PAKDRAMA B.Y.D. 1o halflaar 1961.

la do Commissie Toad oador «oor behandeling hot
Russische protoat togoa do lamlddola bekend gemaakte Toor allo drio
laadoa goldoado uaiforao sogenaamde aftaorogoliag. Do Raaaoa kwalificoordoa doco rogoliag aio ooa disorimiaato^re maatregel oadat sij
allooa roor hot diplomatiek poraoaool van oakolo atatoa (to wotoa
Rualand oa Rooaonio oa voor wat botroft Kodorlaad ook eoMraaiatiaoh
China) goldt oa aoaoa hot ataadpuat la, dat ia do Sovjet TJnio wol»
lawaar dergelijke roiaboporkiagoa ook bestaan, waar daa op iodorooa
vaa toopaaalag zijn, inclusief olgoa oadordaaoa»
Ia dit verband kwaa aodo tor sprake hot oalaaga to WOBOB oador auspiciën van do Verenigde Naties * opgoatoldo Tordrag iaaako
hot diplomatiek Torkoor oa do diplomatieke immuaitoitea, dat hot
bogiaaol ran non-discriminatie eoatraal atelt, «aar do mogelijkheid
vaa rotaliatio toch aiot ultaluit. Do invoering vaa hot sftaeetelsol
ia destijds ooa politioko boaliaaiag gowooat. Ia do praktijk ia hot
belaag vaa do toopaaaiag uit veilighoidaoogpuat Mor naar voroa
gekomen. Ovorlog «ot do voilighoidadioaatoa dor boadgoaotoa ligt
daaroa ia hot vooraomoa aot hot dool to voorkomen, dat hot «dneatolool mia of «oer goruialooa verdwijnt» Boa voorlopige gorustatolliag io* dat do vortegoawoordigors vaa Buitoalaadao Zaken ia
do Commissie verklaard hebben, dat hot sSnestelsel afet ia strijd
wordt geacht met hot Tordrag vaa WOBOB, dat ovorigoas door eea
aaatal landen waaroader Roderlaad* aog aiot ia getekead.
Do vertegenwoordigers vaa do Modorlaadso Miaiateriea van
Buitenlandse Zaken on van Justitie «iJn accoord gegaan «et do ia*
voering ia oaa laad vaa hot Belgisch systeem, dat hot paaaagieren
vaa Kooliodoa vaa vreemdo nationaliteit vaa oen in oen haven liggend schip, beperkt tot do gomooato van aankomat en do daaraan
grensondo gemeenten. Wie vorder wil gaaa moet dus voortaan wil ia
hot bezit siJn van do vereiste groaspaasoringsdoeumonten. Voor
onderdanen vaa IJcerea Gordijn-landen is dit een geldig paspoort
mot viaam. Do rogoliag is 1 juli 1961 iagegaaa.
(COBO).

Do Commissie hoeft op hot gebied van do voorbereiding vaa do maatrogelon, welke ia Buitengewone Omstandigheden nodig sullen zijn om
oen goode funotioaering van do Dieaat to waarborgen, belangrijke
vorderingen gemaakt»
Do beschouwing van enkele basisproblomoa koa tot oen voldoende afsluiting wordoa gebracht om van eea commissoriale behandeling over te kunnen gaaa tot oen omschreven planning. Dese overgang viel samen mot hot ter beschikking komen van oen hoofdambtogaar, die op het gebied vaa oorlogsvoorberoldiagoB elders zijn
bijzondere geschiktheid reeds had bewesen. Mitsdien kon overgegaan
wordoa tot aanwijcing vaa een eenaans "bureau oorlogsvoorbereiding'
on bij hom de behandeling vaa allo daaraan voor do Dionat verbonden problemen worden geconcentreerd» Do COBO is gedacht hieraaast
te kunnen blijven voortbestaan met een ondersteunende on adviseren»
do taak. Rot resultaat is gsweost dat op korte termija eea ont-
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werpregeling ia gereed gekomen, welke nadat de COBO neg ia de gelegenheid was gesteld oa van het geheel kennis te neaen «n van
••nta&r te dienen, aan h*t einde ven d* verslagperiode aan d*
Dienstleiding tor vaststelling kon worden aangeboden. Hieraede
aal «ijn bereikt, dat voor de zogenaamde aobiliaatiefase voor de
betrokken eeotoren van de Dienst de Maatregelen oasehreven zijn,
welke alsdan tot uitvoering «uilen dienen te worden gebracht•

De <?PN hield in de verslagperiode het ftOfPartijcongres»
7an dit congres ging weinig bezieling uit* De oongresgangers
kregen weinig anders te doen dan goedkeuren hetgeen hen werd voorgelegd* Komende na de bijeenkoast in Moskou van de 81 Coaaunistisehe Partijen, kon verwacht worden dat de congresrede van de
algeaeea-seoretaris De Groot daarvan de kenaerken sou dragen*
De gedachten over gemeenschappelijke actie tesaaea aet andersdenkenden (volksfront-ideeën) spreken de huidige partijleiding
niet erg aan. Hoewel met woorden daaraee wordt ingestead, blijven
de daden aeeatal uit*
Dit bleek sterkte? het gebied der anti-atooabea- en ent*
wapeniniesacties. Vit allerlei pacifistische kringen ontstonden
initiatieven die leidden tot een aars op Nieuwjaarsdag en een op
de Tweede Paasdag. De CFK instrueerde zijn leden oa zich van dese
acties afzijdig te houden, daaraee opnieuw bewijzend dat het de
coaaunisten niet oa de vrede, doch oa de partij gaat* Ook sloot de
partij zich niet aan bij de actie rondoa de San Franeiseo-Moskott
aars en bij de actie tijdens het bezoek van de Japanse vredes*
delegatie. Door deie iaoleaeatspolitiek kon de partij niet anders
voor de "vrede" doen dan Bijn eigen Yolkel-fietatocht houden
(Pinksteren) .
Dese hardnekkige "seotarieche" politiek van de algeaeen
secretaria werd enkele nict-ooaaunistiaeho leden van de doorgaans
gedwee-volgzame Nederlandse Vredearaad te bar*
Het Biet er thans naar uit dat de gevolgde politiek een eindt
zal aaken aan de huidige organisatievora van de coaaunistische
vredesbeweging*
°P •o«l«*l terrefo wisten de ooaaunisten te profiteren va»
de ontsteaaing van de arbeiders over het gevoerde loonbeleid.
Deze ontsteaaing richtte zich vooral tegen de leiders der bonafide
vakbonden* Dit was koren op de aolea van de ooaaunisten die Juist
pogen oa de leden (in het bijzonder de MVY-ledon) tegen hun besturen op te zetten. Bij een aantal stakingen wisten zij zich aeeste* te naken van de leiding, oadat de leiders der erkende bonden
zich tegen de stakers keer&«n* Ook bij de verkiesingen voor de
bij de Nederlandse Dok en Scheepsbouwaaatschappij
te Aosterdaa bleek hun gestegen invloed* De CPN zette de pogingen
voort oa in het NVY binnen te dringen. De NVT-leiding biedt hiertegen zoveel mogelijk weerstand.
De in het vorige verslag gemelde nieuwe bronnen leverden niel
alle het gewenste resultaat. Desondanks kon in de aeeste gevallen
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aan goad baald wordaa Tarkragaa Taa hat eoamniatiach aaadaal ia
da atakiagaaotlTitaitaa. Da NiatradapolitiakH la hat MW daad da
batakaaia dar nog ataada baataaada bondan Taa da >?C«»1938 vardar
Taraiadaran»
Yan da aadara ITp (da dlaaidantan) gaat aauwalijka Baar aativitait uit* Hat slat ar naar uit dat dasa organiaatia op wag la
naar ontbinding»
Dit galdt nlat
gakoftaa* loawal daaa
alaagda aan ar la OM
JfoBtakt Bullatln uit

voor da jp(P. dia uit dasalfda krlag waa voortorganiaatia avanoin groalkraeht vartoont,
aaa aarata nuaaar van hat lataraatloaala
ta gavaa*

