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L IGHEIDSDIENST
P A N O R A M A
periode 1 april 1971 - 1 oktober 1971

Algemene en Kabinetsaangelegenheden
Bezoek Minister
Op 11 augustus 1971 bracht Mr, W. J; Geertsema voor het eerst
na zijn benoeming tot Minister van Binnenlandse Zaken, vergezeld van de Secretaris-Generaal, Dr.
t een orientatiebezoek aan de Dienst.
- Staten-Generaal en Vaste Kamercommissie
In de Staten-Generaal kwanen-geen voor de Dienst direct van
belang zijnde onderwerpen in behandeling. Evenmin vonden er
bijeenkomsten van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten met de Minister plaats*
Eén vanwege de Vaste Commissie in behandeling gegeven verzoekschrift, werd afgedaan*
Van advies werd gediend voor de beantwoording van ann de
Regering gestelde vragen van het Eerste Kamerlid Piket, betreffende de coördinatie van het werk van de inlichtingendiensten van enige NAVO-landen, van het Tweede Kanerlid
Kronenburg, betreffende gebeurtenissen op en rond het Barlaeue
Gymnasium te Amsterdam en van de Tweede Kamerleden Laban en
Van den Doel, betreffende het verwerven van inlichtingen cvor
sollicitanten bij de rijksoverheid.
Procureurs-Generaal
Het Koof d van de Dienst toonde twee bijeenkomsten van de
Procureurs-Generaal onder leiding van de Secretaris-Generaal
van het Ministerie van Justitie bij. Haast het gebruikelijke
overzicht betreffende de extremistische groeperingen, gaf hij
daarin een uiteenzetting over de Arabische sabotage-acties in
West- Europa en over Radio Nordsee.
K, B, betroff andc de Inlichtingen- ^n Veiligheidsdiensten
In dcce zaak ie hst wachten op de standpuntbepaling van ae
terzake betrokken Ministers var. het nieuwe Kabinet, T«jn
behoeve van de Minister wet-d een overzicht over de stand va.n
zaken
Pub 1 1 c r e l a t i ogjB
Hedsv/erking «?erd verleent aar. een ossl&
in de liritïfiüe P o «t. van 12 raei 1971 • onder èe titel ;'V.'is in
bang voor de BVD'?", De schrijver van dit ten nausieü Vs>n do
BVD posltiftf-cvitj iichs artikel, ?r;.inü !»yv-elB, wei-u c.ck in •.:<
jTPstelcl om CBR vraagn^^prek met H.riVD te h'ibbirv

/
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Juridische zaken
In het leader van de door hem verrichte studies, gaf de juridische adviseur bijzondere aandacht aan de kwestie van het
instellen van veiligheidsonderzoeken naar Parlementsleden»
Benelux-samenwerking
De Benelux .Bijzondere Commissie voor het Personenverkeer, vergaderde in de verslagperiode eenmaal, de Subcommissie ad hoc
zevenraaal. Aan deze vergaderingen werd deelgenomen door de
juridische adviseur van de Dienst*
Van de behandelde onderwerpen, die de taak van de Dienst
raken, kunnen worden genoemd: de viaumafschaffing voor Roemenen (voorlopig uitgesteld), het opstellen van nieuwe richtlijnen voor de grenscontrole en de- clandestiene immigratie
van Chinezen, Portugezen en Turken*
De Subcommissie voor de saaenwerking tussen de veiligheidsdiensten kwam in de verslagperiode tweemaal (informeel) bijeen* Aan deze bijeenkomsten werd deelgenomen door het Hoofd
van de Dienst, De beveiliging van de in de Benelux gevestigde
Instellingen van de Europese Qereeenechappen, vormt nog steede
een van de voornaamste puntert van het overleg in deze Subcommissie*
/
De relatie tot buitenlandse diensten
Het terrorisme, de acties van terroristen en de daarvan uitgaande dreiging leidden tot een nauwer overleg tuseen de
veiligheidsdiensten van de Besteuropese landen*
Het Hoofd van de Dienst en een medewerker van de afdeling B t
namen deel aan een vergadering in Londen u.b.t» "violence
and terrorism". Behalve de hoofden van de veiligheidsdiensten
van de WEU-landen, nam ook het Hoofd van de Zwitserse Bundeepolizei aan deze bespreking deel*
De laatste was daarna gastheer van een door hem geëntameerd:»
werkgroepvergaderiag inzake arabisch terrorisme. Hieraan werd
door een tweet&l medewerkers van de Dienst deelgenomen*
Het Hoofd van de Deense veiligheidsdienst bezocht H.BVD, teneinde een modus ,yan' eam enwerking te vinden tussen de Scandinavische diensten' en de hierbovengenoemden inzake terrori3r;\e.

