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Hierbijgaand heb ik de eer U te doen 
toekomen, een artikel uit.het Antwerpse dagblad "De Stan
daard" van Woensdag, 7 November 1951, betreffende boven
vermeld ondervverp, naar de inhoud waarvan ik U moge ver
wij zen.-
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De Nationale School 
voor Burgerlijke Veiligheid 

Belangrijke rede van minister Brasseur 

De lessen van de Nationale School logssterkte zi.in zal. voor dl' plaatvoor de Burgerlijke Veiligheid zijn seli.ike eenheden: 1 t.h. van de beDinsdag in het Ministerie van Bin- volking of ongeveer 80.000 man en nenlandse Zaken geopend in tegen- voor de mobiele eenheden ongeveer woordigheict van dhhr. Brasseur, 20.000 man. minister van Binnenlandse Zaken; Na de verschillende aspecten vanDe Taeye, minister van Volksge- b zonclheid: kçilonel De Greef, minis- de un:erliike veiligheid die hun
ter van Landsverdediging: Vo.ssen, invloed doen gelde!l op de reeds ill

· secretaris-generaal van het Minis- vredestiid te nemen maatrei:elen: 
' terie van Binnenlandse Zaken ; de voorziening. de bescherming en 

Adam, directeur-generaal : Sille- het ing:'i,jpen te hebben behandeld, 
' vaerts, vool'Zitter van de Hoge Raad sprak de minister over de opleiámg 

d van het hor.;er en lager kader. de voor e Burgerlijke Veiligheid ; onderrichters en de manschappen. Plisnier. Landscommandant van de Burgerlijke VeiJigheid;, Ferond, voor- Met betrekking tot de taak van 
zitter van het contróle-comité; La- de vrol!w was dhr. Brasseur van 
crosse, directeur van de nationale oorcleel dat de vrouweliJlte mede.. 

1 school ; Dronsart. directeur-gene- werking vooral tp pas zal komen bij 
raai van het Rode Kruis �n tal van de medische verzorgini? van zieken 
bw·gemeesters en schepenen. en gewonden en inzake het sociaal 

Minister Brasseur herinnerde er werk in al z1.in vormen. 
aan, dat de organisatie van de bur- Na er aan te hebb<·n herinnerd 
gerlijkP. verdediging in vier wel on- dat het St.aatsblad van Zondag Jl. 
derscheiden organen is verdeeld, die een rondschrijven heeft gepubli
van de minister van Binnenlandse ceerd, waarü. de burgemeesters wor
Zaken afilangen: den verzocht ovrr te gaan tot de in-

l. De hoge raad voor de Burger- schrijving van vrijwilligers. die a!S 
li.lke Ve!H1theid en het Comité van nie1rv11ste leden tot de plaatsel!Jke 
Toezicht dat een orgaàn voor plan- formaties voor de burgerli.ike veilig

-ning, studie en coördinaLie is. heid of tot de nationale mobiele ko-
2. De dienst der bw·gerlijke vei- lonnes wensen toe te' treden. heeft 

ligheid die binnen het departement de minister aangekvnd,gd dat, met 
van Binnenlandse Zaken i.s inge- betrekking tot de alarmtoestand, 
richt en die het administratief en alle delen van het land over enkele 

· leidinggevend orgaan is. weken door E:en op afstand telefo-
3. Het nationaal corps voor de ni.sch bt:diPnbaar systeem zullen 

burgerlijke veil;g>heid, d.i. het han- verbondep zijn. 
delend organisme dat tot taak heeft Dhr. De Taeye, minislèr van de plaatseli.lke en mobiele eenhe- Volksge7,ondheid en van het Gezin, 
den tot stand te brengen. de regie� verklaart vervolgens dat de organi
men ten uit te werken welke in het satie der medisch-pharmaceutische 
corps voor de bur11:erlijke veiligheid hulp aan de bevolkmg in tijd van 
ztûlen gelden, de opleiding van het oorlog, welke a2.n zijn de;,artement 

' kader en de manschappen te ver- werd opgedragen. flink opschiet. 
zekeren. de onheilen allarhande te Reeds werden de noodziekenhuizen 
bestri.1den en de slachtoffers bi.1 te en de J:miPPilSPitalen. d;e buiten de 
staan en te ht:IJ,en bij het herstel gevaarlijke zones zouden moeten 
. van behoorlijke · levensomstandig- dienst doen, aangeduid. In samen-1 

heden. werking met het Rode Kruis dat 
4. De delegatie bij de vaste con- 25 gewestelijke centra voor bloed-' 

ferentie van het pact te Brussel transfusie opgericht heeft is de or-
De minister zei verder dat het ganisatie der med'.sche verzorging 

J:i[ationaal Corps voor de burgtr- van de aanvang af, alsook de aan
li,jke veiligheid omvat : een com- leg van reserves van onontbeerljjke1 
mando dat georganiseerd is op !an- geneesmiddelen geregeld. In dit ver• 
delijk, provinciaal, gewest�ijk en band werden reeds op de begroting' 
gemeentelijk niveau. plaatselijke af- van 1952 subsidiën voorzien, o.m. 
delini;:en en mobiele eenheden. voor de aankoop van gezono.heids-

De plaat:.-;eli.1ke eenheden zijn ult. materieel en geneesmiddel�n . en 
gerust om kleine en middelgrote on- voor de kosten yan eerste inr1chtmg 

· hellen te bestri.lden. terwijl de mo- van mmunumd1ensten. 
biele eenheden die 14 gemotoriseer- Tot bP.Sluit gaf de minister zijnde kolonnes bevatten waarvan vier overtuiging te kennen. dat de be-
uitgerust voor de bestr!jding van stuurders en onderrichters van de 
alle mogelijke onheilen. atoomram- school aan hun leerlingen die vorpen inbegrepen, moet.en bijsprin- ,;ning zuilen kunnen i;:even en die 
gen wanneer de plaatselijke mid- g�t zullen weten in te prenten die 
delen ontoereikend ziin. Dhr. Bras- in alle j:teval ten goede zal komen 

1seur voei;:de er aan toe dat de oor- aan de g-anse bevolking_ 

"DE STANDAARD" 

Antwerpse editie 

van Woensdag, 7 November 1951.-
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Onderwerp: "Maatregelen ten behoeve van de 

Belgische burgerlijke veiligheid tt.-

Bijlagen: één.-

A AN: g.B.-en �.!./R.!.

V AN: W.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe

komen, een opgeplakt bericht uit de "Gazet van Antwerpen" 

van. 27/28 October j.l.betref fende bovenvermeld onderwerp, 

waaromtrent ik vermoed dat hiervoor bij K.A.wel enige belang

stelling bestaat en naar de inhoud waarvan ik U overigens 

moge veIWij zen.-
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Voor de burgerlijke 

veiligheid 

MAATREGELEN VOOR SAMENSTELLING VAN KORPS 
In het kader van de maatregelen voor de inrichting van de burgerlijke veiligheid, is de mi· 1 nister van Binnenlandse Zaken overgegaan tot de benoeming_ van het _personeel van het Na· tionaal Centrum voor Burgerlij- j ke Veiligheid, alsmede van de ge· westelijke chefs en hunne adjunkten. Die benoemingen gevoegd bij die van de landschef en provin· ciale chefs, die onlangs aange-jsteld werden, volledigen het bestuurskader van het korps voor burgerlijke veiligheid zowel op, nati-0naal, als op provinciaal en geweSltelijk vlak 1Met het oog op het eerlang op de been brengen van het -korps voor burgerlijke veiligheid, waar· van het statuut vastgelegd werd bij Koninklijk Besluit van 18 Juni, 1951, zu11en de gemeentebesturen weldra, door middel van 'n rond· schrijven, uitgenodigd worden over te gaan tot de inschrijving van de vrijwilligers, die verlangen deel uit te maken van de vaste, .half vaste en losse plaaitselijke formaties. Er zal insgelijks beroep ge· daan worden op vrijwilligers, die verlangen ingelijfd te worden bij het losse personeel, bestemd voor de nationale mobiele ko-1 lonnes. Het departement van Binnen· landse za,ken zal rechtstreeks tot de aanwerving van het vaste per- j soneel van de mobiele kolonnes overgaan. ,Een bericht zal des-, aangaand eerstdaags in het Bel·gisch Staatsblad verschijnen. De kursussen van de NationaJ:e Sch-001 voor Burgerlijke Veiligheid, opgericht bij Koninklijk Be· sluit van 18 Juni 1951, zullen 1 plechtig ingeleid worden in 'hetJ ministerie van Binnenlandse Za· 1 ken, op Dinsdag 6 November, te ' 11 u., door minister Brasseur, in 1 tegenwoordigheid van kolonel De Greef, minister van Landsverde-