Vaal aoaita ward gadaaa oa aaa raoonatruotla ta krijgan Taa
da rol dia uitgatradari CPV-laidara la hat varladaa habbaa Tarmld.
Da badoallag daarraa la o» aaa baald ta varkrljgaa Taa hat "ggglchtbyra daal** v*n da t>artld*aotlTltaltaB« Da sa warkaaaahadaa
blij van voortgang
Kan atudla ondarnoaan oa hat
lyaaraa, lavarda da Intaraaaanta ooaolualat dat da ooi
aanhang vrij wal gahaal baataat uit "iaad-graatan" uit aadara dalaa
raa hat laad an hun kladaraa.
Za hat Spaolajl Co»y^tt<^ T^ ^a HATp ward aadagawarkt aaa da
aamaaatalllag Taa aan rapport ovar hat Buaalaoh-Chlaaaa Idaologiaoha gaaehll aa aaa aaa rapport oTar da oonatalatlaeha laTload
la da vakbawaglng. Daaraaaat ward aaa bljdraga galaTard bij da
halfjaarlljkaa rapport aga.
Mat da buurlaadan wordt garagald oontaet oadarhoudaa OTar
polltlaka ontwlkkallngan Taa ga»aaaaohappalljk balaag. Dit contact draagt Taal bij tot hat bagrljpalljk aakaa Taa fragmaataa
Tan laforaatla*
Hat blaak dat da gagaTaaa, dia aaa da allitalra Inatantlaa
wordaa Taratrakt uitalultaad la Tarbaad «at da allitalra Taraatwoordalljkhaid la oorlogatijd, gadaaltalijk aaa rulaar gabruik
haddan gakragaa, wat tot aakala klaohtaa laldda. Ia gacaaaalljk
OTarlag ward da gawaaata oorraotia varsakard*
Hat hat Mlnlatarla Taa Bultaalaadaa Zakaa ward aakala malaa
Tan gada.oh.taa gawlaaald OTar hat paapoortbalaid taa aanclaa Taa
aomualataai taaalotta ward aaa gawijaigda bahandallagawlJKa OTaraaagakoBaa.
Hat aantal atukkaa dat op da afdaling ward bahaadald ataag M
ongavaar 15Jt. Dasa atijgiag daad «ich ia alla aactiaa voor* Da
oorsaak arraa ia nlat gahaal duidalijk.

Da voortaehrijdaada libarallaatla van hat paraoaaararkaar

- kblijft het eoatraapioaageverk bemoeilijken. Xa Beaelux-verbaad
heeft dese liberalisatie bijaoadere vorderiagea gemaakt «n geleid
tot eea dergelijks vergemakkelijkiag vaa het reizigersverkeer dat
ia eea «tod* hechtere aameawerkiag met d* Belgische «a Luxemburgse
veiligheidsdiensten *a aadersijds door het toesieht op vreemdeliagea ia Nederland t« intensiveren ««a compensatie val dienen te
wordta gevonden voor da hieraan uit veiligheidsoogpuat verbonden
aadelea*
D« saaeawerkiag ia Benelux-verband viadt voortgang, doch
het «al aog laag duraa voor ««a mate vaa aaaaasp*! ia< b«r«ikt di«
opw««gt t*g*a d« grotora Bogalijkhadaa dia da tagaaataadar haaft
rarkragaa» Hat aaaaaatallaa vaa aaa lijat raa vardaeata varaoaaa
op tripartita baala ia aaa bagia gawaaat raa aaa «aer geiategreerda Tora faa aaaaawarkiag aa dit val a.a. Boeten worden gevolgd door
gecombineerde obaerratiea. De«e eiJa Toorgenoaen doeh cullea aaa
grote mate vaa aaapaaaiag vereiaaa ia verband aet da Teraoailleada
werkvijcea ia da drie laadaa*
Bat aaa elkaar beaohiltbaar atallaa raa gagaveaa ia Beneltucrerbaad - uiteraard eaaeatieel voor de veiligheid dar drie laadaa atuit op moeilijkheden waaneer het gegevena betreft dia uit operationele broaaaa zija verkregea. Aatomatiaehe vrijgave hiarvaa is
voor alk dar drie landen onmogelijk aa vaa geval tot geval moet
worden beaiea of en in hoeverre da partner wordt iagelieht.

