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atat*a-0*a«raal *a Kaaorooaaissi*
In de Statea-Qeaeraal werden la das* periode g**a Toor de Dieast vaa
direot belang sijnd* oaderwerpea behandeld.
D* Vast* Coaaissie voor de inlichtingen» «a veiligheidsdiensten vergaderde tenaaal, al. op 7 noveaber 1973, aet d* Minister van Binnenlandse Zaken, Mr. W.T. d* Qaay Fortaan. Aan de*e bijeenkoaat, die
plaatsvond ia het BVD-gwbouw, werd ook deelgeaoaea door de SeoretarisQeaeraal, Mr. P. van Dijk*, hot Hoofd van de Dienst en het Hoofd van
het Kabinet. Toa behoeve van de aioave leden van de Vast* Coaaissi*
gaf het Hoofd van d* Dienst* op versoek van d* Minister, e*a ui t eeneet ting ovsr de taak en d* werkwijze van d* BVD. Van d* onderwerpen
die voorts aaa de orde kwaaen worden hier geaoeadi d* activiteiten
van d* "Bode Jeugd" , de eventuele uitbreiding van het werkterrein
van de "Adviesooaaissie incake d* veiligheidsonderzoeken" *a de
belangstelling van d* Dienst voor Nederlanders die een besoek brengen
aaa landen a*t een ooaamnlstisoh regiae*
2es vanwege d* Vaste Coaaissie in behandeling gegeven versoekschriften
werden afgedaan.
Vaa advi*s w*rd gediend voor d* beantwoordiag van aaa de B*g*ring
g*st*lde vragen van d* Tweede Kaaerledent
Vaa der Lek*
over d* beaooleaissea van de BVD tea aansien vaa
4* "lod* Jeugd** t* Eiadhovenf
Vaa fltorkua, betreffead* d* vertrouwensfuneties on het veiligheidsoadersoek bij d* PTT en andere overheidsdi*aatea|
Kross*t
over d* activiteiten vaa Itdea van d* Pools*
Aabassad* ten aaasien van organisaties vaa Pools*
vlueht*liag*a hier t* laad* *a
aevr. Barendregt, over de vrijheid en veiligheid van d* op Nederlands
grondgebied verblijvende Grieken.
Pro*ur*urs-tt*a*raal
I*t Hoofd vaa d* Dienst woonde drie onder voorcittersehap vaa d*
Seoretaris-Oeaeraal vaa het Ministerie van Justitie gehouden bijeenkoaston vaa d* Proour*urs-(leneraal bij.
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Dese bijeenkoasten waren voor ••• belangrijk deel gewijd aan d«
bespreking van hot rapport van d* Recherche Adviesooaaissie lasak*
h«t reeherehe-ondersoek van georganiseerde aisdrijven van terroristische aard, d» taakoasehrijving van de Inforaatiecentrale
Bijsondere Zaken «n de saaeawerking van des» Contra!» Bet do BVD
apoeiaal ia do gevallen, dat or van politiok geactiveerde aisdrijven
oprako ia»

Aaa publiciteitsmedia, dio hieroa versoen t en word onkolo aaien
aehtorgrondainforaatio vorotrokt ovor terroristische aotivitoitoa
ia Nederland on ia hot buitenland.
Juridisohe Zakon
Aaadaoht word gooohoakoa aan do juridische aopootoa van O.B. do
volgende onderwerpent
• do ontworpen groadwotoartikoloB incako do beoeheraing van do
persoonlijke levenoofeer on de ui t>onderiagotoea tanden i
• het vreoBdolingontoocioht on do vreoBdeliagenadBiniatratie;
- do gooohiedeaio en do toepasselijkheid van artikel 218 van het
Wetboek van Strafvordering! apoeiaal aet hot oog op de geheiahoudingoplieht en hot verschoningsrecht van BVD^aabteaaroni
- do status van h. t. l* goaeorediteerdo (toegelaten) diploaatieke
ea consulaire aabtenaren on de aogelijkheid hen tot heengaan te
dwingen indien «ij aisbruik Baken van hun positie*

