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Kab.628/ 47. 

l afschrift.

GEHEIM-PERSOONLIJK. 
24 necember 7 . 

AA.N: Zijne Excel1en.tie 
de Heer Minister van Justitie, 

Plein 2b, 

' s-GRA VENP-.AGE. 

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie het doorU 

gevraagde afschrift van K�B. no. 27 dd. 9 April 1946 beleefd 

aan te bieden. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST, 

:.Ir. L. Eint hoven. 



• Ondergetekende, Mej.I.v.d.VLIST, Hoofd van de Afd.Comptabiliteit
van het Kabinet van de Minister-President, verklaart hiennede op
13 October 1947 ontvangen te hebben van Mej .L .J. van den Broek,
Secretaresse van het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,

EEN AFSCHRIFT VAN KONINKLIJK BESLUIT N0.27 VAN 9 APRIL 1946. 

's-Gravenhage, 13 October 1947. 

(Handtekening) /-
, 

/�Me· 



Kab. 594/ 47. 

1 afschrift K.B,No.27, 
dd.9-4-46.

11 October 7. 

.AAN: Zijne Excellentie 
de Heer Minister-�resident, 

,Plein 1813 No"4,,
's-G r a-v e n  ha ge • 

. --------------�------�-

Overeenkomstig Uw desbetre�fend verzoek, waarvap mij 
telefonisch mededeling werd gedaan-door Mej,I.v.d.Yliat, Uoofd van 
de Afdeling Comptabiliteit van ·het Kabinet van de Minister-President, 
moge ik Uwe Excellentie hierbij aanbieden een afschrift van het 
Koninklijk Besluit No.27 van 9 April 1946. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST, 
Voor deze: 

-

r Mr. Dr.J .Hazen berg. 
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llij llilbtlmina, lii • rw IJo.L,

fJ�, eru., enz., au. 

Op vqordracht van Onzen Minister-President.
Onze Ministers van Binnenlandscbe Zaken. Oorlog

! 
Marine, 

ScheepTaart, financien, Justitie en Handel en N �verbeid,
OYerwegende, dat het noodzakelijk is, dat het Kon1nkr1.jk
beschikt over een Centra len Veiligheidsdienst, 

HIBBl!:N GCEDGBVONDJ!.N EN VERSTAAN, 

Artikel 1 
1. Br is een Cmtrale Veiligheidsdienst der Nederlandsche 

Regeering, ressorteerend onder Onzen Minister-President.

Artikel 2 

• 

1. Desa dienst wint inlichtingen i <in het binnen
�

an�omtrent:
•• apionns.ge, sabotage en voor de binnenlandse e orde en 

wiligheid ongewenschte propaganda. 
b. elk streven gericht op bestrijding van het wettig 

gezag met onwet�ige middelen, dan wel op aantasting 
van de grondslagen van een d9mocratischen regeert ngsvorm •

Ártikel 3

1. 14et uitsluiting .·van alle overheidsorganen, -diensten 
en in overheidsdienst staande personen, heeft de dienst 
tot taak de inli-chtingen, welke om:rer;t de in artikel 2 
genoemde onder.,erpen door andere organen en diensten v::i.r.
departementen van algemeen bestuur worden verkregen, te 
verzamelen en in onderling verb8.D.d te brenge n. 

Artikel 4 
l. Het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst wordt door 

Ons aangewezen op voordracht van Onzen Minister-President.
On&e Minister-President raad�leegt omtrent die voordracht 
Onse Ministers van Binnenlandsche Zaken• Justitie• Financien,
Oorlog. Marine� Scheepvaart en Handel en Nijverheid • 

. 2. Set Hoofd van den dienst is uitsluitend verantwoordelijk aan 
Oa&en Minister:..President • 

. · Artikel 5
1. Het Hootd n.n den Centralen Veiligheidsdienst· kan aan Omen

lllnister-President voorstellen dcm om den; betrokken Min::. eter
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No. 27 
--

1946. 

� J 

WIJ WILHELM INL, bij de gratie Gods, 

Y:o.ning�..n der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Op voordracht van Onzen Ministcr-J?resident, 
Onze ··inisters van "Binnenlandoche Zaken, Oorloc" :Marine, 
Bcheepvaart, Financien. Juatitie en Handel en Nijverhe id, 

Over\vegende, dat het noodzó.kelijk 1s, dat het Koninkrijk 
beschikt over een Centra.len Veiligbeidsdienat, 

Artikel 1 

1. E� is een Centr-a..le Veiligheidsdienst der ·1ederla.ndsche
hegeering, resaortoerend onder Onzen l:iniater-President •

. _Arttkel 2. 

1- De�e dienst wint inlichtingen in in het binnenlc.nd .omtrent:

a. apionnage, sabotage en voor de binnenle.ndeehe orde en
veiligheid ongewenschte propaganda.

b. elk streven geridh"c op bestrijding van het ,ettig
gezag met onwettige middelen, dan wel op aantasting
van de grondslagen van een democratiachen regeeringsvorm.

Artikel,;_ 

1. Met uitsluiting van alle ov�rbeidsorganen, -diensten
en in overheidsdienst ntaonde personen, heeft de dienst
tot taak de inlichtingen, welke omtrent de in artikel 2
genoemde onderwerpen door andere organen en dienoten van
departementen van algemeen bestuur worden verkregon; te
verzamelen en in onderling verband te brengen.

Artikel 9: 

1. Het Hoofd van den Centralen Veiligbeidsdient wordt door
ons aangev,ezen op voordracht van Onzen r!in:tster-President.
Onze Minister.-President raadpleegt omtrent die voordrL-eht
Onze 'iniaters van Binnènlo.ndscbe Zcl:en, Justitie, Financie�
Oorloc, Marine, Scheepvaart en Handel en Nijve rheid.

2. Het Hoofd van de11 (lienst io uitsluitend vera."\ttroordel:tjk
Onzen Ministol'-President.

Artikel 5 
4# . --

1. Het Hoofd van den centr�len Veiligheidadiennt ko.n aan Onzen
Miniater-i: resident voorstellen doen om den betrol:ken



.., __ atj llilbtlmina. " J. ,,. SJoJ.,-

• 

• 

fJ,�, au., enz., au. 

te verzoeken de onder dezen reesorteerende diensten, organen• 
of ambtenaren opdrachten te verstrekken tot het inwinnen 
van inlichtingen in het binnenland omtrent onderwerpen 
bedoeld in artikel 2. 

2. De betrokken Ministe�s dragen zorg, dat alle op het tijdstip
van de inwerkingtreding van dit Besluit te hunner beschikking
staande gegeTens en in de toekomst te hunner kennis komende
inlichtingen, omtrent de onderwerpen, bedoeld in �rtikel 2,
terstond ter beschikking van het Hoofd van den Centr1len
îeiligheidsdienst worden gest eld.