Oeaiea het paraoaaalagabrak bij da politie lijkt da kaaa op
aea intensivering vaa het vreemdelingentoezicht gering*
feaeiada een adequate berichtgeving te vercekerea aal meer
peraooalijk ooataet aet da korpaea nodig *ija« Boa belangrijk da
medewerkiag vaa da politie kaa aija ia voldoeada gebleken uit da
bakeade
-saak ia Sageland* dia met aea melding vaa da
plaatselijke politie is bagoanaa.
Da aaawesigheid ter plaatse vaa voor da tegeastaader attractieve objeetaa coala gerubriceerde defenaieooatracten dient made
ia aanmerking te wordea genomen bij het eoataet met de plaatselijke
politie.
De medewerkiag vaa het publiek aal eveamia kuanen wordea oatbeerd. Reeds eerder was da B.V.D. voor da Xederlandae burger telefonisch bereikbaar gemaakt*
Ook in verslagperiode bereiktea de Dieaat op daae wijce aea
aantal meldingen, die alle nauwkeurig werden oadersocht voor«over
de gegeveas coacreet geaoeg waren om dit te kuaaea doea* Ken vaa
dece meldiagea - geeoafirmeerd uit andere broa - was aanleiding
tot de beslissiag om de activiteiten van eea Zuidamerikaanae diplomaat grondig te onderBoeken, waarvan het resultaat aog niet gereed
is, doch waarmede het aut vaa de oogenaamde open telefooalija
duidelijk is aaagetoond»
Bet verstrekken vaa inlichtingen tea behoeve vaa de beveiligiag vaa Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen ia het
buitenland gaat aog steeds voort, hoewel geen nieuwe gevallen vaa
inlichtingenactiviteit ter kennis kwamea* Wel werd ia dit verbaad
aandacht besteed aaa de gedragingen vaa eea tot de Inlichtingeadienst vaa de Vereaigde Arabisehe Bepubliekea behorend lid vaa da
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lPMi VOOJF
bruik Taa deM •eetorbedroeg ia de eerate helft
lft raa 1961 1 36o,
terwijl 31 Tolgactiea plaataToaden*
D« Koainklijke Mareehauaaee berichtte ,de greaapaaaage van 82
peraoaen, dl* geaei» geaigaaleerd warea, b«a*T«na d« grvnapaaaag*
Taa 2262 houd«ra Tan dlploaatiek* paapoortaa vaa atataa a«t *«a
ooanmalatiaeh rigiac*
SowJaWRua^aad» H«t ia d* t*««d« h«lft Taa 1960 g»«oaatat««r»
d* atr«r«a Taa d» Sowjctraaaiaeh» T«rt«g»nwoordigiag h.t*l« tot
int*aaiT«riag Taa h«t coatact a«t M«d*rlaada« politiek» par tij «a,
oixdcr »««r t«a do«l h«bb«nd« d« ••d«w«rking Tan parl«aaatal«d«a t*
T«rkrijg«a bij d« Toorb«r«idiag Tan ••u b*ao«k Taa ««n parlfta*ntaira miaai* aaa d« 8. U., w«rd ook ia d« afg*lop*a T*ralagp«riod«
g«coaatat«*rdt terwijl daaraaaat h«t fr«qu«nt« contact Taa d«
Sowjvt Aabaaaad* a*t paeifiatiaoh* gro*p«ring*n h.t*l« bl««k t«
vordaa g«ooatiaa««rd»
lataaaiaf ooataot »»t d« balaagrijkat* p«ra*T«rt«g«awoordi»
g«ra ward w«d«roa vaar genoment terwijl ook op aet gebied Taa de
culturele uitwiaaeliag wederoa grote aotiTiteit aaa de dag werd
gelegd Taa de ai j de der Sowjet Aabaaaade*
Het aantal oaa laad beaoekende Sowj et-delegatie a ia aog
ateeda ia opgaande lijn ea de eoatrftle op dea* delegat ie a « waarbij
aieh ateeda eea aantal inliohtingea-offioierea beTindt, wordt ia
hoge aate beaoeilijkt waaaeer aprake ia Tan oaraagrijke delegatiea,
aoala de uit kk aan beataande delegatie, welk* de S. U. op de te
Utrecht gehouden Jaarbeura Tertegeawoordigd««
Wat het Taate peraoaeel Taa d* Buaaiache Tertegenwoordigiag
betreft, Aabaaaade en Haadelaaiaaie , kaa geaegd worden, dat hot
aantal geldeatificeerde aedewerkera Taa Ruaaiaehe lalichtiagendienatea die onder diplomatieke dekaantel in Nederland werkaaaji
sijn, oageTeer ia oTereenateaving ia «et de pereentagea dia beTrieade landen*
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Oaderaoekenfl'ftffi*tflïliohtingenactiviteit tB-net verleden*
D» ervaring heeft geleerd? dat een«au, die ••Muua roer d*
Sowjetrussisohe inlichtingendiensten gewerkt heeft, als potentiële
agent beschouwd dient te worden, solang het tegendeel ni*t gebleken is*
uitgaand* van dese gedachte werd enig* Jar»n geleden aangevangen ««t het opsporen «n identificeren van personen, die vier
of tijdan» da twaada wereldoorlog voor de Sowjet-dienaten gewerkt
hebban of op da aan of andere wijse relaties «et personen uit desa
diensten onderhouden hebben»
lan deel Ta» desa personen bleek reeds orerleden te sijn,
anderen hadden sioh in het buitenland gevestigd, terwijl een aantal» waarmede gesproken werd, volledig «et het eoavunias* gebroken
had. Br resteert een twintigtal personen, waarvan nog niet «et
aekerbeid gezegd kan worden, dat sij gasn gevaar voor de veilig»
held van de staat opleveren* Enkelen van hen sijn aotief in de
eoMsunistisehe partij, ten opsiehte van enige anderen bestaat de
verdenking dat «ij nog oontaeten net de Russische- of Satelliet*
inlichtingendiensten onderhouden*
Het onderzoek naar dese personen kan nog niet als beëindigd
worden beschouwd*
pestoQuitsjlsnd. De aetiviteit van de Ooatduitse inlichtingen*
diensten, gericht op het Westen, is seer grooti hun eonspiratieve
techniek staat op hoog psUU De twee voornaamste diensten sijn de
H?A (Hangt Yerwaltung Aufklarung, ressorterende ondor_het Minis*
teriu» fur Staatasioherheit) en het VfK (Verwaltung fur Xoordi*
nierung, ressorterend onder het Ministeriun fur Terteidigung).
Uitlopers van dese offenaieve inlichtingenactiviteit, in de
eerste plaats gericht tegen de Bundesrepublik, werden ook in
Nederland geconstateerd»
Het seer grote seksrheid kan aangenoswn worden, dat de
Handelsvertretung van Ooat-Duitsland te Anaterdam niet direct bij
dese activiteiten is ingeschakeld* Mederlanders, die door de Oostduitse inlichtingendiensten gerecruteerd sijn, ontvangen hun instructies als regel of tijdens een besoek aan Ooat-Duitaland of
door Middel van radio-uitzendingen, brieven in geheimschrift e.d*
rechtstreeks uit Oost-Duitsland*
In een enkel geval kwa* een koerier op valse papieren (uit
Oost-Duitsland) naar Vaderland on instructies te brengen en Materiaal op te halen*
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K* t aantal batoakara alt Ooat*Duitalaad aan Xadarland n*aat
nog ataada toa* Aanga clan *«a Tri j groot aantal op Waatduitaa papieraa raiat, la da ottdarkaaaiag saar aoailijk*
Ook da ba&oakan Taa Xadarlandara, oa alla aogalljk* radanan,
aan Ooat-Duitaland naaan la oarang toa.
Qaaiaa do kannia dl* ba staat oatr*nt d* «arkvijaa Taa d*
Ooatdulta* dianatan, aoat Toortdur*ad **a groot aantal ondarcoakan
wordan Ingaatald taaaiada aogalijk* aubr*ral*T* aotiTiteitaa t*
oadark*nuaa*
Mamrar* aaaaawarklag «at Waatdulta* Inllchtingaa» aa T*lllg>
haldadiaaatan 10 oaontb*arlljk« «11 d* Ooatflaak alat garaarlljk
ongadakt blijTan*
oyaklJa« Polan aa Hoajga**Ua» Da aotlTltolt Taa daaa
landan op olturaelael- *a toaratiaoh
toarïatiaoh gabiad a
aan toa.
Qaeoaatataard vard, dat daaa aetlTlt*lt Toor «at Tajach»Slowaklja *n Polan batraft galald «ordt door paraonaa T*rboadan
aaa da Tajaohlacha- aa Poolaa Vartaganvoordlglng h. t. l» dl* galdantlfloaard al ja of ran «la hat atark* rarmoadan baataat, dat ca ba*
horan tot da Inllchtingandlanat Taa dia landaa» Hat groaianda ooataot tuaaan d* ka kring an journaliatan diant daarnaTana kannalijk
OB «o aogalijk d* barlohtgaTlng oTar da IJaaraa Oordija-landaa ook Boagarija laat sioh in dit opaioht aiat oabatuigd - ta baïnTloadan,
Bij hat toaganoman raialgaraT*rkaar alt badoald* landan Torvt
ook aaa faotor hat Targrot* faBlli*b*Ko*k« Za taganatalllng tot
Toorhaan «ordt thana op ruiBwra aohaal aan Eongaran *a Tajaohan
toaataaaing gagaTan oa faailialadan ia hat buitaalaad, aalfa
Tluohtalingan, ta baaoakan.
Ook hat faailia- au aakaabaaoak aan ZJaaraa aordija-laadaa
naa atark toa. Da ooBBarolal* oontaotan aat Tajaoho-Slovakija
blakan atark la da balaagatalllng Tan da laliohtingandiaaat Taa
dat land ta ataan*
Da Poolaa r*garing atraaft ar naar soTaal aogalijk la daa
Traaada l*T*nd* Polan tarug t* brangan ia hat Poolaa ataataTarband.
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Poolao vluehtoliagoB ia nat baalt van ««a vr***d*ling*npaapoort
of vluoht*ling*npaapoort, word*a goadviaoord ia plaata daarvan h*t
Poolaa natioaalo paapoort aaa t* vragan daar d« r*iafaciliteiten
daa oenvoudigor «ijn *n d* koatea geringer ia geval van faailieboaook* Da Poolaa Vertegenwoordiging krijgt hiardoor waar aan
grotere invloed op da ia Xederlaad wonende Poolaa eaigranten*

itlttilfiSf

Algeaaen. Hat oat«arp»baTailigiagaTooraearift kwaa g«ra«d aa
ward tar goadkauriag door da Hiaiatarraad aaag*bod«a«
Itot da iavoariag raa dit, aaa da aodaraa apioaagaaathodtn aa
••iddtltn aaagapaata vooraehrift, wordt d* wag gaopaad aaar ••» ba*
tar* b«T«iliging vaa da gahaiaaa raa do ataat aa dia van oaaa
bondgoaotau. Hat vooraohrift aal ovaawol oan doda lattar blijvaa,
ala do fuaotioaariaaaa dia hot habboa too t* paaaoa, aoa weinig
poaitiavo houding t«a opsioht* vaa do bavailigiag aannaaaa, oadat
da gavaran onvoldoando oadarkannoa*
Hatgaoa ia oakola ona owriagoBda laadaa da laatata tijd ia
koaaon gaaohiodon, toont aan dat d* waakaaaaaaid aiaawr aag varalappan. Hot toont tovona aaa dat aon wolovorwogoa, aovool aogolijk
uaifora«( toapaaaiag van baveiligiagavooraohriftoa op allo plaataaa
waar otaatagahoiMOB boruatoa, vaa aaaantioal belang ia*
Wanna «r hot vooraehrift ia iagovoard, aal daaroa niet allaaa
roiao aaadaeht aooton word* n boatood aaa da juiato toapaaaiag daarvan door allo botrokkaa ovorboidaiaatantioa» aaar aal ook d* nodig» voorlichting aoodcakalijk blijvon o» do juistheid vaa do to
neaan aaatrogaloa aan to tonaa»
Ha t afdo ^ ^fff||77 fflwooada twao vorgadaringaa van hot HATO
Sooarity CoawLttaa bijf waarin vooral tar aprak* kwaa op wolk*
wijzo loring kan wordon gotrokkon uit d* roo*nto Duit** apionagog*vall*a.
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Da bij da bekende v*rjariager*g*liag behoremda lijataa va»
politi*k-*xtr*miatiaohe orgaaiaatiaa «erdaa wederom bijgewerkt aa
aaa da belanghebbende instanties toegacondea*

