De Directeur van het Seourity Bureau van de HAVO bracht
een kort bezoek, waarbij het Cosmie archief van Buitenlandse
Zaken werd geinspekteerd en een informatief bezoek gebracht
werd aan het Shape Air Defense Teehnioal Centre» Hadian heb*
ben nog een tweetal officieren van de contra-inlichtingen
staf van Shape een oriënterend bezoek aan de B»V»D» en even*
genoemd Centrum gebracht»
Verder werden ontvangen het hoofd van de kortgeleden
zelfstandig geworden Luxemburgse Inlichtingendienst ea het
hoofd van de Zwitserse Federale Politie» In het programma
voor een tweetal hogere ambtenaren van het Bundesainiaterium
des Innera en van het Ministerium des Inners van Mordrhèinffestfalen, die een bezoek aan Nederland brachten voor bestu*
dering van de politieorganisatie hier te lande, werd ook ee:
bezoek aan de dienst ingelast, waarbij uiteenzettingen gegeven werden over de taak en de verhoudingen tot de organen vai
politie.
De nodige voorlichting werd ook nog gegeven aan een instructeur -AH de afdeling Opleiding van het Bundesamt fur
Verfassuagssehutz te Keulen»
Heelsumaonferentief» In september werden de gebruikelijke Heelsumcoaferenties gehouden»
Aan de eerste werd deelgenomen door leidende functionarisoen van Rijks» en Gemeente Politie alsmede door Cfficierei
van de inlichtingendiensten van de Strijdkrachten en ambten»
ren van het Kabinet van de Commissarissen der Koningin van
een tweetal provincies»
Aan de tweede werd deelgenomen door de bevelligingsinspekteurs van de grootste bedrijven, beveiligingsfunctionarissen van een aantal kleinere bedrijven en instellingen en
door enkele beveiligingsambtenaren van departementen.
De voor beide categorieën behandelde onderwerpen hadden
betrekking op het communisme en op spionage»
(C.O.BVO.Ü Deze Commissie is destijds door de Dienstleiding
ingesteld met als taakt het beramen van maatregelen voor een
goede functionering van de B,V.D. ingeval van oorlog of oorlogsgevaar»
Zij was sedert 1956 niet meer bijeengekomen, maar heeft
ia verslagperiode haar werkzaamheden kunnen hervatten, nadat
de beschikking was verkregen over enkele principiële uitspraomtrent de positie van de dienst in oorlogstijd» Ook de verhuizing van de Dienst naar een nieuw modern gebouw gaf een

.a .

geheel aad«r aapekt aan de in behandeling genomen vraagstukken, bijv* op bat gebied van do verbindingen on do Bedrijfszelfbescherming. Tonalotto diondo t» worden gewacht tot do
B.V.A., dio als secretarie fungeert, ingewerkt «as*
^t farennenwe rlre« r wan A»

_
_
Do noofdambteaaar van deze Dienst, die
namena hot Departement van Binnonlandao Zaken zitting hooft
in dono Comaiaeie, vooado regelmatig do bijeenkomsten bij,
wolko thana nog oagovoor on do aoa weken plaats vindon» Do
afdaling 0*0. on V, wordt geïnformeerd go hou don door t oomonding van do agonda on do of fioiolo vorolagon van do vergaderingen.
Omtrent do door do Conaiaaio ia 1960 ontwikkoldo aetivitoit word ook bij af condor lijk schrijven rapport uitgo bracht.
Soa bo langrijk punt voor do Dioaat waa do rogoliag van
do doolaomiag aan hot vrijo vorkoor ia do Boaolnx door goao*
oroditoordo IJ.a, diploma ton. Op basis van hot rooiproeitoitobogiasol ia thana oon voor allo drio laadon goldonde uniformo
«ottorogoling opgostold, wolko binnenkort bij circulaire aan
do betreffende diplovatioko missies bekend sal worden goaaakt<
Nederland had roedo oon dergelijke rogoliag, welke nu
voor de drie landen gelijk getrokken Bal worden* De geaanenlijko regeling, wolko allooa zal golden voor do lodon van do
Russische en Rooooenae vertegenwoordigingen, met voor Neder*
land do uitbreiding tot hot Chinese diplomatiek personeel, is
oon klein winstpunt op hot gebied van de overigens ook voor
do W «Q .landen en hun vertegenwoordigers geldend geworden liberalisatie van het personenverkeer binnen de Beneluxgrenson*