Do Bijsoadoro Coaaissie voor hot Personenverkeer kwaa tweeaaal
bijeen on do subcoaaissie •esaaal.
Tan do behandelde onderworpen die de taak van de Dienst raken,
vordon genoead)
- uitbreiding van hot overleg tassen do nationale visadieastoa van
do Boneluxlanden betreffende de afgifte van visat
• uitbreiding on verscherping van do gronsoontrolof
- verwijdering van vreeadelingent
* vraagstukken «et betrekking tot asielaanvragers)
* de Chileense vluchtelingent
- de illegale vestiging van Ohiaoson.
Hot gebruikelijke overleg van do hoofden van de veiligheidsdiensten
van de Benoluzlaaden vond in do afgelopen periode tweeaaal plaats.
Eolatie aet buitenlandse diensten
Do halfjaarlijkse vergadering van do Hoofden van de ffesteuroposo
veiligheidsdiensten werd in aovoBber 1973 in Parijs gehouden*
Bet Hoofd van do Dienst en een hoofdaabtenaar naaea er aan deel.
Voorafgaande aan deso vergadering besprak een werkgroep in
Den Haag onder leiding van Hoofd BVD de aogelijkheid van het houden
van een goBoenachappelijke cursus voor het aiddenkader van die
veiligheidsdiensten. Hot oogaerk daarvan is een hechtere saaenwerking van de diensten te bevorderen.
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- 3Ovor hot boviad vaa aakoa word gorapportoord ia do hiorbovoa goaooade
vorgadoriag. Doao giag aoooord aot do toa aaaaioa vaa do euraua
godaao vooratolloB*
Rodorland, initiatiofaoaor ia doao, aal do gaathoor aija vaa do
ooroto onraua dio aedio ooptoabor 197^ in Don Haag aal wordoa gohoadoa.
Do Proaidont vaa JLtalio boaooado hot Hoofd vaa do Dionat tot
Orootoffioior in do ordo vaa Yordionato vaa Xtalio.
Kot Hoofd vaa do Dionot, hot plaatavorvangond Hoofd on do juridiaoh
adviaonr van do Dionat wordon ondoraehoidon door do boaooaiag van
Coaaaadour roap. Offioior ia do ordo vaa do Kikenkroon vaa I>uzoaburg.
Politiok torrorlaaf
Maavlottoado aandacht vordiondo * aa hot aitbrokoa ia oktobor 1977
vaa do vijaadolijkhodoa ia hot MiddoB-Oootoa - do vraag of hot
Paloatijaa voraot pogiagoa «oa oadoraoaoa oa in Europa ooa "tvoodo
front" to oponon*
Do ala trait d*aaioa taaaoa do Arabiaoho anbaaaadouro ia Bodorlaad
oa Bolgio faagorondo hoaorair-oonoul vaa Koovoit ia Modorlaad,
., apooldo bij hot tot ataad kovoa vaa hot olio-oabargo
togoa Hodorland ooa bolaagrljko rol. Ia «ija voorliehtiag aaa do
Arabiaoho Aabaoaadoura oa aaa aija oigoa rogoriag wiat hij, door ooa
aiot al to •aarhoidagotroavo voorgavo vaa do foitoa, do indruk to
voatigoa, dat do Modorlaadao Bogoriag aiot allooa aoadoliag, dooh
ook door hot vorloaoa vaa daadvorkolijko halp tijdoaa do joagato
oktobor-oorlog do loraoliooho aaak had goatouad. Modo goaioa hot
tooh rooda pro-Xaraoliaoho iaago vaa Modorlaad ia hot Middoa-Ooatoa,
Torado dit do aaaloidiag voor do Arabiaoho laadoa tot ooa oliobogroot vaa Rodorlaad.
Op 25 aovo«bor 1973 vord ooa Booiag ?k? vaa do ELM, Ndo Miaalaalppi'*.
door Poloatijnao torroriatoa kort na hot vortrok uit Boiroot gokaapt.
Dool vaa do kaping »aa do Hodorlaadao rogoriag to dooa afaioa vaa hot
voomoaoa ooa twoodo "Schoaatt" - ooa doorgaagakaap voor Kaaaiooho
jodoa op wog naar laraol - ia Modorlaad to voatigon»
Do oia, dio do kapora bij «oa taeaoalaadiag ia Riooaia otoldoa, nl.
do vrijlating van covon aldaar govaagoa aittoado torroriotoa, lodoa
van do Arab Mational Touth Orgaaiaatioa for tho Liboratioa of
Palootiao (AHTQLP), doot voraoodon dat do kaping door do AHÏOLP vord
altgovoord. Ma oadorhaadoliagoa op Malta, alwaar paaaagiora on
atowardooooa wordoa vrijgolatoa oa ia Dubai, alwaar do kapora aioh
aaa do autoritoitoa tor plaatao ovorgavoa, keordo hot vliogtuig
bohoadoa op Schiphol torug.
Op 3 Baart 197% «*rd onigo tijd na hot vortrok uit Boiroot ooa VO-1O
vaa Britlah Airwaya gokaapt oa naar Sohiphol godirigoord.
Ra do ovaouatio vaa do paaaagiora oa boBaaniag word hot vliogtaig ia
braad goatokoa. Do boido kapora gavoa aieh ovor aaa do politio oa
bokoadoa tot do AHTOLP to boaoroa.
Op Ik naart 197^ word to Boiroot ooa poging tot kaping vaa ooa
Booiag 7*»7 van do KLM vorijdold. Ook doao kaping waa waaraoaijalijk
door do ARTOLP goorganiaoord»
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Xnaiddela ontving de KLM te Beiroet Taa de sijde van d* JUITOLP enkele
dreigbrieven, aede gericht aan d» Nederlandse Begering, waarin een
aantal eisen was geforauleerd.
Bij d* bestrijding van het Arabisch terrorisae werd steeds nauw aaaengewerkt ««t het Ministerie van Justitie (CRI) «n van Binnenlandse
Zake* (0.0. en V.)»
O* "Haion Nationale des Poroes Populaire*" (UMJfr) - «on in Marokko
verboden oppositiepartij - beperkt haar activiteiten in Nederland
••dort enige naandvn uiot voor tot propaganda raauit België, doch
traoht tot do oprichting Tan oon Mederlaadae afdoling to konen.
In doso unio sou inniddola oon aplitaing sijn opgotrodon tusaon oon
goaatigdo trlougol, dio oploaaing van do Marokkaan*» probloaon aookt
langa politioko wog on een radioaio vlougol, dio vanuit Ljbio goloid
wordt on «on gowolddadig owrorworpon van hot huidigo rogiaa in
Marokko voorotaat.
0o Bodo Joucd

Hot lid Tan do Bodo Joogd,
, dio ia juni 1973 op hot station
in BindhoTon word aangohoudon, toon hij aatoriaal goaohikt Toor hot
Torvaardigon van rijf buisboaaaa uit oon bagagokluia haaldo, word
bogin doooaftor door do Boohtbank ia Oon Boach voroordoold tot 1 jaar
govangoni••traf.
Zn Torband aot do aftrok Tan proToatioT* hoohtonia botokont dit dat
hij binnonkort woor «al TrijkoMon*
Door Mr.
word naaoaa cijn elioat, Laeiön Tan Hooaol,
eaasatio aangotokond togon hot arrost - aodio noTosjbor 1973 - Tan hot
Qoroohtahof in Oon Bosoh, waarbij do&o word Toroordoold tot 2 jaar
goTangoniMtraf.
Hat arroat Tan do Hogo Baad dat aanTankolijk waa bopaald op 2 april ia
nador Taatgoatold op Ik aai 197^.
Do Bodo Jougd hooft aodio naart jl. bokond genaakt «ich ala Hlogalo
organiaatio" to hobbon opgohoTon. Zn Bodo Jeugd-teraen houdt dit in
dat do groep do illegale activiteiten aal voortsetten.
Do verwachting ia dat binnen afcienbare tijd geen nieuwe gewelddaden
tegeaoet behoeven te worden geeien.
Do activiteiten oa do Justitie, politie en de BVD to inoriaineren
gaan - i.v.a. hot arroat Tan do Hogo Baad, waarbij o.a. over hot aan
de BVD in hot proooa Van Hoeaol toegekende verschoningsrecht aal worden
boaliat - onverdroton voort.
Afdeliag_B

f.io

p+ OPK oh do internationale •oaaflBlatiaohe bewegl«>g
Do deelnaae van de CPN ala waarneaer aan de oonferentie van ooaauaistisehe partijen uit de "kapitalistische" landen van Baropa, die
eind januari 1974 in Brussel werd gehouden, heeft niet tot grotere
verbondenheid van de Nederlaadae partij aet de internationale ooaaunietiache beweging geleid. Ook do relatie aet afzonderlijke ooaauaiatiaeho partijen coala de iestduita* on de Belgische is verslechterd.
Dit is een gevolg van ongenuanceerde uitspraken van de CPN-leiding
over de verkioaiagareaultatoa Tan dese partijea.

