborgen in, 
een goed afsluitbare (stalen) kast. 
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l• Historie, 
Voor .. 1940 was het inlicht.:i.ngan- en veili.gheidswerk in Neder
land veel.minèer omvattend tengevolge van de nentralitette
politiek van de 1-Iederlandse R$ga.ring. Van eni'ge coordinatie 
tussen de zich met dit werk bezig houè.ande ore:ian�n was nau
welijks sprake, Militdren:· rJ.jksrecherche en gemeentepoli
tie verzame1è.Efl'inlichtingen, min of meer los ven elkaar. 
Ne de bevrijding werd in de behoefte aan een gecoordineerde 
uitvoering van de werkzeamheden !;en behoeve van éle veilig-
heid van de Staat v:::iorzien door a e instelling door het Mi
litair Gez?g ·'llan he t· Bureet1 Nationale Veilie.;hsid, Het ter
rein Vfln de werkzeamhef'en van dE bur·eau Jae in overwegende 
mate in het verleden· de bezettingstijd1 en als gezagsap
paraat valt dit burqau niet te vergelijken met een inlich
tingeno.ienst zoals wij die n.u kennen: aangezien een van de 
principes d8arvan isJ dat een inlichtingendienl;!t geen execu
tieve nevoegàheden kan en mGg hebben, 

2• De c. v. n. 
Nog voor de opheffing van èlit bureau 69 1 Januari 194'7, 
tep:elijlc met de opheffing van het Militair GAzar-, was door. 
de Regering besloten tot de opricbtirip. van een Centrale 
Veiligheidsè i !;>nst ressorte:r.enp e onder de Minister•Presid ent - • 
De centrale po13itie van deze dienst kwam tot uit drukking· 
in de bepaling, dat ae c. v. D, met uitslui tin&: vau alla 
overheidsorganen, -diensten en in overheidsdj_enst staande 
personen tot taak h'eeft de inlichti-nge:i, v, ell::e door and ere 
organen en dienstEln worden verkregen te verzamelen -:n in 
onderling verband te brengeno De w O,':'kza13mhed en van deze 
dienst beperkten zich overigens tot het binnenland, In de 
practijk ble ek de behoefte aan een duidelljker :'ormulerin.;,: 
van de voor een binnenlandse veil:1.ghe:l.dsd.iemit bestemde
taakopdracht, een scherpere af'ba.kening v an de aan andere . 
inlichtingep.è.:i.ensten opgedragen 'baken en ·voorzienlngen voor 
een nauwere samenwerking zowel onderling ole met de organen 
van justi t'i.e en politie• Bovendien werd el d� vocrkeur aan 
gegeven de inlichtingendienst, werkzsam in het binnenland, 
ook onder de voor de btnnenJ.anse veilig.liei d ve:ri-Jrtwoordelijke 
Minister te doen ressorteren en aldus kwam èe Binnenlandse 
Veiligheidsdienst ( de P, v.n.) bij K,B, van "'· Augustus 1949 
te ressorter-en onder de Minister van Binne1ü2.cèse Zaken• 
Dit vond uitdrukking in art. 1 van dit K,P, 

3, Taakomschrj_.iJing, 
Het K,E. verder volgend wordt in art• 2 de voor de B, V,D• 
geldende taakomschrijving gevond::m, waarin :·in de eerste 
plaats· een inlichtingerrbaak en een beveU igings'Cr;ak ligt 
besloten, 
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4. Inlichtin�ntaak�

5, 

6. 

