ae heltlaar 19Sik

govmunis‘lathe oreanisatieg is Nederland.
Ia het afgelopea halfjaar werd goeddeels, de
hergroepering voltooid van de afdeling belast ast
het bestuderen van de ontwikkeling van de communistische organisaties hier te lamde alsmede van de
door deze ~plooide activiteiten; enkele voorzieningen dienen a‘g te worden getroffen tea aanzien
van de bestuderiab lor maatelorganleatiee.

Het met de hergroeperiag onder meer beoogde
doel om zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de
hogere eisen van het werf en een snelle berichtgeopvangen werd ~genoeg bereikt,
►
ving te kunnen
Goede pl a atsing van vertrouwelijke informatiebronnen maakte het in meerdere mate mogelijk het
voorsaasete nieuws vrijwel zonder oponthoud in
over zichtea to verwerken, Naast esa k4antitatieve
stijging kon dan ook een ,uzalltatieve verbetering
in de rapportage worden geconstateerd. Dit le onder
neer tot uiting gekomen voor wat betreft de rappor(5-7 okto4)
tage over het 18e Con g res van de C.J.
ber 1956); tea behoeve hiervan was tevoren een
nauwkeurig operatieplan (warkachema) opgesteld gericht op de belangrijkst* facetten van het congres,
waoromtreat volledige informatie werd verkregen.
De berichtgeving aasde liegeriag was het meest
intensief tijdens de aovember-gebeurtealseea in
Hongarije die hier en daar tot gewelddadigheden
van de zijde van het publiek tegen de ~minsten
ia Nederland leidden en la deze kring verwarring

veroorzaakten, ',voorbij bleek, dat Je telefoonapparatuur ternauweraood voldoende was os Je voortdurende stroom van ia- en uitgaande berichten te
kunnen verwerken.
De betere kwaliteit der geplaatste vertrouwelijke informatiebronnen maakte het mogelijk goede
achtergroadekennie te verkrijgen omtrent de interne
verhoudiagen in de communistische orgaaleatiee en
schiep de mogelijkheid van nauwkeuriger interpretatie der communistische publicaties uit binnen• en
buitealkad, door de verbetering in de veitrouwelijk4
bron" kwam ook asar voren, dat de redactionele
artikelen der communistische dag— en eeer.bladea
met veel zorg oorden opgesteld en daardoor de gelegeilheid bieden om een inzicht te verrijgea in de
politieke opv,ittingen der partijfunctioaariesea,

»2»
Ia dit ~baad kom geleidelijk de positie
van de C.P.N. c.s. la de communistische wereldbaweging beter werden getaxeerd. De C.P.».»leiding
bleek een straYke, tamelijk linkse koers te pre ereren boven de seer soepele "politiek van de glim»
lach", die het gevaar van ideologische verzwakking
der partijledea in zich droeg. Deze opvatting
kwam haar vooral ta stade ma de gebeurtenissen in
agypte en 8 ~rij*, toen ook de Russische Regering
tot scherpe politieke aanvallen op de '.-estellike
wereld kwam
De ke van de C.P.I. bleek door de november»
gebeurtenis sa ia geen enkel opzicht gebroken.
Voornamelij buiten Amsterdam en la hoofdzaak
onder Usa n, die niet in de eerste rij staan,
viel enige tval te constateren. laar schatting
heeft ,ten ee een totaal van hoogstens 18.000
C.P4.-ligto er 1, 500 a 600 verleren.
Ia het randgebied was het verlies groters het
es op "De 411.:,rhold" liep terug van►
aantal ab
circa 40
op circa 35.000. De derving van
inkomsten t advertenties bedroeg voor het communistisch» rtljblad over de maandsa november en
december 19 bijna oma ton.
De par ijleidiag heeft derhalve een aantal
noodmaatre lea moeten nemea.
De obs
werd het la
telt verbet
wikkeling
aam de Vred
uasr, waa
reageren op
In bei
niveau moge
situatie e
UUR" leetd
Dit al
ring der So
uitwieselin
delegaties
lastacties
kwam het a
dia der Rus
0~
heden een b

rvatie van een tweetal hulporganisaties
tete half jaar ~merkelijk la kwalird. In verband met do politieke onta•
het algemeen is veel aandacht besteed
sbewegiag ende Vereniging "Nederlanden bekend Is, dat zij nauwkeurig
e Russisch» buitenlandse politiek.
• organisaties werden thans op hoog
ijkbeden Bezocht om zich aan de huidige
te paseen. Ia de Vereniging "Nederland.
dit vraat stuk reeds geruime tijd.
d verband met het telt, dat de regeet»Unie haar progrea betreffende de
ven culturele en wetenscha)pelijke
ij voorkeur in overleg met
11 uitvoeren. In de Vredesbede

t aam de orde na het militaire optrea la Hongarije.
beide organisaties heeft tot op
redigende oplossing gevonden.

Ia d* obaervatie der 15*V*0* is geen prim..
cipiile wijziging gekomen*
Bet niveau van informatie is, zowel ta de
Vakcentrale zelf als ia de voornaamste daarbij
aangesloten bomden, bevredigend. De k;e1 , 44, verkeert in moeilijke omstandigheden door de passiviteit der leden en het uitblijven van arbeidsconflicten van enige importantie* liet verbond**
bestuur doet pogingen om door middel van rayonvergaderingen de activiteit weer op te voeren*
Bet parool blijft om waar mogelijk arbeid**.
conflicten op te wekken of te annuleren.
Nu de verscherpte tegenetellingen na het
gebeurde in Ronde:ij. weer wat zijn afgezwakt
zijn ook weer de eerste symptomen wagrgenonee
om daartoe de nedewer te verkrijgen van de
in da baan fide vakbeweginggeorganiseerde arbeiders*
►

Setagawialli~*
Informaties werden ingewonnen omtrent een

nieuw opgerichte partij op anti*.militaisistieehe
en socialistische gron4slage De leden van deze
nieuwe organisatie bleken voor het merendeel
reeds wegen* vroegere activiteiten bij de Dienst
bokemd.
De overigens niet geslaagde pogingen tot
toenadering tussen de C.P.N. en de Gocialisti...
sche Unie bleven tot november 1956 onderwerp
van studie.
Oud- politieke delinquenten zotten achter de
schermen hun activiteiten voort om ontevredenen
►