- 5D* CPSV lanceerde la oktober 1973 In oen gowhlodlmadig Sowjettijdschrift opnieuw een aanval op d» oud-veorsitter van de CPU,
Paul de Qroot.
Van haar kant heeft d* OPM kaar beschuldigingen oatrent het antiseadtisae «a revisionisme van de Sowjet-leiding herhaald. Dit geschiedde O.K. bij gelegenheid van d» «itwijsiag van do dissidente
schrijver Solshenitcyn.
Ia oon verklaring van hot Partijbestuur, uitgegeven naar aanleiding
van do roaultaton van do verkiesiagon voor do Proviaoiale Staten
(27-3-1971*). hooft do CPN-lciding nog ooaa duidelijk goaaakt, dat
naar botrokkingon «ot do intoraatioaalo oowraniatlooho bowogiag
ondorgoaehikt acht aaa haar bianoalandoo polltiok. Zij aal *ioh
NBondor onigo roaaiag" afcottoa togoa "tooaoaoado roriaioaiotiaoho
stroaiagoa ia ooa aantal oooialiatioeho laadoa" oa togoa "oakolo
sieh aooaondo eoamaiotiaoho partijon ia kapitaliatiaeho laadoa".
go CP» aio orgaataatto
Oo orgaaiaatio van do partij baart do OPI*loidiag al goraiao tijd
sorg. Hot Soorotariaat, iagoatold bij hot Z'Hito eoagroa (aoi 1972)»
blijkt niot to voldooa* Rot Partijboatuor beantwoordt aiot aan cija
taak on ia hot Dagolijko Bostuur sittoa * ao stolt aen - iaooapotonto
poraonoa.
Vooruitlopend op ooa reorgaaiaatio van hot boatuur is do politiek
aooretaria raa hot diatriot Aaatordaa oa hot lid vaa hot Dagelijks
Boataur,
, in januari 197% aaagoatold als "landelijk
coördinator".
Hoogtepoaton ia hot partijleren varen do "Mationale ManifeatatieN,
op ZO oktober 1973 in Aaaterdaa gehouden, on do partijooaforoatio
Tan eind doooabor 1973. Beide «are» bedoeld oa do partij in atelling
to brengen Toor de te houden verkiesingea* Ia do «et de verkiemiagsoaapagao gepaard gaande lodoaworfaetie word do nadruk gelogd op do
werring in PrdA-kriag. Ia do partijpers word van do overgang *aa
enige tientallen PvdA-leden velding goaaakt. Oe CPM-leiding hoopt dat
door doae aotie in de PvdA een oppositionele atroaing op gang sal
koaea die aaaeawerking aet de CPN voorstaat.
Po biaaoalaadse politiek van do CPK
Oe "oonatruotioTo oppositie"« die do CPU tegenover het beleid van
hot huidige kabinet had vaatgoatold, bleek ia do praktijk to betekenen,
dat do QPM aloohta aetio voorde voor aaken, waarvan «ij verwachtte,
dat daarvoor ook ia socialistische kring aanhang kon worden gevonden.
Men hoopt op doso wij«e bij de PvdA hot besef to doen groeien, dat
voor oon werkelijk progressief beleid eea aaaenwerking tussen socialisten en ooununiatott onontbeerlijk is. Do CPN na» actief dool aan
aeties togoa do duurte, voor een huurstop, togoa do vestiging van ooa
aaollo kweekreactor in Kalkar oa via hot AMJV aan do acties van
werkende joagerea.
Do resultaten van de Provinciale 3tatea-Terkie>ingen (3«5# van do
steaaen tegen k,5>% bij de Tweede Kaaer-verkiemingen ia 1972} oen
verlies van 9 van de 28 Staten-netels) hebbon tot horbosinning van
doso politiek geleid.

.6D* CPM~leidiag besohouwt ala de belaagrijkate reden voor het geleden
verlies h» t feit, dat ia de afgolopea periode d* indruk ia gewekt,
dat de CPN had plaatsgeaoaen op de bagagedragers van PrdA «n VW,
Door hard» actie, ''tot aan da staking toe", vil aen na trachten do
CPN "Haar eigen identiteit" torog to geven.
Op do ia deeeaber 1973 gehomden par tijoonferen tie ia botoogd dat hot
NTT aioh vaa do politieke binding *ot do PvdA BOU voeten loaaakea.
Do CPH-leiding Biet doao biadiag ala ooa barricade voor hot toolatoa
vaa CPK*leden tot kaderfunoties in hot MW. Dit ataadpoat sluit aan op
do CPK-taotiok on allo partijleden lid vaa hot RVT to dooa wordoa*
Sinds do voraoopoliag van hot MW-toolatingaboloid ia novoabor 1971
wordt dit *ot kraoht aagoatroofd.

~
Hot Joagoron^Koatakt voor intornatlonalo Oitwiaaoliag (JK9), opgorieht door jongdigo lodoa van do voroaigiag "Kodorland - 0S3H" tor
gologonhoid van hot Tioado foroldjougdfoatival (28 Juli * 5 aoguatuo
ia Ooat-Borlija)» ia or ia goalaagd ooa kloiao* dooh vrij atabiolo
politioko orgaaiaatio op to bouwoa. Do aetlvitoiton blovoa tot
duavorro boporkt tot hot govon van aeholiag door proainoato diaaidoatoa aan «en viortal groopoa vaa goaoloetoordo jongoroa oa hot organiaoroa van Joagoroaroifton naar do 3ovjotonio* la do kring vaa hot
Dagolijka Boatuur ia do vorwaohtiag uitgoaprokoa, dat hot JKU ia do
to«koaat wolooaa soa kunaoa dioaoa ala ooa springplank naar ooa
nieuv* coanntniatisohtt partij of naar ooa ia pro-Baasisoh» gooat oagovorado CPH.
Hot Hodorlaada Goal t* voor Atropoao Toilighoid oa Saaoavorkiag
(MCSttS) aag «ijtt inapanniagon oa ia Hodorland oon brodo bowoging op
to Botten voor do door do Sovjotanio gopropagoordo Ihiropoao eoaforoatio aiot gohonoroord. Wol hooft hot ooadti Hodorland vortogoavoordigd
op onigo door do ooaauniaton georganiseerd* internationale bij»eakoaatoa.

Do Sooialiatioao Partij (SP) hooft haar agitatio togon do ailieuhoffiag on haar activiteiten ia do buartea (via do Bond vaa Huurders
oaffoaiagaookoadoa- MW) voortgoaot. Kot tweede partijooagroa, dat
op 2 oa 3 februari word gehouden, bracht ooa aieuw boginaolprograa en
aiouwo statuten oa) do organisatiestructuur aan to paaaoa aan do groei
vaa do partij (thans ca. 350 ledeai oplage van "Do Tribune"
25.0OO ex.).
Do KeoHuaistisohe Xenhoidabowoging Nederland - aarxistiseh-loaiaistiaoh
(KKN-oa> * geaohatte aanhang 300 & 400 personen - hooft «ich vooral
besiggohouden aet aolidaritoitaaetioa o.a. bij gelegenheid vaa do
boaotting van do Iraanao Aabassade door Poraiaoho studenten oa tor
oadorateuniag van do bovrijdiagastrijd ia a.O.-Aaie. Ook bij internationale Bxnifestaties ia Parijs oa in ieat-Berlijn waa do KXN-al
vertegenwoordigd. Nog dit jaar wil do KXN-al - ia navolging van do
ffostduitso KPD, waoraee goede contacten bestaan - allo nu nog versnipperd in allerlei ooaite's plaatsvindende aati-iaperialiatische
activiteiten bundelen in een Liga tegen hot laperialioae.

- 7Studenten
De studeittenagitatie blijft gericht op kwesties «Ia dm universitaire
bastuurshervoraing en het collegegeld. Voorts spelen * Beest lokale "deaooratiseringsn-probleaen eea rol.
In oktober na» de ASVA het besluit in de loop van dit voorjaar eea
aantal activiteiten gericht tegen de RATO te organiseren* Het
25-jarig bestaan van de verdragsorganisatie sou daartoe de aanleiding
voraen. Tot nu toe heeft de ASVA alleen op 26 en 27 april een anti
NAVO-vergadering * die sleohts door 70 aan werd besoeht - belegd.
De CPN die een aanmerkelijke invloed heeft onder ASVA-studenten en die
ook in het ASVA-beatuur vertegenwoordigers heeft, was daarbij op de
achtergrond betrokken.
Os belangstelling van de kant van studenten voor het CPN-lidBaatsehap
aeeat nog steeds enigssins toe»
De twee "aaolstisohe" studentenorganisaties, de NarxistisehLeainistisohe Stadeateabond (HLS) on do Xoaaunlstiache Studenteneend
(KSB) netten hun pogingen voort hun aanhang aan verschillende universiteiten uit te breiden* Vooral de KSB heeft daarbij niet «onder
suooes gewerkt.