Het nauw aa voortdurend.overleg m*t de Militaire ialiohtiagendienaten werd normaal voortgasat, zowel ia da vorm vaa periodieket maandelijkaa, bijeenkomsten (Commissie voor lafonwel Over»
leg) al* op het gebied vaa da nationale toepaaeing vaa d* internationale beveiligiagaovereeakoMtaa (peroanente werkgroep VKD/
NATO-beveiliging). Het praktiaeh nut vaa dit overleg trad duidelijk
aaa het lieht toen, aaar aanleiding van een eraatige compromittering, op kort* termijn nader* regels «oeaten worden uitgewerkt voor
de verzending van Vertrouwelijk ea Geheim gerubriceerd* NATOdocumenten ia het binnenland.
Ben veraoek vaa d* Rijkaluehtvaartdienat om m*d*werkiag bij
het onderzoek aaar mogelijk* aabotage bij het verongelukken vaa d*
PHLKH (Hugo de droot) op 1* auguatua 1958 nabij Ierland, gaf aaa*
leiding tot moeizame naaporiagea. Vaa deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om het gehele probleem vaa mogelijke aabotage bij
vliegtuigongevallen met d* Rijk* Luchtvaart Dienat door te eprekea,
waarbij aaabevelingen aijn gedaan mat betrekking tot een aantal
specifieke aapeoten, die bij een dergelijk oadorzoek aaar vorea
moeten komen en de wijse waarop dese ia het algehele onder«oek
kunnen worden iagepaat.
Vit de rapportage vaa d* Nederlaadm* permanente vertegenwoordiger bij de tJBQ en Buratom blijkt hoe moeilijk de kweatia vaa
onderzoek aaar de antecedenten vaa Curopeae ambtenaren verloopt*
Uit d* beraadslagingen ia het Comité1 vaa permanente vertegenwoordiger*, die aan dit onderwerp worden gewijd, blijkt duidelijk dat
het verzoek van Euratom om tot verstrekking vaa politiek* ea oriminele antecedenten vaa aollicitanten over te gaaa op dat tijdstip
van indiening wel wat prematuur ia g*w*est* Uit het overleg blijkt
teven*t dat het Nederlands* ataadpuat dat veratrekking alleen kaa
plaatsvinden, wanneer vooraf overeenstemming ia bereikt tusaea d*
lid-ataten ten aanzien van d* aoodmaak vaa d* veratrekking en het
gebruik van d* inlichtingen, ook bij enige aad*r* laadaa ingang
gaat vinden. Het gehele probleem vormt een typische illuatrati*
van een gering begrip voor de gevaren die de rechtszekerheid bedreigen waaneer onvoldoend* afspraken inmake peraoaeolagegevena
worden gemaakt, maar bovenal vaa **n gering begrip voor de redenen di* aan **a peraoaele beveiliging ten grondslag moeten liggea.
Het overleg met het Commissariaat voor d* Militair* Produatie vaa het Miaiaterie vaa Seonomiseh* Zak*a insak* d* afsohcrmiag
vaa gerubriceerd* gegevens bij N*d*rlandse firma'a, di* **a ond*rdeel vormen van of di* onder ooatrftle ataaa van buitenlandse ond*rn*ming*n, heeft geleid tot een ingrijpende wij&iging vaa d* statuten en de organiaatie van een U .W. Door het C.M.P. ia aaa het
Ministerie van D*f«aai* d* vraag voorgelegd of dese firma au voor
geheim* nationale d*f*nai* opdrachten ia aanmerking kan worden
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gebracht, teneinde baar ia ataat te stellen mede te kunnen dingen
naar NATO-orders op het g*bltd Taa da gecoördineerde productie
Taa oorlogsmaterieel.
aebioden Tan beTeiHriffir» Bet resultaat Taa do ia 1960 gehouden Cosmio/NATO-inspeotteswerd tor kennis Taa do Minister gebracht.
Wederom ia gebleken hoe nodig hot ie dat dese inapeotiea plaats*
Tinden, Ktttatia mutandis geldt hetzelfde Toor do beToiligiag ia
do nationale afoor* Daar do B.V.D. ton deae gooa opdracht hooft en
do beTeiligiagssmbteaarea Taa do oiTiolo departementen merendeels
nimmer aan een inapeotie Taa hua boTeiligiagssysteom toekomenf zija
er oaToldoondo waarborgen dat do nationale geheimen oTor do gehele
lijn naar behoren «orden boToiligd. Modo mot hot oog op do beTeiliging Taa bondgenootschappelijke geheimenv die ia TO!O gOTallen zijn
TerwoToa mot gogoToaa dia oador do nationale boToiligiag Tallen,
geeft domo aituatie aanleiding tot bezorgdheid. Do iaTooriag Taa
hot nieuwe beTeiligingoTooraehrift zal or ongetwijfeld too bij*
dragon dat Torbotoriag wordt bereikt» mita toTona ooa redelijke
oploaaing wordt goToadoa Toor hot ateeda urgenter wordend Traag*
atuk Taa do algehele bOToiligiagaorgaaiaatio , die bij Telo departementen oaToldooado blijkt to funotionerea.
Bij hot Technisch Centrum Toor do LaehtTerdediging
(S.A.D.T.C.) ia do aiouwo opeet Taa de boToiligiag door hot bo*
•tuur aanTaard en inmiddela in werking getreden. Door do aiouwo
Kngelse directeur wordt do boToiligiag goed onderateund. Ia dese
Terslag-periode »ija enkele ceer belangrijke documenten* die Taa d«
Bagolao autoriteiten waren ontTangent buiten do schuld Taa het
Centrum! ia Torkoordo handen geraakt*