PO CPU.
Internationale bileenkoaat. Do maiagsvorsohiUoa tussen
de eooMuaistisohe partijen Van de Sowjet-ünie on China hebben
op alle eoauttttiatisoho partijen een diepe indruk genaakt. Hot
lijkt waarsohijnlijk dat do in november te Moskou gehouden
eoaferontie een verdere stap is geweest in do decentralisatie
van het eoaauniaae* Welke pluriformiteit daaruit op den duur
cal voortkomen is nog niet te voorspellen» Voorshands kan
worden gerekend op een versterking van do regionale contacten
tussen de partijen* 3owel over de gehouden bijeenkomst als
over de houding Van de CPM-delegatie worden goede informaties
verkregen, die aan binnon- en buitenlandse relaties werden
verstrekt»
Ia juli 1960 voltooide do eerste groep van vier Nederlandse ooseuiaisten hun politieke scholing aaa do Hogere Partijsohool ia Moskou. Zij werden sindsdien in de partij aan
hot werk gezet. Inmiddels vertrokken vijf anderen voor een
soortgelijke scholing van oon jaar.
Door verdere uitbreiding met enkele hoogwaardige bronnen
kon de ontwikkeling in de leiding van do CPN boter worden gevolgd. Dit geldt in hot bijzonder voor de plannen van do par-
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tij op het gebied van de vakbeweging. Door de voortgezette
vering van eoaaunisten uit het MTV

ia
de verwarring en ontbinding in het comsuniatiseh kaap verder
voortgeaohreden. De nieuwe bronnen hebben veel tijd en aandacht gevraagd aowel van de acquisitie als van de bewerking»
De ABJV-groep van J personen die gedurende 1 jaar politiek werd geschoold aan de Wilhalv Pieok Sehule in O.-Duitsland keerde kort voor Keratais terug» Dete ooholing wordt ae
een nieuwe groep in 19&1 voortgeset. De activiteiten van het
JUIJV werden ia hoofdsaak gericht op anti-atoombonaoties. Dit
zelfde kan geoogd worden van allerlei
______
ties* De CPN «telt aan allen de Engeloe aituatie ten voörbee
waarin de Laboor Party "gedwongen" werd om sich van de atoom
bewapening af te keren*
De SlIP onderhoudt steeds intensievere oontaoten met
Joegoslavische instanties* Zowel met de Joegoslavische verte
geawoordiging hier te lande ala net functionarissen in Joego
slaviê werden een aantal gesprekken gevoerd»
Onder invloed hiervan is te verwachten dat het uit te g
ven InternatiojMMftlJEontakt Bulletin een titoXstisch karakter
zal dragen*
-rrr™nJ.*mrr
Tttsasa P8P en SWP-kriagea bestaan allerlei onofficiële
oontaoten, sodat van een toeneaende wedercijdse beïnvloeding
kan worden gesproken»
°* oyde BYC sag aijn finaaolêle basis voorlopig veilig
gesteld door de verftoop van het pand Voadelatraat te Assterdaa» Van de organisatie gaat weinig werfkraeht uit.

De registratie van oooMtniatisoh gecinden blijft veel
arbeid vragen* Ten einde ongewenst gebruik van laagwaardige
gegevens verder tegen te gaan werd het vraagstuk van de evaluatie van gegevens opnieuw in beschouwing genenen. De voorlopige conclusies moeten nog nader worden uitgewerkt in over
leg aet de politieverbindingen en de militaire inlichtingendiensten»
Over een aantal onderwerpen werden speciale rapportages
vercorgd, o*»*
Sen rapport voor het Special Coasittee van de NATO over de
4e Internationale (Trotskisten).
Xsn studie over het anarehiaae ten behoeve van de politiever
bindingen»

Daarnaast werden aan aantal uitgaven "periodiek" hersien»
D» total* werkhoeveelheid nam IA da verslagperiode merk*
baar tot. Dit kan enercijds wordan toegeschreven aan da verkregen nieuwe bronnen an anderzijds aan da opmerkelijke gebeurtenissen in het International» communisme. Da gelijktijdig» opleiding Van verscheidene nieuwe mannelijke en vrouwelijke medewerkere vergde een grote inspanning vat hot personeal in daae seetor.

S0n a t reven VUB da HflaT-isohe ^i^*Tht^nnfn<i3.<nipt OM bat
e on tact met niet-eonmniatiacn* parleaenta^dan enande re
vooraanstaande Kederlandera te intensiveren, kwasi in d» afgelopen varalagpariod» duidelijk naar voren.
Heeft dit contact eneraijds ten doal medewerking van Medarlandaa parlementsleden te verkrijgen bij da voorbereiding
van een bexoek van een parlementaire miaeie aan de S.U», andersijde worden dece contacten uiteraard benut 00 informatie
te verkrijgen omtrent - c.q. invloed uit te oefenen bij - da
behandeling in da Staten-Generaal van vraagstukken van Regeringsbeleid, liggende in d» apeciale interessen-sfeer dar S.1
zoalo het beleid t.a»v. Nieu*-0uineav da opslag van atoomwapana, da &.B.Q. et«.
San besoek van aan Nederlandse journalieten-delegatie
aan da 3, U», gelijk ook oadio 1956 plaats vond, ia in voorbe
reiding, terwijl daaraaaat voortdurend stappen wordan ondern
man van Sovjet-zijde oa tot een grotere uitwisseling op cult
reel terrein te konen, waarbij een cultureel akkoord, zoala
reeds tussen de S. U. en een aantal andere tfeateuropese lande:
gesleten ia, uiteraard einddoel is*