Begin deeeaber 1973 heeft de anarchistische Federatie van Vrije
Socialisten een congres gehouden waaraan door 55 personen werd
deelgenoaen. Dit aantal bevestigt de indruk dat de belangstelling
voor het anarohisae toeaeeat. Zn de Federatie bestaat een aekere
spanning tussen de jongere leden. Dit trad ook tijdens het congres
aan de dag* De jongeren trachten de traditionele en onvruchtbare
denkpatronen die het Nederlandse anarehisae ao lang hebben gekenaerkt,
te doorbreken. 2iJ toeken aansluiting bij hedendaagse aeer actieve
stroaingen. Zeifa het gebruik van geweld wordt in afwijking van de
pacifistische traditie niet langer ftonder aeer afgeweken.
Het standpunt van de jongere anarchisten ia, dat geweld onder bepaalde
omstandigheden acceptabel is nl. als da strijd tegen het kapitalii
dit eist.

Ia februari is, waarschijnlijk ia Zweden, het tiende wereldcongres
van de 4e Internationale (tendens Verenigd Secretariaat) gehouden.
Hieraan heeft ook een vertegenwoordiger van de Nederlandse Sectie
deelgenoaen. Sinds dese sectie sioh heeft aangesloten bij de tendens
Verenigd Secretariaat (de belangrijkste stroaing van de trotskistische wereldbeweging) profiteert se van de algeaene opleving die in
het trotskisae te constateren is. De Nederlandse Sectie (officieel
genaaad de Revolutionair Coaaunistlsohe Bond) tracht vooral - on aet
succes - aan invloed te winnen via de door haar gedoaineerde
"aassaH-organisatie, de Koaaunistenbond Proletarisch Links.

De "witte" BVD, nog steeds voornamelijk gericht op infiltratie in de
WDM - waarbij siJ overigens concurrentie heeft gekregen van het
eoaaunistisehe AHJV (Algeaeen Nederlands Jeugd Verbond) - heeft ook
het plan opgevat dit jaar een anti-NAVO eaapagne te organiseren.
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De witte BVD hoopt daartoe Medewerking to krijgen vaa tuaterorgaai«atiea in hot buitenland. Mon hoopt OOB internationale aaaifeatatie
te kunnen houden. Do anti*Peynenburg actie (tegen de dienstplichthervoraing) wordt door d« "witte" BVD thans in het kader van de
aati-MAVO oaapagae geplaatst» Hen vergoedt dat de NAVO de inetigator
van dergelijke hervoraingsplannen is «et het doel de discipline in
de NAVO-strijdkrachten te verhogen*

Afdeling C
Sovjetunie
De ia oktober 1973 uitgebroken vijandelijkheden ia het Kidden-Ooatea
ea de daaruit voortvloeiende politieke en eoonoaisohe verwikkelingen
leidden tot «eer contact van de Sovjet-aabasaade aet de Arabische
diploaatieke aissiea h.t.l..
Vertegenwoordigers van Cgvpte, Saoedi-Arabic, Irak, Tnneaiê ea de
honorair consul van Koeweit verden enige «alen ter anbasaade genood
voor lunches* recepties e.d*. Voor de Sovjet-ialichtingenoffieierea
vorsiden de verwikkelingen aanleiding oa inforaatie te vergaven over
de olie-situatie en -aanvoer ia Nederland en eventuele versending
van aateriaal vanuit Nederland naar Israël.
Oe in het vorige verslag veraelde verzoeken van de Sovjet-aabassadeur
tot uitbreiding van de vertegenwoordiging aet eaige veiligheidsfunetionarissen mijn door de Minister van Buitenlandse Kaken afgeweken»
Ter verbetering van de aateriele beveiliging van gebouwen en terreiaea
heeft de Sovjet-vertegenwoordiging thans beveiligingsapparatuur,
extra verlichting en oarasteriagea aangebracht.
Verschillende aaien alaraeerde de vertegenwoordiging de politie in
verband aet verdacht nit&iende voorwerpen of pakketten* In alle
gevallen waa eprake van looe alara» Ook toonden de Russen >ieh xeer
beducht voor lijf en goed bij aangekondigde of verwachte deaonstraties. Tot incidenten, anders dan het beschadigen van Sorjet-auto's,
is het echter niet gekoaea.
De Sovjet-autoriteitea te Moskou hebben a.i.v. 5 april 197^ veraachtiagea aangekondigd van de beperkte bewegingsvrijheid van aldaar
geaccrediteerde buitenlandse diploaaten en oa reoiprociteit versoent
voor de öovjet-diploaaten in het buitenland.
De veraaehtiagen worden van weinig reële betekenis geacht en in NAVO»
verband vindt thans overleg plaats over het antwoord op dit Sovjet
veraoek.
laaiddels werd de A?W-tfovosti correspondent * een geïdentificeerde
inlichtingenoffieier - die op het kantoor van de persattaehé in de
aabaaaade werkfcaa» is, doch geen deel uitaaakt van de vertegenwoordiging, door de Minister vaa Buitenlandse Zaken onder het regiae van
de beperkte bewegingsvrijheid gebracht»
ïevene werd de Sovjet-aabassade er op gewesen dat deae correspondent
niet gerechtigd is tot het voeren van een CD-kenteken op »ija auto.
De ter aake gegeven aaawijsingen «ijn inaiddels opgevolgd.
Mot inateaaing van de Sovjet-aabassade valt de organisatie vaa de
culturele uitwisseling tussen Nederland en de Sovjetunie ia steeds
sterkere aate toe aan de Vereniging Nederland - U3SR, sulks ten
nadele van de regelingen aoals voorsien in de Culturele Overeenkoaat
gesloten tassen Nederland en de 0338.
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.9 Met voorbijgaan TOB de bij de uitvoering van dese overeenkomst betrokken Ministeries weet de Vereniging Nederland - USSB vaak medewerking
•B steun te verkrijgen van lager* overheidsorganen * «et name
gemeentebesturen - bij het organiseren van Sovjet-rusaische oultarele
manifestaties.
Aan een versoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken sioh van
•odanige ateun te onthouden gaf in een geval het Gemeentebestuur
Amsterdam gehoor*
Andersijds traineren de Sovjet-autoriteiten vaak langdurig het geven
van toestemming voor besoeken - in het kader van dese overeeakonst van Nederlandse wetenschapsbeoefenaren aan instellingen in de Sovjet*
unie.
Daarnaast kwamen ook in deme verslagperiode weer gevallen voor van
benaderingen door de Sovjet-russisehe Staatsveiligheidsdienst van
Nederlandse studenten, die in het kader van de Culturele Overeenkomst
in de Sovjetunie studeren»
Bet in de loop van 1973 «p instigatie van de Vereniging Nederland Ü332 opgerichte Jongeren Komite voor Internationals Uitwisseling
(JKü) ontvangt hulp en medewerking van de Sovjet-vertegenwoordiging
bij d« uitvoering van sijn programma. De Bussen stellen o.m. sprekers
beschikbaar voor bijeenkomsten, seminars en de scholing van kaderleden
van het JKU.
Ook onderhoudt de SovJet»vertegenwoordiging hechte relaties met bestuursleden van het Nederlandse Comité voor Suropeae Veiligheid en
Samenwerking, welk Comité - soals bekend - in belangrijke mate de
Russische standpunten uitdraagt.
Be in ons land wonende vreemdelingen van Bussisehe origine - merendeels
met Nederlandera gehuwde Bussinnen, die deswege een dubbele nationaliteit bositten - werden schriftelijk door het Russische Consulaat
te Oen Haag opgeroepen om sioh aldaar te melden met een aantal pasfoto* s in verband met de uitreiking van een nieuw Sovjet-paspoort.
Hiermede wordt kennelijk beoogd de registratie van het adressenbestand
van de hier verblijvende Sovjetruesen bij te werken*
Oe vestiging van het bijkantoor van de Belgisoh-Sovjatrussische
joint-venture Iransworld Marine Agenoy N.V. te Amsterdam - waarvan
in vorig verslag sprake was - kreeg sijn beslag*
Per 1 januari 197'» treedt dese joint-venture op als scheepsagent van
Sovinflot voor de Nederlandse havens gelegen ten Noorden van Seheveningen. Dit agentschap berustte vA6r deae datum bij de N.V.
Apliethoff te Amsterdam.
Oe N.V. Psja Holding te Arnhem verkreeg van de flovjet-autoriteiten
vergunning voor de opening per 1 januari 197** van een kantoor te
Moskou.
Tenslotte sij vermeld» dat de Sovjetrussloehe inliohtingenoffioieren
h.t.l. gegevens trachten te versamelen over de Chinese Volksrepubliek.
Bun belangstelling geldt met name de politieke en militair-strategisch* ontwikkelingen en de Chineea-Hederlandse economische betrekkingen»