Een vijftal medewerkers var. de Dienst volgde, op uitnodiging
vnn de Inlichtingendienst van do Verenigde Staia» (ülA), een
5-weekse cursup in Washington* Ben tweede groep van 5ra-ftza2.
in noveisber a.s. eenzelfde cursus casj» volgen.
Het Hoofd van de Franse inlichtingendienst (SDSCIj) bracht een
kemiiBmakinjrr.bsKoek aan K.B;/D„
Een Afdelingshoofd van de BuridesnachrichterKïionst «n een
zijner nedev/erkers kï/Aaen naar Den Haag ora overleg Ue pü.egeTt
ever een naiiwere 8«ü.ienwerk:*.ng»
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H.BVD bracht net een medewerker van KBB een werkbezoek aan het
Bundesamt fSr Verfassimgsschutz (BfV), de Si cherungsgruppe
van het Bundeskriminalamt te Bad Godesberg en het Landesamt
fïïr Verfaesungeschutz (LfV) van Nordrhein. Westfalen in
Dusseldorfo
PH.BVD bracht een tegenbezoek aan de SDECE in Parijs, teneinde nadere afspraken te realiseren en bezocht tevens de
beide Franse veiligheidsdiensten (Henseignements Génêraux
en DST). "

AFDELING B
Acties aan universiteiten en hogescholen
N a een tijd van betrekkelijke rust, kondigden zich de laatste
maanden op dit terrein nieuwe spanningen aan» Aanleiding daarvoor waren de nota-Posthuraus, de uitvoering van de wetVeringa en de beperking van de toelating van studenten tot
bepaalde studierichtingen. De studentenorganisaties hebben
nieuwe actiepunten geformuleerd, die een voorlopig hoogtepunt
vonden in de demonstratie, die op 25 september, de zaterdag
na Prinsjesdag, in Den Haag werd gehouden. De stoot tot deze
actie werd gegeven door het Actiecomité Amsterdams Onderwijs
en de AGVA, samen rffet een aantal grondraden» Er bestaan sterke
aanwijzingen dat de CPN bij de voorbereidingen van deze activiteiten, zij het in het verborgene, een belangrijke rol heeft
gespeeld.
Rode Jeugd
Vanwege de drieste acties die de Rode Jeugd te Eindhoven in «Ie
afgelopen periode heeft ondernomen, vroeg dese organisat5.e
veel aandacht van de Dienst. Met het doel tot een vroegtijdige
onderkenning van de plannen van de organisatie in Sindhoren
te komen, werd overleg gepleegd met de Procureur-Generaal in
Den Bosch en de Hoofdcommissaris vwn Politie te Eindhoven.
De zorg voor de verbetering van de informatie-positie, waarvoor de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de Hoofdcommissaris te Kindhoven ligt, werd opgedragen aan een speuiaa
hiervoor aangexvezen ambtenaar van de Dienst.
Ook met de leiding vaa de politiekorpsen in andure plaateen,
waar afdelingen van de Rode Jeugd bestaan, werd over do verboterirg van de informatiepositie gesproken,
?ef ence Lee que
niet uitgesloten werd geacht, dat de Jenvish De.fc.nce
League, waarvan de hoofdzetel in Hew ïork is Ecvestigd, de
hand heeft e^had in de aansl-ag op de Russische- 'fartrtels
te A;:iGterd:.\ op 1f? april 1971 »' vierd gf tracht snij; iisai
verkrijgen in do activiteiten van nese organisatie*
ï-ïï-t de Ge'ftscnt'Sj.'Olitio «ia/sterdam werd gere^el^ cc.ütact
c-n ina&ke het, onderscek naar de d'irtrtx-s v;-n de *»rins
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- kDit heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd.