3. Om.e Minister-President zal, tenzij naar zijn oordeel het
Landsbelang zich daartegen verzet, alle te zijner kennis
komende inlichtingen omtrent de onderwerpen, bedoeld in
ar�. 2, ter kennis brengen van Onze Ministers en de Over
heidsdie.nsten of organen, die daarbij belang hebben. Indien
de goede fu.notionneering van den Centralen Veiligheidsdienst
dit naar het oordeel van den Minister-President en den
betrokken Minister vereischt, kunnen de inlich�ingen recht
streeks ter kennis van de overheidsorganen en -diensten
worden gebracht.

Artikel 6 

1. Onze Minister-President kan in overeenstemming met ieder der
betrokken Ministers bepalen, dat een of rmer ambtenaren
b ehoorende tot departementen van Algemeen Bestuur, Overheids
organen, - diensten of-bedrijven , onder verantwoordelijkheid
van den betrokken Minister, zullen worden belast met werk
saamheden als bedoeld in artikel 2. Deze werkzaamheden
zullen worden verricht in nauw en voortdurend overleg met
het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst.

Aftikel 7 
1. De Jeldmiddelen, die ter beschikking van den C•tralen Yei

ligheidadienst worden gesteld, worden jaarlijks gebracht
ten -laste n.n de begroeting van Onzen Minister-President.

2. Een gedeelte deser geldmiddelen .bestaat uit geheime uitgaven.
}. Het Hoofd van den dienst is gehouden mede terzake van de

bestedi.ng van de geheia uitgaven·aan Onzen Minister-President 
ot door hem aan te wijzen personen, iüle ge11tenschte 1nllch
t1ngen te verschaffeA. 
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WIJ WIL li EL MINA, bij de gratie Gods,

Eoningin der îederlandon. Prinses van 

Oranje-Nasaa:u 1 enz •• enz •• enz. 

Minister te verzoeken de onder dezen resso�teerende diensten, 
organen of ambtenaren 011drachten te verstrekken tot het inwinnen 
van inlichtingen in het binnenland ootrent onderwerpen bedoeld 
in artikel 2" 

2. De betrokken Ministers dra.gen zorg, dnt alle op bet tijdstip
van de inwerkingtreding. van dit Eealuit te hunner beschikking
staa11de g�gevens en in de toekomst te hunner kennis komende
inlichtingen, omtrent de onderwerpen, bedoeld in artikel 2;
terstond ter beschikking van het Hoofd vP...n den Centralen
Veiligheidsdient worden gesteld.

3. Onze Minioter-President zal, tenzij naar zijn oordeel het
Landsbelang zich daartegen verzet. alle te zijne r kenni.
komende inlichtingen omtrent de onderwerpen, bedoeld in
ar·t. 2, ter ken."lis brengen vf'.ln Onze ,{iniaters en de Over
heids<liensten of organen, die daarbij belan hebben. Indien
de goede functio.nneertnc van. den Centra.la.n Veiligheidsdienst
dit .na.ar het oo�deel van den 1an1.ster-l'rcsident en den
betroklten i-Unis't$X' vereischt, kunnen de inlichtingen reoht
etreeks ter kennis van <le overheidao:cgo.nen en -diensten
\Vorden gebracht.

Atl ike 1 IC!,
1. On�e Jinioter-Prea:tdent kan in overeenstemming mot ieder der

betrokken Ministers bepalen, do.teen of meer ambtenaren
behoorende tot departementen van Algemeen Bestuur, Overheids
organen� -dienoten of -bedrijven, onder verantvtoo .olijkheid
van den betrokken Minister, zullen uorden belast met werk
zaamheden a.le bedoeld in artikel 2. Deze "rk�aa.mheden
zullen wordert verricht in nnuw en voortdurend overleg met
het Hoofd van den Oent�alen Veiligheidsdienst •

Artikel I
1. De geldmiddelen, die �er beschikking van den centralen Vei

ligheidsdienst worden geateld� rorden jaärlijke gebracht
ten laste vsn de begrootir..g van Onzen Minister-l'rosident.

2. Ren gedeelte dezer geldmiddelen beetse.t uit geheime uitgaven.
3. Het Hoofd van den dienst is eehouden mede terzake van de

besteding van de geheime uitgaven aan Onzen Minister-Pre�ident
of door hern aan te wijzèn personen• alle gawenschte inlich•
tingert te vereobaffen.



• 

- 3 -

No., __ llij llilbtlmina. 1;; • rme flo.L,-

Artikel 8 

l. Dit beálui t treedt in werking met ingang van heden.
2. Onze Minister-President en Onze Ministers van Binnenlandsche

Zajen, Oorlog, Marine, Scheepvaart, Financien, Justitie en
Handel en Nijverheid, zijn ieder voorzooveel hen betreft
belast met de uitvoering van dit besluit.

•s-Gravenbage, den 'f � 1946 

De Kinister-President, tevens belast 
met de .llgueene Oorlogvoering van 
het Koninkrijk, ,,---

:J 
--

----

------

De Mi\llister van Binnenla.ndsche Zaken, 

\t , De �ir.i.ster van Marine, 

../" 

De Minister van l"inanciel), 

De Minister van Handel en Nijverheid, 
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No . .......

WIJ WILHELM IN Ai bij de gratie Gods, 

.:oningin der Nederle.ndtm, l?:rlnses van 

Oranje-.tiaasau, enz., enz., en{i.;. 

Artikel 8 
1. Dit besluit treedt in werking met ingattg van heden. 
2" Onze iiii"1iater-l.)resident en onze iUJ1istera van Binnenla.ridsohe 

Zak�n, oorlog, Ma�ine, Soheepvaart, Financi�n, Justitie en 
Ha.nàel en Nijverheid, zijn ieder voorzo()veel he.n be·treft 
belaot ruot de uitvoering van dit besluit. 

's-Gro.vemhage, den 9 April 1946 

w"g� WII,HELt-IINA 

De Minister-President, tevéna 'belast 
met de Algemeene Oorlogvoering�
het Eoninkrijlt, 

vr. g. , • Sohe:rm.erhorn. 

De Minister van Binnenlandsehe Zaken, 

De Minister van Juutitie j

w.g. Kolfachoten • 

De Minister ven Financien, 

w"g.P.Lieftinok. 

De Minister van Oorlog, 

w.g. J.Meijnen.

w g. de Booy. 

,,., • g. de Booy. 

De Minister van Handel en Uijverheid, 

w.g. H. Vos"

VOOR EENs,znEND Ar'SCHR!F'l!; 

/ L L--·

Mr. L, Einthoven. 



C O P Y. 

ti.TGP SECRET 

pril the 9th, 1946. 

'io. 27

• 

• 

WE WILHELM INA, etc. 

Advised by our Prime Minister, our Ministers for 
Home Affairs, War, Navy, Shipping, Finance, Justice and 
Economie Affairs, 

Considering that it is necessary for the Kingdom to have a 
Centrale Veiligheidsdienst (1) at its disposal, 

1. 