De besetting van de sedert januari 1973 h.t*s. gevestigde ambassade
bestaat thans uit veertien medewerkers, o.w* seven diplomaten.
Zn maart jl. werd op de ambassade «end- en ontvangstapparatuur geïnstalleerd.
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Oe Ooatduitae Aabaaaaderaad, ««laat mat politieke aaagelegeaaedea «a
d* Aabaaeade-aeeretaria, belaat a*t para- aa ealtarala aangelegeaheden
onderhielden geregeld ooataot aet bestuursleden van da Vereniging
Culturele Oitwlaaaliag (VCV). Dit hield verband aet da plaaaaa vajt deze
Vereniging tot opriohtiag van aaa Vrieadaohapavereaigiag Nederland OOR.
Ook ataaa baida diplaaataa ia oaataet a«t bestuuraledea vaa bat
Joageren Koalté Toor Internatioaale Uitwisseling (JKU) ca vaa da
Vereniging Nederland * US8B.
Goataotaa vardaa waargenoaen tuosea da Ooatdaitae eoaaal aa hier
verblijvende Chileense vluchtelingen, dia besockon aan da OOK ••aa»
ta brengen of voorneaaaa «ijn naar de DDR ta eaigrerea* Oa oonaul
corgde voorta Toor onderdak van Chileense rluohtelingen, dia ia afwachting Tan hun doorroia naar Ooat-Berlijn, een of Baar dagen ia
Nederland moesten doorbrengen. In noveaber 1973 logeerde ten Taa de«e
Tluohtelingen bij da INTSHFLVQ-Tertegen*oordiger te Aasterdaa.
Tijdene het beaoek van de Chileen
, seeretaria-generaal Taa
de Soeialiatiaohe Partij la Chili« aaa Aasterdaa in Maart jl«(
beriohtte diena adjudant de Ooatduitae Aabaasade, dat
ale de verantwoordelijke aan Toor de Caileeaae
Socialistische Partij in ona land aal optreden. 3nkele dagea later
werd
door de Ooatduitae Aabaasaderaad ontvangen*
De aecretaria Taa het Madiaeh Coaitt Nederland-Yietaaa,
,
aaakte ia aaart 19?^ «»n reia naar Ooat-Berlijn op uitnodiging vaa
het Ooatdaitae Vietaaa-Solidariteitaooaitê.
De aabassade verstrekte hea een vliegticket voor deae reia*
Kr bestaat een vrij frequent oontaet tassen de aabassade en eaige