111

een politieke p a rtij bijeen te brengen, die

mede oor moet hebben voor hun belangen*
peciale aandacht wordt gewijd aan een
eventueel hernieuwd optreden van Paul van TIMM
la het politieke vlak*
Met betrekking tot "De Derde gres" word
vooral aandacht besteed aan de houding dezer
organisatie ten opzichte van de cOmmenisten
en de Nederlandse Vre4esbewaging, welke na de
november...gebeurtenissen critischer is geworden.
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De koact van
3000 Hongaarse vluchtelingen in Neder«.
land heeft het ca - al Hongaren in ons land verhoogd tot
* )950, waarbij dan nog kan worden gerekend een t-,reep van
rond 500 pereonen van Hongaarse origine, die om de een of
andere reden hun oorspronkelijke nationaliteit hebben verLoren. Ven het begin af aan moest rekening worden gehouden
met de mogelijkheid, dat zich onder de etrooa Hongaren,
die de Oostenrijkse grens hebben overschreden ongewenste
elementen zouden bevinden en met name leden von de gehate
Hongaarse velligheidedienst, de
die naar gosteartjk
zijn gevlucht toen de eraikaeming van de bevolking zich
tegen hen richtte.
Met een aantal instanties zijn act het oog op een
mogelijke vermenging van deze clown:1ton~ de vluchtelln.
gen bempreklagen gevoerd, aa te komen tot een ondervragen
van de nieuw aangekomen Hongaren. Tot op heden werden
+2000 ondervragingerapporten ontvangen, welke bij eerste
restUdering esa 10Catal gevallen opleverden wa, , raan nadere '
andchtiewors)*bd.Laeplgvn
konden reed l resultaten aan belanghebbende Nederlandse en
buitenlandse diensten *orden doorgegeven.
De gebeurtenissen in Hongarije hebben er ook ~geleid de bij deze Disast omtrent Hongaren beschikbare gegevene nader te inventariseren.
De observatie van de Hongkarse vertegenwoordiginr
moest warden verscherpt. De belangstelling voor hun geviuchm
te landgenoten ie o.a. gebleken door een verzoek van de
Hongaarse handeleafdeling aan het Nederlandse Rode Kruis
oa een lijst van manen der vluchtelingen te mogen ontvmagen i

Kruis te Genive volgde.

terzakwvn~ijgarhetIniolRd

>oor dezelfde afdeling werd het verzenden van voedsel...
~dotten door zakearelatiel hier te laad* geentameerd.
Tot dusverre zijn twee wagons met (Munten van Albert Heyn
verzenden, rechtstreeks geadresseerd aan het personeel van
hetdongaarse Ministerie voor de buitenlandse handel.
Bij de obsorvering van de Russische k*bassado viel
het licht op de activiteiten van de pereattachil áawantov,
die korteling» door de Nederlandse Regering wegen» zijn
subversieve bedrijvigheid tot ~sone non grata le verklaard
als gevolg werven bij Nederland heeft moeten verlaten.
Opgevallen le oo , dat het personeel van de Russisch*
dandeledelegatie in verslagperiode ~ron in sterkte is
toog/molton nl. van 23 tot 28 leden; daornaast bevinden zich
- tea behoeve van deze Randeledelegatie - een aantel
Russische functionarissen met een dienetoadracht in Neder.*
land (in 1956 la totaal 24 personen).
nee groot het streven van feaseleche zijde was om het
contact met het Meten te vergroten kan werden opgemaakt
uit het voor hottzamdc halfjaar 1956 Imeschikbare elifsrlaute•
real omtrent bezoexen van Rueseu aan. Nederland, welke
bezoeken voor een goed deel vielen binnen het korte tijdebeetek TW het Hongaarse drama. Het aantal Russische
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delegaties bedroeg nl. 2.t, hetgeen dubbel zoveel is
als in de overeenkomstige periode vaa 1955. Daarnaast
ontvlag ons laad bezoek vaa eca smaldeel der Ruasische
Marine ea van 4 scheeasladingea Russische toeristen.
Geconstateerd kon worden Jat zich onder de leden vaa de
Ruomische deleitatie die ia augustul 1956 deelnam aan hel
te Amsterdam gehoudea 2ociologisch 0011J:00 con viertal
hogepartijfunctlaaarlasea bevonden; enkele endere
telden zelfs eee vice-minister onder haar ledea.
Opgemerkt kon werden dat de P11901091 sedert medio
december weer pogiagea la het werk stellen oa het
verstoorde coataet met Dederlondee relaties te herstellen.
In verste erfode repetrleerden drie Ruselsehe
vrouwen en vier 4esinaen neer de :towjet ■Unie; twee reeds
naar 4 uslaa4 ge;m1 :.;reerde gezinnen keerden Seer Nederlaad terug. Bittere teleurstelling bij hua ondervindingen in het beloofde ltind in hier wel het hoofdmotief
geweest.
rn, eame,awerklag met diverse ba ltealandee
dienateu *erd het onderzoek v , ortgezet naar personea
die in de jaren van 1930 tot 4.940 door de uesische
ialichtlagendienstea hier te lande zijn gebruikt en
eventueel n* oog benaderbaar zouden kunden zijn voor
het geven van inlichtingen omtrent toendertijd gevolgde
metnadea. Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden
met de moiolljkheld, dat zij ook nu nog een pl.sets is
in een Russisch netwerk van inlichtingenactivitelt.

Uit het verhoor van een vijftal te Rotterdam
aangenoudea Griekse zeelieden bleek, dot betrokkenen
leden waren van de ;;rlekse communi.ltieche zeeliedenorganiatie 0.'7 .11.0., en dat zij nauw contact onderhielden met andere leden van deze argaalatle te Antwerpen,
Cardiff en aambei/ma -

Rotterdam :leemt ia het 0.i£.11.0.-aetwerk een belene

rijke plaat* in en bij het verkeer vele deze 0.%.
moet steeds rekening worden gehouden, dat door h«
verzamelde gegevens via de 0.i;.R.O. vestiging in Polen
hun weg sullen vinden nar de ~en. 74 was het althaa
november 1956.
onder de om itandigheden