De inlichtin.�;entaa:,, omvat het inwinnen van gegevens en
wel:
a. omtrent ���o�, die van een staatsgevaarlijke acti�

viteit of neiging daartoe ten opzichte van Nederland
of met Nederland bevriende buitenlandse mogendheden
blijk geyen of hebben gegeven,

b. omtrent extremistische strorq_i�ll�

a, -Personen. De uitdrukking staatsgevaarlijk,e activi-
tÖit heeft hier stellig niet alleen de technische be
tekenis die zij heeft voot de· toepassing van de strafwet, 
maar omvat alle vormen van gedragingen waardàor de bin
nenlandse veiligheid in gevaar kan worden gebracht, De� 
ze kunnen bestaan in een lidmaatschap van organisaties 
welke politieke do.el einden nastreven wellrn onverenigbaar 
zijn met de bestaande wettige orde van zaken, in het be
machtigen van gegevens waarvan de geheimhouding door het 
belang van de staat is geboden (spiónnage), in handelingen 
om de economie van het land of de arbeidsvrede te versto
ren (sabotage, stakingen), in p�opaganda om de economische 
of militaire weerkracht.van het volk te ondermijnen (ook een 
vorm van sabotage in ruime zin), in voorbereiding tot v,ijfde 
colonnewerk in tijden van oorlogsgevaar of oorlog enz. 
Alle personen die van dergelijke activiteiten verdacht 
worden gehouden zullen in aanmerking komen voor waarneming. 

b. Extyemistisch� _ _e_t_rom�.!IB.!3_:tl�- !·Jfoer nog dan omtrent p�:rsonen zal
·de Regeri:q.g behoefte hebben om op de hoogte te worden ge
houden omtrent stromingen welke op gTond van doeleinden of
gepropageerd& of aangewende midgelen zich richten tegen of
gevaar kunnen opleveren voOr de binnenlandse veiligheid en
op grond daarvan als extreem (links of rechts p9litiek
ex.treem) kunnen worden beschouwd. Van de doeleinden of de
gepropageerde of.gebezigde middelen zal het dus afhangen,'
of een politiek streven voor waarneming in aanmerking
komt en daarbij zal derhalve zowGl op de theorie als de
practijk .dienen te worden gelet,

7, Centrale instantie.
Àls Centrale instantie is de �.V.D. in de gelegenheid de
ingewonnen gegevens in onderling verband te brengen. D€
taak van het inwinnen brengt dan ook onmiddellij� de taak
van het bewerken der gegevens mee, Deze bewerking is 00k
onmisbaar om te kunnen voldoen aan de op de dtenst rusten
de taak om de Regering en a�dere overheidsinstanties op
de hoogte te stellen van datgene wat de binnenlandse veilig
heid b�dreigt of zou kunnen bedreigen.

' 

• 

• 

.: 
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i$. Beveili.fil.nfilltaE:)5. 
Do boveiligin,5strnk van de J.l,V.D. is in a:rt. 2 als volgt 
otnschrevenz 
h,1:it bevorderen van vei� j eheidBmD,atregelcm in alle vitale 
en h.-,,.7et.sb:.1.'re ovorheiéle- en partic1,1liert- instellingen en be
drijven. Vet het gebruik ·v::.n het �ferkwoord "bevorderen" is tot 
uitdrukking geb:racht, dat de B.V.D.· te dezerzake alleen een 
adviserende en coördinerendo taak heeft en geen vero,ntwoorde
lijkheid dra,1,gt voór de üi tvoerihg v,:m maatregelen. De veilig
hl;):i-èsma.')..trogelon, welke hier bedoald zijn strel:Jrnn om de vitale 
én kwetsba1·e instol lingen en bedrijven te beveiligen tegen 
spionnage en sabota.g-o, wat de bedrijven betrGft hoofdzakelijk 
t�gt!n $Ubotae;-e,. Zij zijn derru.üve van pr�ventiGve aard en kun
nen vó�der onderscheidan ,;,orden in teohnisch-organisatorir -::!'1G 
�n personele ma-�tregelen, Tot de eerste behoort do intern0 be
veiligi"1.g 1 bijv, de regeling v�.n het bez.oe1';, de opberging en 
de circulatie van stuk:�en, plannen en tekeningen,· De tY1eede 
soort ma.:1tregelcn omvat het onderzoek van personeel ter v.:.i.st
stelling van de politieke betrouwbaarheid. 