Ifederlaadae opleidinsainatitatea voor leraren*
Door de afdeling Qeraaaistiek vaa de Stichting Opleiding Leraren
(SOL) te Utrecht werd van 1t tot 19 naart jl. eea DDR-week aaaax
tentoonstelling over het onderwijs in de DDR georganiseerd.
De hierboven genoeade aabaasade-aeeretaris voor pers» en culturele
aangelegenheden kwalificeerde dece aanifeatatie als iefa anieka, dat
tot nu toe nog in geen enkel (Westers?) land was voorgekoaea.
Naast sprekers van de SOL vervulden ook Tijf Oostduitae weteaaehapaaenaen tijdens deae week spreekbeurten.
Op initiatief van een 36-tal Nederlandse Bedrijven - w.o. drie
bedrijven aet een Oostduits aeerderheidsbelaag * is op % jali 1973
de Stichting "«ederland - DDR Instituut" opgericht. Als daal vaa
instituut wordt genoeads de bevordering van de handel( iaduatrie en
financiering* Toorts de oprichting van geaeenschappelijke onderaeaingen en technische service» en commerciële bedrijven*
Het inatituut ia te Den Haag, 2ceatraat 78 gevestigd. Hat lift ia het
voornemen te zijner tijd ook een kantoor in Ooat-Berlija te opeaea.
In december 1973 te Den Haag gevoerde besprekingen tussen eea Vaderlandse en een Oostduitse delegatie, hebben geleid tot ia parafering
van een accoord inaake economische, industriële en technische samenwerking, aet eea looptijd vaa 10 jaar.
Aanwijsingen, dat de ambaesade in Nederland inlichtingenactiviteiten
bedrijft, mijn tot op heden niet verkregen.
Bij de vanuit de DDR op Nederland geriohte activiteiten van de Oostduitse inlichtingendiensten viel een toenaae te bespeuren vaa pogiagea
oa Nederlandera per brief te werven voor medewerking aan deae dienaten.
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- 11 Da brievea aija afkoaatig vaa «l dan aiet beataaade iaatelliagea,
onder aaaen «l* s "Inatitat ffir Straokturforaehaag", "Offioe for
Foreiga Xaforaatlon" ea "Foraohuagaveroiaiguag fur Katwiekluagaprogaoetik"»
Ia die gevallen, vaar Kederlaadera la relatie tradea aot deae
iaatelliagea, kwaa de Ooatdaitae apionage opaet duidelijk aaar
vorea. O* gevraagde ialichtiagea hebben vrijwel ateeda betrekking
op d» ia on» laad geveatigde inatallatiee T«B do HAVO,
Do «vorige laropooe ooaaaBi.»t^a:ehe laadoa,
Volgoaa aoc oabovostigdo borioatoa «oudoa do Sorjotrasaiooho
ialiehtiacoadioastoa •ovoatool ooa vorgroto iaapaaaiag oiaoa vaa
do dio&atoa vaa oaigo aatolliotlaadoa op aot torroia vaa do
induotriolo apioaafo*
Ia do afgelopen periode word to Aaaterdaa ooa kaatoor vaa hot Poolao
Staataburoau OBBISZ goveatigd. To Rottordaa ving de Poels-Rederlaadse
joiat-veatare op aoheepvaartgebied, "PSAL-Wederland11, aija werkmaaahodoa aan.
Do Balgaarae Bandelaaiooie aaa op 1 aaart 19?<» haar iatrek ia hot
paad Aloxaader Qogelweg 22, alhier*
Do Poloa aija er thana op ait oa do orgaaiaatieo van Poolao eaigraatea ia oaa laad to verenigen ia UB overkoepelend orgaan, dat
volledig oador controle ataat vaa ffaraehau.
Do wijae, waarop do Poolao ooaaul • teveaa ialiohtiagoaoffioier , eaigraatoa hierbij tot aodowerkiag traoht te dwingen,
leidde * aoala ook bleek ait perapublikatioa - tot voraot ia doao
kringen. Do eoaaul haatoert o.a. het al daa aiet verlenen vaa viaa
voor boaook aaa faailie ia Poloa ala aiddel oa preaaio op do
eaigraaten ait to oofoaoa.
Do Tojeehoelowaakae ialiohtiageadioaat traoht hot oatataaa vaa orgaaiaatioa vaa eaigraatea ait do CSSH, die vrijwel allen tot do intelligeataia bohoroa, to voorkoaea* Men doet dit door laateroaapagnea
oa hot aaaioa van tweedracht. Soa vanuit Praag gedirigeerde aotie
veroorsaakte het vroegtijdig einde vaa het eaigraatenblad HOWIOH,
Dit blad word aodort eaige jaren h.t.l. uitgegeven door Tajoohiaoho
eaigraaten, die stelling koaoa togea het huidige regiae ia do CSSK.
Cea Tsjechisch*stagiair aaa do T*H. to Eindhoven verklaarde ia
contact to otaan aet eea aaa de Tsjechische ejabaaaade te Den Haag
verbOBdoa ialiohtiagoaoffleior. Deae had hea opdracht gegeven oa
bepaalde iaforaatie - o.a. inzake produetiegegevona - over Philipa
to veraaaelea*
Aaadaeht wordt gogovoa aaa gevallen, waarin bleek dat ooaaaaiatiaohe
inlichtingendiensten oaderdaaoa vaa hun landen ialiohtiagoaopdraohtoa
haddoa verstrekt voorafgaande aaa hun veraoek eea uitreisvisa* voor
eea beaook aaa Nederland i.v*a. het huwelijk aet een Nederlander of
Nederlandse to verkrijgen.
Do oalaaga ia funotie getreden Tajoohoalowaakae haadolsraad
blijkt ia het verloden in het buitenland betrokken te sija geweest
bij ialiohtiageaaotiviteitea*
Do ala aodoworker van de Tajeohoslowaakoe inlichtingendienst geïdentificeerde
braoht in februari Jl. eoa boaoek aaa ons laad
ala secretaris van do Tsjeohoslowaakse afdeling van de Xaterpjürle~
aentaire Onie. Hij boaooht hot parleaent oa sprak aot enkele leden
van do Serate oa Tweede Kaaer.
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Bij aohiotpartljon taaaon Joogoalavoa op 2k •n 25 doooabor 1973 to
Aaatordaa violoa drio dodoa on oakolo gowoadoa. Bot aoroadool vaa do
botrokkoaoa hooft criaiaolo aatoeodoaton* Oo hoofdvordaehto bowoordo
ovoawol, dat lodott ran do Joogoslaviseho iallohtiagondioaat VDBA «ot
hot sohlotoa bogoanoa waron, oadat doso dioast sioh op hom wildo
wrokon. Hij sou al. OOB liqaldatioopdraoht van do ÏÏDBA niot hobboa
uitgovoord. Hoowol aoordaaaalagon bij do 0DBA aiot oagobrulkolijk
sija oa ia doso xaak indordaad politioko aotioToa koaaoa hobboa «oogoopoold, i« tot dusTOi^raot ko«OB to staan dat hior aprako waa van
ooa politioko afrokoaiBg.

Oo afgolopoB poriodo koaaorkto «l«h door hot koaoa OB gaan van Ohiaoao
haadoladologatioo op hot gobiod vaa proeisioinotriuionton, roatgonapparatuoTv o.d.,dio O.M* bodrijvon aio Philip* bosoohton.
Do Chinoa* aabaoaado wil to Avotordaa ooa pand aaakopoa, dat aio
piod a torro «oot dioaoa voor doco oae laad bosookoado dologatioa*
Bakolo (adlaoao toohaioi voatigdon sioh - voorlopig voor do duur vaa
tvoo jaar • to Alblaoaordaa als toosiohthovdors bij do bouw van voor
do C.V.8. boatoado hoppomuigora. Kot siot or naar uit, dat sioh
biaaoakort nog aoor Qhiaoao toohnioi bij non aullon voogoa.
Stooda «oor lodoa van do "foroaigiag van Ovoraoo-ChinoaoB" vorsookoa
OB OOB Okiaooa paapoort tènoiado do C.V.B, to boaookon.
Dit lijkt door do aabaaaado alhior to wordon aangoBoodigd.
Ar wordon voorboroidingon gotroffoa OB 3 * ^ grooparoisoa van Modorlaadora aaar China aogolijk to makoa. Do doolaoaora aan doso roison
otaBBon uit hot oaivoraitairo ailiou, waarin do aabaaaad* inaiddola
ovor vool eoataetoa boaohikt.