Ook hier geldt dat het Terliea
niet zou zijn oatataaa waaneer do Toroiato boTeiligingahandeliagoa
naar behoren waren toegepast•
Hot zogenaamde Vltraoeatrifugeprojeet Taa hot F.O.M, moot
thans* ala gOTolg Taa internationaal oTorleg, Toor boToiligtag ia
aanmerking komen. Hot ia tot op heden echter nog aiot gelukt enige
officiële regeringsinstantie tot oen duidelijke uitspraak to bewogen ton aanziea Taa do olomontoa Taa het project die geheimhouding
bohooToa. Nadat een aantal ootrooiaanTragon reeds ia hot buitenland was gedeponeerd, werd ton aanzien Taa Tijf decor aaaTragea
achteraf bepaald dat deze ala "geheime* ootrooiea moesten worden
beschouwd. Dat do berelliging Tan do daarin TerTatto gogoTons daardoor bij Toorbaat illusoir geacht moet worden, behoeft goea aador
betoog.
Do uitspraak Taa do Miniater ia ooa Torgadoriag Taa do Commissarissen dor Koningin OTer do noodzaak Taa boToiligiag ia do
proTiaoialo sfeer hooft<fcidelijk stimulerend gewerkt. Het OTerlog
mot do proTinciale B.T.A.'s inzake do beToiligiag Taa staatsgohoimen wordt Toortgezet. In een enkele proTineie, waar ooa duidelijk begrip Toor do boTeiliging wordt aangetroffen, wordt reeds
goede Toortgaag gemaakt. Xn andere proTiaoies moet de boToiligiag
aog Tan do grond af worden opgebouwd.
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- 11 Op voraoek Taa do Cao f Taa do Staf OiTiolo Verdediging aal
do afdeling aioh bolaatoa «ot do boToiligiag Taa do ia dit najaar
to houden oofoaiag "Z1BHALIM". foor hot oorot cal ook do beTeiliging ia buitengewone omstandigheden Taa do departementen ia hot
bereik Taa ooa grot* oofoaiag wordoa gebracht. Mot do B. T. A.1 a ia
rooda eoataet opgonoaoa oa hen botor hiorop Toor to bereldea.
TlilaiiBCT1Dr>kti4k* B» «*«*• aaadaeht die aaa do eivaolo
dopartemoatea koa wordoa beatecd, begint ia MTorro rrucht to dragen, dat bij enkel* Miaiateriea hot iaaioht ia ontataan, dat do
beveiliging ia velerlei opaioht to kort aohiot* Bij ooa dor Miaiatorioa ia ia priaoipo beoloten tot ooa belangrijke voratorkiag Taa
do boToiligiagaataf .
teagoTolge Taa hot Torlioo Taa ooa aotoataa met ooa aaaciealijk aantal documenten die Taa groot belaag waren voor do beveiliging van do etaat, word
allo hulp oa bijataad geboden oa do «o taa op to
aporoa. Bij doao gelegenheid blook voor overduidelijk hoe woiaig
hot overheidsapparaat erop iagoatold ia oa ia dergelijke govalloa
op korte termijn do aodigo maatregelen to treffen om a*t vorloroao
op to aporoa oa do aohado *o goed mogelijk to beperkoa.
Ir dood »ich ooa goval voor waarbij ooa hoof dambteaaar vaa
ooa dor departementen* gerubriceerde documenten tor boaohikking
atoldo vaa ooa konnia, dia hieruit voor gold informatie aaa oabovoogdoa voratrokto. Paar do Dieaat aiot bij het oaderaoek word betrokken, mijn enkele aapootoa die op hot terrein vaa do B.V.D.
ai j n gelegen, aiot ia boaehouwiag genomen, waardoor do gelegenheid
ia ontgaan om iaaioht to vorkrijgoa ia welke mate door bedoelde
hoofdambtenaar de veiligheid vaa do a taa t ia govaar ia gebraoht*
lawondi*^ *^AMiitifafi' Door ooa ia Vedorland govoatigdo aaroV
olie-diatributie maataohappij word vorcooht o» hulp bij beveiliging vaa het bedrijf. Xa ruggoapraak mot do afdeling Eoonomiaeho
fordodigiagavoorboroidiag vaa hot Miniaterie vaa Ecoaomiaohe Kaken
word op dit verzoek aiot ingegaan, aaagoaioa hot bedoelde bedrijf
aiet vaa vitaal belaag ia het kader van do civiele verdediging
wordt geaeht.
Ten bohoovo vaa d* Miaiateriea Taa Keonomiaehe Zakoa oa Taa
Landbouw en Tiaaorij werd ooa oadereoek iagoatold aaar ooa aantal
bedrijven, die mogelijk voor boT«iliging togen aabotago ia aaa»
merking zullen worden gebraoht. Mot hot oog hiorop Tonden boaprokiagoa plaata met do afdalingen Boaehormiag BoTolkiag ea Politie alamodo mot do afdeling leoaomiaoho Verdedigingaroorbereidiag
Taa het Miniaterie Taa Soonomiaoho Zakoa om t. a. t» tot ooa goede
coördinatie van do boaehorming, bewaking en beveiliging to kunnen
geraken. Door ooa aantal ambtenaren vaa B.B. aa Politie word ooa
bocook aaa do Dieaat gebracht, waarbij een uitoenaetting werd gegeven vaa de problemen die aioa bij do beveiliging vaa bedrijvoa
tegen aabotago voordoen»
Yif a-BaJgratio • Kot beleid toa aaaaioa vaa hot Teratrokkoa
Taa politieke inlichtingen aan buitealaadae Tiaa-autoritoiton w*rd
na langdurig* oaderhaadolingen mot do ander* betrokken Niniaterieai
Taatgeateld. Do Toratrokkiag Tolgena d* nieuwe richtlijnen goaohiedt mot iagaag van 15 mei j.l.. Tot op heden hebbon aich daarbij geen moeilijkhedoa voorgedaan.
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on JUTtruotie over d> Beveiliging» Do B«V.A»'s
van do departementen werden uitgenodigd tot oon discussie oTer do
uit oon aantal Duitse spionage-gevallen to trokkon lessen on OTor
do beveiliging van do stukken van do Ministerraad* In oon volgende
bijeenkomst word met do B.V.A.'o gesproken over hun rol In do
oefening ZEBRALXM, dlo in hot najaar cal plaatsvinden.

Maast do ook eerder booprokon vertaalmoeilijkheden, waarvoor
goon rollodigo oplooaing boroikbaar ia, omdat hot daartoo booohik*
bar* paraonool nu ooaaaal aan wttatioo onderhorig ia, doot «ioh in
doBO aoetor in toonoaondo mato do bohoofto goTOoloa aan oon aodoworkor ran oon aokor niroau, die sich aot ooa belangrijk doel Tan
do Torwerking dor verkregen gegevens «on kunnen bolaatoa on daardoor hot betrokken hoofd neer gelegenheid «ou kunnen geven voor
besprekingen en studie* De pogingen, welke aijn ondernomen om hier*
toe een beroep to doen op oen ervaren kracht van hot Ministerie
van Buitenlandse Zaken, stuitten op persoonlijke en sakelijke beswaren af* Do sterke behoefte aan een ontlasting van do taak van
de leider van do sectie noodsaakt wel tot een apoodige voorziening,
die hem dan ook toogosogd is*

Kaar aanleiding van oen toenemende invloed van ooa groep
links georiontoordon onder de in Nederland verblijvende West*
Indiërs werd ia een verbetering van de observatie van hen voor-

Al^omoen» Ook gedurende dit semester hadden do nodige muta- 13 -

- 13 ties onder h»t personeel plaat». lea achttal medewerkers verliet
d* afdeling Mg«ns overplaatsing dan wel ontslag* waartegenover
••a zestal nieuwelingen ia dienst trad. Sen «a ander had ook enige
interne rerplaataingen tengevolge*
Het is wellicht van belang hier te vermelden, dat het practiseh nooit voorkomt, dat enig personeelslid ontslag vraagt teneinde elders te gaan verleen dan wel wegens ongeschiktheid ontsla»
gen moet worden. Vrijwel steeds is de reden van vertrek hetsij
huwelijkt het&ij pensionering. Ofschoon het ongetwijfeld te boud
gesproken sou sijn te stellen, dat het gehele personeel van dexe
afdeling «ijn werk out de grootst mogelijke voldoening verricht,
toch wijst het feit, dat er bijna nooit lieden «ijn, die becwijken
voor de hoge salarissen ia de particuliere sector, erop dat over
het algeMen xeker niet ast tegenzin gearbeid wordt*
Voorgover dit thans reeds te beoordelen valt, heeft het ia*
voeren van de vrije caterdag geen nadelige invloed op het werk
gehad. Wel valt in de thans langere namiddag een zekere vermoeidheid te constateren, hetgeen wellicht te wijten is aan de omstandigheid, dat men nog moet gewennen aan de langere arbeidsdag»
Gedurende verslag-periode werd het nut van ds periodieke
doorlichting helaas bewesen door het feit, dat een der medewerkers
in een sanatorium moest worden opgenomen. Op advies van de bedrijfsarts werden allen, die met betrokkene regelmatig in contact
stondea, nogmaals medisch gekeurd* De uitslag hiervan was gelukkig
gunstig.
"irfijnpistslH11" **•* medewerking van de afdeling KD werd een
lezingen-cyclus georganiseerd, waar het gehele ACD-persoaeel bij
toerbeurt aan deel nam* De behandelde onderwerpen waren •'Beveiliging** en "Contra-spionage"*
Bij de sectie Onderwerpsdossiervorming werden een tweetal
onderwerpen namelijk "De B.V.D. ia het Parlement11 en "Klachten
over B.V.D.-werkzaamheden" nader gedocumenteerd, waarvoor het
sogenaamde Vniterm-systeem gebruikt werd*
Bij de sectie Perseoasdossiervorming werd gestreefd naar het
zoveel mogelijk concentreren van werkzaamheden van min of meer
routine-karakter bij bepaalde medewerkers, zodat de overige ambtenaren meer gelegenheid kregen hun aandacht te besteden aan stukken
vaa meer ingewikkelde aard*
Bij de sectie Agenda werd het streven voortgeset de werkzaamheden te vereenvoudigen* Hiertoe werden oader meer twee groepea
ambtenaren, ieder met een eigea chef, samengevoegd tot ifn geheel.
Ia het begin vaa dit jaar werden wederom twse seetie-ohefs
omgewisseld. Deze wisseling ia werkzaamheden heeft in voor de betrokken personen in voor het werk in het algmeen grote voordelen*
Gedurende verslag-periode liep een medewerker van eea der
andere afdelingen een uitgebreide stage bij de afdeling documentatie.