1 diging, en van dihr De Taeye, mi· nister van Volksgezondheid, en van al de pr()IVinciale en gewes-1 telijke chefs van de burgerlijke! veiligheid. 
De 11 GAZET VAN ANTWERPEN" 

van Zaterdag-Zondag, 27-28 October 1951.-
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No: 368.- DIENSTGEHEIM.- 13 Juli 1951.-

Onderwerp:"Q.f.�.-critiek .QQ maatregelen 

inzake burgerlijke veiligheid".-

Bi,j lagen . één.-

A A N 

V A N 
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K.!_ •

TJ!..-

Hier bijgaand heb ik de eer U te doen toe

komen, een opgeplakt artikel uit "DE RODE VAAN", betreffende 

bovenvermeld onderwerp, naar de inhoud waaI'\T'an ik U moge 

verwij zen. -
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10pgericht
onder de 

door de minister van Binnenlandse Zaken 
dekm·antel van de burgerlijke veiligheid : 

Een staatspolitie voor alle vuile zaakjes 
O

P 18 Juni hebben de konink-1, d. 1 l ee11heaen woracn ·niet v;s·gcst� lijke prins en de ministers � aa;tr".n
J
.d v�geho ,ger te i5terv;n e; doch men kan hun sterkte bcpa: _Brasseur en Van Houtte een e J ren voor lun roo,' Jen door even een oog te werpenbesluit ondertekend betreffende HERINNERT U op de cijfers van het niet bcsten-d� oprichUng _van een c Burger- GRACE . BERLEUR dig personeel der mobiele briga-l!Jk Vel11ghe1dskorJ)S ,, besluit Herinnert u trouwens de ge- des; personeel dat 868 officieren, dat het s'atuut van dit korps vast- beurtenissen van verleden jaar. 5.488 gegradeerden en 19.558 stelt. Herinnert u hoe de voorgang�r � agenten kan bereiken ! Voor eenmaal heeft de burger- van Brasseur de moord op de vier '1 Daarenboven zullen eenheden , pers, die st_eeds kolommenlange arbeiders van Gràce-Berleur ver- 1 van hetzelfde soort opgericht worbes_chomvingen wijdt a!ln . de rechtvaardigde. bewerende dat zij 11 den op de provinciale. gewestclij- , 1 1:1euw1gheden > van. de reactJon-. de openbare orde bedreigden. . Ke en locale trap. na,ire machthebbers, gezwegen a1s Herinnen u 90k hoe tleze heren t Alle leden van deze Slaatspoli;vermoord. . . f _mnder de n1i11ste g�wetenswroe- j' t.ie zullen als vrijwilligers wordenDe reden . WAAROM· 1s .met g111g �llerlei , complotten , fa- aangeworven. De officieren en gel moeilijk· te vinden. Het volstaat br.iker� '· zoals het in' b"and st<'- gradeerden wlle11 bennc""'I wnrhet besluit te lezen om vast te ken ' ,; zekere \<<!stelen, • poli- den door ,de minister van Binnen! stellen dat het hier in feite om de tieke �óaking:n ,, , binnenlandse · lanclse Zaken in persoon. Het beoprichting van een staatspolitie áanslRgen >, e))z... 1 sluit dQor Brasscur ondert<:kend gaat, een prachtwapen in handen . Dinsdag nog. bedreigde Segers. voorziet levens de toepassing van / van, een regering die aardig op I de medepJ1d1t1ge van Brasseu_r. , het knevelbeslu1t tegen de _funcweg n·aar het fascisme is. Men ! langs <le radio, de postmannen die l l1onnac1sscn van de Staat. Dtl beziet onmiddellijk hoe en tegen wie in sfa><ing ging2n voor hun bare- t�kent dat de vri1willi11ers van dite·en dergelijke politie kan worden ma·,. ,Ol11 e�n schiJ 11. van vcrrecht- korps slechts zullen. aangeworv. en aangewend. j·vaarc,·�ing voor ZtJn schanclaltgr worçlen 0110er de n<'rsw·e•, wrl'<e bedrc 1inge11 . e vinden. aarzelde • ''w<!arbor,gen " kunnen J:(Pven over 

VOOR HEN IS ·DE VIJAND ) Seg<-1·s niet, deze staking als een hun niet-behoren tot democrati-. HET VOLK ,., ))olifüke staking te betitelen. sche midd�ns. Het eerste artikel van het be-1�· .. Dit geeft een idee van dz ma- . Alles werd voorzien, zoals mensluit. zegt namelijk : ,-- • Een . nter wa_arnp deze 1T1ènsen hande- ziet! korps van burgerlijke veiligheid , J en en 1n de toekomst denken te j . .tlwordt.opger.icht, dat tot taak heeft 11
1 handcle1:·. 

De ''.'
.
eg opgegaan van . Deze"beslmlen _komen de re_eds door hulpverlening en door de !'.et fascisme nemen _ze .. hun. toe- jd_oor d: reger.'ng ingezette fasc1sa-reddingsorganisatie de bescher- ,-.lu_cht tot ?lle procede s die op i_t1e vervolledigen. Meer ,dan ooit ,ming van de bevolking en het' s1111stere WtJze toe/le_past werden lts de eenheid v:c111 alle democratennationaal patrimonium te verzeke- d�or Httler, Mussoltm en hun vol- 1 tegen de ,cgerrng en haa.1'. fasc1s-ren tegen de luchtaanvallen en in g,ehngen. . . . . !tsrhc plaanen . noodzakcl1Jk. algemene zin tegen alle aanvallen In wer.keltJk,hetd zal_ dtt • ko�ps ] WtJ hebben n,o• g•bo;zc•, .. vnn•· de van de vijand. • voor Burg_erltJke VrtJhetd . > c_en G_estapo va.n Hitler, en "'.'l 7.\tllen Wij koesteren zeker niet het Staat�pol1t1e w�;·den (clc H1tlcr1a- niet toelalcn dat dl!? rcl'(ertnl! Phoidee ons te verzetten tegen de n�n nJernden d1 de Gestapo). gè- ,hen-Brasseur er e�n rncuwe opreddings- .en hul)?organisatie, al- P,aat�t onder u1ts1J11tencl bevel van 1r1chl 111 ons land! hoewel wij er vöorstande'rs van I de mm1ster van Bm_n�nlandse Za- r------�---'------�-'"-' zijn een vredespolitiek te voeren ken en _çloor. de huidige rcgenng die de eventualiteit van nieuwe ,·oorb'.'st�•>id Olll op te troden :�-luchtaanvallen zou uitschakelen. gF>n oe dem_orr11.ten, Olll de slrtJclDoch wanneer het door B s van de JJartu�anger?. van de VrPded t k d besluit spreekt n a • of ""' de , 0;1�enac, 1cs te onder-on er e e _n .. \ drukken. , gemene zm te striJd_en tegen alle aanvallen van de v1Jand, da.g z1Jn 1 · TH;NOUTU;Nln:N wij samen met alle eerlijke men- HUURl,INGEN Zllt.t;�:N sen gedwongen om op onze ho·ede · DÓOR DE JlllNll';'t'ERte zijn. VAN BINNF,NLANDSF. 7.AKF.N Wie is in feite de viïand voor WORD_EN GERONSF.Lll deze regering die von Falkenhau- Het beshut geeft �ok _enkele de· sen en de incivieken vrijlaat doch 1 !a1Js over de or�a111sat1e van h�tde Weerstanders voov het gerecht r. korp' •. DP. ll'P.'"·'"" S'aats110!1'1e·sleept? Wie is nu eigenlijk de f 7.al een "11at1onaal c�nt,rum'.' om· vijand voor deze regering die , vat en. óat_ o.a. een operatie- enmannen ronselt om oorlog te voe- comwandl!t'1.k" met een afdelin!'ren tegen het Koreaanse volk, en ::mobl•le ;:r�ep" en een., afdehn�die ·de heroprichting van de Wehr- ·ondcrges�h,kte