Socialistische Jeugd

In de afgelopen periode werd geconstateerd, dat medewerkers
van de SowJet-Ambassade, die onderkend zijn als inlichtingenofficieren van de KGB, contact hebben gezocht met vooraanstaande leden van de Socialistische Jeugd. Er werden enige gesprekken gevoerd, welke voor zover bekend, handelden over politieke
aangelegenheden*
Vereniging Nederland - ÏÏSSR
Er zijn verschillende aanwijzingen, dat enige figuren uit deze
vriendschapsorganisatie hulpdiensten verrichten voor de Russische inlichtingendienst.
t

Spaanse Communistische Partij
De activiteiten van de Spaanse Communistische Partij vragen
steeds meer aandacht. Onder de in Nederland verblijvende
Spaanse arbeiders bevinden zich enige leidinggevende leden
van deae partij, die deel uitmaken van het Westeuropese Centraal Comité daarvan*

Haoïstische .groeperingen
In de meest actieve Maoïstische groepering, de KJ3N (Kor.munistieche Eenheidsbeweging Nederland), is een scheuring ontstaan.
Tegenover elkaar stonden de groep van de theoretici onder
leiding van Schrevel en die van de practici, geleid door
. De KEN is uiteengevallen in twee groepen, t. v/, die van
de theoretici, de MAFIA (Marxistisch Arbeidersfront in Aanbouw) en die van de practici, de KPN (HL), Koramunir.tirjche
Partij Nederland (Marxistisch-Leninistisch). De Mao3!oti6che
beweging blijkt in verechillende plaateen een zekere aantrekkingskracht te hebben op studenten, die zich verenigd hebben
in de Karxiatisoh-Lsninistische Studentenorganisatie. De KSti
en de daarmede verwante organisaties keurden de gewslcMadi £e
activiteiten van de Rode Jeuj'd te Eindhoven af, omdat zij üezs
niet in overeenstemming achtten met de toepassing op dit
moment van het Marxisme- Leniniswe,
Bond v o I u B i l l c h j L i o n (Witte BVD)
Hoewel de Bond in feite een vrij pover bestaan leidt, vraagt
ae nog Bteeöie bi JKondere aandacht vanwege enkels af'delingen
die hun activiteiten pogen uit te breictan clor-r contact .:^t

ex. or.
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- 5andere groeperingen (zoals de KEN) en door infiltratie in de
VVDM (Vereniging van Dienstplichtige Militairen). Door het
ontbreken van een duidelijke politiek en een sterke leiding,
hebben zulke pogingen tot dusverre geen blijvend succes gehad*
Vereniging Algemene Bond van Oudere en Opvoeders.
Een aantal Nederlanders heeft deze organisatie opgericht om
een dam op -te werpen tegen hetgeen zij zien als een verwording
van de jeugd. Men maakt zich bijzondere zorgen over het toenemende druggebruik. Men is de mening toegedaan, dat het druggebruik door communistische landen c.q. door communistische
inlichtingendiensten wordt gestimuleerd met de bedoeling om
de ondermijning van het Westen te bevorderen. Men is ertoe
overgegaan in Maoïstische en andere groeperingen te infiltreren met het doel inlichtingen over de activiteiten van deze
organisatie, in het bijsonder met betrekking tot de verspreiding van drugs, te verkrijgen,
Buitenlandse gastarbeiders
Alhoewel niet of nauwelijks is geconstateerd, dat in Nederland
verblijvende buitenlandse arbeiders betrokken waren bij terroristische actie**, moet er rekening mee v/orden gehouden, dat
dit beeld zich in de toekomst kan wijsigen. In verband hierred<
wordt nagegaan in hoeverre het met behulp .van de politie mogelijk is tot een betere informatiepositie t.a.v. buitenlandse
arbeiders te komen.
Roemenie
Het bijzondere aandacht werden de ontwikkelingen in en rond
Roemenie gevolgd, toen dit land in augustus j.l. aan een
bijzondere druk door de Spwjet-Unie werd blootgesteld.