1~
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Ook in het afgelopen half jaar gat de "P.AUIMMNAB L7D30_:.IA" van communistische activiteit onder
de IndonesiZre hier te lande blijk.
Raar tijdschrift "Indonesie Merdeka" verscheen
regelmatig. Jaernmaat werden geregeld bijeenkomsten
gehouden. Op een dier bijeenkomsten 14 besloten
ook in de landen buiten gederland waar Indonesars
studeren afdelingen van de P.I. op te richten.
Net de verspreiding van "Indonesia Merdeka" onder
de Indonesisch. studenten In het buitenland zal

waarschijnlijk binnenkort een aanvang werden gemaakt.
De zetel van de nationalietische Indonealsche
studentenvereniging "riArhATII2T PlIgeDJAU
werd verplaatst van Rotterdam naar Amsterdam. De
aleuwe voorzitter en een bestuurslid zijn communistisch gezind. Vele leden vrezen, dat deze proberen
ia communistisch vaarwater te
sullen de
loodeen* In dit verband le vermeldenswaard, dat de
redactie ven "GAA4A", het tijdschrift der
In oktober J.1. besloot eentact te gaan onderhouden
net andere Aa'Annale en iateraationale studentenor
gealgiatie2, ea-roader de "International Uurion of
ttudeate te Praag.
/!le reactie op de toenemende communietisehe
betuvloeding der Indonesare hier Ie lande heeft de
,odedienetige Vereniging " ,"..NEUMPULAN Mar een
zuiveringsonderzoek la eigen gelederen gehouden. Al
haar leden moesten n.l. opgeven of zij al dan niet
tevens lid waren van met name genoemde Indonesische
-

commune etische verenig een. De uitslag van het
onderzoek was voor de P,:~MVULAN If's1JAM" zier

gunstig.
Onder de .il.mbonezen in Nederland bleef verdeeldheid keerwen. Net C.R.A.9,„ eertljde een grote
organisatie, is in 3 groapen uiteengevallen. Pogingen
van een leider van 14n dier groepen dor r middel van
een fusie met andere Amboneee verenigingen tot tin
grote organisatie te geraken hebben geen resultaat
gehad* Bet bestuur van de grootste vereniging van
Ambonezen, de 3.P.R.M.3., te reeds geruime tijd
demiselonair. Door gebrek den belangstelling der
leden voor uitgeschreven vergaderingen is hotte*
nog toe niet gelukt een nieuw bestuur te krijgen.
De z.g. R.M.go-regeriag te Rotterdam zette
haar activiteit v)or de A ►bonese vrijheidsstrijd
onvermoeibaar voort. Onk met organisaties in het

buitenland werd te dien einde contact onderhouden.

Bij dit streven speelde de uitgave van in het Nederlands, ilgels ca Indonesisch gestelde tijdschriften
een belangrijke rol.
De belangstelling der Ambonezen voor terugkeer
neer indompel* was uiterst gering.

Ia Nederland verblijven 4. 1200 Chinezen afkon.
»tig uit China, alsmede een iets kleinere groep
afkomstig uit Indones14 die de Indoaesische nationa..
litelt bezit (hieronder bevinden zich ongeveer 500
studenten).
Van de activiteit van de zijde van de Chinese
vertegenwoordiging hier te lande is ook in de afge..
lopen maanden sen drieledig doel gebleken, al.:
14. het verenigen van alle in China geborenen in een
algemene vereniging als middel om hen te winnen
Voor de Chinese volksrepubliek.
het recruteren voor China ma afgestudeerde technici onder de Chinezen uit Indonesii.
2. het scheppen van een welwillende sfeer in Neder..

laad voor het nieuwe China.

De pogingen om te komen tot een Chinese algemene
vereniging hebben tot dusverre nog geen succes opge...
levend.
De propaganda onder de Chinezen uit Indonesii
om in China een bestaan te zoeken heeft als resultaat

gehad dat een zestal academici vanuit Nederland naar
China zijn vertrokken.
Net derde doel werd geillustreerd o.a. door de
volgende manifestaties: het houden van een tentoon.
stelling van Chinees kunstnijverheid (museum van
Laad en Volkenkunde te Rotterdam); het optreden van

een Chinees varibtftgezelschap; het houden van Chinese
boekenweken; de oprichting van een Chinese kring
voor de vertoaing van Chinese films; de verspreiding
van fraai geillustreerde Chinese tijdschriften.
De activiteit van de zijde van Chinese communis..
tische vert4.genwoordiging heeft blijkbaar ook enige
bedrijvigheid gewekt in het kamp van de aanhangers
van Chiang gal "hek. lo werd bij de gelegenheid van

de verje rdag van de generalissimus een represedaat
van deze groep afgevaardigd om te Taiwan namens de
Benelum..Chinezen een geschenk aan te bieden.

~Ma
De activiteiten van ""JIJ: EIWU SANIE" en "ONS
SURINAME" (Verenigingen van Surinamers. ia Nederland)

in verslagperiode waren van weinig betekenis. Opgemerkt werd, dat "WI.Ig BEG/Z SANIB" nauwe relaties
onderhoudt met de gelijknamige vereniging in Suriname.

490WONIS en

wou»

Nog steeds blijken pogingen in het werk toi:order
gesteld om goederen, die op de z.g. embargolijet
voorkomen, in het westen aan te kopen om naar achter
het Ijzeren Gordijn te voeren, vooral van tost-muiten
zijde.
-8-

Spectaculair was in dit verband het in juli 1956
aan de ketting leggen ven de kustvaarder "P"aANLIT",

die met een lading in Nederland ~gekocht nikkelaf

■

val op het punt stond naar Oost-Dultsland te vertrekken,. Bij de ":%AttY,T"..affaire bleek een Nederlander
betrokken te zijn, van wie bij onze dienst bekend
was, dat hij een ezenplaar van het nieuwe model
NATZ1-geweer ter beschikUng van een aosteuropees
land had trachten te stellen« Dit land wee nal.
bereid een grote transactie in boter af te sluiten,
mits behalve de boter asvena een NATO-geweer geleverd
werd. Ziet onderzo0 van -deze zaak, dat ingesteld
wordt tezamen met onze zusterdiensten, is nog niet
baindigd.
Mame' ook Qoetduitae overheidsinstellingen
contracten afsluiten, die in het westen het daglicht
niet mogen zien, worden de meeste dier handelscon.
traetea afgesloten door eeedasoverheideinatellingen,
11,r:ervan de leiding in handen ia van de Oostduits*
con~letische partij. Voor de financiering wordt
gebruik gemaakt van enkele banken en handelsonder~
dingen, wa4r Oogst-Duitsland over aanzienlijke tegoeden beschikt. Naar aanleiding van een bericht
dat het nmt ven voor Oost-Duits.'-"
land werkzame handelsondernemingen ook gebruikt
wordt voor de financiering van eonnunietleche activiteiten in de betrokken landen en voor het verzamelen
van inlichtingen op econoniach en politiek gebied
is een onderzoek gaande naar de Neeerlandse i ►stellingen, waarvan gebleken ia, dat zij bij de hierboven
geweende transacties betrokken zijn.
In de tweede helft van 1956 bereikten onze
dienst vele berichten over voorgenomen transacties
in wapens, vermoedelijk bestemd voor landen om de
Viddellandee "sie. Mogelijk tengevolge van de snelle
loop der gebeurtenlasen aldeer moet worden aangenomen
dat de noeste zaken geen doorgang hadden.
De C.P.1i.a3tichting Uitgeverij Boekhandel
.
:=US
heeft zich ontwikkeld tot de belangrijkst*
Zi0;,

westelijke boekhandel voor de communistische landen.