In varband m» t het bovenstaande kan wordan vermeld, dat
het eontaot met de parlementaire kringen en journalisten vri
wal uitsluitend wordt onderhouden door ialichtlngeaoffioiere:
welke onder diplomatieke dekmantel bij de Sovjetruosische Am
basaade in Den Haag wark&aam zijn. Dit wijst er duidelijk op
hoeeeer dit contact naast het propagandae lament tevens het
verkrijgen vau informatie over ons laad moet dienen*
De uitbreiding van het aantal contacten hetwelk de nauw
keurige aandacht van de dienst vraagt, maakt controle daarop
steeds moeilijker, waarbij * gesien het fait, dat wij hier t
maken hebben met ervaren inlicht ingenoff ieieren, die voor ee:
deal reeds vrij lang in ons land verblijven - da volgaethode
in velerlei opsicht niet adequaat moet worden geacht. Dit
brengt mede, dat nog sterker dan vroeger de behoefte wordt g
voéld naar informanten in dia kringen, waarvoor de Sovjetver
tegaawoordiging belangstelling heeft. Hierbij doet sich de
moeilijkheid voor, dat juist ia deae kringen informanten moe
lijk te krijgen zijn.
De Sfttej^liyetlABdani Hat reizigersverkeer tussen de»» la
dan en Nederland nam roe. Opmerkelijk was da stijging van h*
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aantal bezoeken « dat door Hongaren gebracht werd aan h.t.l*
vertoevende gevluchte landgenoten; tot voor kort werd hier*
voor vaa Hongaarse zijde geen toeateaaing verleend*
Speciale aandacht aoeat ook beateed worden aan Poolae
emigranten, die voor faailiebeaoek aaar hun vaderland reiaen*
Sr zijn n.l. indicaties, dat de Poolae inlicht ingeadieaat oo»
taet met dit aoort bezoekers tracht op te nemen*
Veel onderzoeken «arden ingeateld naar personen, die ain
of meer regalaatig Ooat-Duit eland bezochten*
De activiteit van de Ooatduitae inlichtingendiensten,
hoewel in de eerate plaata op nest-Duitsland gericht, heeft
uitlopera naar Nederland, waardoor uitgebreide onderzoeken
nodig waren, in nauwe samenwerking net de betrokken buitenlaadae dienaton.
Hoewel het in Duitaland tegen de Buadastagabgeordnete
lopende onderzoek nog niet afgesloten is, werd reeda
geconstateerd, dat een deel van het door
geleverde
materiaal via ons land naar Praag verzonden ie» JSen onderzoek naar de bewegingen van de Tsjechische agenten en hun
koeriers ia Nederland is nog gaande*
Eveneens is een onderzoek gaande naar een in Nederland
wonende Poolse emigrant, die door een in Parijs gewoond hebbende landgenoot, als medewerker van de Poolse inlichtingendienst werd aangewezen*
Door het toenemende contact met bevriende buitenlandse
diensten aan het aantal zaken, dat ons ter kennis werd gebracht, toe.
Bestudering van de in ruime mate uit het buitenland ontvangen overzichten en studie rapport en is tijdrovend, doch
moet als eaaeatieel worden beschouwd*
Hst ...nMrt-a.^-. uitgebreide perao.oiuiojidarao»keja voor intern
gebruik van deze sector bedroeg indetweedVbalft van 1960
50**, terwijl J2 volgactiea plaatsvonden*
Zoals hierboven reeda veraeld, ia gebleken dat het volgen van deskundig opgeleid peraoaeel van Oosteuropese inlichtingendiensten met het doel gegevens te verkrijgen over clandestiene ontmoetingen, weinig resultaat boekt. Oe tracht wordt
daaroa de volgmethode te verbeteren, waartoe o»a. op bescheiden schaal eea uitwisseling tussen personeel van de volgploeg
en bureaupersoneel plaatsvindt met het doel de volgers neer
aehtergroaaskennis te geven*
De Koninklijke Marechaussee berichtte de gronspasaage
vaa 1>2 personen
, benevena de
grenspassage van 2185 houders vaa diplomatiek* paspoorten van
staten met een communistisch regime» Van deze laatsten is
slechts een klein gedeelte als diplomaat in Nederland geaccrediteerd. Vele houders van diplomatieke paspoorten kwamen
voor zakelijke en andere beaprekingen aaar Nederland*

Wf Mt 3*1*** brengt,
veili
zoals reeds eerder veraeld werd uit veiligheidsoogpunt
vele
bezwaren mede* De uitwiaseliag van gegevens tussen de veiligheidsdiensten der drie Beaelux-landen verloopt nog niet naar
wens* Ook is gebleken dat gebeurtenissen als de joagate ata- 6-

- 6klagen in België, 4e Belgische "Veiligheid van de Staat" z$
overbelasten, dat het noodzakelijk» contact met onze dienst
hierdoor ia het gedraag kwam»
Gebleken ia dat onze tegenatonders weten, dat de liber«
lisatie hen voordeel biedt en dat ze niet aarzelen hiervan
gebruik te Baken.
Met de vertaling en de bestudering vaa de grote hoeveel
held «tukken, die bij de arrestatie van de verdachten in de
•aak der illegale hulpverlening aan de Algerijnse opstandelingen in beelag werd geaoaea, ia voortgegaan*