AFDELING C
SowJet-Unie
In de aard van de objecten, waarvoor medewerkers van de Spv/jejtruBBiBCh.e inlichtinngndjLenst. in Kaderland belangstelling
tonen, is weinig verandering te constateren. Zij blijven bijzondere aandacht geven aan de ontwikkelingen in Nederland
op het terrein van de eloctronica en de chemie, i.h.b. "3e
petro-chemie. Via open en gesloten bronnen probeert nen de
ontwikkeling v .in de politieke situatie en de ichterGroi'.f».<?n
daarvan zo good mogelijk te volgen. Er werd een onver<aindt:rc!s
belangstelling voor liet NAVO-hoofdkwartier AFCENT in 2ui£Limburg geconstateerd, Ütze bestaat bij nllf coflsmur.iBtische
inlichtingendiensten*
Op 15 «pril 1971 vor.d feen bomaanelu^ plaats op het ;;°bov^,v V--T!
^c Sov'.'! e t H «r? d ol srni B si o te AM n t e rd.iri, die aan: -ieiili j k e '?cK:.ce
veroorzaakte. De av.suer. weigerden ÏIB. «ie gebeurtenis ifj':orr-.;-n,
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ook vertegenwoordigers van officiële instanties, de toegang
tot het gebouw. Voor de Handelsvertegenwoordiging is men er
inmiddels in geslaagd een groot, nieuw gebouwd, kantoor- en
woonpand in Buitenveldert te verkrijgen. Reeds jarenlang werd
aan Sowjet-zijde uitgezien naar een ander gebouw voor de
Handelsmissie*
De oude, door de bomaanslag beschadigde panden Museunplein 13
en 15, waarvan nr. 1} in eigendom aan de Sowjtet-vertegenwoordiging toebehoort, worden op kosten van de Nederlandse Staat
hersteld. Van plannen aan Sowjet-zijde om deze panden op te
geven is nog niets bekend. Er zijn zelfs aanwijzingen dat men
naast het nieuwe gebouw in Buitenveldert, de gebouwen aan het
Museumplein in gebruik wil houden.

Duitse Democratische Republiek
De Oostduitse inlichtingendiensten bedenken voortdurend nieuwe
varianten om in contact te konen met Nederlanders, die men
vervolgens bev/eegt naar Oost-Duitslnnd te konen, alwaar msn
hen dan tracht te recruteren voor het verrichten van inlichtingenwerk. Op dit terrein waren dese diensten in de afgelopen
periode wederom bijzonder actief. Evenals de andere communistische inlichtingendiensten hebben de Oostduitse inlichtingeninstantias nauwelijks meer interesse voor zgn« veldgej-evtjns
betreffende de krijgemacht. Hun belangetelling gaat uit n«.ar
'hoogwaardige gegevens, die zij trachten te verkrijgen door het
richten van hun inlichtingenactiviteit op militaire staven
en wetenschappenjke instituten.