9. Algemeep
Door ee;n 0,l,gemee.n voorscffi'ift i ïmo.rbij aan de B., V.D. wordt op-
gedragen het verr;i.chten van al hetgeen voor een goede function
nerin.g van de dienst noodza!:èlijk is,' is voorzien in de moge
lijkheid om de· organisatie van de dienst te doen bel:l.ntvroorden
aan de op0edragen to.ak, bijv. de opleiding, de documentatie.

10. Contuct met buitenlandse diensten,
Tè"t de taak vn.n de B. V, D. behö"ort tenslotte het onderhouden
van rechtstre-eks contact met de overeenkomstige inlichtingen
en veiligheidsdieasten van bevriei+de buitenlandse mogenél,heden.
Deze verbindiy,_gen hebben bijzondere beteke::-iis gekregen door
de. krachtençi het .\tlantisch Verdrag tot stand gekomen satnenwer
king der :iesterse mogendheden, 0:+el).<e mede brengt, da.t vele vei
ligheidsvraz.,gstu.k .. �en in aanmerking komen voor onderling over
leg en voor gGzamenlijke behandeling.

11, Geen . executieve bevo�dhed_en. 
Tene;i.nde dac.:romtrent alle twijfel uit te slui tsn is 'in ui tdrulc
kelijke bewoordin.;en bepaald, dat de dienst generlei execu.tieve 
bevoegdheden bezit. 

12, Ve'rhoudin�ofd B._V.D. - Minister. 
B;et Hoofd Vic\11 de B. V'. D. is verantwoordelijk n.n.n de Minister v;an 
Binnenlandse !iak9n ( thans de Vice- Hinister..:President, Minister 
zo;1cl.er Portefeuille op grond van een tao.kverdeling met de Minis
ter van Bimienlandse wken). Organisatorisch betekent dit, dél.t 
het Hoofd van de dienst rechtstreeks onderge�chikt is aan de 
1linister en zijn dienst niet tot een afdeling van het 1ünisterie 
behoort. 
Dat _het Hoofd va:n de dienst z.ijn Minister ook uit eigen bewe
ging - bij voortlhiring op de hoogte houdt v:1n cl hetgeen van 
belang kan zijn spreekt -17el ha�tst v2.nze;J.f • 
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Wat van belang voor de Jllinister is, zal in het algemeen 
aan het ·beleid van het diensthoofd worden overgelaten. ])e 
Minister zou slecht gediend zijn met de toezending van. be
richten welke nog niet bewerkt zijn of w_elke in afwach
ting van een nadere bewerking of van aanvullende berich
ten nog niet op hun belang kunnen ;0rden beoordeeld. 
Voor dit werk beschikt het diensthoofd over eon-staf van 
medewerkers. 
])e Minister zal ook kunnen aangeven waaromtrent hij nader 
ingelicht Vfénst te worden en het hoofd vun de é!Jenst zal 
a:ui der�elijke opdrachten binnen het kader van de voor de 
dienst geldende taakomschrijving moeten voldoen. 
De Minister draagt zorg, dat hetgeen hem gerapporteerd 
.\7ordt ook ter kennis komt vàn zijn ambtgenoten, die naar 
de aard van de hun toevertrouwde zorg,b:i,j de ve:rstrekte 
inlichtingen'belang hebben� 
Ook zondçr uitdrukkelijke opdracht'. .wordt aan hét hoofd
van de dienst een zekere mate van vrijheid gelaten om 
zelf te beslissen wat in aánmorking komt om rechtstreeks' 

· aan andere Overheidsor·ginen o.a. dionston door te worden
gegeven en ton aanziert van wat pet, in verband mot de
uiteindelijk.bij de Minister berustende verantwoordelijk
heid' de voorkeur verdicht om zich toveren met d.e Minister
te verstaan.