Gebleken is, dat de buitenlandse handel van dit
bedrijf, de import en export en' de transitohandel,
het meest tot zijn bloei en bestaansmogelijkheid
heeft bijgedragen.
Belangrijke faciliteiten worden door de betrdk«.

ken landen verleend in de vorm van grote afnemerskredieten, vooruitbetalingen, uiterst lage factuurprijzen, commissiezendingen en overdadig ruim ►
onkostenvergoedingen voor verleende diensten en gemaakte reclame.

es - 4
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In bovenvermelde periode werd •regelmatig sandadht
besteed . ean in Nederlend werkende clandestiene radio« ,

zonder*. Ut van desa, - voor oateel,,- en reclame-40.1*ln'.
deu gebruikte * zenden, konden door de Bijzondere Radio-

dienst der P.t.1'. werden opgespoord en in beslag genoneni
In geen der gevallen varen politieke beweegredenen in
hee epel.
Met de ArecteUx~eraal voor Openbare orde en
heett een besp•ekline plttuts gehad over de
beveiliging van gerubriceerde ?egevene in verband met
de verstreJ:king van noodzhkeli jke• informatiee aan lager.
publiekrechtelijke organen. 41s resultaat van dit onder•.

houd werd een analymi van de met de bevelliginJ oasen.

hangende problemen toegezegd.
Besprekingen bij een aantal Rode Colleges van Staat
hebben tot de conclusie geleid dat bij deze C011eges
geen of nagenoeg geen gerubriceerde overheid:e...gegevens
aanwezig zijn * zodat voorshands geen aanleiding bestaat
voor het volgen van een bevelligingsprocedure , bij deze

College».

us beveiligintt tegen E»botage van een bel ngrijk
aantal bedrijven warmelde uit hoofd. van kun vit ^e
beleng reeds jaren contact werd onderhouden vond geregeld voortgenëi, hoewel verweekt mug worden d::,t de aanwij.
eiram van sleutelpunten tot de onderwerpen nel behoren *
L,ndacht zullen hebben van de ,kfdelleig Inwendig.die
Vellightil zullen - zols terzake uog geen bealiasing
is genomen - de vorderingen op het gebied der preventieve beveiliging Un gevolg vna de activiteiten Veil de
::lenst •thrAnkelijk blijven via het Inzicht* dat de
directies van de betrokken bedrijven omtrent het belang
van deze beveiliging hebben. diermede rekening houdende
kunnen de resultaten niet oniunrItig worden. ,Benoemd. set
was in het algemeen ~lijk een redelijke zin voor
veilising aan te kweken en dc. - rmede overeenkon3tige

maetrezelen bij de bedrijven te effectueren.
Nabegindiging van de besprekingen Met de voornaamst
nutsbedrijven In de pravincle Noord-Brabant is een
repoort over de stand der beveiliging tegen sabotage
opgesteld * Jat flora toeffl3zondeu aan de Commissaris der
Xoningin lu die provincie tenoinJe een voortgaande
beveiliging, zoveel mogelijk te 8timuleren. Set streven
ie er daarbij op geFicat, dat JJQk de Voornaamste Autobedrijven een beveiliginga.4an wor.lt opgesteld.

la &feluiting van de oe zoeken verband houdende
act de voor Ie provincie .eAnad gemaakte analyse vaat de
beveiliging ler nutsbedrijven werd door de afdeling
voor da haotlen vena Jo bedrijven en hun naaste
£e1e4erkers een lezing t;enoudeu over de strz,tegle en
v.J,n het conaunisme * :,erbij ook de belanghebbend
politie-functionarissen waiwezi4 v;aren.
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e* activiteit met betrekking tot de beveili
**geil spionage van de bij het particulier* bedrillne.›
ven geplaatste geclassificeerde regeringeopdrachten
ntrekte zich uit over eren aanzienlijk aantal bedrijven.
In een geringer aNital gavialen, wa,rbij alleen ongeclassifieeerde opdrachtea werden uitgevoerd - met name
bij bedrijven die ingeschakeld werden bij de aanmaak
van munitie, wapens eau springetoffeu « werd d* arndacht
gericht op maatregelen voor beveiliging tegee sabotage.
Indien daartoe aauleidiag bestond werd na beeindiging
van een regeringeopdrecht met het betrok4en bedrijf
overeengekomen dat net oevelligingecontact ook verder
40U worden onderaouden t zulks ia verband met de moge•
lijke wederiascuakeling voor regeringeopdracht*a.
Hoofdzakelijk als c:evolg van door het Arectorata
Materieel Landmacht nod12- geachte maatregelen werd tem
~Uien van een 20eta1 werknemers wier politieke ante. ,
zijn dat hun alnwezigheid in
cedntvair
het bedrijf geacht werd een veiligheidsrisico op te
leveren door de directie van de'.artillerie Inrichtingen
bij het dewestelijk Arbeidsbureau een verzoek ingediend
tot ontheffing van art. G lid 1 van het Bas ik 1:411 en
ander heeft tot gevolg swahul dat eual een 7.481 werknemers antslzg werd verleend. te* aanzie* von een aan.
tel audere ;;evallen werd nog geen beelissiag genomen.
Aangezien te hoge rubricering van een regerin~
opdracht zowel nadelig ie vuor de beveiliging zelf
als voor een vlotte en efficiiinte gang van zaten bij
de uitvoering van de opdracht werd in het verleden
reeds bij herhaling bij de Koninklijke Luchtmacht
aanc,drongen op herziening van de classificatie van de
en Yokker geplaatste opdrachteni
door haar bij de
Dit heeft er tenslotte toe geleid, dat de classificatie
tea behoeve van de Kon.Luohtmecht
vgnl de door de
verrichtte werkzaanheden (heb z.g. rurmaproject) werd
verlaagg van 'geheim" tot "vertrouwelijk" en dat de
classificatie van een aantal gegevene *A werkzaamheden
verband houdende met de bouw ven HunterstraAjagers
bij Fokker werd verlaagd van "vertrouwelijk" tot "dien*
geheim". 1en en ander had in beide gevallea een vereen«

vdudigiag van het beveil4gingsvateen tot gevolg.
Teneinde de verkrijging van voor het Techniach
Centrum Luchtverdediging (T.O.L.) belangrijke gegevens
Air Force niet te vertragen werd het Asate
van de T..

oefenas Military Intelligence Control Committee op
voorstel van da ,Imerikeanee vertegenwoordiger van het
U.3.Jvisory Jomanil bij het P.C.L. tijdens haar bezoek aan het
uitvoerig ingelicht omtrent de
werkwijze welke bij de B.V.14 wordt gevolgd bij de
uitvoering vara` h r beveiliging:naak ten aanzien van
dergelijke objecten.