HAVE APPROVED AND ORDAIHED: 

Article 1 

There is a Central Security Service of the Netherlands 
Government, under our Prime Minister • 

Article 2 

1. This service collects information in the interior concerning:

1. 

a) espionage, sabotage and propagandistic activities
dangerous to the public peace and security of the
interior.

b) all activities aimed either at an opposition of the
lav1ful government by unlawful means, or impairing the
foundations of a democratie form of government.

Article 3 

Excluding all Government offices , -services and Government 
officials, this service shall collect and co-ordinate all 
information on the subjects mentioned in art.2 that are 
o.btained by other organs and services of ministries. 

Article 4 

1. The Head of the Central Security Service is appointed by
us, the name of the candidate to be submitted to us by
our Prime Minister.
Before submitting the name, our Prime Minister will consult
our Ministers for Home Affairs, Justice, Finance, War,
Navy, Shipping and Economie Affairs.

2. The Head of the Service is responsible solely to our Prime

' 

' 

Minister.

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

(1) lit.: Central Security Service
---------------------------------

. 
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Article 5 

!TOP SECRET

2.-

1. The Head of the Central Security Service can submit
proposals to our Prime Minister with a view to re�uest
the Minister concerned to give orders to services,
organs or Government officials responsible to the said
Minister, to the effect that information is collected
irt the interior on the subjects stated in art.2.

2. The Ministers concerned shall see to i t that all data
at their disposal by the time this decree comes into
force and all informations that will come to their
knowledge in the future, on the subjects stated in
article 2, will be placed at the disposalaf the Head
of the Central Security Service immediately.

3. 

1. 

Our Prime Minister shall bring to the knowledge of our
Ministers and of the Government services and organs that
are interested parties, all information brought to his
knowledge on the subjects stated in art.2 unless, in
his opinion this would be opposed to the interests of
the country. The information may be brought direct to
the knowledge of the Government services and organs,
should, in the opinion of the Prime Minister and the
Minister concerned, the functionary principle of the
Central Security Service demand this.

Article 6 

Our Prime Minister can decide, in agreement with each 
of the Ministers concerned, that one or more officials 
in the service of Ministries, Government organs, services 
or institutions, will be ordered to execute duties under 
the responsibility of the Minister concerned, as staté.d 
in art. 2. These du ties shall be performed in ·.close and 
continuous consult with the Head of the Central Security 
Service. 

Article 7 

1. The funds placed at the disposal of the Central Security
Service will yearly form part of our Prime Minmster's
budget.

2. Part of these funds are secret.

3. The Head of the Service is bound to supply all informations
desired to our Prime Minister or to persons appointed by
him, including the spending of secret funds.
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Article 8. 

1. This decree comes into force on the date of signature.

2. Our Prime Minister and our Kinisters for Home Affairs,
War, {lavy, Shipping, Finance, Justice and Economie
Affairs are charged with the execution of this decree,
each in so far it concerns him.

The Hague, April the 9th, 1946 

(signed) WILHELMINA 

The Prime Minister, also 
in charge of the Co-ordination 
of Warf�re of the Kingdom, 

(signed) W.Schermerhorn 

The Minister for Home Affairs, 

( signed) Beel 

The Minister for Justice, 

(signed) Kolfschoten 

The Minister for Finance, 

(signed) P.Lieftinck 

The Minister for War, 

(signed) J.Meijnen 

The Hinister for the Navy, 

(signed) de Booy 

The Minister for Shipping, 

( signed) de Booy 

The Minister for Economie 
Affairs, 

(signed) H. Vos 

FOR TRUE COPY: 

/Lt--
(L. Einthoven) 



• 

• 

Arrete du 9 Avril 1946 
a ]La Haye. 

- ·

Nous, ·,ilhelmina, par la grace de Dieu, Reine des Pays Bas, Princesse 
d'Orange-Nassau, etc., etc., etc. 

a la proposition de notre Ministre-President, nos :Ministres des Affaires 
Interieures, de Guerre, de la Marine, de la Marine Marchande, des 
Finances, de la Justice et du Commerce et de l'Industrie, 

considerant c;.u' il est necessaire que le Royaume dispose d_'un service 
Cenral de Securite, 

ont a-pprouve: 

article 1. 
1. Il y aura un Service Central de Security du Gouvernement Neerlandais,

etant du ressort de Notre Ministre-President.

article 2. 
1. Ce Service se renseignera a l'INterieur du Pays au sujet de :

a. espionnage, sabotage et nropagande d'un type indesirable
pour la securite a l'interieu:ri-u pays.

b. tout effort dirige a combattre l'autorite legale par des
moyens illegaux, ou bien tout effort dirige a attac

1
uer les

bases du forme·democratique du gouvernement.

article 3. 
1. A l 'exclusion de tous.les organes et services de l 'autori te publique

et des personnes 0tant employe par les services de l'autorite publi
que, la öervice aura la tache de recueiller et de coordiner les
renseignements obtenus sur les sujets mentionnes dans l'article 2
par d'autres organes et par services des departements d'administratio
generale •

article 4. 
1. Le Direèteur du Service �entral de Securite sera designe par Nous

a la proposition de Notre Ministre-President qui, au sujet de cette
proposition, consultera Noa Ministres des Affaires Interieures, de
la Just ice, des Finances, de Guerre, de la Marine, de la Marine
Marchande et du Commerce et de L'Industrie.

2. Le Directeur du Service c. de Sec. sera resnonsable exclusivement a
Notre Ministre-Tresident.

article 5. 
1. Le Directeur du Service c. de Sec. pourra faire des nropositions a

Notre Ministre-President de demander le Ministre en question de don
ner des ordres au services, organes ou fonctionnaires etant du ressort
de celui-ci, de recueillir des renseignements a l'interieur du pays
sur les sujets mentionnes dans l'article 2.

2. Les Minist res en question prendront soin de mettre immediatement a la
disposition du Directeur du Service c. de Sec. toutes les donnees
relatives aux:sujets mentionnes dans l'article 2, qti sant dans leur
possession a nresent, comme celles qui viendront a leur connaissance
a l'avenir, au moment de l'entree en vigueur de eet arrete.
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3. Notre Ministre-President portera a la connaissance de Nos Ministres
et des services et organes de l'autorite publique interesses tous
les renseignements venant a sa connaissance relatifs aux sujets :mEll
mentionnes dans l'article 2, sauf le aas ou, a son avis, ceci serait
inusible a l'interet du pays. Si a l'avis du Minist re-President et
du Mimist-re en question, le bon foncp-ionnement du Service c. de Sev.
le necessite, les renseignements peuvent etre partes directement a la
connaissance des organes et services de l'autorite publi�ue.

article 6. 
1, Notre Ministre-President peut nrescrire,d'accord avec chacun des 

Ministres en question, qu'un ou plusieurs des fonctionnaires, annar
tenant a des Departements d'AdmintstratiÓn penerale, aux 6rganes, 
Services ou Indus tries de l'autorite publique, seront charges d'un 
travail relatif aux sujets mentionnes dans l'article 2, sous la res
ponsabilite du lc'inistre en question. Ce travail sera execute en 
collaboration etroite et constante avec le D irecteur du Serv.c. de 
Securite. 

art iele ? • 
1. Les moyens financiers, nis a la disposition du Service c. da sec ••

seront portes annuellement a la charge du budget de Notre Ministre
President.