. 
machten· zal J,eniacht toejuicht,? Wie is de vijand vatten. Aan dtt alles moet een 

voor deze regerfng die met open mohiPln: ... lr('t:c,·'lnr_ . · .. ,,1rir(1�11· rt:�vnef!d armen de ambassadeur van Fran- I niet <1en bP.lanl!r1,ik be�tPt1d1g. perco ontva.ngt, doch deelneemt aan soned. De e.ffect,even van deze de voorbereiding van de oorlog tegen de helden van Stalingrad ? Het antwoord is klaar. De da-[ den van de regering tonen ons t iedere dag aan, dat zij al degen�_n 1 als vijanden beschouwt die stnJ-1 den voor het socialisme, VOQr de -Vrede en· tegen· h·et fascisme; al · de enen. tenslQtte die niet aan- "DE RODE VAAN" 
Van Zaterdag- Zondag, 30 Juni-1 Juli 1951.-
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No: 107.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp: "Critiek .2.P. optreden ™ de

Belgische staatsveiligheid''.-

Bijlagen : één.-

A A N : B.II.

V AN: W.-

24 Februari 1951.-
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·2 8 FEB. 1951 •

ACD/ l 1Jt;18I 
---·· · "- -·

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe

komen, een opgeplakt bericht uit het te Antwerpen verschij

nende dagblad van de Belgische Socialis tische Partij "VOLKS

GAZET" van Donderdag, 22 dezer, betreffende bovenvermeld on

de:rwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-
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De Belgische Veiligheid 

belaagt hel Vrij Onderzoek 

Studiekring der Brussel�e
Universiteit la·stig gevallen \"De overheden schijnen 'besloten 1 (adres, nationaliteit, enz), en in te hebben een politi!)toezicht uit te !:!et bijzonder wat betreft de ledenoefenen op de academische en uni- van het redactiecomité van de v'ersitaire werkzaamheden in de ven. doen. hoofdstad. Na het Instituut voor « Cahiers du Libre Examen •. tijdHogere Studies, is het de Vrije schrift van de Studiekring der uniUniversiteit van Brussel, die het versiteit. voorwerp der belangstelling van de De studenten zouden besloten agenten van de Veiligheid is ge- hebben op energieke wijze protest worden. aan te tekenen tegen deze politie-Wij hebben inderdaad vernomen plagerijen, die te veel herinneren dat in burger geklede agenten po- aan de sombere uren van de bezetgen - ongemerkt - voordrachten ting. Jammer genoeg zal hun proen· studentenvergaderingen bij te test niet dezelfde weerklank vinden wonefü ·onlangs nog bood zich een als dit dat geuit zou worden door 

> lid · van de Veiligheid aan in het vo·oraanstaande professoren, geleerStooententehuis, in d9' Solbósch-. den en wetenschappelijke vorsers.wijk, om inlichtingen in te. winnen De, Studiekring. beperkt zijn over een zeker aantal student werkzaamheden tot.het obJectief en tegensprekelijk onderzoek van ,vraagstukken van : de philosophie, economie, moraal, sociologie, opvoeding, enz. Op de lijst van de 'personen die hun · medewerking verleenden treffen wij de namen aan van P. H. Spaak, Etienne de la Vallée-Poussin, en kanunnik Jaques Leclercq. ( · Men zou willen vernemen waaropde handelwijze van de overheden steunt. Aan dergelijke methoden zijn wij niet gewoon. Gaat het hier lom een te grote vlijt van een poli- (l. tiekorps dat de ordewoorden ver- 1fkeerd begrijpt ? De overheden zou-
1_!den toch niet uit het oog moeten verliezen dat het Vrij •onderzoek tenslotte de beste waar.borg Is voor de �oede werking van onze demo- / crat1e. ...__.j 

De " V O L K S G A Z E T " 

Dagblad van de Belgische Boe.Partij 

van Donderdag, 22 Februari 1951.-
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No: .7.2..- DIENSTGEHEIM.- ,.� 

.1 

�
Jf 

p/,/J J" 
9 Februari 

�2J
] 

û9· / ., 1 'I 
t·�Onderwerp:"Belgisch Kon.Besluit ter 

�tbescherming Y.§::!! de Binnen- IJ/, I /.
��-·� ft,J

v�'i.f 

Bijlagen : 

landse Veiligheid".-
/� 

�J� /71· vier.- (dagbladen).-

r, � ftB 19s1 ·1 tfr>· 

ACD//t1J12 z

(. J I/ 
A A N : "MfRA.- (Ter attentie van ��van Maane!l) • .:." ·,]i'rl

VAN : W.-

In aansluiting aan dezerzijds schrijven, 

. :;.r
,,,./;.��-No:72,d.d.6 Februari 1951, waarbij ik U een knipsel uit

,� · , 1 tiP de "Gazet van Antwerpen" van Dinsdag, 6 dezer - waarin 
v ' i' afgedrukt het op die datum in het Belgische Staatsblad 

verschenen Kon.Besluit inzake bovenvermeld onderwerp, via 
H.-B.V.D. - per post toezond, heb ik de eer U hierbij
gaand aan te bieden een viertal Belgische dagbladen, in 
drie waarvan U gelieve aan te treffen, een verslag van 
de behandeling door de Belgische Kamer van Volksvertegen
woordigers, van de - in verband met dit Kon.Besluit - door 
de Socialisten, bij monde van de Heer HUYSMANS - en door 
de Communisten, bij monde van de Heer TERFVE, ingediende 
interpellaties.-
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Minister Brasseur over Burgerlijke 

Veiligheid en Binnenlandse Orde 

Debat over gemeentelijke en provinciale 

financiën 

EEN NATIONAAL

VRAAGSTUK 

Woensdagnamiddag heeft de 
1 Senaat de bespreking voortge
zet over de begrotingen van Bin
nenlandse Zaken voor 1950 'en 
1951. 

kwam. Het is kinderachtig, D�, 
De Man, die gemeentesecretar1.� 
is mag van geluk spreken dat hJJ 
d�r zijn parlementaire onschend• ·. 
baarheid gedekt wordt, and!:rs 
zou het gerecht hem waarschJJn
lijk ook reeds lastig gevallen heb-

De verslaggever, dhr DE MAN 
(C.V.P.), wijst op het gevaar v11;n 
de inflatie van het personeel m 
de gemeentebesturen, inflatie 
die de verbetering van de stof
felijke toestand van het perso
neel remt. Hij dringt verder ai1:n 
op een verhoging van de dotatie 
aan het Fonds der Provinci�n 
verhoging die vol�omen gewet
tigd is aan de ram111gen. 

ben. 
Ik Dhr DE MAN (C.V.P.). -

mag vooral van geluk spre[{fm 
dat het gerecht aan de insinuaties 
van de socialistische ;pers geen 
gevolg heeft gegeven, anders zat 
ik nu achter slot en grendel. 

Dhr WARNANT (lib.) meent 
dat Brabant recht heeft op een 
hogere toelage dan de andere prd· 
vincies... terwille van de toepas
sing der taalwetten. 

Spreker bewijst dat de wedd.e 
van de secretarissen van de klei
ne gemeenten moet verhoogd 
worden en ko'mt op voor het 
evenwicht tussen de taalrollen in 
het departement van Binnenland
se Zaken. 

De minister van Binnenlandse 
Zaken, aldus spreker, zou hder
in het voorbeeld moeten geven 
vermits hij de bewaker is van de 
toepassing van de taalwetten. 

Met de inrichting van de bur
gerlijke · bescherming mag geen 
ogenblik meer gewacht worden. 
De gemeentebesturen wachten 
met ongeduld op onderrichtingen. 