Ret Committee deed ne afloop blijken

van zijn bijzoae ,
dertvednheidomtreadoatv geauitenztigen.

5:nkele beveiligde bedrijver -eerden middels
penetratleoefeniagen op de proef geeteld e waarbij
kwam vast te stan, dat het personeel voldoende
paraatheid weet op te brengen Om dearaan weeretand te
bieden. Aan bevelligingeambtenarea van de deoartemene ,

tenva>lgmbsurwedtijnklarues.

tienre bezoeken ach een aantal bete rijke beveiligde
particuliere- en staatsbedrijven la dea laude de gele..
jembeld geaevaa om keinil; te ~ken met :10 bevelliginge•
problemen buiten le departementale sfeer.
12en tweetal hoofdambtenaren bracht een kort

bezoek aan het hoofdkwartier van de ;Ingebed Atonale

2aorgy AuthOritY (A.1<-.A.) te Londen teneinde zich
neder op de hoogte te °tellen van de bevelligingsvreer
stukken op het gebied ven het wetenschappelijk onder ,
zoekmtbr;lag.deko-nrimahue
bracht in aansluiting dbwroo eea bezoek aan het
atoomeatrum te darwell,
Bet ia nog niet luidelijk of en in welke mate
het leector Centrum Nederland de beschikking zal krikje
gen over P,merikn.suse gtelt.ieelficeerde gegevene. Indien
de oulangs geubllceei.de ultspra!lea van tmerikeanee,
1:;aaadese en ikselse autoriteiten over de declaesifice.tie van ;..rote noeveelhe.len gecement, welke ter beschik.
bewaarheid zulking va dorden zullen worden
lea wordea ze:J, dit onetwijfeld een vergemakkelijking
beteVeaen van de Nedeilaadee oaderzoeklageoersweehe..
daa ten i_yivUge hebben dat de bemoeienis
den. )- 1«t.
ven deze A.enst met de pers; nele ssn materiele
welke hoofdzakelijk in voortgaliglas ven het
i ► de U.I.t. geilste
ult.de hoor de
garatiee een min;ler 3trlagent karakter zal krijgen.
B ea a ,..z het eind vaa het jer geconstateerde verslechtering van, de internationale veraoadingen gaf
~leiding á* noodza &t vaan de toepaste/at van het
ambtenereaverbod dog doew in het licht te etellen,
speednel met het oog op de uanwezigheld van voor deze
maiAIegel ia nmerklatt komende personen op kmittebare
plgataea in vitale bodrijven van openbaar belang
4ï: erdoor de functioaerin van deze bedrijven ouder
elle onetendighekien niet free,:,rborgd zou kunnen zijn.
hij beschikking ven, de ViainterePresident, Minisrkk. J.J. 4542/22 Geheim d.d.
ter van tlgemene
meert
1956
wersi
de
.rdelin
Immeadige Veiligheid
1..
A
9
5e
(deling
van
de
commissie 41gemena
(4./.1f.) ,
Net
Verdediciagevoorberelding
besteaa veemm deze ardella bleef it'or As:~ ongepu-.
bliceerd.
SehlAve in de arm': ellag zelve ie de Dienst ook la
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enkele oeftgreepen van de afdeling vertegenwoordigd
o.a. ie die voor Beveiligine 314outelpunten en Voorbereiding Censuur.
de taak van de eerstgenoemde werkgroep zei voor de
Disrist medebrengen dat ontwerpen wallen ~ten werden
gemaakt op het stuk van de beveiliging van de flectriciteitsbedrijven, zeehavens, spoorwagen en telecommunicatie.
De bevelIigingsdlennen ten shasieg van de eloctriol•
teitsbedrijven en de spoorwegen werden goedgekeurd»

Voor de spoorwegen aal de uitwerking ter hand worden
genomen door de oevelligingeefdeling van de Spoorwegen
zelf uiteraard voorzover nodig met gebrulkmakIng van
adviezen van de da.d., die deetijda nok de totstandko.ming van deze afdeling heeft bevorderd. Voor de electri.
citeltsbedrijven zal de Aenst echter bevelligingsanaljnes voor de productie- en/of distributiebedrijven
moeten opstellen, wa-rmede inmiddels een aanvang werd

gemaakt.
Met die bedrijven bij welke in bat belang van de
beveiliging funationariseen belast werden set werkzaamheden ten behoeve ven deze uienrit, werd een overeenkomst
getto `fan ter toepasding van de sinds 1 januari 1956
van kracht zijnde regeling betreffende bet gebruik van
oude gegevens. ad gevolj hiervan kunnen derhalve ook
bij bedoelde bedrijven bij beoordeling van iemands
politidk3 betrouwbaarheid deze oude gegevene slechte in
geval van onderzoeken naar aleutelfunctionarieson in
het geding dorden webracht.

PkgrEMW4
Aan de bestaande verbindingen met de overeenkomstige
buitenlandse waterdiensten werd in versi= gperiode een
nieuwe verbinding toe'evoegd, namelijk de buxemburgee
zusterdienet, met welke dienst overigens voordien uitataerd reeds contact beetona, oor: proakelijk ia (esters.
Unie, later in NAVO verbaal,.litermede ie het e‘mtal len.
den weermede verbinding vordt ondernouden ~togen tot
16.
Ven de zusterdieneten werden lu 1956 1* totaal ruim