13. S'.11llçmworkil_1Ji met poli tie_<?Igano.E:,,
Vanaf do oprichting van de VOOI'l!L'.ligo C. V .n.· heeft mon
zich voo·r ogen· gesteld; dat do centrale dienst voor het
verkrijgen van zijn inlichtingen in hoofdzaak aangewezen
zou zijri o'p de pla:-,tselijke çirganen. A� de eno kant ç,m
hot karakter van een centrale dienst van beporkto om
vang te bevm.r(m en D.a.n de andere k::mt om· dubbel work ( dou
blures) te voorkomen en.het werk te laton bij de organen .
ter plaatse waar dit gedaan moet worden on waar mot
plao.ts0lijke kennis van ·zo.ken gohandold kan worden, Om do
contr.J.le dienst aan zijn dbol te J.ruiu1011 doem beantwoorden
dionde een basis van samenwerking te worden go1egd om to
vs:;rzekeren, d�t de plaé.l.tselijko ingowo�en gegevens na�r
de·oentrale dienst zullen vlooien en omgeke-.:rd, dat.do
pl.:1a tselijke organen rekcming zullen houd on mot de speciale : · ...... . 
behoeften van eon centrale dienst on da�rbij nog zouden· 
kunnen profiteren v..1.n de rosul taton yan de ccmtrale bewer-
king on besqhouwing der over het gohelo land verzamelde 
berichten. Deze samenwerking is vorzokerq mot toep2ssing 
van art. 4 v::in het K.B., wa�!.rdoor krachtens een besluit 
van do Minister Vé)Jl BilmenL:mdse Zaken, voor do gemeente
politie de korpschefs, voor do Rijks�olitie do districts
commandanten c.m voor hot gronsv'eiliiheidsworli: wm de Ko
ninklijke Marechaussee hot Hoofd bureau 2-(sectie) 2 v:1n 
de Staf van dit Wapen zijn a1ngm,7ozen om werkzaamheden t'on 
behoeve van de J3,V,D. to verrichten, zulks mot behoud van 
ieders uit hun ambt voortvloeiondo verplichtingen en onder 
vorant.mord,üijkheid van de îftinistGrs of organen 

• 

••
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ond1:>r wie zij re�sorteren, DQor deze ae.n,wijzinp.: is derhalve 
geen wijziging gebracht in de bestaande hiorarchieko verhou
dingen. Wat wel hierdoor bereikt is, is de inschakelinr. van 
de plaatsolijko organen bij het actieve inlichtingenwerk van 
de B.V.D. on dat de resultaten daarvan ter beschikking zullen 
worden gestold van de B.V.D. waa�bij het voorschrift, dat de
ze workzaamheden in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd 
van de B.V.D. viorden verricht, voor de B.V.D. de gelegenheid 
biedt om de te houden onderzoeken aan te geven, bepaalde wen
sen kenbaar te msken en mede aan de hand van gegevens uit 
eigen inform&tiebronnen e� het resultaat van de centrale be
werking der gerevens aan het plaatselijke inlichtingenwerk 
leiding te geven, teneinde de hoogste rendom0nten te verkrij
gen van de uitvoering van de gezamenli,jke taak. Aldus is over 
het gehele land een netwerk van roet hét actieve inlichtinfJn
werk belaste organen gespannen, waarin de B,V,D. het centrale 
punt vormt vanwaaruit de verbinding met de Regering loopt, 
Naast deze inschakeling in het actieve inlicr.ting�rk steat 
de uit hot voorschrift van art• 31 van het K,B, ook voor de 
ambtenaren van gemeentepolitie, van het korps Rijkspolitie on 

�- v�n het Wapen der Koninklijke Marechaussee voortvloeiende mo
dedelingsplicht vlln alle te hunner kennis komende ":'oiten en 
gegevens welke voor de B,V,D. in verband met de daeraon opge
dragen taE1k ván belang kunnen zijn� D.eze .moded0l1ngsplicht be
treft dus de ongezochte (zonder inwinning)' ter kennis gekomen 
feiten en gegevens, 