Wat de handhaving van de or
de 'betreft, deze mag �een weer
wraak zijn voor de Juli-gebeurte
nissen, maar zij moet als een na
tionaal probleem beschouwd 
worden. Indien de regering zu:lks 
doet, zal zij de hele bevolk_mg 
.achter zich scharen, want ruets 

1 is de bevolking dienbaarder dan 
orde, rust en welvaart (levendig 
handgeklap rechts). 

INCIDENT 
Dhr TAILLARD (komm.) pro

. testeert tegen het feit dat zo
als hij dat heet, de minister van 
Binnenlandse Zaken politie\essen 
gaat nemen in het buitenland o.a. 
bij de vijand van het werkvolk, de 
mees·t gehate man van Frankrijk ... 

De VOORZITTER. - Ik kan 
1 zulke taal over een buitenlands

staatsman niet dulden. 
Dhr YERNAUX (soc.) - Laat 

hem doen. Hij ):)edoelt Thorez. 
Dhr TAILLARD (komm.) IS 

eventjes bekaf en dra'.1�t d8:n do�r 
over fascistisatie, ve1llghe1dspoh

' tiè enz. 

Dhr MOULIN (soc.) protes-· 
teert tegen het feit dat de ge
meenten geen terugbetaling krij
gen van de kosten voortvloeiende 
uit de controle op de werklozen 
en de uitbetaling van de werklo
zensteun. 

REDE VAN DE MINISTER 
Na een korte tussenkomst van 

dhr SERVAIS (C.V.P.) neemt 
dhr BRASSEUR,. minister -van
Binnenlandse Zaken, het woord. 
Hij heeft het eerst over de ge
meentelijke en provinciale finan, 
ciën en over de wet Vermeylen 
en verklaart op zijn beurt dat de 
dotatie van het Fonds der Pro
vinciën moet verhoogd worden. 
Indien deze dotatie zo laag is, 
dan is zulks te wijten aan dhr 
Vermeylen, die het bedrag er van 
vastgesteld heeft. Ook voor ·de 
sanering van de financiële toe" 
stand• der vier grote steden wor
den maatregelen overwogen. 

Wat· de toelating tot het af
i,luiten van leningen betreft, ver-' 
zekert: de minister, dat hij ·geen 
tegenstander is van de' gemeente··· 
leningen, zoals de . oppos'itie be
weert. Maar hij wil aan leningen . 
bestemd voor werkversehaffirig 
de voorrang geven boven die be
stemd voor de aankoop van kaste· 
!en, terreinen, gebouwen, enz.

In verband met de taalwet, ver-·
zekert spreker, dat de toepassins
er van in zijn dieni;ten niets te
wensen overlaat. Wie het tegen
overgestelde durft beweren, moe,
bewijzen aanbrengen.

Over de burgerlijke veiligheid ' 
weidt de minister langdurig uit. 
Er is thans eep plan opgemaakt, 
dat zo spoedig mogelijk. ·zal ver-DE wezehlijkt worden onder de lei. GEMEENTESECRETARISSEN ding van s,pecialisten, diè reei:1s Dhr CRÓMMEN (soc.) proc aan IJ.et werk getogen zijn en o.m.testeert heftig tegen het bevel eerlang onderrichtingen .mllen be; door minister Brasseur uitgevaa:- zorgen aan de gemeentebestuur-.digd om in ieder gemeentehms der.s. een waarschuwing op te ha,ngen De financiering, zal ·verzekerddat fooien geven of vrage� worden door een bijkrediet, datverbo�en is. Dat· is een beled�- honderden millioenen zal bedraging. V,at is er gebeurd? Som�1- gen .. r�vens. is gebl�kE1n, dat v _o_oi;ge druk!<erijen die· de f1�cus wil- raden van geneesm1qdelen moetenden bedriégen, hebben m · h:In aangelegd worden. · .. boekhoudin.g aanzienlijke comrms- ·wat het personeel 't)etreft, sielonen ingeschreven, die ze aan reeds volgen monitors less(;!n ingemeentesec;retarissen zouden be- Engeland. Er zal ook beroep getaald hebben. Maar die inschrij- daan worden op vrouwelijke vrij-.vingen zijn zo overdreven· (bv. willigstets doch er zal daarnaast27.000 fr. commissieloon op .een een bestendig kader van kernbestelling_ van 6.000 fr. dr�kwe��) personeel · opgericht worden. dat ze met geloofwaardig Z1J1;· De minister heeft het dan 0•1erToch werd op vele gemeentehw- de binnenlandse orde. zen een onderzoek ingesteld en Veiligheid volstaat niet, zégtvloeipapier, linialen, almanakken, hij, er is ook orde nodig en iJE,werden in beslag gE:nomen, als er

1 scherming tegen de gevaarl\jl"ede naar,' "''" een firma op voor;. elementen. · De vijfde kolom .-is� een werkelijkheid. De regering 
heeft tot plicht de bevolking Ün'lr
tegen te beschermen en het gaat 
niet op haar daarom bedoelingen 
toe te schrijven die zij niet heeft 
en nooit zal hebben. Zij is een re
gering van sociale vooruitgang l:n 
niet van sociale afbouw. (levendig 
handgeklap,op de banken van de 
C.V.P.). . 

HET EINDE VAN DE 
BESPREKING 

Na de rede van de minister 
neemt dhr CA..TTEAU (lib.) het 
woord · om de onmiddellij\<e t\)e
passing te eisen van de uitsla�en 
van de talentelling. (protest 
rechts). 

Dhr GLINEUR (komm.) heeft 
ontslag genomen als hurgemee�
ter van Roux. Hij komt zijn geval 
in het ·1ang en het breed uite�n
zetten en wijt zoveel schuld a,m 
de socialistische deputatie van 
Henegouwen als aan de minister 
van Binnenlandse Zaken. 

Dhr VAN STEENBERGE (C.V. 
P.) verzet er zich tegen dat de 
Staat steeds meer steun zou ver
lenen aan de gemeenten die in 
moeilijkheden verkeren, zonder te 
onderzoeken in hoeverre zlj zelf 
schuld hebben aan deze moeilijk
heden. 

Nadat minister BRASSEUR 
nog enkele bijzonderheden heeft 
verstrekt over detailpunten, wor
den de beide begrotingen in eer
ste lezing goedgekeurd. 

Te 18.40 u. wordt de vergade· 
ring opgeheven. Heden en Dins
dag en Woensdag e.k. zal de Se
naat niet zetelen. Volgende ver: 
gadering Donderdag 15 Februari 
te 14 uur. 

1 

�,}114 -..ki 
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No: §2.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Belgisch Kon.Besluit ter 

bescherming ™ de Binnen-

Bijlagen : één.-

A A N : _!!.II.

VAN : W.-

Februari 1951.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een opgeplakt artikel uit de "Gazet van Limburg" van 
heden, 13 dezer, betreffende bovenvermeld onderwerp, naar de 
inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

Tevens moge ik U verzoeken, dit kranten
artikel wel aan Mr.A.� Maanen te willen doen terhandstel
len.-
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"Kleine politiek van de Socialisten 

Camille Huijsmans valt regering aan ·over 
gescho. rste commuru·sten oij de soci11:listen de kloof verbreed 

TERFVE:. ,,Wij begroeten Russen 
als onze bevrijdèrs 

tussen de linker en rechter vleugel. 
Alsof de socialisten beschaamd wa
ren over ihui, luide toejuichingen 
voo1· <Ie r ede van Huysmans, heb
ben ze }ater de commm1ist Terfve ' 
- die hetzelfde thema als Huys-