Een aanvang werd gemaakt met het onderzoek naar de broa,
die gegevens over de gang van zaken op het Laboratorium van
Massaspee tro grafie KOU verstrekken t.b.v* de eoramuaiatiache
agitatie contra profeeeor
*
Ia de tweede helft van 1960 werd wederom speciale aan*
dacht besteed aan inlichtingenactiviteiten tegen Nederlandse Vertegenwoordigingen.
i

Daarnaast werd bijmondere aandacht besteed aan de voorlichting van * en het verslag uitbrengen door * het personeel van de buitenlandse dienst i.c. het personeel dat verbonden ie of zal worden aan posten gelegen achter het IJaerea Oordijn.
Als onmiskenbaar feit blijft, dat de inlichtingendiensten van de dictatoriaal bestuurde landen over zoveel mogelijkheden beschikken, dat zij bijna vrij spel hebben bij het
ontwikkelen van hun activiteiten tegen de in hun laad gevestigde westerse vertegenwoordigingen.
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Overleg werd gepleegd met de Ministeries van
Justitie en van Buitenlandse Zaken o* tot een antecedenten
onderzoek voor de Europese ambtenaren» speciaal dis van Euratom, te geraken.
De toenemende invoer van vreemde arbeiders omtrent wier
politieke instelling niets bekend is» maakte het nodig bedrijven die van vitaal belang oijn in net kader van de algemene verdedigingavoorberaiding te waarschuwen voor de consequenties die aan de in dienstneming van deze vreemdelingen
kunnen sijn verbonden» tn overleg met Soonomisohe Zaken en
Sociale Zaken werden enige maatregelen genomen die beogen
tewerkstelling van vreemde arbeiders in dergelijke bedrijven
ftoveel csogelijk te voorkomen»
Een regeling voor de hantering van de gegevens uit de
bezettingsjaren 19I»O-191*5 werd uitgewerkt en ingediend bij
het Ministerie. Via het Ministerie werd het Ministerie van
Justitie benaderd om sic h mede akkoord te verklaren waarna
doorzending naar de Rijkspolitie cou kunnen volgen»
In verband met de ervaringen getrokken uit verschillen*
de veiligheids-inoldenten werd in overleg met het Ministerie
van Buitenlandse Zaken besloten de nieuwe secretaressen van
dit Ministerie in den vervolge steeds uitgebreid te antecederen.
Het overleg met de juridische afdeling van het Ministerie over het ontwerp-beveiligings voorschrift overheidsgeheimen werd voortgeset.
Het Informeel overleg met de militaire veiligheidsdiensten vond normaal voortgang.
Ken hoofdambtenaar volgt de lange cursus van het Defensie Studie Centrum} een velligheidsambtenaar volgde de cursus instructie-techniek.
gebieden **» be»ff Jl^ffVii'- De voorgenomen Cosaio/Nato inspecties werden gehouden waardoor het programma voor dit jaar
werd afgewerkt*
In overleg met het Teohnisoh Centrum voor de Luchtverdediging (het SADTC) word een nieuwe uitwerking van de beveillgingsverant woordelijkheid en van de verschillende taken daarbij gemaakt, welke seer bevredigend lijkt.
De bezoeken ter opneming van de stand der beveiliging
bij de provinciale overheid nebben al wel aangetoond, dat er
op het gebied van de beveiliging der gerubriceerde gegevens
diverse maatregelen sullen zijn voor te stellen* De eerste
bezoeken hebben gediend ter verkrijging van een inventaris*
Bij Fokker werden de voor de bouw van de "Starfighter"
nodige beveiligingsmaatregelen ingevoerd.
Met de installatie van de Staf Civiele Verdediging ia
ook de beveiliging van dit bureau ter hand genomen*
_
Een verhandeling over de afsluitbaarheid van stalen kasten en bijzonderheden over enkele eenvoudige middelen ter verhoging daarvan werd ale aanvulling
op de publicatie "Wenken voor de Bedrijfabeveiligicg" uitgegeven.
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De in het vorige verslag vermeld* alarm-installatie voldoet aan ds verwachtingen.