14• Beveiliging.der bronnen, 
Zeer belangrijk is het voorschrift van art. 5, dat het !loofd 
van de B,V"D. verplicht om zorg te dragen, dat do geheimhou
ding van de inlichtineen en de bronnen; wearuit zij afkomstig · .. l 
zijn, _alsmed'e de veiligheid van de ter verkrijging van· die. i.n
lichtingel). werkzame ·personen naar beho:peJ;l word.en gewsiarbörgd. 
Dit voor�chrift stelt het Hoofd van de dienst telkens voor do 
beslissing of ert in welke vor,m verk'x'egen inlichtingen 8an a o 
Regering en andere Ov0rheidsorganen of -diensten kunnón wor-
den àoorge,gwvün,, In dit· voorscnrift ,-.,.naen ook de met de P., V, :0. 
samenwerkende _piaatseli5ke organen de basts voor de beveili" 
ging van hun informaties en informanten• 

15• Geldmiddelen• 

l' 

De ter b5Schikking van de B.V.D. gestelde geldmiddelen kómen 
ten laste van Hoofdstuk V (Binhenlandse Zaken) van de Rijks
begroting. Voor een inl1chtingendiènst is het vanzelfsprekeni, 
dat een gedeelte der geldmiddelen wordt besteed aan geheime 
uitgaven, 

16· Uitvoeringsvoorschriften, .. 
Art. 8 van b.et K,B, geeft de Minister van Binne:ilandse Zaken 
de bevoegdheid om nadere voorscliriften te geven ncpane de 
organisatie, de werkwijze en het beheer van de B, V,D. Van 
dit voorschrift is gebruik gemaakt voor de aanwijz.ing van de 
Z• g. onbezoldigde B, V,D; -ambtenaren nl• enkele personeelsleden 
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vari oen klein aanta1 yi·talo 'bedrijven bG 1.. - 11 o -
last met eon bevei_liginesteak in het bedrijf, die krachtens 
deze aanwijzinf be�oogd zijn om rechtstreeks inlichtingen 
omtrent personeel of 1toekomstiK personeel bij de politie
organen in te winnen en als zoàanig bij a e politieverbin
dingen zijn gointroduce�rd, 

17• Andere Inlicb:Bn.fi_endiensten, 
Naast de B, V,D, kent hot B.,E, de Buitenlandse Inlichtingen
dienst, ·de Marine Inlichtingendienst, de Militaire Inlich
tingendienst en sedert het K,E, van �5,Augustus 1951 de 
Luchtmacht Inlichtingendi·enst. 

J8• B, I ,D, 

De Btlitenlandse Ihlichtingendienst heeft· haar taak in het 
buitenland• In art� .�O is deze taak omschreven als omvat
tend het inwinnen van gegevens in het bui tenlan( welke 
voor het buitenlan:Js beleid van ·belang zijn, alsmede om
trent de activiteit van personen in het buitenland, die 
voor ae binnenlancte veiligheid een gevaa1 kunnen oplevere�· 

19• MARID - MID .-. LUç,;tMacht Inl, Di 
De Marine Inlichtingendienst,. (11'a:rid), de Militaire Inlich,.;; 
tingend:Len�t (M.!,.D.) en de luchtmacht InUchttngèndienst. 
hebben een soo:rl:gelijko inlichting.entaak respectievelijk 
ten behoeve van de Koninklijke Marine, de Konimklijke 
landmacht, en d.e Iuchtmacht en de bescherming yan "Specifie
ke-. Marino·•1 .n.ülitaire- �n luchtmachtbelangen en.-object·en· •. 
Hu1t werkzeamhe.id kan zich 00k tot het buitt:mlapd uitstrek";" 

