VERTROUWELIJK

Regeling betreffende het gebru.ik__van. oude politieke gegevens..,
1. Vanaf 1 Januari 1956 zullen bepaalde gegevens als verouderd
worden beschouwd en zal het veratrekken daarvan deswege aan
beperkingen zijn onderworpen.
2. Wanneer een gegeven van politiek-extremistische aard gedurende een reeks van jaren niet wordt gevolgd door enig nieuw
gegeven van deze aard, wordt het gegeven geacht verouderd te
zijn. Gegevens over spionnage- of sabotage-activiteiten volgen deze regel niet. Gegevens omtrent gedragingen tijdens de
bezetting vallen eveneens buiten deze regeling.
5, Als verjaringstermijn wordt aangenomen 4, resp. 8 jaa"r, afhankelijk van het feit of de voorgaande melding(en) "licht"
of "zwaar" is (zijn). De termijn wordt telkens teruggerekend
vanaf 1 Januari van elk kalenderjaar, zodat op 1 Januari 1956
de gegevens van v66r 1952 (v.w.b. "lichte" gevallen) en van
v66r 1948 (v.w.b. "zware" gevallen) voor behandeling als
"verouderd gegeven" in aanmerking komen.
Het jaar waarop het bericht betrekking heeft is bepalend '
voor de termijn; is dit niet vast te stellen, dan wordt gerekend met het jaar van verwerving van het-bericht.
4. Onder de rubriek "zware" gevallen ressorteren functionarissen en soms ook leden van extremistische organisaties; als
"lichte" gevallen worden aangemerkt leden van dergelijke organisaties en abonne's van periodieken uitgegeven door bedoelde organisaties. Een uitgewerkte tabel van onderwerpen en terraijnen van verjaring wordt door het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheids Dienst ter beschikking gesteld van alien die met
uitvoering van deze regeling zijn belast.
5. Gegevens, die naar bovenstaande normen als "verouderd" zijn
te beschouwen, blijven bij de beoordeling van iemands betrouwbaarheid buiten beschouwing en worden derhalve buiten .de
kring van de inlichtingendiensten niet meer verstrekt. Binnen
deze kring, waartoe worden gerekend te behoren de inlichtingendiensten genoemd in het K.B. van 8 Augustus 1949, No.51?
zomede de arabtenaren, die krachtens art.4 van ditzelfde K.B.
werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheids
Dienst verrichten, blijft de bestaande uitwisseling van gegevens gehandhaafd.
6. Als uitzondering op 5_, geldt dat voor functies, waarin de beschikking kan worden verkregen of kennis kan worden genomen
van Zeer Geheime, Geheime of Vertrouwelijke gegevens, alsmede functies die uit een oogpunt van beveiliging tegen sabotage daarmede zijn gelijk te stellen, de "verouderde" gegevens niet zullen worden veronachtzaamd. Zij zullen echter
slechts als ongunstig mogen worden gehanteerd, voor zover zij
zijn opgenomen in een recent uitgebreid onderzoek naar de
betrouwbaarheid van betrokkene.
Indien het oude gegeven bij dit nader onderzoek onjuist blijkt, wordt het uit de berichtgeving verwijderd.

VERTROUWELIJK.

Regeling betreffende het verstrekken
van politieke gegevens over familieleden.

1. Het verstrekken van inlichtingen omtrent familieleden van de bevraagde geschiedt niet, wanneer de
betrokkene de leeftijd van 25 jaar heeft overschreden, tenzij dit geschiedt in het kader van
een uitgebreid onderzoek, waarbij gebleken is,
dat de gezindheid van betrokkene met die van zijn
familie samenhangt.
2, De uitwisseling van gegevens tussen de inlichtingendiensten, genoemd in het K.B, van 8 Augustus
1949, No.51, waaronder begrepen de ambtenaren,die
krachtens artikel 4 van ditzelfde K.B. werkzaamheden verrichten ten behoeve van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst, blijft onverkort gehandhaafd.