Enkele moeilijke gevallen, waarbij door d* directie tot
ontslag Tan personeel op grond van politieke instelling of
mogelijk» chanteerbaarheid werd overgegaan, deden sic h Yoor
bij bedrijven waar ten behoeve van Marine-opdrachten wordt
beveiligd.
Inwendige vei34ffheid» Ia een gesprek bij de P»T.T« bleek
dat duidelijke voortgang wordt gemaakt «et de beveiliging op
basis van het voor de se instelling opgemaakte beveiligingsplan»
Van ds af d* Politie werd vernomen, dat het voor de U.S.
opgestelde beveiligingsplan thans nede gediend heeft als basis voor het voor de R. S. uitgewerkte bevakingsplan*
Voor de Nutsbedrijven werd door twee werkgroepen een
voorstel uitgewerkt waarin de vitale bedrijven, die bewaking
en beveiliging sullen moeten invoeren* gekozen werden en
richtlijnen voor de invoering van de beveiliging en bewaking
werden aanvaard. De voorstellen moeten nog worden bekrachtigd*
Bet oontaet met Economische Zaken, Landbouw en Sociale
Zaken om tot beveiliging en de daarbij nodige bewaking van de
door deze Ministeries te selecteren vitale bedrijven te komen, werd voort ge se t.
Het Scheepvaart werd een oriënterende bespreking over de
beveiliging van de Rijnevacuatie gehouden*
Viss. en emjgratjle . Overleg werd gevoerd met Buitenlandse
Zaken en Sociale Zaken over wijsiging in het doorges fbe leid
voor emigratie en viaumaanvragen» Overeenkomst werd bereikt,
dat alhoewel uiteindelijk gestreefd xal worden naar een zelfde regeling als voor de «Vest van kracht is, voorlopig op basis van de verjaringsregeling zal moeten worden gewerkt* Oe
definitieve voorstellen sullen eerstdaags ter kennis van de
betrokken Ministers worden gebracht*
Eet aantal klachtsaken bleef beperkt f éln ervan, waarin
de pers gemoeid was, gaf aanleiding tot een versosk bij Buitenlandse Zaken om de belangen van de betrokken familie bij
de verantwoordelijke autoriteiten van het laad in kwestie te
bepleiten*

In verband met de te verwachten toename van de vortaalwerkzaamhcden ia de naaste toekomst werd veel aandacht besteed aan de scholing en uitbouw van de staf van vertalers*
Het laat sic h aansien, dat de drie ambtenaren, dis elders eea
taalopleiding ontvangen, binnen afzienbare tijd voor het verrichten van "middelbaar14 vertaalwerk kunnen worden ingezet*

•9 -
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In d* verslagptriode werdea saatregelea getroffen om d*
daarvoor la aanmerking komeade afdelingen van te B, V* D. rege laat i g kenals t* doan nemen van belaagrijke resultaten van
het werk ia de»e seotor*
Mede ia versand net het feit, dat de voor waarneming ia
aanmerking komende aotiTlteiten zich ateeda naar tot over oa*
ze grenzen uitstrekken, werden mat de dienst van bat betrokken nabuurland besprekingen gevoerd, die ia de toekomst sullen leiden tot eea meer intanaieve aamenwerking bij de bestrijding van de activiteiten die Eieh Van een subveraieve
kaat doea kennen.
De op de Indonesiërs tut. l* gerichte werkzaamheden brok*
keidan als gevolg van het nog ateeda Blinkende aantal van de*
ze groep, verder af* Daartegenover eisten de ia Nederland
verblijvende «ïe*t-Indie*rsi vanwege de toenemende invloed van
een groep van linka gaoriaateerdea oader hen, steeds meer
aandacht op*
Op 1 september werd de leiding van de betrokken aeotie
overgenomen door een vaate kracht in dienat van de B. v. D»
Verwacht wordt, dat de hierdoor verxekerde continuïteit ia
de leiding uiteindelijk het «ark ten goede gal komen, ook ia
die sin, dat het werk in de se sector meer geïntegreerd kan
geraken ia dat van de dienat. Op het gebied van de samenwerking met de afdeling van het communisme ia bereide eea aeer
goede verstandhouding bereikt. De bekend geworden resultaten
van de Moekou-conferentie hebben niet weinig tot dit samenspel bijgedragen teaeinde te verzekeren, dat onze dienst
op dit gebied geïnformeerd zou kuaaen blijven.

j\3Lf»fle«a« Eea 8-tal medewerkers varliet gedurende dit
semester de afdeling, gedeeltelijk wegens overplaatsing naar
een andere afdeling, gedeeltelijk wegens ontslag op eigen
verzoek* Hiertegenover traden 11 nieuwe krachten in dienst.
Een medewerker alaagde voor het examen Archiefverxorgiae
II, een drietal medewerkers volgde net succes de basiscursus
bij de afdeling KO, terwijl een der hogere middelbare ambtenaren mat blijvend succes slja studie aan de cursus voor de
hogere bestuursdienst voortzette.
Door een cestal nieuwe, voor andere afdelingen bestemde,
ambtenaren werd een atage bij desa afdeling gelopen, ieder
van een week, waardoor zij gelegenheid kregen sic h ook van de
ze sector in de dienat een beeld te vormen»
Beaoekeq» Verschillende politie-ambtenaren werden ook
gedurende dit semester ontvangen. Onder hen bevonden zich
ambtenaren, die voor de dienst in respectievelijk Ned. Hw«Guinea en de Nederlandse Antillen bestemd waren*
- 10 .
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fferkaaamhcAan. Meerder* malen werden, ap hunnerzijda
verzoek, adviezen op adniniatratief/documentair gebied varair0kt aan politie-inatantiea, die hiardoor da eigen intern*
administratieve organisatie hoopten te kunnen verbeteren*
Reeda geruime tijd galaden werd een der ambtenaren van
deze afdeling, die in dit op&ioht gespecialiseerd is, belast
net werkzaamheden, die ten doel hebben verschillende afdelingaarchieven te coördineren met het centrale archief van
da^diaaat* Ook gedurende dit aeraaatar werd een dergelijke
coördinatie tot stand gebracht en wel bij een tweetal dienstonderdelen.
De saneringawerksaamheden, varband houdende net de voorgenomen vernietiging van stukken volgena de, van da Minister
van Binnenlandse Zaken verkregen, richtlijnen, haddan regelaatlg voortgang, zodat gehoopt wordt in januari 1961 te kunnen aanvantjen met de daadwerkelijke vernietiging van een behoorlijke hoeveelheid archiefmateriaal.