Inmiddels eiJn d* voorbereidende werkaaamhedea ia eigea arohief geatart «n wordt gehoopt t*c.t. tot ««a aeer aaaaienlijke
ruistebeaparlag t* kannen komen. H«t streven naar ruimtobeapariag
werd mede gediend door do voortgesotto werkzaamheden toa aanzien
van do poriodioko ultduaaiag vaa oudo archiefbestanddelen.
Bij do ftoals gebruikelijk gohoudoa ooatrSlo bij do jaarwiaaeling bleek, dat ia hot jaar 196O gooa oakol «tuk - bij ACD geregiatroerd - aan do administratieve eontrftle ontaaapt was.
Qedurende verslag-periode wordoa 23*025 stukken gorogiatroord
togon 23*69'* gedurende b* twoodo halfjaar 1960 on 23*131 goduroado
hot oorato halfjaar 1960.
Ia do kartothook wordoa 227.^31 naalagoa vorrieht togoa
235*^33 ia do Torigo voralag-poriodo oa 2%6.790 goduroado do ooroto
helft vaa 1960* Hier valt duo ooa goatadigo teruggang to coaatateren, die voor hot grootato doel to danken ia aan do grootato
"afneaer", do afdaling Beveiliging.
Uit do bibliotheek werden 1315 boeken oa tijdschriften geleend togon 1175 ia hot vorig aeaeeter en 1288 goduroado hot oorato
aeaeater van 1960* Do oijfora ontrent hot aantal voratrokto ia»
lichtingen door do bibliotheek bedragen reapeotievelijk 537, M9
oa

DO gebruikelijke curauaaen, aoala inleidiaga»,
baaia-, iaformatie- oa obaorvatioeurauaaoa worden gegeven. Speciale
curauaaoa werdoa gehouden voor ambtenaren van do eigen dienst, do
Veiligheidsdienst van Nieuw Quinea, de inlichtingen* en veiligheidsdiensten vaa do Strijdkrachten, hot Ministerie vaa Buitealandae Zaken oa vertegenwoordigers van studentenorganlaatioa die
aet overeenkoaatige organiaaties uit coavuniatiache landen coatact onderhouden. Bijsondere vermelding verdient do afsluiting
van ooa driejarige aoeiologLe-euraua voor personeel vaa B.V.D.,
do inlichtingen- on veiligheidsdiensten vaa do Strijdkrachten oa
do Spoorwegreoherehe. De*e cursus ontstond uit do behoefte bepaalde ambtenaren wat moer achtergrondskennis to verschaffen. Ia*
middels verden drie klassen gevormd, waarvan do laatato juist do
cursus beëindigd hooft. In do drie cursusjaren - tijdens welke
men eenmaal in do twee weken bij elkaar komt - worden enkele
grondbegrippen van do sociologie behandeld, die do cursist oen
beter in&icht moeten verschaffen ia do gecompliceerde aamenleving
van thans* Verder wordoa do politieke bewegingen vanuit sociologisch oogpunt bekeken, terwijl bovendien aandacht beateod wordt
aan oen moor praetiaeh aspect, i.e» het sociologisch ondercoek*
Medewerking word verleend aan diverse opleidingsinstituten
van Gemeentepolitie, Rijkspolitie en Strijdkrachten. Toa aanaiea
vaa do demetnte- en Rijkspolitie vooral aan do eogenaamde vorminga-
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- 15 ourauaaen, waarover raada bij vorige gelegenheden werd gerapportaard. Ten aaBBiaa van da Strijdkrachten ward In bat bijzonder
medewerking verleend aaa da hogara vorming van offioiaran. In daaa
kring atijgt da bahoafta aan meerdere kaa&ia omtrent hat communiame, da kouda oorlog an da ralatia tuaaen baidat daca onderwerpen gaan ataada vaar aan Taata plaata innemen in da opleidingaprogramma*a*
Toor bat Defenaieatudieeentrum wardan da wijageriga grondV
alagan Tan bat communiama behandeld, Toor da Marina Stafaobool
da belangrijkate aapeatea aa da paychologiaoha oorlogvoering Taa
bat communiame, voor da Luehtmaehtatafeohool da aubveraieve al j da
van nat oommuniame, da brainvaahing an da payebologiaeba oorlogroaring.
yoorlichtiag. Xan groot aantal lesi&gea ward gehouden TOOT
da normale B.V.D.-verbindingent Baar ook Toor allarlai bijzondere
groepen, waarvan ar hiar aaa drlatal ganoaad «ordan* Ia da proTinoiaa Zaalaad an Ovarijaal ward door da Couiaaaria dar Koaingia
aaa bijaankomat balagd« dia door baaaalf galaid wardt waarin da
ataatagavaarlijka aijda van bat ooagauniaaa baaprokan ward an waaraan ward doalganoaaa door da laidiag van Mutabadrijvaa, door burgaaaaatara aa aan aantal bijaoadara funotioaariaaaa uit da proviaeia*
In Botary-kringan opanbaart aieb aan groaianda bahoafta aaa
voorliobtiag ovar bat waraldoommutiaaa an wal vooral da vraadcaBa
ooaziatantia. Toor aan viartal oluba ward aaa laaing gaboudan.
Toor aan twaatal atudantanorgaaiaatiaa ward aan uitaaaeattiag gaga*
van ovar da noodaaak vaa aaa B.T«D,,
Ia varband »at da voorlichting vardiant nog bijcondara var•alding bat eontaet iaat da para* Dit contact bapaalt aiob ia
hoofdaaak tot bat varatrakkaa van gagavaaa ovar organiaatiaa»
varanigingan ana* dia door da para niat thuiagabraoht kunnaa wordan| ovar axtramiatiacha groaparingan waarnaar da balaagatalliag
vaa da para uitgaat of taa aansian waarvan da B.T.D* publieitait
waaati ovar apionagagavallan ia binnan- an buitanland* la da varalag-parioda ging da iataraaaa van da para ia bat bijaondar uit
naar da B.T.O. aalf. Da ia opapraak gabraohta Aaarikaaaaa an
Kagalaa inliebtingaa- aa vailigbaidadianataa waran niat vraaad
aan daaa plotaalinga balangatalling. Aan varaohillaada vareoakaa
o» inlichtingen ward voldaan, waarbij wal aan bat licht kwaa dat
ar buiten da kringen waarnaa da B.T.D. garagald ta maken beeft,
nog vela oiaveratandan heersen ovar daaa dienat*

In da baataaada verbindingen nat da buitanlandaa zuatardianatan dadan siob in veralag-periode gaan wijaigiagaa voor» Wal
ward aan da afdaling opgedragen ook da verbindingen ta versorgea
•et da Caatrala Tailigbaidadiaaat ta Hollaadia, da betreffende
veiligheid- en inliehtingeninatautia in Suriaane aa da Politiële
laliehtiBgaadiaaat in da Hadarlandaa Aatillaa*

Tarachillanda medewerkere van auatardianataa bracb- 16 -

ton in verslag-periode een becoek aan do Dienst* fan ooa conferentie ia Engeland Baaktoa hot oadorhoofd van cowol do Australische
ala Canadese Dienst gobruik OB ook Nederland t* bezoeken oa alhlor besprekingen to voeren*