2. Une nartie de ces moyens fina nciers c onsiste de fonds secrets.
3. Le Directeur du Service Centra1/de Securite a le devoir de donner tous

les renseignements desires au sujet de la depense des fonds secrets
a Notre Ministre President ou a des �ersonnes indiquees par celui-ci.

article 8. 
1. Cet arrete entrera en vigueur a partir d'aujourd'hui.
2. Notre Ministre President et Nos Ministres des Affaires Interieures,

de Guerre, de la Marine, de la 1�arine Marchande, des Finances, de la
Justice et du Commerce et de l'Industrie, seront charge de l'execu
tion de eet arrete, chacun d'entre eux pour autant que eet arrete
lui concerne •

La Haye, le 9 avril 1946. 

signe, WILHELMINA. 



BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 

H.Q. NETHERLANDS SECURITY SERVICE 

. -�fit:/
h . Daturn 127 . t Se eveningen 0�e Maár 1946.

Subject 

Bijlagen 

Enclosures 

Typ. F/vT 
Dict. 

.. 

Notitie voor den Kolonel Mr. L. Einthoven. 

Mr. P. Sanders is heden den geheelen dag af
wezig. Zijn secretaresse heeft mij echter medegedeeld, 
dat de Ministerraad ïn het Koninklijk Besluit tot 
stichting der Centralen Veiligheidsdienst heeft geapprou
veerd, dat het thans aan Hare Majesteit de Koningin ter 
teekening zal worden gezonden. Daarna wordt eerst door 
de Ministers het contraseign op het KB geplaatst. 

De Lui;/ên�-Kolonel, 

J.A. F� • 

C.B. 915 - 100.000 ® 30543 - '46 



I 

F/1_381-KA 

Koninklijk BeslU:i t CVD 

' 16 

Scheveningen, 16 .Maart 1946.

F/v'.r 

··•·

., 

A.Inioe, 
Volgens afspraak doe ik U hierbij toekomen, 

16 exemplaren van het ontwerp KB voor den op te richten 

. Centralen Veiligheidsdienst, volgens de redactie, welke 

�- wij gisteren in onderling overleg nader hebben vastgesteld 

Ik zou meen.en; dat het nµttig zal zijn, dat de 

in den Ministerraad uit te dealen exemplaren van het 

' ontwerp na. afloop der bespreking wed.er wo;rden ingenomen. 

Te dien einde heb ik de exemplaren genummerd. 

Steeds gaarne, 

t.t.

Aan den Heere Mr. P. Sanders, 

Secretaris-Generaal van het 
Departement van,Algemeene 
Oorlogv6ering van het Koninkrijk, 

Plein 1813 No. 4, 
1 s-G r a v e n h a� e.
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ONTWERP KONINKLIJK BESLUIT 

Op voordracht van Onzen Minister-President, Onze Ministers 
van Binnenlandsche Zaken, Oorlog, Marine, Scheepvaart, 
Financien, Justitie en Handel en Nijverheid 9

Overwegende, dat het noodzakelijk is, dat het Koninkrijk 
beschikt over een Cent�alen Veiligheidsdienst, 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1 

1. Er is een Centrale Veiligheidsdienst der Nederlandsche
Regeering, ressorteerB.nd onder Onzen Minister-President.

Artikel 2 

1. Deze dienst wint inlichtingen _ het binnenla� omtrent:
Se spionnage, sabotage en voor de binnelandsche orde en 

veiligheid ongewenschte .propaganda. 
b. elk streven gericht op bestrijding van het wettig gezag

met onwettige middelen, dan wel op aantasting van de
grondslagen van. een democratischen regeeringsvorm.

�!�!!!:��--] 

1. Met uitsluiting van alle andere overheidsorganen, -diensten
en in overheidsdienst staande personen, heeft de dienst tot·
taak de inlichtingen, welke omtrent de in artikel 2 genoemde
ondervverpen, door andere organen en diensten van departementen
van algemeen bestuur worden verkregen, te verzamelen en in
onderling verband te brengen.

�!�3:��;b __ ,1-

1. Het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdiens� wordt door Ons
aangewezen op voordracht van Onzen Minister-Eresident.
Onze Minister-President raadpleegt omtrent die voordracht
Onze Ministers van Binnen1andsche Zaken, Justitie, Financien,
Oorlog, Marine, Scheepvaart en Handel en Nijverheid.

2. Het Hoofd van den dienst is uitsluitend verantwoordelijk aan
Onzen Minister-President.

!-E�i���--2 

1. Het Hoofd van den .. Centralen Veiligheidsdienst kan aan Onzen
Minister-President voorstellen doen om den betrokken Minister
te verzoeken de onder dezen ressorteerende diensten, organen
of ambtenaren opdrachten te verstrekken tot het inwinnen van
inlichtingen in het binnenland omtrent onderwerpen bedoeld
in artikel 2.



2. De betrokken ministers dragen zorg, dat alle op he_t tijdstip
van de inwerkingtreding van dit Besluit te hunner beschikking 
staande gegevens en in de toekomst te hunner kennis komende 
inlichtingen, omtrent de onderwerpen, bedoeld in artikel 2,
terstond ter beschikking van het.Hoofd van den Centralen Vei
ligheidsdi�nst worden gesteld. 

3o Het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst zal, tenzij 
naar het oordeel van den Minister-President het Landsbelang 
zich daartegen verzet, alle te zij,ner kennis komende 
inlichtingen 1 omtrent de onderwerp_en, bedoeld in artikel 2, 
ter kennis brengen van-Onze Ministers en de Overheidsdiensten 
of organen, die �aarbij belang hebben. j 

---Artikel - 6 '

1. Onze Minister-President kan in overeenstemming met ieder der
betrokken Ministers bepalen, dat een of me$r ámbtenaren
behoorende tot departementen van Algemeen Bestuur, Overheids
organen, -diensten of -bedrijven, onder-verantwoordelijkheid
van den betrokken Minister, zullen worden belast met werkzaam
heden als bedoeld in artikel 2. Deze werkzaamheden zullen
worden verricht in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd
van den Centralen Veiligheidsdienst • 

. !-t�.!���--1 

1. De geldmiddelen, die ter beschikking van den Centralen
Veiligheidsdienst worden gesteld, worden jaarlijks gebracht
ten laste van de begroeting van Onzen Minister-President.

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen bestaat uit gehèime uitgaven.
3. Het Hoofd van den dienst is gehouden mede terzake van de

besteding van de geheime uitgaven aan Onzen Minister-Presmdent
of door hem aan te wijzen personen, alle gewenschte inlich
tingen te verschaffen.

Artikel 8 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.
2e Onze Minister-President en Onze Ministers van Binnenlandsche

Zaken, Oorlog, Marine, Scheepvaart, Financien, Justitie en 
Handel en Nijverheid, zijn ieder voorzooveel hen betr.eft 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

•s-Gravenhage, den 1946. 