Gedurende verslagperiode werden 23*69'» stukken geregistreerd tegen 2J.131 gedurende het 1e halfjaar 1960.
Uit da bibliotheek warden 1.175 boekan en tijdschriften
galeend tagan 1.288 in het 1e halfjaar 1960, terwijl het aantal door de bibliotheek verstrekte inlichtingen thana Vl9 bedroeg tegen ^52 gedurende vorige verslagperiode.

Opleiding» Behalve da gebruikelijke curauaaan voor personeel van de B. V. D. en sijn verbindingen, warden een aantal
bijzondere cursussen gehouden, waarvan enkel* een voortgezet
karakter droegen.
Van dasa bijzondere cursussen moet genoend worden de
reeks van voordrachten welke aaer apeeiaal op het gebied van
da contra-aplonnnge werden gehouden mat het doel de betreffen*
de ambtenaren, d* contactambtenaren tezamen aat da bewerkende
ambtenaren, vartrouwd te doan oaken mat verschillende belangrijke aapekten van dit onderwerp waaromtrent veelal de gelegenheid en de tijd voor verdieping ontbreken*
Vermeerdering van aehtergrondakennia op het gebied van
het communisme stond voar bij de bijzondere curauaaan gehouden voor het operationeel personeel van I «D* -den Haag, voor
enkele adapirant-ambteaaren van de Bultenlandae Dienst en
voor een aantal ambtenaren van het Departement Van Defensie
belast met bijzondere opdrachten.
In een aantal gevallen ia ook individueel instructie gegeven, naar speciaal afgestend op de tewerkstelling van betrokkenen, met name een vijftal ambtenaren van de Buitenlandse Dianat beetemd voor ean poat achter het IJzeren Gordijn,
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aan ••n tweetal P.T.T.-ambtsnaren «n een ambtenaar van BIn»
aenlandse Zakaa belast met beveiligingswerkeaamheden tn a«n
de oud-Indisch politieambtenaarv die bestemd ie 00 op te tre*
den als plaatsvervangend hoofd van de Veiligheidsdienst in
Nieuw-Ouinea.
VoorIiohtin««Voorlichting in de vorm van 1« Bingen over
het communisme vond plaats aan personeel van de afdeling Beveiliging van de B»V.D» en voor een aantal door de verschillende onderdelen van de strijdkrachten georganiseerde cursus*
sen, goals de cursus voor het "Studie Centrum Militair Lei*
derschap", bestaande uit een 15-tal hoofdofficieren die tot
opdracht hebben officieren en onderofficieren te vormen ia
het "leiderschap"} een cursus van de Marine- en van de Lucht»
maohtstafsehool en een tweetal cursussen voor personeel van
ds Luehtoaehtialiohtingendienet.
Medewerking in deselfde vorm werd ook gegeven aan een
tweetal vormingscursussen voor brigadiers «a adjudanten van
Gemeentepolitie uit de provincies Moord- en Zuid-Rolland en
aan een vormingscursus voor opperwachtmeesters en adjudanten
van het Korps Rijkspolitie.
Studie» De studie richtte sieh vooral op hst communisme
en wel op die eijden daarvan die of van actuele betekenis
Eija of door de ontwikkelingen nadere besiamiag eisen* De aldus verkregen kennis is ten nutte gebracht van de functionarissen belast met een voorlichtingstaak bij de ü.V.ü. en bij
andere instellingen.

Penetratie-oefeningen werden gehouden in een viertal objecten, teaeinde het daarin georganiseerde beveiligingssysteem te toetsen. De keuze werd bepaald door de leiding van de
afdeling Beveiliging van de B.V.D., na overleg aet de verantwoordelijke functionarissen ia die objecten*
Voor B.V.D. ea verbindingen werden 96 instructiefilms
vertoond ia *H voorstellingea»
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De uitwisseling van gegevens net de buitenlandse eusterdiensten geeft geen aanleiding tot bijcondere opoerkingen.
Ten op&ichte van 1959 vertoonde de hoeveelheid ontvangen en
verzonden brieven een niet onbelangrijke stijging*

2en verslag over de vergadering van het NAVO Special
CoauBittee in november j 1 1* werd afzonderlijk ingediend.