(Van onze corresponäent). 1 de Socialistische partij om Mevr. mans aansneed - duchtig uitge·
BRUSSEL . •. Vier maanden gele- Blume te r?yeren, omdat z� -� scholden. Terfve heeft ook de so

den kondigde de regering aan dat veel commumstische sympathieen cialisten nogal in het nauw ged�e
de communisten buiten de wet' zou- heeft. De interpellatie komt net op ven. 
den gesteld worden en alle ambte- het ogenblik, dat Spaak uit Ameiri- Hij verklaarde publiek vanaf de
naren, die staatsgevaarlijke ideeën ka terugk:eert, waar hij een reeks tribune, dat als Rusland ooit België
verkondigden ontslagen zouden conferenties gehad heeft met een zou binnen vallen, hij de soldaten
worden. Iedereen verwachtte, dat uitgesproken anti-communistische van het Rode leger als bevrijders
de regering handelend zou optre- strekkmg, zou begroeten. Hij stak het niet 
den, maar de regering deed niets. De socialisten heboen Huysmans onder stoelen of banken, dat voor
Verleden maand werden enkele dapper toegejuicht na zijn rede, de communisten Rusland het va
_vooraanstaande personen geschorst wa;arin hij de r egering van dicta- derland is. 
wegens lidmaatschap van commu- tuur t;escihuldigde en ve<rzocht het De communisten bewezen daar
nistwche verenigingen. ·Werd de besluit betreffende het ontslag van mee openlijk, <lat ze geen goede 
jacht op de communisten ingezet de communistische ambtenaren in staatsburgers Zijn en de Socialisti-
ot bleven het enkele individuele ge- te. trekken. sche pall'tij heeft zich nota>bene 
vallen met c.een scherpe politieke · d 11 d te

h De socialisten spelen hun kleine nog ingespannen, om eze e en 
ac tergrond? d d' 

De, socialistische oud-minis� politiek spel evenals rJ,e liberalen. ver e 1gen. 
Camille Huysmans diende echter Zij staan in de oppositie en daarom In sommige kringen wordt oe

een aanvraag in om te interpelleren vallen ze de regering_ op alle gebied treurd, dat de regering een Kon.
naar aanleiding van de houding aan. Maar de Amerikaanse waarne- Besluit heeft uitgevaardigd in ver-
der regering tegen deze geschorste mers denken anders over de hou· ban<! met de organisatie van .de
regeringspersonen omdat bekend ding van de socialisten want zij binnenlandse veiligheid. Liever had
was dat de regering een wetsb esluit zijn tegen de verlenging van de men gezien, dat een wetsvoorsel bij
over de binnenlandse veiligheid dienstplicht en tegen de organisa- het parlement neergelegd werd
voorbereidde. De eerste-minister tie van de binnenlandse veiligheia. want dan moesten de socialisten en
reageerde onmiddellijk. Het bet.rok- Spaak meende in Amerika de no- de Uberalen kleu1· bekennen. 
ken besluit werd dezelfde dag klaar di_qe steun te zoeken om de socia· De Raad van State heeft het be
gelli).aakt en de Raad van State 

listen opniëuw in de regering te· sluit niet onvoorwaardelijk goed-
kreeg p1'ecies 12 uu,r tijd om advies helpen. gekeurd. Deze Raad staat op het 
uit te brengen. Het besluit v er- standpunt, dat een a1nbtenaar 
scheen nog vóór de interp ellatie Russen ,.be,•rijders" slechts kan afgezet worden voor 
Huysmans. bepaalde daden en niet voor zijn 

,,Kleine" politiek. 
Practisch z eker is het dat de in- mening. Indien dit standpunt er· 

te.rpellat.ie Huysmans meer schade kend wordt, dan is het besluit over 
· De interpellatie Huysmans kwam berokkend heeft aan de Socialisti- de binnenlandse veiligheid slechts

_v_e_e_r_ti_e1_1=d�a
...;
g
c..

e_n�n-a_a"e_be_s_1i_·s ,..s_in
"'
g
...._..

v-an
_:._..:;s.:.ch�e partij dan de C.V.P. Zij heeft een slag in de lucht. 

De "GAZET VAN LIMBURG" 

te Maastricht 

van Dinsdag, 13 Februari 1951.-
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No: zg.- DIENST&EEEIM.-

,e Onderwerp: "Belgisch Kon.Besluit ter 

bescherming ™ de Binnen 

landse Veiligheid".-

• 

Bij lagen : één. -

AAN: H.-�.y.D. 

VAN: W.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe

komen, een opgeplakt artikel uit de "Gazet van Antwerpenn

van heden, 6 dezer, betreffende bovenvermeld onderwerp, naar 

de inhoud waarvan ik mij - kortheidshalve - verwijzing moge 

veroorloven • 

Het is mij bekend, dat Mr.van Maanen bij

zondere intersse hee� voor deze aangelegenheid, doch aange

zien miJ diens particulier adres niet bekend is, meen ik goed 

te doen, bij gaand artikel rechtstreeks aan U te zenden.-
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MINISTERIE VAN 's-Grav<mhae;e� 8 l'.,ebruarl 1951 
Javastraa.t 68 BINHENLANDGE ZAKEN 

/,(,4 
No. 102377/II VERTROUWELIJK-PERSOONLIJK 

Betreft: Belgisch persbericht. 

Bijl. 3 

./. 

' . .., I 

-) 

·,.r9
-�Y 

/'-0·1 
I 

Ten vervolge op miJn schrijven No. 102377 dd. 
6.2.1951 betreffende plannen. van a.e Belgische Rege
ring voor de zuivering van staatsdiensten rrnb ik de 
eer Uwer Excellentie hierbij ,=t.an te bied.en een arti
kel opgenomen in de Gazet va.n Antv.erpen van Dinsdag 
6 Febru.ari jl., houdende de tekst met de daarbij be
horende toelichting van het op d.ezeJ.fde d.atum in het 
Staatsblad a:fgekondigde Koninklijk Besluit betreffen
de de verdediging van het o:pe:nbaa.r amtt. 

Aan dit persartikel zijn twee fotocopieën voor 
eventueel verder Uwerzij,ls te bepalen gebru.ik toege
voegd. 

Heiï Hoofd van de Dienst, 

Mr.L.Einthoven • 

Aan Zijne Excellentie 
de Heer Mininter van Binnenlandse Zaken 
te 
's-GRAVENHAGE., 



-- '--� 
, __ •irNrsi:ÊRIE VAN /"-

1' BIN�1ANDSE ZAKEN

/ ·· / 

's-GravGnhage, 6 Februari 1951 
Javastraat 68 

•• 

• 

No. 102377/I '· . 
Betreft: Publicatie in de /;/:!/ . ., Gazet van Antwerpe -� / 
B.ijl. 1 /:. . .'·' f 

.... 

VERTROUWELIJK-PERSOONLIJK 

Ik heb de eer U hie?n.evens aan te bied.en een 
artikel verschenen in de Gazet van At}.twerpen van 
26 Januari jl. betreffende de organisatie van de 
binnenlandse verdediging, naar de inho�.1d waarvan 
ik U kortheidshalve moge verwijzen • 

Het Hoofd van de Dienst, 

Mr. L. Einthoven • 

Aan de Chef van de Afdeling O.O. en V.

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
de HoogEdelGestrenge Heer Mr. F.R. Mijnlieff� 
te 
•s-GRAVENHAGE.
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•s-Gravenhage, 6 Feb
Javastraat 68

ri 1951 

Betreft: Belgische Persbarich·tell. 

Bijl. 3 
vEB.'.!ROU�ELIJK-PER )OONLIJK 

./. 

Ik heb de eor Uwer Excellen·tie l:d01·ncvens aan te 
bieè.en re inhoud v--an twee mij t,�r kennic 

0
eltomen uit

lrni:ps�ls u.i t P..ntwer;;sc dagbL�.don haI,delende over cle 
�-ilannen vm de Bel0inche Regering vo r· de z ivering 
van de sts.atsö.iensten r waarvan de 1<enni ;nemir, ,,allicht 
van belan,<:: if; in ,.rcrbimd met de aanh:m._..i;e herziening 
-vt>Jl art. 97 b A.B.A.B., �c1�a v orzov_r mij berend nog

een onderrer.p van hJrbe ... chou ;in nitma .... kt. 
Vo�r het ��val Uwa �xcellantie Vl!l oordeel mocht 

-zijn, dat Ce inhoud yo.n de bijga'.:.ndH uitknipccl, in a. -
merking kcmt cm c::,J-:- tor kO�"lio v n de · inis !;er-President 
en Uw ambtgenoot Vè:J.n Jlls'ti tic te worden gc�b • cht 1or-dt 
de oijlage dezes in drievoud aang�bod.en. 

a�t Hoofd van de Dient, 

Aan Zijne 2xccllcntie 
de IL or J'.iniû li ::r van Binnenlan, se ?.aken 
te 
's-GRA.V3NID.G2. 
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No: 2..1·- DIENSTGEBEJM.- 27 Januari 1951.-

Onderwerp: "De Belgische Binnenlandse

Veiligheids- en Verdedigings

maatregelen".-

Bijlagen twee.-

AAN : -g;RA.