De Minister-President, tevens belast met de 
Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
De Minister van Justitie, 
De Minister van Financien, 
De Minister van Oorlog, 
De Minister van Marine, 
De Minister van Scheepvaart a.i., 
De Minister van Handel en Nijverheid. 
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NOTA 

voors Zijne Excellentie den Minister-President, tevens belast met
de Algemeene Oorlogvo�ring van het Koninkrijk, 

van: het Hoofd B�reau Nationale Veil�gheid. 

Het dntwerp Koninklijk Besluit voor den Centralen 
Veiligheidsdienst der.Nederlandsche Regeering is, hetzij door miJ 
zel·.f, hetzij door Mr. Sanders tezamen met den Luitena.nt-Itolone;i. 
r. J.A. FrQin, hetzij door den laatstgenoemde al:Joon, besproken

met de· · inisters van Binnenlandsche Zaken, Justitie, Financien, 
Oorlog,' Marine, Scheepvaart en Handel en Nijverheid en naar 

' aanleiding vàn d�e bespreking heeft het ontwerp enkele kleine 
t".I wijzigingen ondergaan. 

Twee exemplaren van de naar aanleiding van deze bespre-
,. 

king vastgestelde redactie worden als bijlagen hier·bij gevoegd.

• Intusechen moet in verband met het met de ministers

• 

van Justitie en Financien besprokene, het navolgende worden
opgemerkt.

· I. De Minister van Justitie heeft tijdens de met hem 

'> 

gevoerde beppreking den wensoh te kennen gegeven, dat het 3e lid 
van artikel 5 zou worden gewijzigd als hierna volgts 

"De Minister-:President draagt zorg� dat alle 
"inlichtinben omtrent de onderwerpen bedoeld in 
11 artikel 2 ter kennis worden gebracht van de 
"betrokken ministers, voor zoover deze inlichtingen 
"voor hen of de onde� hen resaorteerende overheids-
1�a.nen en -diensten van belang zijn • 

Het komt mij voor, d�� deze voorgestelde wijziging onaanvaardbaar 
is. Immers de wijziging zou mede brengen, dat alle inlichtingen 
zonder uitzondering, van hoe gering belang ook, aan de betrokken 
ministers en uitslaitend aan deze, door Uwe Excellentie zouden 
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moeten worden ingezonden. 

De wijziging zou in de eerste plaats tot gevolg 
hebben, dat inlichtingen, die uitsluitend voor bepaalde 
lagere'instantien bestemd zijn, den geheelen herarobi�ken weg 
zoudèn hebben te doorloopen. 
Dit zou een zeer belangrijk tijdverzuim tot gevolg hebben, 
da.ai de waarde der inlichtingen geheel verloren zouden kunnen 
gaan. Een regeling, kraahtens ·welke inlichtingen bovendien 
tegelijkertijd àa.n de be.trokken lagere inatantièn in afschrift 
zoudèn worden veratrek:t,' komt aan deze bazwaren slechts ten 
d.eele teg moet, daar imr.nera de aan den ilinister gezonden
inlichtingen•in elk geval den berarehieken weg Gouden doo�
loopen en daardoor een veel grooteren bekendheid bij verschil
lende autoriteiten zouden verkrijgen, dan in verband met de
z�. seourity toelaatbaaT is, nog daargelaten het nuttelooze

, . 
' 

werk, dat bij deze p�ooedure zou moeten worden verricht.
.. 

Bovendien.zou voigene de door den Minister van 
Justitie vçorgesta.ne. redactie b'we Excellentif3 'tot het doorgeven

, 1 

van alle inlichtingen uitdrukkelijk verplicht zijn en zouden 
, 

,. 

niet uit hoofde van Landsbelang bepaalde inlichtingen 
voorshands geheim kunn$n WQrden gehouden,.b.vo omdat zij nog 
niet zijn gecontroleerd en getoetst aan and re beschikbare 
gegevene" 

Ik ben daarom overtuigd, dat de door den Minister 
van Justitie voorgestelde redactie in de practijk tot volmaakt 
ongewenschte gevolgen zou leiden. 
Ik moge Uwer Excellentie daarom voorstellen om yoor het Besluit 
in den Ministerraad wordt behandeld, een ernstige poging te 
willen doen, door een persoonlijk onderhoud met don Minister 
van Justitie, dezen van zijn standpunt terug te brengen. 

Teneinde het ontwerp Besluit aan
1

den Minister van 
Finanoien voor te leggen, werd door mij aan dezen verzocht 
audientie te verleenen aan den Luitenant-Kolonel Mr. J.A.Fruin, 
die de aangelegenheid namens mij met ZiJne Exoellentie zou 
bespreken. 

�De-
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De Minister van Financien verzocht M.r. Fruin te vragen 
onmiddellijk te verschijnen, daar hij op het punt s�ond.naar 
Amerika te vertrekkeno 
Toen Mr. Fruin ziah ongeveer 20 minuten daarna bij den 
kamerbewaarder van den Minister van Fina.no1en aanmeldde,

weTd hem door de s cretaresse van den Minister medegedeeld, 
dat zij den Minrster het stuk zou toonen, doch dat er te 
weinig tijd was, Mr. Fruin bij den Minister toe te laten. 

De secretaresse nam daarop het ontwerp Besluit 
· ·med� naar het vertrek van den Minister en stelde het enkele

minuten daarna weder aan Mr. Fruin ter hand met de mededeeling,
dat de Minister van Financien met het ontwerp accoord ging
doch er bijzon.deren prijs op stelde, dat ·in àrtikel 7 een
bepaling zou worden opgenomen, ïrachtens welke het verder
in tlat artikel bepaalde, de bevoegdheden van den Minister
�an Finanoien onverlet zou laten.

Tevergeefs trachtte Mr. Fruin daarna toegang 
tot den Minister te verkrijgen, om dezen te overtuigen, dat 
de door dezen voorgeate1de wijziging onaanvaardbaar is. 
Immers in d�·eerste,plaate stemt de Ijedactie van het genoemde 
artikel 7 woordelijk overeen 'met de redactie van het 
overeenkomstig artikel in het door den Minister van Finanoien 
gecontrasigneerde_�oninklijk Besluit, waarbij de Oentrale
Inlichtingendienst der lledeI'.landsche Regeering werd gesticht

en waarvan de redactie is vastgesteld in overleg met

amb.tenaren van het Departement van Financien" 
In 'de tweede plaats 1s niet e.anva.ardb�ar, .dat b-ij een dienst t

welke uitsluitend onder Uwe Excellentie ressorteert en met 
uitvoering waarvan Uwe Exoellentie in de eerste plaats 
belast is, aan een enkele der contrasigneerende Ministers 
alle�normale hem toekomende bevoegdheden blijven voorbehouden. 
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It moge Uwer Excellentie daarom in overneging 
geven, dit door den Minister van Finanoien geopperd bezwaar 

in persoonlijk overleg met diens waarnemer uit dèn weg te 

ruimen. 