Bon voralag over do voorjaarsvergadering van hot NATO
"Speoial CoBBittee" vord afaondarlijk ingediend*

SS&KIJ&II&..SIHS5&S*
Ook godurondo hot oorato halfjaar van 1961 word do eoordinatio on do verzorging van do verbindingen Bot do onderscheidene
autoritoiton van rijka- OB geaeentepolitie, alaaodo van hot Wapon
dor Konlnklijko Maroohauaooot door toonoaoad ovoooa gokonaorkt*
flTBptoBatiaoh voor do vorbotordo vorhoudingon ia hot feit, dat aan
do jaarlijks* eoaforontioa in a*i 1961 B*t politioautoritoiton to
H**lauB ditBaal voor hot oorat poraooalijk word d**lg*noB*n door
do hoofdeoBBiaaariaaon van ABat*rdaBt Bottordax *n D*n Haag, dio
bij do volo vorig* uitnodigingen t*Ik*naai* vorat*k li*t*n gaaa»
Hat waa laatatgonooad* fnnotionaria, diot oprokondo naBoaa d* aan«osigon, bij di* gologOBhoid B*t nadruk w**o op doao v*rb*tordo
verhouding *n daarover sija vreugd* uitsprak*
Ia h*t kador van hot rogoloatig overleg werden in Baart OB
juni wederom bijoonkoBatoB gehouden Bet do vertegenwoordiger* van
de inlichtingendiensten dor 11 hoofdeoBBiaaariaten on aet oen aantal ooBBtissariaaen-korpaohefa van geBoentepolitie, diatriotaooBmandanten der rijkspolitie on do leiding van do Grenaveiligheida*
dienst der Koninklijke Marechaussee» Op de laatste vergaderingen
werd oen werkgroep ingesteld ter voorbereiding van riohtlijaon vooi
hot verstrekken van politieke gegevens door do politie. Deso werk**
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- 17 groep beataat uit k politie-funetionariaaea aa 3 vertegeawoordigara Taa da B.V.D.. Bat ia da bedoeliag, dat daza richtlijnen net
bat oog op da geaaeatelijke autoaoaie alaohta baaiaforauleriagen
sullen inhouden, waarvan bat vrij ataat oa af te wijken waaaaer
plaataelijke oBatandigheden dit aodig aoehtea Baken. Maa waat daa
aehtar dat aan afwijkt aa ar aal ongetwijfeld aaa atravaa knaaaa
oatataaa o* dit zo «ia aogelijk ta doen. Aldua aal «r vaa da riohtlijaan aan noraatiava werking kaanan uitgaan*
Mat da Coaaandaat dar Koninklijk» Maraebauaaaa aa nat hoofd
vaa da Qranavailigbaidadianat ia aoaantael aaa gaaprak gaaada batrakking hebbende op da afbouw van da verhouding*a dia in da tijd
onaiddallijk na da beëindiging van da laatata wereldoorlog tuaaaa
da Marachauaaaa an buitanlaadaa inatantiaa * aat naaa Duitaa zijn ontataan*

Hat batrakking tot da X.D.-toelagen aa benoeaingen van korpaohafa wardan wederoa da gabruikalijka adviaaan aan da betrokken
autoritaitaa uitgebracht, terwijl da Oianat bij afacheid, iaatallatia an jubilaa van politieautoriteiten werd vertegenwoordigd*

Personeel* In da veralag-periode heeft da Dienat bat onver*
wacht overlijden van twaa gewaardeerde apaeialiatan, aan techniaehaaaiataat an een ondercoekingaaabteaaar betreurd»
Bet varaoak oa toekenning van een penaioen aan da nabaataaadan van de teohniach*aaaiatent ia door de Penaioenraad afgeweeen
op grond van de overweging dat da overladen aabtenaar aleohta kon
wijaan op een voor penaioen geldige dianattijd vaa dia totaal 6
jaren( 11 Baanden ea 26 dagen of wel Binder dan bat voor bat reobt
op uitgeatald penaioen vereiate ainiaua van 7 jaren. Bij beswaaraohrift ia da Penaioenraad verzocht haa> baaliaaing t* willen herxien op grond vaa da overweging dat betrokkene kon wijzen op Beer
voor penaioea geldige dienattijd daa bat voor het recht op invaliditeitapanaioen vereiate Btniaua van 9 jaren.
Da aanataanda penaionering van bet hoofd vaa bat Kabinet an
van het hoofd van de afdaling waarin a.a. alle onderaoekingaanbtenaren aijn ondergebracht, welke aeer dan aan darde vaa de totaalaterkte van de Dienat oavat, en da oaatandigheid dat rekening aoet
worden gehouden Bat da aogelijkaeid van een vertrek vaa het hoofd
van de inatruotie-afdeliag. Baakten bet noodaakalijk voorbereidingen te treffen voor de voorziening in deze belangrijke poëten.
Nadat* in overleg aet Dr.
, waa baaloten Dr.
,
thana hoofd van da afdaling Algeaane Zaken, in aanaerking ta
brengen voor de vervulling van da vaeature, welke «al ontataaa na
het vertrek van het hoofd van bat Kabinet en oa het huidige plaatavervangend hoofd van de buitendienatafdeling, in aanaerkittg te
brengen voor de functie van hoofd vaa dia afdeling, ia nagegaan
op welke wijze de vaeaturea welke hierdoor zullen ontataan, kunnen
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-18wordaa Terruld. Ban interne Terrulliag veroorzaakt ultaraard ook
op het daarop volgende aiveau waar opeaiagea* Varaohillaada hogere
aabtenaren siJn ia beschouwing genoaoa, oadar «aar door inschakeling Tan da Bijka Parehologisehe Dienat, terwijl tevens ia nagagaaa ia hoeTerre aaa wijziging in da taakverdeling hiar oploaaing
BOU kuanan biadaa. Tot aan dafiaitiaf besluit ia dese eoaplexe aituatia ia ia da Terslag-periode aog aiat gakoaaa, doeh wal ia raada
gablakaa dat hat aantal aabtenaren ia da Dieast, dat raada thaaa
gaaohikt kan wordaa gaaoht Toor da Terrulliag Taa da hogara poëten,
wal Baar baparkt ia»
Da paaaioaariaff Taa hat afdelingehoofd, dia eoaaissaris Taa
politia ia, aa da oaatandighoid dat ia da loop TBB da volgende jaraa twaa aadara hogara (gawaaaa) politia-offioiaraa da Dianat ia
verbaad aat hat baraikaa vaa da panaioangaraohtigda leeftijd sul*
lan Terlaten, aakan hat aoodaakalijk dat aaa wag wordt gaToadaa
oa tot aaatrakking Taa aakala inspecteurs Taa politia aat belaagatalling Toor politiaka onderwerpen ta kosten, aaar ia hat bijsoadar taa bahooTa Taa hat buitendienst-werk waarbij Tala uit da
politiakorpaaa aangatrokkaa aiddalbar* kraehtaa eija iagadoald»
Da aituatia taa aaaBiaa Taa hat lagar Trouwalijk paraoaaal,
voornaaalijk tTpakraehtan, blijft corgaa baran. 12 Yrouwalijka
kraehtaa Tarliataa da Diaaat, waarraa 2 ia Tarbaad aat hat baraikai
Taa da panaioangaraohtigda leeftijd» WerTiag Tiadt plaata door adTartantiea( aedewerkiag ran het personeel Taa de Dianat en het op»
neaea Taa contact vet diraetrioaa TBB aiddalbare aoholea tegen de
tijd dat de aiad-axaaeaa wordea afganoaan*
De iagebruikaaae Taa het nieuwe kantoorgebouw Taa de KILLMXJ,
dat tageaoTer het dienstgebouw ia gelegen* heeft tot direct geTolg
gehad dat 3 vaa de 6 eantiaeaerTeeratera oatalag hebben geTraagd
oa in de oaatiae TBB de NILLWJ als "hoateaa* ia dienat te tredea
op * Tolgeaa madedaling Taa betrokkeaea * eea aalaria dat £ ƒ 60,-hoger ligt dan dat bij de Dienat aet boTeadiea als seeundaire arbeidsToorwaardea een preaieTrij peasioea, 7r^ Taoaatiegratifieatie
plua eenaaal per jaar eea gratificatie ten bedrage Taa een aaaad
•alaria*
Ia de Teralag-periode heeft beTorderiag TBB 20 lagere ea 7
aiddalbare aabteaarea plaatageToadea, terwijl 1 aiddelbaar aabteaaar werd bevorderd tot hoofdaabteni
Toorts ia aaa 2 aiddelbare aabteaarea buitengewoon Terlof TOI
leeadt 1 aabtenaar werd geplaatst bij de Xuratoa ea 1 bij het GouTer neaent Taa Nederlands Hieuw Qhiinea.
Ten aanzien Taa 1 aabtenaar is een dJLsflLplinaire aaatregel
toegepast (aehriftelijke beriapiag).
PerBoaee^sbeeordelJM. Met de periodieke herhaling (2e roede!
TBB de peraoneelabeoordeling Tolgens de nieuwe aethode werd ia de
daarToor ia aaaaerkiag koaende afdelingen een aaaTaag geaaakt.
De eerste beoordeling werd aa voorafgaande taakbeaehrijTing
Toortgeaet ia de teehnische sector.
faakoaderBoek en -besohriJTiag Toad waar nodig hiar aa daar
plaats.
Verroer. Aaa de ia de vorige Teralagperiode bedoelde 5
Toerabaaabtea is iaaiddels de preaie-aehadeTrijrijden toegekend*