ex. nr,: TL
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Chinese Volksrepubliek
De Chinese Vertegenwoordiging gaat voort niet het zoeken van
contact met Nederlanders en met Nederlandse jeugdgroeperingen.
Men is duidelijk bezig met een achterstand aan kennis betreffende Nederland in te halen. Men verleent steun in moreel
opzicht aan de Maoïstieche groepering in Nederland, zonder
daarbij voorkeur voor een bepaalde groep kenbaar te maken.
Vermoedelijk bevindt zich onder de kort geleden gearriveerde diplomaten een medewerker van de Chinese inlichtingendienst*
Arabisch terrorisme
Na de aanslag op de installaties van de Gulf op 15 maart 19711
werden vrij spoedig aanwijsingen verkregen dat de dader daarvan in de hoek van de Arabische terroristen moest worden
gezocht. De bevestiging hiervan en nadere gegevens ontrent de
aanslag werden verkregen toen
_^
, die de opdracht had
van Al Fatah oa explosieven in Israël binnen te brengen door
de autoriteiten aldaar op 11 april 1971 werd aangehouden.
Het was een nieuw feit dat Al Fatah zich met dergelijke activiteiten bezig hield. Tot dusver was ook nog niet geconstateerd dat men bij de terroristische activiteiten gebruik maakt
van inwoners van westerse landen. Vroegere soortgelijke acties werden uitsluitend in de landen van het Midden-Oosten
voorbereid en door .figuren afkomstig uit deze landen uitgevoerd.
Een nieuw fenomeen op dit terrein is het gebruik maken van
personen, die geheel onbewust aan terroristische acties dienst'
baar worden gemaakt. Gedoeld wordt hier op het geval van het
Nederlandse meisje dat er toe bewogen werd een koffer aaar
Israël mede te nemen, waarvan achteraf bleek dat het in de
bedoeling lag dat deze met haar en het vliegtuig waarin zij
zich bevond zou exploderen. Het is nog niet duidelijk oj>
rekening van welke Arabische organisatie deze misdaad moet
worden geschreven. De voortdurende veranderingen van methodiek
bemoeilijken de pogingen van de verschillende diensten, die
in samenwerking worden ondernonen om de plannen van de Arabische terroristische organisaties vroegtijdig te onderkennen.
Onlangs werd geconstateerd dat in Nederland werkzame Marokkanen geprest v/orden financiële bijdragen te geven aan de
Al Fatah organisatie»
Zuid-Molukkars
Bijzondere aandacht werd ook weer opgeëist door de Ztuidmolukse
bsvolkir.*ssroGp. Hoewel de informatiepositie
redelijk kan worden geacht, is het moeilijk irüticht
te krij-jsn in de plannen van groepjes radikale jongeren die
- verspreid over verschiilemle Varapen - veelal eondev sterke
organisatorische binding en onder een telkens wisselende
leiSing optreden. De Zuitimolukse ordedienst heeft n.cvwe3,ijka
eniga greep op deze losse groepen*
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AFDELING D

Bedrijven
Bij de leiding van verschillende beveiligde bedrijven, is de
laatste maanden de vrees ontstaan, dat radicale elementen
daarin, bijvoorbeeld door indiensttreding, zullen binnendringen net het doel de mogelijkheid te verkrijgen eabotagedaden
te verrichten,
Dit brengt met aich, dat deze bedrijven er weinig voor voelenom veiligheidsonderzoeken t.a.v. aan te nemen personeel te
beperken tot die sectoren van het bedrijf die, gezien de daar
verrichte werkzaamheden, beslist beveiliging behoeven. Het
streven van de Dienst was erop gericht dit te bevorderen.
Hieraan wordt niettemin zoveel als mogelijk ie vastgehouden.
De sabotagedreiging t.a.v* de luchtvaart en bepaalde bedrijven, naaronder bijvoorbeeld de petrochemische industrie vanwege terroristische groepen, zoals de Arabische, is aanzienlijk toegenomen. Met deze bedrijven werd n.a.v. ontvangen
sabotagemeldingen overleg gepleegd inzake te nemen beveiligingsmaatregelen,
VerteRenwoordiKineen van Nederland in Oosteuropese landen