V A N : W.-

(;. 2 FEB. 195t
° 

.i 

ACD/ /O,tJ 

Speciaal ter attentie van Mr.A.van Maanen, 

heb ik de eer U hierbijgaand te doen toekomen, een drietal 

opgeplakte berichten uit Belgische dagbladen, betreffende 

bovenvermeld onderwerp, naar de inhoud waarvan ik mij -

kortheidshalve - verwijzing moge veroorloven.-



... 

Koninklijk Besluit over 

V �rdedigingvan openbaar. ambt 
in Staatsblad verschenen 

In het Staatsblad van 6 ..E_e- · gMa.l bij de commlHle van ad-1 Deze dagorde luidde als volgt : ··Anderdeéls gédragen tlit'\lêfio
bruari verscfillmnet koninld6k vlfltl wordt aanhangig gemaakt cDe Senaat betreurt dat de neelaleden, die zonder zich in te 
besluit betreffende de verdedi-J door de bevoerde minister,, kommunistl$che Partij klaarb!JJ- laten met een aktie verboden bil 

· ging van het openbaar ambt. •cllerst deze de betrokken amb- kend antwoordend op een orde- Jl8I'&l:l'&Sf 1 van artikel 9 van · 
Na verwijzing naar de betref- tenaar of beambte overeenkom- woord van het buitenland, de he,t Statuut, een houding aanne-

fende wetten en besluiten luidt atlg &l'tlkel 101 4e van dlt be- stellige :vredeswil van het Belg!- men die geschikt Is om het ver- , 

1 

het besluit als volgt : sluit». ' · sche volk en van de regerm I trouwen dat elke regering ge-
- Overwegende dat het gevaar Art 3. In het besluit van de die het :vrij heeft verkozen, heeft rechtlgd Is van hen, in de functie 

teweeggebracht door sommige Regent van 30 April 1947 houden-:mlskend door op voorhand haar., die zij bekleden, te eisen zich 
bewegingen, verenigingen en de statuut van het tijdelijk per- betrouwen in en haar get{ouw-' geenszins naar de vereisten van 
groeperingen, ten aanzien van de soneel wordt een arfiK'ëï116is 'heid aan een :vreemde reget1nc.1n· artikel 8 paralP'aaf 2 van het-
normale en regelmatige werking i�fftêla Uld als volgt . !geval van oorlog te verpári�en. zelfde Statuur. 
\'Sn het bestuur merke!JJk is toe- «Het ontelag van ambtswege >Vertrouwt in de regering elp- Deze . paragraaf schrijft voor 
genomen, bij toepassing VljJl artikel U, 4e,. dat zij alle dienstige maatregelen dat zU «zowel in dienst ala In hun 

- O,·erwegende dat deze be- wordt steeds uftgesproken over- zou nemen met het oog op de be- partlkulier leven alles moeten 
wegingen klaarblijkend beent- ' eenJ\omstlg de bepalingen van scherming van onze :vrije instel-, vermijden wat aan het vertrou
":oorden s:in een w_achtwoord dat nrtlkel 107bls van het konlnk!Uk, lingen _tegen _hqJ[!:JLl!car 11,t -e�-1 wen Vl\fl het publiek zou kunnen 
uit het buitenland 1s gekomen en besluit van 2 Oktober 1937, hou- gen,tte verltlárlifgm Ja1en uÎt-1 schaden ofwel de eer of de waar, zij de duidelijke vredeswil van de dende het statuut van het rijks-1 schijnen.. 1 digheld van het ambt in het ge-
Belgische bevolking hebben mis- personeel». 1 " >,i{e'l!;,t'. de regering goed in

l 

drang brengen>. 
1 kend door op voorhand haar be- :. Al't 4. In het besluit van de haar pogmgen van samenwerking Een houding die Indruist tegen · 

'· trouwen in en haar getrouwheid' Regent van 10 April 1948, hou-, met de stat.en, die de vredeszaak het bepaalde in artikel 8 para
i aan een vreemde regering in ge- 1 dende statuut van het t,ijde!JJk toegewijd zijn, en gaat over tot graaf 2 kan de toepassing van
, val van oorlog te verpanden, we.Il!.liedenpersoneel wordt' een de dagorde>. · een tw:htstraf tot gevolg heblkn. ' 

,i. - Overwegende dat maatrege- aHÎÎrel 1161,r.ïngelast dat luidt Overeenkomstig deze wens ha

� 

Ten . slotte kan een houding 
I' 1 ·n zake buitenlandse bescher- als valll:t · __ ..u.' de :m· raad van 13 Septem- die nlet overeen11temt met het• 

moeten gepaard gaan met -«Het · ónt&liig van· am6täwegë ber 11 '.. e principiële beslis- belang van de dienst, zonder dat , 
regelen van binnenlandse be- bij toepw,slng van artikel 16, 4e, ;i'ing opnieuw het ver- het personeelslid enige fout be-
ming, wordt ,�teeds uitgesproken over- •.bod in en voor de ambte- gaan heeft, voor gevolg hebben 
Gelet op het advies van de , eenkomitti: de bepalingen van, naren d aansluiting óf anders- de verplaatsing in het ·belang van 

mtcrdepartementale syndikale I artikel 101b!a van het koninklijk. zins de aktie van de Konununls-1 de dienst of d� terbesCltlkk!ng-
1 raad van advies, besluit van Z Oktober 1937, hou-' tlsche Partij te steunen. Dit vei:- stelling bij ambtontheffing !Jt·het 

- Gelet op het advies van de den�e . het atatuut van het rUks-' bod was opgeheven _geworden bij belang van de dienst bijaldien de 
Raad van State, pel'IIOl(eeb. · · • besl!sslng vloî=-de Ministerraad verplaatsing onmogelijk mocht . 

1 Op de in raad overlegde voor- Art. 5. Onze ministers zijn, :eder van 16 November 1944. · · 
! 

b!JJken. . � 
dracht van onze ministers, wat 'hem betreft, belast met de Het komt geradën"voor er op Het kolliokIIJk besluit Is tei:en-

�

'lij hebben besloten en wij be- uitvoering van dit besluit, dat in' te wijzen dat bewust verbod uit- getekend doord hr Pholien, eer-
' ten : werkit.Jg _ twdt.... ge Mg -�aar.QP • gevaardigd werd door de Minis-. ste-min!ater. · ' , Artikel 1. Alinea 1 van artikel hetînhet BeigisctïStaatsb]äd is terraad op 17 Juli 1933 en dat

i,.
·---·-------------

an het koninklijk besluit van bèkêîiägemaäl<t;""' ·--� · het personeel er mededeling van 
Oktober 1937, houdende het --·- :beeft gekregen bij de dienstor-

Statuut van bet RifkspersoueeLis ÎIET VERSLAG AAN DE �er gevoegd bij de 11anschrJJvingJ 
• .� door navolgende bepa- KONINKIJ.JKE PRINS yan 26 Oktober 1933. 

l 
«ZU mogen zich niet Inlaten I Het verslag aan de Konink!JJke \ober 1933 is nog steedl van 

'

\ 

hng : ' cDe aanschrijving van 26 Ok-

met enli:-e bedrijvigheid, die In Pril)S betreffende het koninklijk I acht en de principes die ze in
strijd Is met de Grondwet en de 

