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Betreffende; Taakverdeling
tussen BVD en inlichtingendien-
sten van de plaatselijke poli-
tie .

Enkele jaren geleden hetben onder leiding van de
toenmalige Chef van de afdeling Politie van mijn Ministerie
besprekingen plaats gevonden tussen de BVD en de hoofdcom-
missariaten van politie van de vier grote gemeenten tenein-
de een practische taakverdeling tussen de BVD en de inlich-
tingendiensten van de. betrokken politiekorpsen op te 'stellen,

Mijn toenmalige ambtsvoorganger heeft zich verenigd
met het resultaat van deze besprekingen, dat hem in de vorm
van een advies werd voorgelegd. Dit advies bevatte een con-
cretisering van de gebruikelijke taakverdeling en is sedert-
dien als richtsnoer gebruikt bij de samenwerking tussen de
BVD en de genoemde inlichtingendiensten.

In de practijk is het wenselijk gebleken, dat aan dit
advies ruimere bekendheid wordt gegeven. Het werk van de in-
lichtingendiensten is ook in de kleinere korpsen steeds ver-
dei- geëvolueerd en. het komt mij nuttig voor dat bij het op-
treden van nieuwe burgemeesters en korpschefs plaatselijk
een overzicht van de gebruikelijke gang van zaken ter be-
schikking is.

Zoalü U uit het bijgevoegde gedeelte van het advies
moge blijken wordt daarin enerzijds een omschrijving gegeven
van hetgeen tot de taak van de inlichtingendienst van de
plaatselijke politie wordt-gerekend en de werkzaamheden die
ter uitvoering daarvan worden verricht, terwijl daarnevens
wordt aangegeven welke werkzaamheden bij uitsluiting aan de
BVD toevallen. De mogelijkheid wordt opengelaten in bepaal-
de gevallen in gezamenlijk overleg tussen het Hoofd van
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de BVD en de korpschef van de aangegeven gedragslijn af te
wijken.

Ik moge U verzoeken een exemplaar van dit stuk aan de
"burgemeesters van gemeenten met gemeentepolitie toe te zen-
den met verzoek dit ter hand te stellen aan de korpschef„
Het overblijvende exemplaar is voor Uw archief "bestemd.

DE MINISIER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
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Bijlage van brief Minister van Binnenlandse Zaken dd. 9-1-1962}
nr, U 45836 Dir.O.Ö.en V., afd.Politie, Bur .Org. en Pers.., KaToinet
Bestaande uit 3 "bladzijden.

G E H E I M
Taakverdeling B.V.D. - l.D. —

Aan de l.D. wordt opgedragen;

I. Het inwinnen van gegevens omtrent personen en stromingen
met "betrekking totj
1. de C.P.N, met haar neven- en mantelorganisaties j
2. de overige links-extremistische groepen en organisaties;
3. de extremistische vakbeweging?
4. de rechts-extremistische (nationaal-socialistische en

fascistische) groeperingen;
5. groeperingen of organisaties, welke op zichzelf niet van

.extreem of staatsgevaarlijk karakter zijn te achten,
doch waarin personen of groepen van personen optreden
van wie vermoed kan v/orden, dat zij de organisatie of
groepering voor hun eigen extreme of staatsgevaarlijke
doeleinden zouden kunnen ge- of misbruiken;

6. en in het algemeen al die stromingen waarvan een ontwik-
keling in extremistische richting waarschijnlijk kan
worden geacht.

Dit betekent dat een l.D. onder meer;
a. inzicht moet hebben in de algemene politieke lijn'van de

desbetreffende partij, de toepassing en de uitwerking
daarvan in de eigen gemeente, alsmede bekendheid niet de
in dit verband voor de gemeente van belang zijnde figu-
ren;

b. bekend zal moeten zijn met de meerdere of mindere mate
van activiteit van de politieke partij, met de partijle-
den en. in het bijzonder met de militante figuren daar-
onder uit eigen gemeente, met de stadswijken waar het
extremisme het sterkst verspreid is en moet weten welke
mantelorganisaties in de gemeente actief zijn. Tevens
dient nagegaan in welke mate en met v/elk effect bedoel-
de activiteiten worden ondernomen;

c. zal moeten weten wie in ondernemingen stakingen met ex-
tremistische doelstellingen propageren, voorbereiden,
uitlokken en leiden;

d. zal moeten weten, welke verdachte elementen zich ophou-
den in de ambtenarenkorpsen, in de bedrijven en in aller-
lei groepen van de samenleving.