AFDSLIKG E
Vertaal- en uitwerkcapaciteit
Het blijkt Bteods moeilijker os door werving van krachten van
buiten te voorzien in de behoefte aan vertalers voor de Slavische en Itonuaase talen.
Het putten uit de groep van personen uit die landen afkomstig,
zoals in de beginperiode van de Dienst gebeurd is, wordt on
veiligheidsredenennomenteel in het algemeen niet meer verantwoord geacht.
In verband mot het dreigende tekort aan vertalers is een plp.n
ontworpen voor het geven van een opleiding in de Poolse tft&l
aan enige jonye medewerkers, die hiertoe geschikt -.vorder1 geacht. Hierbij wordt hulp ondervonden va» ambtenaren van de
Dienst, die dese ttxal als moedertaal beheersen.
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Opleiding en vorming
De verzoeken van de zijde van de politie om deelneming oan de
BVD-cursussen zijn nog zodanig groot dat daaraan niet in het
kader van het nornale cursusprogram kan worden voldaan. Mede
ten behoeve van de opleiding van personeel van de eigen Dienst
zullen daarom enige extra cursussen in dit program worden ingevoegd.
In verband met een nauwere samenwerking met de MID op bepaalde operationele terreinen, is van die zijde het verzoek
gedaan om medewerkers een bijzondere instructie in zaken betreffende de operationele techniek te geven* Voor een eerste
groep heeft deze inmiddels plaatsgevonden. Eveneens werd tegemoet gekomen aan verzoeken van o.a. de Koninklijke Marine en
de politie om voor bepaalde categorieën personeel inleidingen
over het werk van de Dienst te houden.
Daar het niet mogelijk is gebleken in het ruimteprobleem van
de sectie Opleiding en Vorming te voorzien door het ter beschikking krijgen van bet naastgelegen pand, zal naar andere
wegen dienen te worden uitgezien om hiervoor een oplossing te
vinden.
Observatie
Het volgen en onder observatie houden van iDlichtincenofficieren is, aangezien deze daarvoor door hun opleiding bijzonder alert zijn, een steeds moeilijker opgave geworden.
De Dienst moet zich daarom telkens op nieuwe methoden bezinnen
Gezien de veroudering van de observatiegroep werd het nodig
geacht een aantal jongere medewerkers/medewerksters geschikt
te maken voor het deelnemen aan observatift-acti.es in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer een dergelijke é?.ctie
t.a.v. een inlichtingenofficier nodig is.
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AFDELING_TD
Het radio-intelligencewerk

AFDELING ACD

Administratieve automatisering
Het onderzoek on na te gaan in hoe"erre administratieve autoraatisoring bij de Dienst mogelijk ie, is thans in vollo gang.
Hiervoor vier A medewerking verkregen van de Directie Overheidsorganisatie en -automatisering ven het Ministerie, die fien
vrouwelijke deskundige aanvees om bijstand te verlenen. Inraidclels ia de prinaire opleiding van een nedewerker van de
Afde.ling tot autonatiserincsdeökundij;e voltooid. Om het c/n>--p:>
zoek in do Dienst zo efficiënt nojreli jk tft doen
is aen werkgroep vnn vcrtGgar-woorcli^cr.':. van
afdelingen gevormd. De Afdeling Opüeiding vai: de goroc,-Mdc
Directie van het DepfrteKitint heeft de leclon van dene g rot-v
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door middel van een ingelaste cursus, vertrouwd gemaakt met
de beginselen van de eiectrouiBChe informatieverwerking. Eet
ligt in de bedoeling, de groep ook kennis t* laten maken n>et
hetgeen op dit terrein door de Westduitse veiligheidsdienst
reeds v/ordt toegepast. Bij deze dienst kan van een geavanceerde computertoepassing worden gesproken.
In de studie wordt eveneens betrokken de werking van de geautomatiseerde telefooninformatiedienst van de PTT in het
telefoonkantoor Alkmaar. Bij het beantwoorden van telefonische
vragen naar gegevens uit de telefoongids, wordt daar dcor de
behandelende telefoniste gebruik gemaakt van K.g. beeldbuisstations»
De Commissie van Overleg in de Dienst, werd over het in te
stellen toepasbaarheidsonderzoek ingelicht. Dit geschiedde
mede ingevolge de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken t.a.v. de bij de realisatie van de automatisering
in de Rijksdienst te volgen procedures.