Worden de beide vorenomschreven bezwaren uit den 

weg geru.imd• dan zal de redactie v--m het Besluit komen te 

luiden als in de bijlagè ie vermeld. 

Het Besluit kan dan in den Ministerraad worden 

behandeld en, d,oor Uwe Excellentie aan Hare .Ma.jestei t de 

Koningin ter teekening word�n aangebod�n. 

Scheveningen, 

Het Hoofd BURFJAU NATIONALE VEILIGHEID, 
�oor dezen, de Luitenant-Kolonel, 

Mr. J.A. Fruin. 

Ma.art 1946. 
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Verslag van de vergadering, 
geh9uden op 29-Januari 1946 te •s-Gravenhago 

Ex. No. L,t 

inzake co�rcfinatie centrale inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
/-.....1 

• 

Aa nwezi g 

De Minister-President_., Voorzitter; 
De blinister van Binnenlandsche Zaken; 
De Minister van Harine; 
De Minister van Oorlog; 
:re Minister van Ove,rzeesche Gebiedsdeelen; 
te Hinister van Justitie; 
r::e Minister van Finanoien; 
De Mi-n-ister zonder Portefeuille; 
Luitenant-Generaal I<:ruls; 
Kolonel Einthoven; 
Mr, Focko 

�Voorzitter constateert, dat de vergadering is bijeenge
komen om te luisteren naar.en van gedachten te wisselen over een twee
tal onderwerpen, waarvan de exacte vonngeving in het Overheidsapparaat 
nog punt van overvreging uitmaakt, n.l. de inlichtingendienst en de 
veiligheidsdienst, 

Kolonel Einthoven en Mr. Fock zullen daartoe eerst ee'n in
leiding houden. 

J<;.o_l9;D�_l_ ):J;_ip.j;��Y!3.!1. wijst op de taakomschrijving, welke voor 
een centrale veiligheidsdienst noodig is: 

&., Beveiliging tegen sabotage, spionnage en ongewensohte 
propaganda doo� het buitenland, 

B, Beveiliging tegen aansla.gen tegen het wettig gezag en 
. aanslagen op den demooratischen otaatsvorm. 

Q
.i..

Het verzamelen en doorgeven van inlichtingen uit het bin
J1enland betreffende de onderwerpen sub A en B genoemd. 

:Q:_ De Dienst moet geen executive bevoegdheden hebben • 

/ · De Centrale Veiligheidsdienst is dus gedacht als een insti-
,, -tuut, dat we'rî<:t in fi_et 01.nnenlana; 

Spreker wi'jst op het verschil met het B.N. V. Dat � een 
oorlogskind, gecreiYerd o;p Bri tsch v0rlangen, waaraan de wensch om niet 
met tallooze diensten te doen te hebben ten grondslag lag. Het B.t�V� 
had in tegenstelling met den op.zet voor den O. V.D. wel exeoutive be
voegdheden. fuvendien bestreek het een terrein, dat langzamerhand voor 
een deel door allerlei andere Overheidsorganisaties.kan worden over
genomen. Het B.N. V. is �orbestema. geheel te verdwijnen, zoodra de 
restanten van het Duitsch�e- en sabotagestolsel geheel zullen 
zijn opgeruimd4 

De belangrijkste Diensten, waarover de C.V.D. moet beschik-
ken, zijn: 

1. kaartsysteem;
2. opleiding;
3. beveiliging tegen spionnage;
1+. inlichtingenbureau betreffende extremisme;

Aan de hand van een schema geeft spreker aan, hoe de Dienst 
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zal moeten samenwerken met correspondeerende Diensten van de Departe
menten van Marine en Oorlog, met de Gemeentepolitie (Binnenlandse he 
Zaken), Rijkspolitie (Justitie) en ook met de vitale bedrijven en-md 

· den Rijksvreemdelingendienst. •. 

Het ligt in de bedoeling b:l:j die diensten, die a. h�w• de ·:-.10do .. , • 
spelers van den C.V.D. zullGn vonnen, een deel van het personeel te doen 
kiezen uit personen, die bij of onder auepici�n van den c.v.D. een 
grondige opleiding hebben genoten. 

;:at betreft arrestaties, merkt spreker op,. dat de c. V.D. eer
der de neiging zal hebben arrestaties tegen te houden dan in de hand 
te werken. ·Dit kan worden verklaard door het verlangen naar het ve;r-krij
gèn van een juist inzicht in de ingewikkelde organisatieproblemen, wel
ke bij een bepaald geval betrokken kunnen zijn. 

Naast het door den C. V.D" opg-eleide personee-1 in de "f.19?Q.lll-� 
lende" Diensten, zal het noodig zijn,. dat op de iil.-:l.verse departeiuen,ton 

, seouri t11--officieren worden aangesteld, die voor een "waterdichte II be-
handeling van vert:rouwelijkE,1stukken zorgdragen. 

vrat betreft de vi talè bedrij--ien, merkt spreker op, èi.at hGt 
voor den oorlog aan de Po],i,tie niet geoo"rloofd was om aan de directies 
d.0r vitale bedrijven inlichtingen over de betrouwbaarheid van hun per
soneel te '[.;even"• OndGrShands gebeurde het op een aantal plaatsen toch. 
Spreker neemt aan, dat zulks nu zal veranderen, zoodat men in de gele
genheid zal zijn om onbetrouwbaren in te deelen op plaatsen, waar z:i.j 
geen kwaad kunnen. · 

Spreker levert een pleidooi voor centralisatie, Er moet een 
verplichting bestaan om alle gegevens betreffend.0 onbetrouwbaarheid, 
enz., door te geven aan één centrale instantie. Spreker licht dit toe 
met voorbeelden betreffende de beunhazerij op het gebied van bestrij
ding van extremisme •. Op dit dt

1f!'fjin werken momenteel tallooze Diensten
en Dienstjes naast elkaar en 1maakt het den tegen�;md0.D'.'B gemakkelijk. 

Voor den opbouw van den Centralen Dd.o.nst rekent spreker, dat 
zeker een jaar noodig is. Dit moet zeer geleidelijk gebeuren. Hot aan 
te trekken personeel moet behoorlijk worden getest., hetgeen bij hot 
B.N. v. uiteraard niet mogelijk was. 

Minister Beol vraagt onder we:.1:1!: departement de Dienst gedacht 
wordt te zulk n :ro :::sorteeren. 

'j.. Kolonel Einthoven antwoordt onder den Minister-President. 
De c0ördinatie met den Inlichttngcndienst heeft plaats door 

persoonlijk overleg, maar vindt hi:\Qr zakelijken grondslag in het kaart
systeem, waarin alle ialichtingen uit binnen- en buitenland samen ko
men en uniform volgens een bepaald systeem zullen moeten worden gebo0kt. 

Spreker heeft inzage verkregen van het door de Britten toa ge-
· paste systeem. De 50-jarige ervaring op dat gebied aldaar vormt de aan
leiding, dat spreker dit hier gaarne zou willen owrnemcn. Daartoe
zou Nederlandsch personeel in Engeland kunnen worden orgeleid.