I 

besluit nopens de verdediging I egeven hebben werden in alge
wetten van het Belgische volk, van het openbaar ambt luidt als mene termen bekrachtigd bil ar-, 
die de vernietiging van '• lands volgt : . . tlkel 9, para 1, van het Statuut 
onafhankellJkheld op het oog cln· de huidige oms�andighed�n van het Rijkspersoneel : , 

� 
heeft of dle de landB\'erdedlglng I 

moet de ganse bevolkin� een bij- <Zij mogen zich niet inlaten of de ultvoerlni: van de verbln- zondere krachtsinspanning doen m t I bed IJ . �-id di ln tentuen van-Bèl""" atrekkend tot in het kader der veiligheid. Het e" en ge " r Vlg,"' e ,, 
het verzekeren :;.;; zijn v�lgbeld land heeft derhalve h�t recht, strJJd zou ZJJn met de Grondwet 1 
in gevaar brengt. Zij mogen niet vanwe,ge de rl.iksam�tenaren een ��lk�e wett1, yan het Belgische, 
toetreden noch hun medehulp nauwgezette nakommg v�n de De

. 
regerln

i: 
��'°venwel de me-verschaffen aan een beweging, plichten, hun opgelegd bij het I t -'• d t d tr kk!n groepering, orgaolnUe of veren!- koninklJJk besluit van 2 Oktober '

i 
n ng

di
oe
t 

g.,_
bod

an; ad 
e 1 � 1 

g 1 
g met een bedrijvigheid van 1937, te eisen. Immers kunnen, van ver en e maauc!e en· gin 

lfde aard». . zekere gedragingen die voor een I die he zmlen bestraffen bil toe-
rt. 2. In he

s
e 'besluit particulier niet laakbaar moch- pas�lng van artikel 107, 5, van 

dt een artikel 1 7b ingeliu;t, ten zijn evenwel onverenigbaar het Statuut, waar het ontàlag 
dat luidt zoals vo zijn met de plicllten van ge- v!'-11 ambtswege zonder opzeg-

«Het ont.lag van aun"i..Jeire trouwheid tegenover de Staat, �gstermlln
ch 

voorzien Is, � 
bij \oepMSlng van artikel 187 :ae, opgelegd aan hen die zich in zijn enen OIXlll ruen. 
wordt ateeds '!i&ceaProken door dienst hebben verbonden. Ziedaar het doel van dit be-
de Koning op la raad overlelld In de vergadering van 24 sluit. 
advies van de mln!a&ers. Maart 1949 heeft de Senaat, bij 

»De llllnlsterraad ui besliHen uitzondering van de leden van de 1 
op versl&r van .,,.. commlule van lt,ommunistlsche groep, een dag
ad,·les umen1e1teld uit - ma- 'órrle· goedgekeurd, die onderte
glstraat of een emerltuamagla- kmld was door de groepsvoortit- 1 
traat en twee amb� •of ters van de Christelijke Volks
ere-ambtenaren, door ou be- partij, de Socialistische en de Ll-
noemd, berale Partij. 

»Het rerlement van lnwendge 
orde ,•an de conunlule van advies 
wordt door 008 roedgekeurd. 

»Van het ogenblik af dat het 

De "GAZET VAN AN'IWERPEN" 
--

van Dinsdag, 6 Februari 1951.-
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1, 0�. ZUÏVf.?t'Ïng vande Stäatsdiensten 
' ' 

\ HET PLAN VAN DE 

l ', R1;'GER.ING . 1 } Op zijn jongste vergadering! !heeft- de kabinetsi;aad besloten de'\zuiverin·g vän de· staatsdiensten door , te '.voeren door beroep te ,,. {!doen op het artikel 9 van het sta, tuut van de staàtsbedienden. · Dbor dit artfke1 w'ordt · bepaald dat de staatsbedienden zîch niet mogen' inlaten- inet èèn. aèitiveit, tdie in strijd is met de ·Grondwet of met de wettën van· het Bel-lgisch volk. De regering zou nu een besluit hebben klaargemaakt .waardoor de betekenis van dat eerder,· vage artikel nader omischreveI). wordt en waardoor tevens sancties worden voorzien te-lge_n de overtreding er van.Het · besluit zou · voorts· bepalen t dat iedere sanctie moet getroffen worden bij Koninklijk besluit na bètaadsla.ging ln de schoot van deMinisterraad. ,, . . .. ' De ministers zullen tot deze be-raadslaging ·sleèhts overgaan· na 1, advies van een cor1sultatieve commissie; sá:tnengesteld uit magistra-
1. teri:en ·ambtenaars; wier voorstel'len tot sancties eenparig bijgetre-den zullen· moeten, zijn. · De betrokken staatsbediende zallmoetep. verwittigd worden van zo_ dra de consultatieve commissie \ opdracht· .krijgt zich met zijn ge-1 • v:al bezig te houden. üp dat zelfde ogenblik -zal ·hij geschorst worde.n uit• zijn ambt, zodat hij alle.yrijl,eid zal hebben om zijn verde-• diging w.aar.,te nemen. .1 •Het•besluit,werd voorgelegd·aan, de syndicaten van - het staatsper-11soneel, doch het spreekt vanzelf , dat het advies van· deze laatste

1 niet bindend is vpor de regering.
De "GAZET VAN ANTWERPENu

van Woensdag, 24 Januari 1951.-

FOT<;a, No. 3i'lf-

De bedrijvigheid 
.tegen de Staat 

BIJZONDERE 
ONDERZOEKSCOMMISS,E 

VOOR AMBTENAARS Het ontwerp van Konmklijk be-l sluit waarin maatregelen vporzien z:jn ten opzichte van staatsbedienden àie deel uitmaken van groepe-ringen of b�wegingen, gericht tegen onze democratische 1nstelli11ge,n, werd tban� overgemaakt aan de , interdepa1·tementele commisaie. Deze comllllssie omvat vakbonds-: vertegenwoordigers van h.e.t staat�personeel en wo1'dt geraadpleegd telkens als beslissingen moeten g-etroffen worden waarbij de belangen ot het statuut van het staatspe1·so11eel bet,rokken Zijn. In het hesluit wordt een nadere o=chriiving voorzien van wat be-, 1 doek! wordt mPt art. 9 van het ! statuut . van het staatspersoneel,Dit artikel zegt dat de staatsbediend,m ztch 11iet mogen mlatcn 1 met handelin11e.� die 1n strijd zi.\n met de grondwet of do wet,ten van het Belgis-ch volk. Het besluit voorziet tevens dat 1le regering niet eigenmach.tig mag há.ndelcn. J eder optrcdèn zal moe
ten bekrachtigd worden' door een Koninklijk Besluit getroffen op advirs van de ministers in kabi· nctsraad verenigd. De kabinetsraad zei( zal enkel kunnen beslls-1 sen op grond van een vcr�lag. op· 
gemaakt door een raadplegende 
commissie. De commissie zal be-
9taan uit Illagisira.ten en ambte
naars. Ingeval een staatsbeambte wordt 

1 verdacht van strafbare handel!ngen tegen de Staat. zal hlj In de u!tvoer!nl! .van zi jo1, ambt geschorst woróen H�t u!tbetalen van de wedde tal niet wor,�en stopgezet tiidem iwt onder?oek. gezien de ',chor$m" in hoofdzaak voor doel heeft de ambtenaar ge:"<genheid te b1ede,n zijn verdediging in volle onafhan,ke!ljkheid te verzekeren. 
"DE STANDAARD" (Antwerpse editie) 

van Donderdag, 25 Januari 1951. 
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DE ORGANISATIE VAN DE 