AFDELING FID

Begroting
In de begroting voor 1972 is rekening gehouden met een personeelssterkte van 6^5 ean, zijnde 6 man neer dan voor 197'« was
toegestaan. Aangezien niet verwacht wordt, dat de bestcandn
vacatures en nog open komende plaatsen ao snel kunnen wordan
aangevuld dat dit getal voor T 972 zal worden sere&lisaerd, :ÏB
bij de'raming van het bedrag van de personeelsuitgaven een
aantal van 635 raan aangehouden*
In verband met optredende kostenstijgingen is voor de geheime
uitgaven een verhoging gevraagd van ƒ 100*000.—.
Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer deelde bij brief d.d. 7 juni 19?' neco,
dat decharge werd verleend tot en met het dienstjaar 1969»
Hui«vesting
Een aanvang werd gemaakt met enige voorzieningen, die esn
betere beveiliging van het hoofdgebouw ten doel hebban. i»o v; er
een deel van het gebouw voovsien van een pe
Voorts is een verbetering van de bestaande
in voorbereiding.
Het de restauratie van het gebouw aan de Joh5.ii var. Oldin:b.vrneveltlaan, dat als garage in gebruik Eal worden gönonruï,
v/ordt goede voortgang genaakt. Hf?t a.il nanr hot sicfi lü.at. 0.^.
aien begin 1972 ttr beschikking koacn*
Het de Hijke^C'bou'.veri'lic-nd is overleg gepleegd ever d» vco;'-aieniiïjen nodig or. het <J*u vrijkomende f;o->terr?.in..^:-do:<:i''••:
van het hoofdgebouw («eechikt te in«keji voor ruinv.--r:;,:;.r./i "••.:':•
eiiigct aclnüni Ktratieve onderdelen var. de I/i«rc?t.
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AFDELING PÜLRSONEiSL EB ORGANISATI3

Tengevolge van langdurige en ernstige ziekte van het Hoofd
van de Afdeling en enige medewerkers, kon het werk in de Afdeling slechts met de grootste moeite op gang worden gehouden.
Ook het vertrek (door functioneel leeftijdsontslag en ontslag
op eigen verzoek) van enige functionarissen die belangrijke
plaatsen innamen, bracht grote zorgen met zich.
De groep, die zich bezig houdt met de behandeling van rechtspositionele zaken, dreigde hierdoor vrijwel geheel ontmand te
raken. Gelukkig werd per 1 april 1971 een ambtenaar in ds
Dienst gevonden, die met de leiding van deze sector kon wordei
belast.
In het frequent met de Aobtenarendelegatie uit de Commissie
van Overleg in de informele sfeer gevoerde overleg, kwam de
kwestie van de aanpassing van het BVD-rangenstelsel aan de
structuele herziening van het BBRA-19^8 aan de orde. Mede als
gevolg van deze structuele herziening, kwam de behandeling
van het ultimo 19?0 aan het Departement voorgelegde plan tot
herziening van het BVD-rangenstelsel op dood spoor te staan.
•