redporten, inlichtingen en vee zoeken om inlichtingen
ontvangen, terwijl esa deze dies:uiten, in »taal ruim
brieven uitgingen.
Ann de bestaande redlove.rbindingen met Beigi;,
iJraakrijk, 'talig en 2enemerken werd een radioverbinding
met Griekealand . toagevoegd, waarvan terstond een nuttig
gebruik kon worden ;3eneakt toen in de ~den september
tot eau met december J.1. opnieuw te Rotterdam activiteit
van leden behorende tot de .:}riekee communidtiocne
zeelledienorgenieutie (o. ,aso.) kon worden geconeteteerd.
Met de »uit** zdntordienst ie overleg gaande os
eveneens een radioverbinding in het leven te roepen.
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Bet aantal visumaaavragen van persomen uit landen
achter het Meren Gordijn, belroeg in hfft afgelopen
waaromtrent inlichtingen werden
jaar bijne
.wigeeld met ~aas,i:mleisehe en Franae zusterdiensten.
In november j.1. vond de nelfjaarlijkle veranda..
ring plaats ven het ":7, pecial Committee" van de ITVO,
bestaande alt vertegenegrdigers van de veiligheidsdiensten ven de bij ut XAVO sloagesleten landen. Het
belan4rijkst* '?watt ',NA de gejende vorm4e het onderwerp
",,:Akergeacj olenalag in the eaurity field", v4.arontrent
het k;omiti; een uitvoerig ra. peet
1J,,,r de ;130/01‘a.ri4
was o ► atell„ wa,rin le vo)riesige "reluirements from
eiuil euthoritiee of it rOv 1 van 'AAPIt. wares opgenomen
en-we-3rin verder de Comittin in Je RAI) aa han taken
vermeld waren, die op het terrein van de ~eerlijke
caergency elecnnine" werkzaam zijn. Na uitvoerige bereedelaging over de vrees bleek de meerderheid van bat
Gomit4 van oordeel, dat het verstandiger waas deze nero»
gelegenheid nader t* bestuderen, totdat da definitieve
re,inirements" van Alk.71:; zijn ontvangen.
.dijdragon zijd geleveri voor de samenstelling
door de secretaris van het ,-pecial Oommittee veda leng
,zauere r4:,;orten welke bwntemd zijn or zullen worden
voor asma ndelint; door de Wi/j-raad o.a.:
een rappor ,L. over de 'Verieus forens IA whieh the thrgat
to aecnrity saj &rine la /ar", een rapport over de
rty k;engrese of the
:Jeperce.s.‘ion.› of the f_.ta
annex een overzicht
oa the 11,-ztion41
v:Ja de gebeurdvan de "repercansions" ne , r
tenissen in olela en dongerije; een rapport over de
',ecarity aspects of tee exchange of visite between
S. TO coantriee end the lioviet bloc".
Cp de eerstvolgende vergedering, die IA mei a.$.
zal worden eehoaden zullen de deor lederland reeds
Ingeleide onJerwerpen "netten to oe taken in respect
of loondille diplowttie missione in the *vent of war"
*a elaemwerking van de in ent...;uropa beAt•aande spoor..
~eolitiekorosen o2 veIllheldssabled vertier in bedegenen WOrdell.
ec
-

D. exploitatie van kadevaas ten behoeve ~de
Informatie van werknemers- gu werkgeversorganisaties
kwam doar le .e,chokkende politieke sebeurtenissen van
begin november voor nnverwchte problemen te staan.
-e -eerste indruk was dat voer ekt 4e alarmen* voorlig!».
de
tint betreft de taak overbodig leek :als gevolg
el ne publieke reactie. ..erehmallt waren de communis•
ten zozeer in het defensief t;-Arongan, dat er van
activiteit ten opzichte van de bonn fide organisaties
nizt veel viel war te nemen.
liet ',Auarde niet lung of herstel kwam in de coca.
evIti3che onederea paard aan een wijziging van
taktiek door een verharde houding.
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Gewezen kon dan ook *orden op voorn tere om de strijd.
ale onvervalste communisten in de bedrljven"Van Onderop" te voeren.
Ia de verkiezingen was het neg, dat ieders eetl.
vitelt ven cozmunistiecho zijde zoveel mogelijk bedekt
geleid werd om andersdenkenden ecg voorgal neatral a tot
medewerking aan han.propuelande te brengen of tot over•
neming ven de beweging te brengen. Op dit verschijn.
oei kon herhaaldelijk gewezen worden om de bona tido
organisatied hierop opmerkzem te maken. Op het terrein van het bedrijfsleven walgde de S.V.:;. hierin hm*
vaste patroon vaa de zogen: and, comitUt ven notie
van gamengde samenstelling"
3alange la een gympt~ waargenomen dat men pogingen 2, 1- doen om tot deze netnode weer terug te keren.
Aangasleen iedere 1 ,Jon§Xwestie voor de communisten een
aanlel.iing is om te trachten k-D tot een loonconflict
la bat bedrijf *en te abwrea lift het van belang de
exploitatie la nauwe ilanduiting te doen houden op ie
boriontgovinge
Maat gebeurde in Uonisarlja gaf ook aan diverse
journalisten aanleiding o tolkene aanvullende•infor-

CePelle
matievrgno sa/tiewrmnvd

Ia overleg net het Hoen. vau de gijkevoorlich.
tinviKilenst konden ook enkele uiteenzettingen op dit
gsbie aïs .:)creorganeu worden aangeboden.. Ook hier
deed zich hlt.totan/ veranderde beeld van het colmu.
nietische otredea aaiden aa leek aanvankelijk elke
voorlichtingstank oierbodig - als gevolg van de algemene
publieke reactie. ffu goskou er kennelijk alles op zet
om do communistisch* gelederen nlultend te houden en
den ta «tammer verharde vorm ie ook hier de noodzaak
van b'lljvande -.;‹aakzaaahbld terugekeerdl de vorm
w-aer.5.4 Je 2a2enwerklag met ;:r....ammers zal kunnen wora* voortgazot ani a4n eau hernieuwde beschouwing
werden onderworpene
,.

0

!WPW,

De renti mecureussom die in de verslagperiode
obouden werden, oven aanleiding * ►* de volgende .
opmerkingen:
11i2121glád2OEIMEELL" die beogen nieuw 110r.ne*"
40 lagere rangen, enigszins
persaai i.

vertrouwd te »aken set .enkele aspecten van het lunch.

tingea- en velligholdsWerk be~ neer vruchten
af te werpen. Net blijkt thans mogelijk personeel dat
geheel vreemd tegenover he% 3.V.D.. ► erk staat ' in
betreV>elijk korte tij3 zoveel inzicht te verschaffen
dat het zich gemakkelijker aanpast. De uitslag van de
*Namens toont ook verbetering; ven do 33 deelnemers
aen een tweetal inleidingscarsuseen voldeden slechts

drie niet eaá de exameneisen.
waarin de grondslagen van
la
D, 10agUrPitel
gli
en
veillheideserk
~den onderwezen
het inlichtingen.*
en waaraan wordt deel ;enomen van b.V.D.-Isijde in hoofd•
zaai door onderzookin&sambteneren en van de zijde veende
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bav eD...verbindiaggen door het personeel dat ast da eigen.
lijk* uitvoering van het Inlichtingea- en velligheldswerk belst is - vertonen voor wat de uitslag der
examens betreft een belaagrijk minder guastig beeld; van
de 39 eandidateu van een tweetal eursuSsen werden er bij
het examen, 11 efgewezen. Met de basiscursus hebben de
decimeters au eenmeal ie meeat* moeite * omdat zij het
omvanerijkst le.
Do specitle cursussen voren een voortzetting van
verscnellende onderdelen van de basiscursus. L:.vn achttal
speciale cursuneen eerjt gejevea; drie cursussen welke
het vezzaaelen van e:egevene tot onderwerp bedden, vier
cursasaea waaria J4 cur , isten vertrouwd gemeakt werden
met net volgen en Sga clarAu;, e~ia de theorie en de
praktijk van de bevoillinL eerj nuit:wezen. 8) Jureisten
aalka deel, ws:areamer 77 e -n4tenet4Idideten die allen.
flalf5,4ea.
Voor al -degeaea .ie la het jee halfjaar van 1956
het B.V..-dieloma beha
vond in de aalzaal een slot.bijeenkalest pleet* welke. aeJe eerd bijjewonal door •rakel*
chefs vaa ie cursisten, Asmede door een aantal B.V.D.fuactioaerlasea.reeede is een gewoonte van enigs jaren
terug aa l
faluitin van :Ier . elijke cursuesea in tien.'
1eer.1/4ijie ven do verteeenwreiers van andere Jastentiee aua Alla of Meer ol"ticieel rarakter te geven ia ere
herstelj.