Minister Beel vraagt nog ;, hoe'l het contact met de particuliGre 
veiligheidsorganisaties van vitaJ.u bedrijven gedacht is, Loopt ,dit 
via 9-en C o V.D.? 

Kolonel Èinthoven antwoordt beslist ontkennendo Het is veel 
beter, wanneer dit door de met den Veiligheidsdienst oorrespondee1unde 
plaatselijke Poli tie-organen wordt verzorgde, 

�nJ�:t.e_r.._van Royen vraae;t naar de verschilpunten tusschen dit . 
nieuwe plan en den toestand vc:n voo:

c den oorlog, 

K212_nel._Einthoven antwoordt, dat er allernerst een verplicht2,ng 
moet komen om de gegevens aan den Centralen Dienst door te geven, 
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Deze verplichting moet ber:usten op een K.B. Vroeger bestond er alleen 
contact tusschen G.S. IIIB en de Politie. Thans wordt een veel wijder 
contact noodig geacht, waardoor centralisatie mogelijk is. G.s. IIIB 
kon vroeger 1.?..ng:riiCLt:voldoende ui trichtcn, daar het geen vastgelegde 
rechten én pl�chtén had en de Staf als geheel niet de ndodige oplei
ding en bek:vvaamheic1 bezat. Het terryin, dat vroeger door G.s. IIIA 
werd bestr0kerl, blijft·ook in de nieuwe organisatie het domein van het 
Departement van Oorlog. 

Minister IS_qlfschoten vraaet, of er in het systeem van Kolonel 
E:i.nthoven voldoende waarborgen· aanwezig zijn voor camouflage van den· 
Dienst. -

\ 

Kolonel Einthoven antwoordt, dat het niet te vennijden is, dat 
een tegenstander binnen 24 uur weet, waar de Dienst is gevestigd, De 
kunst is echter zoo te werken, dat de tegenstanders niet weten over 
welke schijven de. inlichtingen binnenkomen. 

�er Boel zrijpt,terug op de beperking, dat de nieuwe Dienst 
alleen werkzaam zal zj:jn in "l'l:et binnenland. Wat geScnïeUt"··riu�wannëer 
de inlichtingen stuiten op een spoor, dat naar -hetou1 tënland--leidt? 
Dit-zal toen viëTn6rhaä:T-àe-.. ïiïa.-Xën .voorkomen. -. -····- ... -·· ... - . --

Kolonel Einthoven antwoordt, dat hij denkt zich in zoodanige 

� 

gevallen te wenden tot rlen Heer �ck met de vraag; of d.èze iemand 
heeft om de noodzakelijke "operatie II in het bui:tenland te verrichten. 
Ook is het mogelijk, dat Kolonel Einthoven, in overleg met den Hoer 
Fock, zelf iemand aanwijst voor het verrichten van dit werk. Steeds 
zal echt0r do �etrokkêne . onder auspici8n van den Heer Fock ui tgozonden 

/ w�� ·.

O'p een vraag van den Minister-President,· spreekt &)lon�� 
..l:lolrr...n. ook nog over de werkzaamheden, welke verricht zouden moeten 
worden donr de Departementen, welke contact met. den Dienst onderhou
den, doch geen zeggenschap over de Politie hebben. Spreker denkt hier
bij in het b:i:-jzonder aan bu� tenlandsche p�netratie in de . economische. 
on financieele,. wereld. Naast een sccuri ty-officier zullen de betref
fende Departementen eèn deskundige aan het werk moeten zetten, die door 
den Oentralen Die·nst is opgeleid en die dcr financicele� wereld tegen 
penetratie zal kunnen waarschuwen" althans daarvoor een systeem zal 
moeten opbouwen, 

Op een vraag van Minister Kolfschoten, antwoordt Kolonel 8:i.nt
hoven, dat hij tot elken prijs den schijn wil vennijden van een eigen
mar.htig ingrijpen van den nieuwen Dienst met behulp van Poli tie-organen, 
Natuurlijk zal het mogelijk moeten zijn voor don C.V.D •. om in nood
gevallen direct·met Politiehulp te kunnen optreden. Spreker zou ech-
ter als regel -wille� stellen, dat voor iedere opG:ratie aparte toostem
m:i,ng vru1 de l!lx:ecutivc noodig is. 

�-�i�ister-President vraagt, wie in de toekomst de opdracht 
t"ot het verrichten van een bepaalde arrestatie op grond van inlich
ti�gen van den nieuwen Dfuenst zal' moeten geven; ·toch niet de Minister
President zelf? 

fö,Jo�l__Einthoven. antwoordt, dat dit door de ,normale locale 
just:i.tieele organen zal kunnen geschieden. 

·vervolgens .ontspint zich een discussie over de'vraag onder
welk Departement de nio.uwci Dienst moet ressorteeren. 

J;!e Voorz:i.ttcr gelooft, dat de politieke aspecten, die bij de 
. acti vi i:;e:i.'t van den Dienst naar voren zullen komen, he.t noodig maken, 
dat de Dienst onder hem zal ressorteeren •. 

Ko�l_]!:j.nthoven voegt hieraan nog toe, dat dê nieuwe Dienst 
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in nauwe samenwerking met den nieuwen Inlichtingendienst zal moeten 
werken. Beide Diensten hebben hetzelfde kaartsysteem. Het is dua lo:o
gisch 1 dat de nieuwe Dienst ressorteert onder hetzelfde Departement· 
als wan.ronder de Inlichtingendienst ressortee

1
rt. In Engeland ressor

teeren intelligenoe en seourity ook onder den Minister-Prcrn:i_dent. 

Thans is het woord aan Mr. Fock. 
Spreker releveel!'t, dat begfn Nov�i'nber in den Raad 

voor Oorlogvoering besloten is tot de oprichting van een Q;entralen In
lichtingendienst. Spreker zet de principes� die toen aanvaard zijn, 
volledigheidshalve nogmaals uiteen: 

A.. Handhaving van de be3taande Inlichtingendiensten, Voorlichtings
älênstcn e.d. ·onder hun eigen Ministe rs; 
�.t.. ·Nauw onderling contact tusschen de Diensten onder A genoemd, ge• 
centraliseerd. in uen oentralen InlichtingendienstJ 
Q, __ Centrale Inlichtingendienst onder Minister A.O. IC. 
:Jà_ Hoofd 4entrale Inlichtingendienst bespreekt gerGgeld.met Chef 
Diensten, onder A genoemd, te volgen alg-emeene cot3rdineerende werkwijze" 
E. Hoofd a.entrale Inlichtingendienst kan Minister A.. o. K. voorstellen
� den betrokken Minister te verzoeken den Chef va.11 zijn Inlichtingen
orgaan een bepaalde opdracht te ve rstrekken •.
F. De c,entrale Inlichtingendienst is het oenige orgaan, dát zorg

/á.°Taagt voor het uitzenden van personen naar het buitenland rnet bijzon
dere opdrachten tot het inwinnen van inlichtingen van geheimen aard;
G. Het Hoofd van den Dienst. kan aan den Minister A.O.IC. en den Mi
i;'fstc r van Bui tenlandsche Zaken .voorstellen aàn bepaalde buitehland
sche posten attachê •s te verbinden, die uitsluitend voor z:i.jn Diensit 
werken. Deze attach� 's behooren tot den Staf van hd hoofd der diplo-· 
matieke missie en hun positie zal zijn conform aan die van de Marine
en Militair. attachd �.s.