Het coördineren en vercorgen van de verbindingen set de
onderscheiden autoriteiten van Rijke- en Gemeentepolitie,
alsmede van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, is gedurende het tweede halfjaar 1960 met toenemend succes voortgezet» Het heeft aioh gericht niet alleen naar buiten, op de
verbindingen, maar uiteraard ook binnen de öienat op het eigen personeel*
Men kan thans gevoegelijk stellen, dat het wederaijds
vertrouwen en onderling begrip zodanig zijn gegroeid, dat in
een aantal gevallen «elfs van een verhouding kan worden gesproken, die men bijkans voorbeeldig eou kunnen noemen. Met

name la dit het geval ten aanzien van enige van die verbindingen met welke regelmatig ten kantore van de dienst wordt
vergaderd»
Zo werden In aeptember en december bijeenkomsten ge*
houden met de vertegenweordlgera van de inliehtingendien«ten van de 11 hoofdoomoiaaariaten en met een aantal ooamieaarisseii-korpachef van gemeentepolitie, dia trio tecomaandanten der rijkspolitie en de staf van de Grenaveiligheidsdienat der Koninklijke Marechaussee. Het onderwerp was: "De
exploitatie van gegevena van politieke aard ssov/el bij de
3.V.D. ala bij de politieverbindingen", telkenmale Ingeleid
door de commissaris van TTlaardingen» Dr*
• De
vruchtbare diaeuaaiea hebben er toe geleid, dat neer orde
en eenheid in deae materie zal worden gebracht en afspraken
worden gemaakt tot het aanvaarden van een verantwoord gedragapatroon.
In dit verband doet eich echter In ateeda eterker «ate
de behoefte gevoelen aan tenalnate een uittreksel uit het
z*8* Happort
., dat voor ruimer distributie kan worden
gebruikt» Bedoeld rapport dat "«eer geheim" ia gerubriceerd,
werd namelijk alechta toegezonden aan de vier betrokken politieverbindingen» Bekendmaking met name van de gedetailleerde taakverdeling, welke het rapport bevat, aan een groter aantal verbindingen dan de bedoelde vier, la niet alleen volkomen logisch naar ook dringend noodzakelijk*
De voltooiing van de goede verhouding net de I»D»
ROTTERDAM eal stellig tegemoet kunnen worden gezien onder
het bewind van de onlange opgetreden Hoofdcommissaris,
wlena benoeming met grote instemming dezerzijds ia begroet,
te aeer waar tegen de nummer 2 op de voordracht geplaatate
oandidaat bepaalde beswaren bestonden.
In Arahen ia «et het at e Hen van de I» D. onder een
Commissaris van Politie in plaats van de Hoofdcommissaris
van Politie een aanering van de I«D* thans ter band genomen*
In het Noorden ia overleg gepleegd met de ProeureurQeneraal en de betrokken burgeneester ten einde een I.D.man te ontlasten van sijn justitiële werkzaamheden. Laatstgenoemde bereidt in dit verband een verzoek voor tot uitbreiding van recherche-personeel dat door de ProcureurQeneraal zal worden gesteund.
In tegenatelling tot aijn voorganger bestaat ean goede
verwachting dat het met de nieuwe korpecoramandant van Breda
tot een goede samenwerking zal kunnen komen, in verband
waarmede hij ook gevraagd ia om deel te nemen aan onze regelmatige bijeenkomsten met de verbindingen»
Op enkele plaatsen werd nog eens in een daartoe belegd
bezoek bij de Chefs Kabinet van enkele Commissarissen der
Koningin de naleving gestimuleerd van de ministeriele circulaire inzake inlichting van nieuwe burgemeesters en korps»
chefs in verband met de aanwijzing als politieverbinding*
In Hoord-Holland had dit terstond effect, daar bij de benoeming van een korpschef in HOORN bleek dat de Commissaris
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der Koningin de EO persoonlijk ingelicht had»
Op verzoek ran hot Ministerie van Binnenlandse Zaken
werd advies verstrekt oet betrekking tot door de burgemeesters van gèaeentepolitie-geaeenten en door de Minister vaa
Justitie ten aanelen van de Rijkspolitie aangevraagde gebruikelijke I *D. -toe lagen*
De Dienst werd vertegenwoordigd bij afscheid, installatie en Jubilea van enkole kor poe hè f a en ingebruikneming
van nieuwe politiebureaux.
Advies werd uitgebracht aan de Directie O «C. en V,
oet betrekking tot te benoemen korpschef a, zulks nat het
oog op de te verwachten samenwerking, en bevordering van
personeel behorende tot inlichtingendiensten*
Tenslotte werd ook gedurende het tweede halfjaar 1960
voortgegaan met het houden van causerieen voor het lagere
personeel Van gemeente* en rijkspolitie over de organisatie
van de B.V.D. en het inlichtingenwerk in de politiepraktijk,
hoofdzakelijk Bet het oog op de meldingsplicht, zoals deze
is ouaohrevon in art* 32 van ons K.B. Deze eaueerieen blijven zich in de betrokken politiekringen in de algö.-ume belangstelling verheugen*