1,poznarnaq
Vn de zijde vaa
.,1-.~a4t$90
ie, is het sinds
enkele Jr
sebraikeiij de zedewer
van de A.V.D.
te Vr'
vorgaiat.rg.'mr(!uncea dlo ragloal gegeven
eordea veer brleele•s en .. djulantene Deze medewerking
Aordt go,?,eve,11 la e v•n van veorlechting over de B.V.D.,
e»Irleij eciael ,,tnrnt ioua o, de reIntie ttil"
deze laust en le ;:itlmdoatepolitle. Set doel hiervea is
bij het
rsoueel van ue fteisealeolitie niet behorende
tot de
teelijke inilchtlagendeenaten ook een elgemeem
heor13) te kweken veor net inlientingenwerk. Dit zal het
*ork o pletselijk alveag ten goede kuaaea komma in de
eevallen tlat ook op de aedeeerkiag vaa niet."1.1)..»ambteaa.•
rei moet kunnen wordea .,;;eeekere.i.
Op ve!'zoek vaa 12, hiLl;w441e, is dit j ar voor het
cer3t
vauleatlag ~even ten behoeve
Yen aankomende croepecoemendanten.
,

.

liet studiemateriaal bestande uit studie«rapportea
en ultwerklagea vaa Je leerstof (tencili) eist voortdurende vernieleelft -g;, eenvulline la lereerkingon. La de
aisiAopen asaaaea vene deze vernieuwing plaats tori
Jaziell Vall Je meeets eneeteeeen Van het recht, le
saate oa hot 4Xr3)10.:::"
enselretieve techniek.
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es samenstelling van meer agemene studierapporten
waarvoor in de andere aidelingeu temidden van d,
stroom van daolijkee berichtgeving geen tijd wordt
(gevonden * r+ naent deze atdeliag zich tot knar taak.
Ulteraurd gmè4 hiermede zeer veel tijd geweld, die
voor een belangrijk deel ook buiten de kantooruren
meet worden ~to

1,211W-541, ;JOGUlartakil
Het perseneel van deze afdeling kon gedurende
ver el
op sterkte gehouden eorden, niettegewtatade enig» zoor . ezaarderie krachten vertrokken.
Uo kwaliteit van :het 'personeel, lu doorsnede,
er op vooruitgaat, ie echter een grote vraag.
Mita eantel pereoneeleleden nam met succes deel
aJka eurseasen van de Atlant, terwijl enkele ~eren,
zich voorbereiden voor je examen@ ercalefversorging

en middelbaar bestuursambtenaar.
Het aantal geagendeerde stukken vertoonde in
het 20 semester een teruggang tot 22.979 tegen een
aantal van 25.861 in het-le halfjaar van 1956. Gedeeltelijk wordt dit toogaechreveu aan de dit jaar
wel zeer korte decembermuand voor wat betreft het
aantal werkdagen.
Het aantal naelagen in de kartotheek bedroeg .•
not inbegrip van de Aanlag voor intern gebruik -

tegen
sederende het vorige ~eter.
Ook hier valt dun enige teruggang te constateren,
al kan nog eteede gen rokes werden van een bijzonder
intensief gebruik van deze verzameling«
Gedurende bet jaar 1956 werden 53.749-maal
dossiers gelicht, voor intern gebruik.

De gebeurtenissen in lionerije en de gevolgen hier ,• vaa hier te lande veroorzaakten uiteraard een stroom
van berichten. die alle
epoedeleend karakter

~1

droegen, i:ma en ~der kon zot aer veel moeite opgevangen en verwerkt warden.
1"me bibliotheek. werd gedurende het 2. halfjaar
-

1956 verrijkt met 198 nieuwe &aanmeten, waaronder
verschillend* geocheakexemolaren en brodhures.
Ook gedurende ltete htafjaar van 1956 werd bezoek
ontvangen van functionerienen vara een aantal gemeen.
telijke lalichtingendieneten zomede Y*11 de COMMaAdm,
dent'ven de opleidingeschool voor de militair*
inlichtingendienst te Harderwijk, met enige van de
hen toegevoegde leerkrachten. ;- :',0ale gebruikelijk
werd een ezposi gegeven van de werkwijze der centra. ►
le docementatie, waarna een rondleiding door de .JaarVoor in aaanerkleg kozende afdelingen van de Dienst
pleats vond.
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AWM4P 44P10
De personeelssterkte kon in verslagperiode op hot
toegostana aantal van G?7 wordeo gebracht; tegenover
55 alonw eaagestelden (1`7. vrouwen stonden 15 ontalag-,
vz~e4 van wie 8 in verband met huwelijk,
aanvrageu
angeziea Vier aersoneeleleden voor halve dagen werken.
*a er 419/1 11nAurigo zieke is voor wie eau andere
kracht kou worden aangenomen, ','4area er ultimo deoeaber
19% 3 vacture?, welk waren ge ,..iacht voor 1 vertaler,
1 contactaaatenar ca 1 garageknocht,
,Dij de begallag van de toegestane sterkte is
tu voeren plaatsent ale
rekeáláj. echoudea_met 24
gevolg van de gereaneelsgtop. Deze 24 plaatsen waren
vla volGt gedacht:
9 oaderzoeklagsambtenerea, 5 lagere vrouwelijke axaoh.
ten, ;;. vallibeideambtenareu, 2 coatactambtenarea,
1 vertaler, 1 bevelliginsbeambte, 1 modelbaar admialsuratieve kracht, 1 hootleabtenaar in algemene
dienots
o keuze van J :f voerde plaatsen is niet 14 de
eerste plaats bepaald daar de behoefte Win de Dienst,
doch "lieer door de 7„tractlecne mogelijkheden om geschikte
kdraehten, te wervea.
3chalve laar hot algemeen geldende tekort aan
aanbod wordt de werving! voor deze Dienst bemoeilijkt
door: de oadinelijkhelj om advertenties te plaatsen
(behalve bij de aanvulliag voor lager personeel in
welk .2-eval dit dau , nonlem ile5shiedt); bat uitgebreide
ondanks de voorrang welke
antecÏdenteaonderzock, dat
lafrasa wordt gegeven - aog zo dan; duurt, dat geschikt
te aollisitaatea laaillels 1;oma reeas elders zijn ge••
;laatst; ces terughoudeadheid vaor het specialistische
rk bij de :least w2ervan eea vermindering van kans
am esa Do baast eveatueel elders te kannen vervolgen
wordt verwacht.
Om de aanvullin vaa typietes te bevorderen wori•
don aZL.1 d:rvoor ia aaamerkiwg, komende sollicitanten
ouder bepaalde voarwaarien kolteloosgedurende de
diaasttiffleea opleidiag vaa drie maanden bij het
Instituut 2choevers 0:levaa.
Gealigdea voor da runctie vaa oaderzookingeambte.
vaar zijn hoofdzaelijk ,: : e ogen uit de gemeente polig
korpsen, * de KijksQolitie aa le Koninklijke Mareadaussel
ia melk* kor2.sea het begt-n en de taak van de dienst
alg gevolg vaa de aai4a2awerkia4 met deze korpsen in
is.
m ,:;., erdere of mindere a ,,,te
e ladrak le tokragen, dat bet merendeel dezer
geeelliciteerd, aangelokt door de
:esadlgdea
áci lz,ftre 3ftleriwpin ea - niet uit belangstelliag voor de
noest woorden, afgeeegene van de least. -Laleireer
,