II. Het inwinnen van gegevens omtrent;
a. hier te lande vertoevende vreemdelingen, die door hun

gedragingen in aanmerking komen om met het oog op mo-
gelijke activiteiten in landelijk verband bij de B.V.D,
gesignaleerd te worden;

b. personen of groepen van personen, Nederlanders of vreem-
. delingen,. die krachtens hun antecedenten, gedragingen
of herkomst in aanmerking komen om verdacht te v/orden
van het bedrijven van spionnage- of sabotage-activitei-
tens dan v/el zich bezig houden met of gebezigd kunnen
worden voor het maken van staatsgevaarlijke, al dan
niet in het geheim gevoerde propaganda;
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c. extremistische stromingen en tendenzen in plaatse-
lijke en landelijke organisaties welke contacten met
het buitenland beogen.

III. a. Het houden van antecedentenonderzoeken verband hou-
dende met dienstplicht, aanvragen van een paspoort
of emigratie enz. benevens betreffende personen
werkzaam of te werk te stellen in vitale en kwetsbare
overheids- en particuliere instellingen en bedrij-
ven;

b. het nemen of bevorderen van maatregelen en stappen
betreffende de beveiliging van die instellingen en
bedrijven, voor zover na overleg met de BVD zal
blijken,'dat een en ander door de plaatselijke poli-
tie zal worden verricht.

Een I.D. zal zich het nodige inzicht en de vereiste
kennis dienen te verwerven door:

a. raadpleging van open bronnen (dag-, week- en maand-
bladen) , bedrijfs- en buurtkranten, brochures enz.,
met bijzondere aandacht voor hetgeen gepubliceerd
wordt over eigen gemeente.

Voorts zal een I.D.;
b. werkzaamheden van het politieke apparaat en van de

individuen moeten observeren door, voor zover moge-
lijk te letten op bezoeken van openbare vergaderin-
gen, colportage, huisbezoek voor leden- em abonné-
werving, op bezorgers van dag- en weekbladen, ver-
kiezingsuitingen, demonstraties, enz.5

c. contacten moeton onderhouden met diverse maatschap-
pelijke en industriële instellingen en kringen, zo-
als bedrijven, overheid, vakbeweging, journalisten-
kringen, commandanten van militaire onderdelen, in-
stellingen van maatschappelijke zorg„ enz. Als ge- *
volg en mede ten behoeve van deze observaties zal
de I„D. een aantal (nadere) onderzoeken naar perso-
nen hebben te verrichten, bepaalde volgactie.s te on-
dernemen en in extremistische organisaties of groe-
peringen waar mogelijk moeten penetreren.

Een I.D. zal er verder voor moeten zorgen contacten
te leggen op die plaatsen waar senii-openlijke gegevens
te bemachtigen zijn als: bureau verkiezingen van het
gemeentehuis (lijsten ondertekenaars van candidatenlijs-
ten voor verkiezingen) en het verkrijgen van adressen
van ontvangers van extremistische bladen.

Aan de B.V.D. blijven voorbehouden;

a. de sub II genoemde werkzaamheden , voor zover betrek-
king hebbend op ambassades, legaties en handelsver-

- tegenwoordigingen
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tegenwoordieingen van achter het Uzeren Gordijn gele-
gen landen, alsmede ook die ambassades enz.? van welke
vermoed kan worden., dat zij de eerstgenoemde bij hun
activiteiten hulp of steun verlenen,
onderzoeken van zeer geheim karakter en voorts alle zo-
danige handelingen als naar het gemeenschappelijk oordeel
van het hoofd van de BVD en de korpschef niet door de
locale organen verricht dienen te worden.
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