Personeel» De personeelssterkte ia in de verslagperiode opgelopen van 392 man tot 601 man in n ove ober en vervolgens weer teruggelopen tot 591 man* Tegenover het vertrek
van 1' vrouwelijke krachten, waarvan 9 i*v*n* huwelijk, k
i, v. m. het verkrijgen van een particuliere betrekking, 2
i*v*m* het verkrijgen van een andere overheidsfunctie en 1
wegsns het bereiken van de 65-jarige leeftijd, staat de indiensttreding van 17 vrouwelijke krachten. Het aantal vacatures voor lagere vrouwelijke krachten varieerde maandelijks van 3 tot ?. liet tijdelijk oplopen van de sterkte tot
boven de organieke sterkte was het gevolg van de omstandigheid dat tijdig kon worden voorzien in wegens pensionering
te verwachten vacatures* In totaal verlieten 7 personeelsleden de dienst wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd.
De in het verslag over het Ie halfjaar 1960 genoemde
wervingsactie ter verkrijging van enkele middelbaar opgelei*
de krachten, die in staat »ijn t.e.t. de hoogste middelbare
rang, nl. die van Veiligheidsambtenaar A, te bereiken,
heeft geresulteerd in de aantrekking van 't krachten waarvan
voorshands 3 bij de afdeling B «n 1 bij de afdeling C zijn
geplaatst* Twee hunner hebben de basiscursus als een onderdeel van hun opleiding bij de dienst gevolgd* De andere
twee zullen dese opleiding in de nieuwe cursus moeten volgen.
Ter vervulling van 2 vacatures in het bewakinsakorps
sijn advertenties geplaatst waarop 8^ brieven aijn ontvangen* Na schifting van de sollicitanten zal daaruit tenslotte Mn beveiligingsbeambte kunnen worden aangetrokken*
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Ia da verslagperiode heeft bevordering van 7 middelbar» 0a 11 lagere ambtenaren plaatsgevonden, derhalve ia
1960 van in totaal 2 hogere, 29 middelbare en k$ lagere
ambtenaren*
Aanaluitend op de intern gemaakte taakbeschrijvingen
voad de peraonee la beoordeling tbaaa ook bij een der "teehniaohe" secties, omvattende 68 aan, toepaaaing*
Ia verschillende aeetoren van de dienat werd voortgegaan met taakoadsrsoek en taakbeschrijving, sowel t. b, v.
de beoordeling ala oa andere redenen van personeelsbeleid*
T*a*v. twee ambtenaren ia een disciplinaire maatregel
toegepast* De ambtenaar, wieaa salarisaneiênaitait tweemaal achtereen met ze a Baanden ia verminderd negens onvoldoende dienatijrer, heeft sijn pre a ta t ie a eodanig opgevoerd dat hij weer voor de normale periodieke weddeverho- ging in aanmerking kon worden gebracht*
Aan 23 van de 30 vervoerabeambten kon da premie schadevrij rijden voor het tweede halfjaar 1960 worden toegekend* T.a»v* 5 vervoerabeambten ia nog geen definitief uitsluitsel ontvangen met betrekking tot de schuldvraag bij
aanrijdingen waarbij Bij betrokken waren*
Besluit T*n 4e Minister van Binnenlandae aken dd . 1 2 september 1960 ar*
Afd. Peraoneelsftaken/Kabinet sijn nadere bepalingen ter
uitvoering van de Freaiospaarre geling 3. V. D. vastgesteld*
Aan de spaarregeling wordt deelgenomen door 6t£ van het
personeel. Bet maximaal apaarbedrag van deae 613» sou kunnen Bijn rond f* 151*500,- p* j* Gespaard wordt door inhou*
ding op het salaris tot een totaal bedrag van ruin
f* 60.000,- , terwijl tot een totaal bedrag van ruim
f* 73*000.- ia aangemeld ala te premieêren periodieke betaling.
Ojrej^ejf. De Commissie van Overleg is in de verslagperiode eenmaal in een officiële vergadering bijeen geweest,
terwijl meermalen informeel van gedachten is gewisseld met
enkele vertegenwoordigers uit de ambteaarendelegatie. Onderwerpen van bespreking aijn o.a« geweest de oprichting van
een sociaal fonds, het bijzonder ouderdomspensioen, genoemd
in het Eindrapport Tan de Staatscommissie voor de Pensioenwetgeving, een aanvulling van de indeling van het personeel
in groepen voor de verkiezing van vertegenwoordigers van de
ambtenaren in de Commissie van Overleg, de wijziging van de
schaal behorende bij de rang van Ambtenaar C 4e klasse
< schaal 18 B.B.R.A. 19*»8).
Huisvestin,*. Door het personeel werkzaam ia het gebouw Staohottdersplantaoen 25/31» in het bijeonder door hen
werkzaam in het souterrain, ai ja bij herhaling klachten geuit over de gebrekkige ventilatie moge lijkheden* Na onderaoek door het Instituut voor Qesondheidateehniek ï.N.O. ia
door de Hijksgebouwendienat geadviseerd tot een voorziening,
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«•Ik* de oorxaak van d« klachten in het souterrain bij
buitentemperatuur boren het vriespunt aal kunnen opheffen
en waarvan de kosten zijn geschat op f»35«000f-. Aan genoemde dienst ia vvreoeht de geadviseerde voorziening uit
te voeren*