ken, waarbi'j over:1eg met het Hoofd B.I. D. is voorgeschre
ven. Voor wat betreft het inwinnen van' vegev�ns in het 
binnanland geldt voor de drie diensten, dat zij bevoegd 
zijn zi c_.h ter . verkrijging van gegevens tot de burgerlijke 
o;rgane�, diensten en a,mbtenaren te wenden, waarbij nauw 
en voortdurend ove:l'.'leg met de B. V r. is voorgeschreven• . 
D:l,t voorsch:faft bedoelt te bepalen, dat deze diensten zich· 
niet anders dan in overleg met de B, V.D. rechtstreeks tot .de 
burgerlijke organen zouden weµden waarme�e de B.V.D. reeds 
een geregelde verbinding onderhoudt. ·Do politievèrbindin- · 
gen zijn al&�s gewaarborgd tegen doorkruising van werkz6am
heden en dubbel werk• 
In de onderl,inge samenwerking tussen de inlichtingen- en -· 

veiligheidsdiensten is voorzien in het voorschrift van art• 
30 bepalende. dat zij Glkaar zoveel mogelijk medewerking 
verlenen, in het bijzondercok door het uitwisselen van 
gegevens, 

20. Verh9..1d.Ü,ll.,�...E!.�:Ll�sti ti��
De in het reeds genoemde art, 31 voorgeschreven medede-,
lingsplicht, hier'l;lo,en behandeld in verbena met de B,V,D.,
geldt ook voor het Openbaar Ministerie en do Procureurs
Generaal, als Fungerend Directeuren van Politie en ook
ten opzichte van de andere inlichtingendiensten•
De verhouding met het C'pen'haar Ministerie is in art. 32

•



f 

e. 

-

VERTROU':'!ELIJK 
- 9 -

verder zo geregeld, dat· het Openbaar !'.ünisterie en de Proeu
reurs--Generaal" b-e'h.oudens in gevallen van: dringende nood
Zqak niet tot een strafvervolging of voortzetting daarvan 
of tot-het treffen of voortzetten van een o.dininistratief on
derzoek overgaan dan nadat ter zake met de betrokken inlich
tingen- en veiligheidsdienst overleg is gepleegd, indien er 
enige aanwijzing bestaat ) dat bij ·dez& maatregelen der Jus
titie bel�ngen zijn betrokken welke aah ee� inlichtingen- of 
veiligheidsdienst zijn opgedragen. �o� uit eigen beweging 
k;unnen de Hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten zich tot de Procureur-Generaal of de Officier van Justitie 
wenden om diens beslissing omtrent het opschorten vàn een 
strafvervolging of een administratieve maatregel te verkrij
gen. Hierbij is uitgegaan van de gedachte, dat in bepaalde 
gevallen het belang·van het inwinnen van gegevens zal kunnen 
uitgaan boven het belang van een justitieel (administratief) 
ingrijpen,waardoor het verder gebruik maken van de gebtzigde 
bron van informatie onmogelijk kan worden gemaakt. 

21, Commissie vàn Coördinatie. 
In de opgedrage11 samenwerking van de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten z�Nel onderling als met het Openb�ar Ministerie, 
de Procureurs�Generaal als fgd. Dirécteuren van Politie en de 
politie ( in de ruime zin van het vroórd, dus met inbegrip va.n 
de Koninklijke llarechaussee, voorzover belast met een politiáre
taak) ligt de mogelijkheid van het ont·staan van conflicten wel
ke in de practijk niet altijd tussen de betrokken partijen 
onderling zullen zijn óp te lossen. Met het oog daarop is 'de 
Connnissie van Coördinatie in het leven geroepen, die op een 
hoog niveau is geplaatst door de opdracht van het voorzitter• 
schap dacirv-an aan de �linister ... President, Behalve de genoemde 
diGnsten zijn da.:i.rin c;,ok vertegenwoo:ç-digd de Minister•van Bui
tenlandse ZJ.ken en die van Justitïe. Deze CommisEJie is ook 
gedacht als het lichaam, dat omtrent bepaalde onderworpen, 
vm.armedè de vcrschillcmde diensten en. de Ministeries vä.n B11i
tenlandse · Z:iken on van Justitie bemoeienis hebbèn aan de Re
gering te rapporteren. 
De Commissie \vordt ook door de Re�ering omtrent onderwerpen, 
ua.araan veiligheidsvraagstukken verbonden zijn, om advies 
gevraagd. 
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