BINNENLANDSE VERDEDIGING 

Werkcomité's reeds maanden m aktie In zijn rede te Brussel heeft 'erste-minister Pholien gewag emaakt van de' verschillende aatregelen ,die de regering ge-rotten heeft en nog treffen zal ' zake de binnenlandse verdediing, Deze maatregelen werden uitgewerkt door het ministerieel \rerdedigingscomi té, bestaande uit de eerste-minister, de betrok�en ministers en enkele technici, dat de verdedigingsvraagstukken onderzoekt en voorstellen doet aan de kabinetsraad, Dit comité wordt bijgestaan door een commissie voor interna-1tionale verdedigingsproblemen onder leiding van Baron de Gruben, sek11etaris-generaal van het mlnisterie van Buitenlandse Za-1ken, dat instaat voor' het kontakt met het buitenland, o,m, 

betreffende de financiering der! be'«apening, T 
VERDEDIGINGSCOMMissm Daarnaast wordt het verdedigingscomité van de regering ook:/ nog bijgestaan door en commissie voor de nationale verdedigingsvraagstukken, die onder de leiding werd geplaatst van generaal De Vijvere. De taak val\ deze commissie is de beslissingen van de regering inzake binnenlandse veiligheid, mobilisatie en al wat de landsverdediging aangaat, voorbereiden. Generaal Del Vijvere vormt telkens werkgroepen met ambtenaren uit betrok-J ken · departementen en technici die dan bepaalde problemen moeten oplossen. Zo werd generaal Bahau be last met de planningsdiensten en met de verbinding tussen het1 ministerie van Landsverdediging\ en het ministerie van Economi-'sche Zaken. • • 

BURGERLtJKE 
VEILIGHEID De commissie voor nationale verdedigingsvraagstukken heeft' sinds maanden een onderafdeling1 met name « De hogere ra.a� voor burgerlijke veiligheid> bestaande uit 27 leden waaronde · verscheidene universiteitsprofes-1 soren en technici, die een plaroheeft uitgewerkt onder controle'van een uitvoeringscomité waarvan generaal Sillevaerts hethoofd is.Dit comité zorgt voor de coördinatie der verschillende ministeries telkens wanneer een bepaald aspect van de burgerlijkeveiligheid moet geregeld worden.Zo werd er· samen met het ministerie van Binnenlandse Zakenleen ·centrum voor organisatievan de veiligheid opgericht, onder leiding van generaal Plisnier, dat instaat voor opleidingvan de moniteurs en troepenvoor de burgerlijke verdedigingin oorlogstijd.De moniteurs werden nu naarEngeland gestuurd en zullen nahun terugkeer opleiding geven!aan gedemobiliseerden, ouder

l dan 35 jaar, of jongeren die voorde militaire dienst afgekeurdwerden.Deze Belgische veiligheids-
' diensten zullen geen militair statuut hebben en in zekere zin hetwerk doen van de vroegere passieve luchtverdediging.
,__ -------------�

De "GAZET VAN ANTWERPEN" 

van Vrijdag, 26 Januari 1951.-
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Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toekomen, 
een opgeplakt bericht uit de "Gazet van Ant\iverpen" van heden, 
22 dezer, betreffende bovenvermeld onderwerp, na.ar de inhoud 
waarvan ik U moge verwijzen. 

A�ngezien het mij bekend is, dat Mr.van Maanen 
zich bijzonder voor deze Belgische aangelegenheid interesseer 
moge ik U verzoeken, dit bericht aan Mr.v.M. te willen doen 
bezorgen.-



• 

!

BETEUGELING" VAN-KOMMU-
NISTISCHE .INFILTRATIE IN 

STAATSBESTUUR Naar verluidt heeft de kabinetsraad van Vrijdag een besluit' 'goe<lgekeurd, waardoor art. 9 van het statuut der staa,tsbedienden aangevuld wordt met de b�paling, dat het de staatsbédiende:n verboden is activiteiten uit te voe- 1 ren, die in strijd zijn met de grondwet en de wetten van het land. Daardoor wordt begrepen dat de staatsbedienden niet mogen. de�lnemen aan activiteiten, die de nationale onafhankelijkheid in gevaar kunnen brengen t of steun betekenen aan organis- f men, die de veiligheid van de[' staat ondermijnen. Deze maatregelen vloeien voort uit de beslissing der regering om de staatsdiensten te zuiveren van kommunistische elementen en· werden dringend nodig geacht naj het geval Buch, lid van de fl,iad van State, die een kommunistisch agent met grote activiteit bleek/ te zijn. 
1 Het besluit werd aan de in-terdepartementele commissie en aan de Raad van State onderworpen en zal eerlang van kracht\ worden. 

1. 

KOMMUNISTEN 
WILLEN RIJKSWACHT 

NEUTRALISEREN De kommunistische volksvertegenwoordigers blijken veel durf te hebben. Zij dienden mµnelijk -bij de Kamer een wetsvoorstel in,dat wel nimmer gestemd zal worden, voorstellend dat de rol vande rijkswacht voortaan zou be-l, perkt worden tot het opsporenvan misdrijven. 1 De getalsterkte van de ·rijks-1wacht kan volgens de kommunis-ten verminderd worden, vermits] zij zich niet meer zou mogen bezig houden «met de handbaving van de orde tijdens tijdens politieke en sociale betogingen�. Dat'. zou slechts tot de bevoegdheid van de gemeentelijke politie mogen behoren, oordelen Ter{ve en Dejace. Als argumentatie voeren zij aan dat het optreden van de rijks-1 wacht in de Julimaand steeds tot bloedige onlusten aanleiding gaf, terwijl de politie braver bleef. De bedoeling van de kommunisten is te . .'doorzichtig. Indien men de rijk�'fyai:h,t degrade�rt tot gerechtelij�è."lJ)qlitie, dan hl\!bben de agenteri':vàln l\16i;kou vrij' spel, vermits de ''gemern'telijke politie nooit_ tegen hen opgewassen i�. 
De "GAZET VAN ANTWERPEN" 

van Maandag, 22 Januari 1951.-



No: 490.- VERTROtNlELIJK.-

Onderwerp:"Zuivering der----
Ambtenaren".-

AAN : MfRA.
V AN : W.-

27 October 1950.-

"D/

Hiermede moge ik U berichten, dat ik -
met betrekking tot bovenvermeld onderwerp - bij informatie, 
van "Spil", het volgende vernam: 

"De vastgestelde desbetreffende wettelijke voor
schriften liggen reeds enkele weken gereed, doch - naar 
verwacht wordt - zal de inwerking-treding nog wel enige 
tijd op zich laten wachten, alhoewel er aanwijzingen zijn, 
welke doen veronderstellen, dat de behandeling daarvan in 
de Ministerraad spoedig zal plaats hebben. 

De onlangs door de Eerste Minister, Mr.PHOLIEN, 
per & radio en pers aangekondigde plannen van ëfë regering, 
betreffende de zuivering in de rangen der overheids-ambte
naren - die toen duidden op een optreden zowel tegen links
socialistisch- als communistisch georiënteerde elementen -
hebben bij de socialisten een storm van protest veroorzaakt, 
terwijl liberale kringen als hun mening te kennen gaven, dat 
deze wel wat al te ingrijpend zouden zijn. 

Deze protesten van socialistische zijde en het 
bereids in de pers uitvoerig uiteengezette standpunt ter
zake van de liberalen, doen dan ook veronderstellen, dat 
de betreffende bepalingen in een heel wat gematigder vorm 
zullen worden toegepast, dän door M:b.PROLIEN werd aangekon
digd. 

Met betrekking tot de in diverse Belgische poli
tieke kringen ontstane oppositie tegen bedoelde regerings
plannen, moge tevens worden verwezen naar blz.32 van het 
Belgische Maandbericht,No:9, over September 1950.-

Naar nog vernomen werd, heeft intussen in de ho-/i gere rangen van het technisch personeel der te Brussel ge
vestigde burger-luchtvaart-maatschappij "SABENA" - zijnde 
een particuliere onderneming welke van regeringswege wordt 
gesubsidieerd - reeds enige zuivering plaats gehad. 

Een viertal hogere technische ambtenaren in dat 
bedrijf - waaronder een Russisch Ingenieur - wier uitgespro-
ken communistische sympathieen en activiteiten, zijn komen 
vast te staan, werd enige weken geleden ontslagen. 

Ingevolge de met "Spil" gema�te afspraak, zal 
deze - zodra het tijdstip van de officiele in werking tre
ding van bedoelde voorschriften bekend is - mij daarvan ken
nis geven, zo mogelijk onder mededeling van nadere bijzon
derheden".-

------------------------------
-------
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