Do ooatrovorao taaaoa K.H.S.'ora OB pro*Iadoaoaiaoh go*indo Molukkora
apitoto sioh in voralagporiodo too oa loiddo tot ooa rooka aetiaa oa
togoaaotioa.
Al» protoat togoa do bowoordo oadordrukkiag door Indonoaio van hot
solfboaohikkingsrooht van do Holukkon orgaaiaoordo Pomda Maajarakat
(joagoronorganiaatla van do MAJftïSAMA-groeporing) op 2? doeoabor 1973
to 's-Qravoahago ooa doaoaatratio, waarbij ladoaoaiaoho vlaggoa
wordoa vorbraad.
Bohalvo offloiolo protoatoa vaa ladoaoaiaoho sijdo had dit iaoidoat
ooa togoadoBoastratio vaa pro-Iadoaoaio goorioatoordo Molukao joago*
roa tot govolg.
Kon ultlatiag vaa do Indoaoaioeho aabaaaadour botroffoado oon ooafroatatio vaa Holukao aotiviatoa aot ladoaoaiaoho eoBBando'a gaf
vorvolgoaa aaaloidlag tot aiouwo B.M.S.-doBonatratioa, waarbij wodoroa
ladoaooiaoho vlaggoa wordoa vorbraad.
Do rooda atorko oaluotgovooloaa oador do B.M.S.-aaahaagora wordoa
aog vorgroot door ooa brandstichting ia hot kantoor van do Badan
Poraatuaa B.H.S. (grooporiag van MAHÜSAHA) to Don Baag.
Do B.H.S.*orgaaiaatioa sohrljvoa doso aaaalag too aaa do Bot do
Zadoaoaiaeho aabaaaado ayapathiaorondo Nolukkors oa sioa hioria
tovoas ooa bovootigiag vaa hot^B.M.S. kriagoa oirouloroado goruoht,
dat do ladoaoalaeho aabaaaadour eoanando*s naar Ifodorland liet koaoa.
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• 13 Rog afgosioa Taa doao gobourtoaia*oav is do boataaado ooatrororao
Toraehorpt door atooda froquoator wordoado plaat••lijk* eoaflietoa.
Ia hot Aldus oatataao kliaaat aooat hot goT&«r voor aotioa, mot «on
ordoTorotoroad oa gowolddadig karaktor, atooda Boor too.
Oror doao aaagologoahodoa i* or oon Toortdaroad iatordopartoaoataal
eoataot Bot do Miaiatarioa Taa Juatitio (CRI), Taa Bianoalaadao Zakoa
(0*0* on T.), vaa Buitoalaodao Zakoa oa raa Gvltttur, Rooroatio oa
Kaat*ehapp«lijk fork.

Afdoliag P
Ororhoid
Do "Workgroop oloetroaiseh aooaaalaoho bovoJclag Taa rijkagoboawoa",
boataaad* uit «odoworkora Taa do Xljkagobouvoadioaat oa do BVD, bo•tudoort thaaa do Traag of hot aodlg ia oTor to gaaa tot do oprlohtiag
Taa ooa rijkaalar«c*atralo tor boToiligiag Taa daarvoor ia aaaaorkiag
koaoado OTorhoidoobjootoa*

Door goaamoalijko bosookoa oa iaspootioa door «odoworkora Taa do
Dioaat oa Taa do botrokkoa ailitairo ialiohtiagoadioaat word hot
eoataot «ot do bodrijToa, vaar goelaaaifiooordo opdraehton Taa hot
Miaiatorio Taa Oofoaoio vordoa aitgoTOord, Tordiopt oa roratoTigd.
Xa hot kador Taa do boToiligiag togoa aabotago aaa hot aaatal ooa*
taotoa aot Titalo bodrijToa too» ia hot bijsoador ia do aootor Taa do
•l««trioUoiteprodttktl«.

Do AdTioBooBBiBaio iacako do Voilighoidaoadoraookoa boaaadoldo ooa
boswaaraearift - hot tvoodo aiada do iaworkiagtrodiag Taa do Boooaikkiag Aatooodoatoaoadorsookoa ia Baart 1970 - iagodioad door ooa
aollioltaat aaar ooa Tortrouvoaafaaotio bij do PTT, togoa wioaa aaa•tolliag bosvaroa boatoadoa op groad Taa bij hot Toilighoidaoadoreook
goblokoa politioko aatooodoatoa.
Do grootat Begolijko aeardorhoid dor CoBaiaaio daoldo do bocwaroa Taa
do PTT. OrorooakoBstig dit aoordorhoidaadTioa word do botrokkoao
aiot aaagoatold,
Haar aaaloiding Taa dit goTal atoldo hot Tvoodo Kaaoriid Yaa OorkoB
Tragoa aaa do Miaiatara Taa Biaaoalaadao Zakoa oa Taa Torkoor oa
•atorataat.
AfdoUaf,!

«»
Do Tortaalooahoid Taa Ooataaropoao taloa aal op 1 Juli 197*» wordoa
Toratorkt aot ooa aodovorkor Toor do ïajooaiaoao taal.
Ooaioa hot goriago aaabod Taa workkraehtoa dia uit Toilighoidaoogpuat
toolaatbaar »ija, »al or ia do loop Taa dit jaar too vordoa OTorgogaaa
aaa oigoa porooaool ooa ouraua aprookraardighoid ia hot Tojoohiaeh
oa hot Boagaara to goToa.

Of 20 «aart 197^ werd het tweede opleidingsgebouw «et ««n kort*
openingstoespraak door d* Secretaris-Generaal, Mr* P» van Dijk*,
officieel in gebruik genomen. Het heeft zijn nut reed* bevelen.
Door de grote capaciteit kon al een klein gedeelte van de achterstand
die in de laatste Jaren in de opleiding van nieuwe cursisten is
ontstaan worden ingelopen.
Voor nieuwe personeelsleden van de Dienst werd een extra basiscursus
•n een extra praktljkcursus ingelast*
In november 1973 vond een Bestal tweedaagse herhalingscursussen plaats
Toor ca. 180 personeelsleden voor de Rljks- en de Gemeentepolitie,
die werkzaamheden t.b.T. de Dienst verrichten»
Toorts werd xoals gebruikelijk medewerking verleend aan verschillende
opleidingen van de politie en de strijdkrachten*

Iet siet er naar uit dat de vervulling van de 8 vacatures bij de
ondersoekgroep geen bijzondere problemen cal opleveren* Daardoor *al
de groep weer redelijk op sterkte komen*
Ondanks het vrij grote aantal uitgebreide onderzoeken, dat t.b.v*
de werving van eigen personeel moest worden ingesteld, is er in het
werk geen noemenswaardige achterstand opgetreden*

Observatie
Bet beeld van de werkzaamheden van de observatie- en volggroep is
ongeveer gelijk gebleven aan dat van het vorige half jaar.
Acties tegen enige in ons laad vertoevende leden van de BaaderMeinhof groep werden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie
en in overleg met de betrokken ffestduitse instanties.
De acties hadden een succesvol verloop. 21j zijn van een soort,
waarin de tljdfaetor een belangrijke rol speelt en waarvan bij de
greep een grote slagvaardigheid en een bijsonder vermogen tot
improvisatie wordt gevraagd.
AfdelingACD