-

~ o- at zij ni0; vaideuea eau de eisen welke de
isnat wat ;.4* oaje12:oekingsambtenarea neet stellen,
zowel met betrakkint:f. tot e tatecedenten als de cagaak
teerton, terwijl een vijftal sanoadaten niet mediaah ie
goedgekeursj. leasiotte ~st de aaatreAciag uit deze
kerpsen nog zeer wor•ea beperkt, omdat uit die korpsen
bezwaren
-18-
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rezen wegens bestaande perseneeletekorten.
Bij wijze vag proef In begonnen om bij de vervulling van vacature=s zoveel mogelijk jongere krachten
dan te trekken, met de bedoeling om hen een stage
te laten doorlopen in de verschillende afdelingen; aan
van de daarbij opgedaan ervaring sal eerst
de
werden bepaald voor de ~valling van welk soort
eenwerk
bijzet
systeem zal omdat
zij het meest geschikt zijn.
der strenge selectie bij de aanneming eisen,
de betrokkenen nog voordat nwer hun geschiktheid tal
kunnen werden beslist ~shaken temelijk uitgebreide
kennis van de i)ienst sullen komen te beschikken.
Gebleken is dat de Gespannen politieke sitnatie
in de novemberdagen zijn uitwerking op het personeel
niet heeft gemist. Dit is onder meer tot uiting gekomen
bij gesprekken met lager vrouwelijk persOneel, dat in
met ontslag
de maanden december 1.956 en januari 1957
vertrok na sollicitatie» naar een plaste bij in hun
ogen minder politieke instanties.
Behalve met de Rijkspeychologische Dienst ia ook
met de Rijksgeneeskundige dienst een nauw samenwerkine
onderhouden, welke voornamelijk in ontstaan door wei..
lijkheden welke zich in enkele gevallen op psychisch
span.
terrein voordeden, wuarechijallaten gevolge
ondervond**.
Dingen bij de uitoefening van hdKfunetie
De Commissie van Overleg is in 1956 door verschil.
mei geformeerd
lende omstandigheden (zij was pas LA
waarna el spoedig de vecanti~riode aanbrak) slechts
'Arl
tweemaal officriel in vaags -lering bljeen geweest,
zijn /meerdere malen informele besprekingen gevoerd
tussen het Boord Algemene Zaken en enkele vertenenwoor
digera uit de commissie over hangend* onderwerpen.
Besproken zijn onder andere de inpassingsnormen
ctamb
voor de nieuwe rangen technisch aosietent, contak B ent
A, B en C, inspecteur en B, instructeur
naar
G, Verder de toepassing van het aeliOesluit 1956 op de
ondersoekingsembtenaren en enkele groepen contmotambte
van de onderzon
~fa, da criteria voor de bevordering
bekingsembtenaar B tot ondersoekingsembtenner 4, de
wat
betreft
B.Y.D.-ambtetiaar voor

~A

Dit

:

,

lmmering
voor een
e
het gebruik van een verdediger bij de oplegging van
disciplinaire ~effen. de bezoldiging van de anbtenaa
De behandeling van
C le klse,
leidde tot een concreet voorstel aaa het
as
Departe ment, waarop reeds een gunstige beslissing war
verkregen.
uitgebreid onderwerp betreffende de

Sent neer
saleriáring ~het middelbaar adainietratief personei
'is nog in nader beraad gebleven.
in de korte duur van dit officieel erkende overla
r
is wel reeds komen vast te staan, dat daarmede seerber
tijdrovende voorbesprekingen en schriftelijk* voo
dingen gemoeid zijn, welke een behoorlijke belasting

vormen voor het aan de afdeling verbonden personeel.
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do amidige bezetting dit aal
ook
de
vraag
of
Beat
is dan
kunnen
bolwerken, aaageziea nog vele vramptukkan voor
behandaling zija sanbanglg gemaakt of da4rtoe zija aanm
gekoudigd, Ook overigens onderviadt dl bezetting van de
afdeling personale zakea de druk vaa telkens optredend*
salariaberaleningen. VeUlgbaideoverwaglageu babbea tot
de beslissiag galeid om da administratie voor andere
immt uatIes bv. de 'easioeuraad
la eigea
bamd te houden.
itweiag
rk van deze maatregel
verdere
u
do
Ook dit zal bij
meer werk levereae
vetA di versnigingea van
eeakomstan van di leden

Bij
ambtenaren
sijs Maag d tor voorberaidiag van de verklegers in januari 1957.
vertagenwoordi
YOLA
ziag
asja voltoolIng
amdigheden
Bet aieuwe kantoorgebouw begiat
ateraa
oostgeseea
hied
ta vaderen* &ij bat dat loor onvoorsia
zal
bat betrekkaa ervaa enkele wekea l
dra waarop was gerekamd•
lasebralkumaing in de
Vorwaoht mag wordeai dat de
vaa april ...si'
zeidalabtaviaden.
voor
bouw ia omlaag» lagosteld
a aelft
im aaebtbewakiag
voorzlesingea ho bbel
aa
nk
ele
techische
to gaan tot ultbreidia
De uitvoering van e
toe over
n
bet noodzakelijk
der bewakIng overdag.