- 19 Van d* 30 vervoerabeambten sullea 18 werden voorgedragen voor
toekenning van een premie-echadevrijrijden. Ten aanzien van 12
vervoersbeaabtea ia nog geea uitsluitsel oatvaagea mat betrekking
tot da schuldvraag*
Hat Aantal dieaatongevallen badroag 18* Ia da meeste gevallan waren batrokkaaaa daardoor gedurende kortere of langere tijd
verhinderd om dienat te doen* In k gevallen waa desa verhindering
het gevolg vaa een ongeval terzake waarvan batrokkaaaa rechten
tegenover derden konden doen gelden, welke rechten door Middel vaa
een aota van eaaaia werden geaedeerd aan het Rijk. Voor da afwikkeling van da financiële schade, bestaande uit da koeten van geaeesea heelkundige hulp en derving vaa salaris, werd medewerking var*
leend door het Bureau Verzekeringswezen.
Overlap. Da Commissie vaa Overleg ia ia het eerate halfjaar
1961 eenvaal ia aea officiële vergadering bijeen geveest, terwijl
meermalen informeel vaa gedachten ia gewiaaeld met enkele vertegeawoordigera uit da ambtenarendelegatie ia da Commissie. Onderwerp
vaa beaprekiag siJn onder maar gawaeat da coaaaquaatiea vaa da iavoering van da vijfdaagae werkweek voor verachilleade categorieën
vaa het peraoneel, alamede da rooatera van het beveiligingspersoneel, welke aio gevolg vaa da vijfdaagae werkweek dienden te worden gewijzigd.
Bij het overleg tea aanzien van dit onderwerp ia ala ba•waar
aangevoeld da late informatie van de Dienat mat betrekking tot het
atandpuat vaa da Regering terzake. Zo werd de Dienat vaa de zijde
vaa da ambtaaaraadalagatia vaa de oommiaaie ia kennia geateld met
het verschijnen vaa da oagerubriaaerde circulaire dd« 2k mei 1961
Hoofdafdeliag O.P.Z., ar. A612/V 150? batreffeada Arbeidatijdvorkorting aa vijfdaagae werkweek Rijkspersoneel waarin oader meer
het volgende la vermeldt
"De uit deze veranderde werktijden voortvloeiende wijzigingen
"in de aanvang ea het einde van de werktijd dienen voor de *»6-uur
"werkere zoveel mogelijk na overleg met de peraoneelaorganiaatiea
"te worden vastgesteld"«
Uit veiligheidaoverwegingen wordt er prija op gesteld, dat
de personeelsleden vaa de Dienat eventuele moeilijkheden ea beswaren niet bij de ambtenareaorgaaisaties ter tafel brengen. In verbaad hiermede ia da Commisaie vaa Overleg iageateld, waardoor alle
aangelegenheden de reohtapoaitie betreffende intern sullen kuanea
worden beaprokea.
.
Het niet of niet tijdig ontvangen vaa voorgeaomea of aaaga- i
brachte wijzigingen ia de regelingen betreffende da reehtapoaltie '
van da ambtenaren, waardoor de mogelijkheid tot beraad over de
aaapaasiag daarvan aan da omataadighedea vaa de Dienat in het gedrang komt, zou aan het bij artikel k vaa het Hechtapoaitiebealuit
Binaaalaadae Veiligheidsdienst voorgeschreven overleg tuaaan de
vertegenwoordiger» vaa de ambtenaren vaa de Dienat ea het hoofd
vaa da Dienst illusoir kuanea maken en een neiging kunnen doen
ontataan zich in voorkomende gevallen, om eea eerder stadium vaa
overleg te bereiken, maar rechtstreeks tot de ambtenaraaorgaaiaaties te wenden. Hoewel het personeel over het algemeen goed doordrongen is vaa da geheimhoudingsplicht, blijft de mogelijkheid vam
grensgevallen ten aanzien vaa da noodzaak tot geheimhouding uiteraard bestaan aa daarmede da mogelijkheid dat ia aea gesprek met
een vertegenwoordiger vaa eea organisatie verder wordt gegaaa daa
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gewenat moet wardea geacht»
Bij de behandeling vaa da oonaequentiea vaa d» iavoeriag vaa
d* T!jfdaags* werkweek eiJn ia afwachting vaa aadere aanwijsingen
Ton de siJd* van het departement nog niet afgedaaa d* overwerkvergoeding, dt ploegentoealag voor da beveiligingabeambten au da ragallug vaa da vergoeding van da extra»dien«t aa da piketdienst vaa
da vanroarabaaJibtan*
Inforaaal sijn irragaa gaatald nat batrakkiag tot da hoogta f»
da ralaTargoadingaa la bat alga»««n« Ook tan aaaciaa hlarvaa aoataa
lalioatiagaa vaa dapartamantaBljda «ordaa afgavaeat*
Ondaroooht wordt da •ogalijkhald OM ta koaaa tot aaa ragaliaf
voor da vergoeding vaa da pikatdianat verricht door iaspeoteura aa
door oadaraoakiagaajBbtaaarea* Toorta la la voorberaidiag da aiauwo
vaatatelllng vaa da vaata reiaaon voor aaa groep coataotajibtaaaraa«

Hulevaatiag. Da ventllatia-aoailijkbadan voor «at het aoutarrala vaa het gebouw StadhoudarapXaataoaa 29/31 batreft, waarovai
raada ia het vorige overeieht werd gaaprokan, clja wadaroa aalgo
•alaa onderwerp vaa beapraklng mat aabtaaaraa vaa d* Itijkagabouwaa'
diaaat gawaaat*
Do aardar gaadvlaaerda voorKieaing» waarvoor aan bedrag vaa
ƒ 35»000t— beschikbaar waa gaatald• la ïntuaaan aarslan*
Da thaaa oatworpan voorziening Kal, aaar het sioa laat aaa*
Eiea, aanmerkelijk ainder atagaatia la da Diaaat teweegbrengen aa
bovendien ainder koataa.
Overigena heeft aloh aaa aadar problaa» aangadlaad. Ia aaa
aantal vertrekken ia door onopgehelderde oorsaak da plafondbadekking (kntklaag) losgeraakt aa oalaag gakomaa»
De eigenaar overweegt da bonwar aan proeea aan ta doen
wagaaa het onoordeelkundig aanbrengen vaa desa kalklagea.
Verwacht wordt, dat da plafondbedekking vaa «aar kamera bat
op daa duur aal begeven, hetgeen tot grote overlaat aal laidaa la
het bij«onder in da ruimten waarin teehniaohe apparatuur la opgaatald*
T^ir^^nTii' °T*r A* voor het jaar 1962 iagadieade begrotiag*»
eijfara ia nog overleg gaande.