/*^""*»»*»«S«e>^mW ** • S» BS

Automatiseringsproject
Naar de terkgroep Conversie rapporteerde is met de conversie van de
centrale kartotheek een begin gemaakt* 0e ontworpen procedures en
instructies sijn in de praktijk goed uitvoerbaar gebleken. Sen eerste
controle van de geconverteerde gegevens heeft aangetoond dat de
groep die de conversie uitvoert naar behoren functioneert.
De projecten die tot dusver met behulp van conventionele XBMpaaakaartenapparatuur ten uitvoer werden gelegd zijn reeds overgeheveld naar een van de twee kleine computersystemen, die primair
voor de conversie worden gebruikt. De gehuurde IBM-maehines zijn
aan <te leverancier teruggegeven.
Het aantal uitzendkrachten dat voor de conversie kon worden geworven
bedraagt nog maar een derde van het aantal dat nodig is om de conversie binnen de gestelde termijn te voltooien* Sr bestaat evenwel
goede hoop, dat binnen afzienbare tijd meer krachten kunnen worden
ingeschakeld*
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- 15 Oe Werkgroep Cooamterbeveiligiag worstelt met het probleem van de
atraling die van de eonveraleapparatuur uitgaat, Deae blijkt buiten
het gebouw waarneembaar te *ijn. Nagegaan wordt of het mogelijk is,
dat buitenstaanders de straling sodanlg registreren dat naderhand de
tekat van de verwerkte informatie kan worden vastgesteld. Dit ondersoek
heeft ook ten doel de afscherming te verzekeren van het grote computersysteem dat eind 1975/begin 19?6 «*1 worden afgeleverd.
De Werkgroep Calamiteiteobeveiliginic die eind februari werd geïnstalleerd heeft de opdracht gekregen aa te gaan welke voorcieningen moeten
worden getroffen om de gevolgen van computerstoringen van korte en
langere duur op te vangen»

O* voor het lopende begrotingsjaar aangevraagde uitbreiding van de
personeelsbezetting van 5 •*« werd goedgekeurd»
In het voor 1975 ingediende begrotingsvoorstel is rekening gehouden
mot een uitbreiding van het personeel mot 15 man» waardoor de sterkte
sou komen op (93*
Daarin «Ijn begrepen de 2O tijdelijke kraohten, die i.v.m. de automatisering de eonversie van de kaartsystemen uitvoeren.

In november 1973 werd het tweede voor de opleiding bestemde gebouw ia
gebruik genomen, nadat het betreffende pand door de Rijksgebouwendienst
op deugdelijke wijce voor het gebruik gereed was gemaakt.
Ia het hoofdgebouw ia met enige vertraging een ingrijpende verbouwing
voltooid. Hierdoor kwam een werkruimte tot stand voor de ponstypistes,
die de eonveraiewerkaaamheden uitvoeren en kwam een ruimte voor de
opstelling van een kleine oomputer ter besehikking*
Nadat aanvankelijk problemen waren gereten over de financiering van
deae verbouwing, die dankcij een persoonlijke interventie van de
Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst werden opgelost, is met
grote voortvarendheid aan dit projeet gewerkt*
Kot tekort aan ruimte ia het hoofdgebouw is nu sodaaig geworden, dat
vele medewerkers geen passende werkruimte meer beaitten. Daarom is de
Minister d*d. 25 februari Jl. versooht om uitbreiding van kantoorruimte
toe te staan. Br wordt gesooht naar hiervoor geschikte panden in de
direote omgeving van het hoofdgebouw. De aandaeht werd gevestigd op
hot gebouw President Kennedylaaa 15-17 thans in gebruik bij het
Ministerie van Financien. Dit cal naar verwacht wordt eind 1975 vrijkomen ala Financiën sijn intrek neemt in het nieuwe gebouw, dat voor
dit Ministerie wordt opgetrokken.
Do IBM-eomputer die door de Bijkskaatoormaohiaeeentrale t.b.v. de
Dieast besteld is aal volgeno eoatraet ia het tweede halfjaar van 1975
geleverd worden* Dan aal de computerzaal, die ia het souterrain «al
worden ondergebracht, gereed moeten «ija. De Minister werd d.d.
13 december 1973 schriftelijk vercoeht de Rijksgebouwendienst opdracht
te verlenen de oomputersaal tot stand te brengen.

- 16 Foto- o goprografio
Doso oootio hield van 28 januari tot 1 foornari 41. ooa oxpooitio oa
ia h*t bijsoador do op«ratioa«l« ••d*«*rkara t* toaaa wat »»t fotografivoA* toohaiokon aogolijk ia «a vat do «oetio ia dit opaioht kan
4*oa.
Do oxpoaitio word ooaooat door ooa groot aantal oporatioaolo Modoworkoro oa ook door oakolo Tortogoawoordigoro vaa do militair* ialiohtiafoadioastoa oa ran do

Afdaling Paraaaaal
Oa. da aawntaiaatia «at da varaaaillaada afdaliagaa ia da Diaaat ta
varbataraa vindan ainda kort maadalijka baaprakiagaa plaata taaaaa
hat hoofd vaa da afdaling Paraoaaalaaakaa aa da hoofdaa vaa da
afdaliagaa. Op dasa wijaa varkrijgt da afdaling Paraanaalaaakan aaa
duidalijkar baald vaa da vaaaaa aa bahaaftaa ap paraoaaalagabiad.
Daaraaaat kan hat gavoarda paraaaaalabalaid vordaa gataatat aaa
aitttatiaa, dia sioh ia da praktijk voordoaa.
Hat bastaaada, goada oontaat »at da Bijka Payahalogiaaha Diaaat kaa
aog aaigaaina worden gaXataaaivaard» Kaa graadigar aalaotia vaa
aollioitaataa voor da Diaaat wordt daardoor bavordard.
Bat bavradigaada raaultaat vaa da paraaaaalavarviag, waarvan raada
ia da voriga parioda vard aalding gaaaakt, haaft aiah voortgesat.
Kr vaad aan veelvuldig avarlag plaata «et da Caaaiaaia vaa Ovarlag.
Ia aaaalttitiag daarop vondan aaiga gaaprakkaa plaata aat graapaa vaa
•adawarkara uit da Diaaat. Daaa wardaa gehouden ia aaa gaaat vaa
opanhartighaid aa wadaraijda vartrouwanv hatgaaa aiat iahiald dat ap
alla punten ovareeaateaaiag ward baraikt.
Cakala aaa da paraaaaalaragiatratia aatlapa gagavaaa aija ia da
bijlaga varaald.

bijl. van bijl. KAX 117998?, 13.5.

MJlaa» ?«ao*«a« 1 *kt»b*r 1973 tot 1 april 19?»

git di*n«t

t 8 Banaan

9 fT«m»«a (* 1 uurlooa*typiata)

f. l.o.

t 6 (2 a*c*r*v V Middelbar*
•Bbt*aar*a).

% (2 aiddalbara, 2 lac*r*

op v*rso*k

f

wa«ktff*14

t 1 (k*f*r* aabtaaaar)

(6 lac«ra aabtaaarta)

iavaUditaitBp*a*i**a
s 1 (aidd«lb*r«
I» di*n«t
waarraat

t 19

19

3 cha»ff«urs
1 ko*ri*r
1 ay«t««««atv«rp«r
1 rartalwr
1
a

ft tjpiataa («.*. 1 r*gi«*typist*)
1 r*fli«trator-**d*ar
3 T*rtaalat*rs
1 a*er«tar*aaa
2 adaimiatratitf a«d«««rkat«ra

3 radaotaara
radiotal*srafiat«a
1 aa»l«t«at kolah. di«aat
1 adainiatratitf a«d«w«rk«r
1 koofdaabt*aaar (t«rag vaa
varlof b.b.).
Kiarraa «ijn aaag*tr*kk»a 20 par**a**lal*d*B door
taaaonkoaat raa r**da ia Bitnat aijad* p*raoa*av
e. o.. diaaatr*lati*a *a 1% door adtr*rt*ati*s.
(waarvaa 5 ong*ku»d).