De werving van personeel voor de hoogste middelbare functies,
blijkt als gevolg van de zich wijzigende economische situatie
en de daarmede verband houdende verruiming van de arbeidsmarkt meer resultaat af te werpen. Ben in april van dit jaar
gevoerde advertentiecampagne leverde een zodanige reactie op,
dat de sollicitaties van 105 reflectanten in behandeling konden worden genomen. Met 7 candidaten werd de sollicitatieprocedure met succes afgesloten. Zij zullen voor het ein.d<!
van dit jaar in dienst treden. Door dit grotere rendement van
de werving, wordt overigens het probleem van de tijdi^s vervulling van de in de komende drie tot vijf jaar vacerende
functies nog niet opgelost. Dit wordt veroorzaakt door de
omstandigheid, dat de opleiding van nieuwe medewerkers alvorens dezen in de praktijk van het werk bruikbaar zijn, altijd
nog drie a vier jaar vsrgt.
De vrijwel hopeloze woningsituatie in Den Kaag en omgeving
heeft de mogelijkheden van Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten, dat bemoeienis heeft met het zoeken van huisvesting
voor o.m. de ambtenaren van de BVD, ernstig beperkt. Als gavolg hiervan zag de maatschappelijk werkster van cie Itienst
zich steeds meer betrokken bij problemen op dit terreur*, ve*l
al ook door personeelsleden die zich tot haar wendden. Onk ti
de werving van personeel wordt de woningschaarste «Is een
steeds ernstiger v/ordende handicap ervaren.
•/ In de bijlage zijn eni^s gegevens ontleend aain de personeelsregistratie opgenomen.

01 1066000

ex.nr.t

/

Overleden:

Contactambtenaar A
Koof donderzo ekingsambtenaar A
Veiligheidsambtenaar A
Hoofdambtenaar 5e kl.
10 mannen

Uit dienst:

21- 5-1971
18- 6-1971
18- 9-1971

- 7 vrouwen

5 (2 hoofdarabte- - 1 (middelbaar ambtenaar)
naren
2 middelbare
ambtenaren
1 lagere ambtenaar
1 (middelbaar
ambtenaar)
2 (lagere ambtenaren)
-5(5* middelbare ambtenaren en
1 (fixe)
2 typistes)
- 1 (lagere ambtenaar)

f .l.o.

wachtgeld
inv.pensioen
op verzoek
emigratie
verlof buiten
bezwaar

10-. 4-

:

1 (middelbaar
ambtenaar
3 j.NATOBrussel)

vrouwen
: 13 mannen
- 1 adm.raedewerköt er/typist e
: 6 stagiaires
3 typistes
1 onderzoekingsambtenaar
2 redacteuren
1 archiefmedewerker
1 koerier
1 beveiligingsbeambte
1 raagaüi jnbediende
Hiervan aangetrokken 7 personeelsleden door tussenkomst van reeds in dienst
zijnde personen en 10 doo? advertenties.

In dienst
waarvan

»(«^P—B*™—-"^»««»«l—

Gedeeltelijke dagtaak; 31 vrouwen (waarvan 5 ongehuwd)

g verleend aan 8 personeelsleden (7 middelbare en 1
ambtenaar)•

o
Panoraaa (zie ook AUROHA d. d. 8.-S-'7l)
H. BVD deelt mede dat PH.BVD in een poging tot, het zoeken van sea; ni.e-iv.fr
opxet een Panoraraa-stuk betreffende B en C heeft gedicteerd. Dik ligt
in de lijn van wat H«.1ÏVD wenselijk acht. Uiteraard is het een nc^; nis t
afgewerkt stuk» PH.BVD aal dit aan de betrokken af delingthoufd* r; tor
beechikking ntellon. Daarna wil 3iij met hen over hel Pauo.x*aws-ai su
een gesprek hebben,

BK vijot «r op dat do tijd voor h*t opotolloa *om bot POWMTWM ovor d*
poriodo 1 «pril • 1 oktobov •anbrookt* PH«BVO «il or»r do opoot doanron
aot BK aog OOM VOA fodaolitoa «ioooloa.