Spreker releveert deze punten om nog eens duide
+ijk te maken, welke principes an.nv�ard zijn en wat de nieuvre Dienst 
b.v, niet is (niet een duplicaat van den Economischen Voorlichtings�

· dienst, niet treden op het terrein van den Miiitairen attachê en den
Marine-attaohd). De BrittenVt3rlron reeds lang met dit systeem. Ook zij
hebben afgezien van camouflage. De buitenlandsche ambtenaren van den
Dienst kan men op de diplomatieke post0n aantreffen als :1passro:,t..coiatrol
offiol!l•rs. 11

, Het gaat evenals bij den Veiligheidsdienstrom de werk-
wijze te beveiligen en dit. maakt het werken met krachten, die een be
paalde opleiding hebben genoten, noodzakelijk.

Als men op kleine (;}asis begint, wat in spreker 's
bedoeling ligt, moet men toch reeds met eon--QPbouwperiode van 8 ä 9
maanden rekenen· voor het werk behoorlijke resultaten zal beg�nnen op
te levéren.

Spreker heeft een begrÓoting ingediend, welke
op het Departement voor A.O.K. in behandeling is en voorts venvijst
hij naar het concept K.B., dat als basis moet dienen voor den Dienst
en dat ter vergadering wordt rondgedeeld.

Spreker me.mt er op aan te mogen dringen m0t
deze aangelegenheid spoed to betrachten, aangezien de faciliteiten
om met Britsche hulp personeel 0p te leiden, niet eeuwigdurend blij
ven bestaan.

Op een vraag van Minister de Booy antwoordt 
spreker, dat de opleiding noodig js voor het pGrsoneel, dat naar het 
buitenland wordt uitgezonden. 

Minister de Boo;V vraagt voorts, of hi:;·[; niet 
· - juist is, dat in Engeland een gecombineerd "intolligenae-commi ttee 11 

een bijzondere rol vervult,
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1-4t•� Fock antwoordt, dat dit juist isi De functie van d:i. t 
ëommi t-�ee is te vergelijken met .de taak van het lichaam, dat in de 
plannen van Mr. Fock geregeld bij elkaar zal komen om de coard.inahe 
-�e bespreken� De Bri tsche secret intelligence ambtenaren, die gede
tacheerd zijn bij het Foreign Office, worden betaald uit het budget
van den Prime Minister. De secret intelligence verzamelt alle inlich
ting-en, die riiet langs de nonnale diplomatieke kanalen zijn te verkrij
gen.

�-� y9_qr�;� constateert, dat de werkingssfeer van den 
Inlichtingendienst dus niet zoo zeer door den inhoud, maar veelal door 
de herkomst van de berichten wordt bepaald. 

Op een vraag Vll.If Minister van Royen, behandelt Nr. Fock 
nog de huidige bezetting van dé post te Brussel. Voor zooverdäärte::: 
gen bezwaren mochten bestaan, komt dit juist, doordat de coaro.inatie, 
zooals deze in het Ontwerp K.B" is voorgesteld, nog niet is tot stand 
gekomen. Daardoor kan do yertegenwoordiger van het B.I. niet nauv1 ge
noeg samenwerken met den ambassadeur. Vergeten mag echter bok niet 
worden, dat langs deze post bepaalde inlichtingen zijn binmmgelcomen, 
welke de .Ambassadeur zelf niet zou hebben kunnen verkrijgen. 

Minister van Royen voelt persoonlijk nog wel een bepaald 
bezwaar in het compromitteeren van den diplomatieken dienst door de 
activiteit van den lnlichtingendienst. 

Mr. __ Fock antwoordt met dezelfde argumenten, waannede. hij 
indertijd Minister van Kleffens ·heeft overtuigd. Iri 194-2 was de Por-

. tugeesche Regeering bepaald pro-Dui tsch gestemd en de aan het Gezant
schap verbonden Nederlandsche vertegenwoordiger van het Bureau Inlich
tingen was zeker niet zonder blaam. Niettemin is deze vertegenwoordi.
ger, wiens activiteit natuurUjk bekend was, nooit uit·ge·wezen. Daar
entegen is wel een Britsche persattachd uitgewezen, die met intelligence 
werk niets te maken had. 

_ Natuurlijk moGt het personeel in de toekomst goed word,en 
uitgekozen. Daarvoor dient juist het overleg met den Minj_ster-President 
en den m.nister van Buitenlandsche Zaken, die tezamen definitief zeg
genschap hebben over de aanstelling en voorts wordt de noodige waar-
borg in de opleiding gevonden. ·. ·i t-11" "6nce

Spreker voegt hieraan toe, dat de intensiteit van li�t
6

we½-� 
van den functionaris omgekeerd evenredig behoort te zijn aan de vriend
schappelijke betrekkingen, die wij met het betrokken land onderhouden. -
In de lan,len, waarmede wij op vriendschappolijken voet staan, hooft 
de functiünaris meer een liaison-taak mot de 6ve:roenkomstige d:i.enston 
uit dat lando De w-ljze, waarop de functionaris in de 11gevaarlijko 11 

landen zijn werk doet, is belissend voor zijn welslagen. 
Tenslotte wijst spreker nog op hot gevaar, verbonden aan 

het continueeren van den huidigon toestand, waarbij allerlei los van 
elk;aa.r staande diensten en organisaties personen uitzenden, die van 
elkaars werkzaamheden niet op de hoogte aijn. Liefst worden zij nog 

,in unifonn uitgezonden. Dit leidt zeker tot ongelukken. Men moot 
boslui ten· aan intelligenc� te doen of er niét aan' te doen. Als IMn 
het doet, kan .het alleen maar O:,i de door spreker voorgestelde wijze. 

De Voorzitter vraagt, hoe Nederlandsch-Indie in het 
schema zou kunnen worden ingepast. 

Minister Logemam:i. merkt op, dat de Nederlandsch-Indische
] R?g�ering in �e. NE�S een goed werkenden di:enst heeft, die_ zoowol

c1 vi.ele als nuh ta1re aangelegenheden behandelt. ,raar ligt het 
aanknoopingspunt met Nederland? Bij den Dienst van Kolonel Eint-
hovon ,of van Mro Fock? . · · 
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Is;:;ü.op.nJ._ J3:1-!l�!)_OY-:!3.!L antwoordt, dat dit van den aa:rd van het 
/ f

ondervverp moe·� afhangen� Gegevens omtrent het buitenland komen bij 
Mr. Fock terecht9 gegevens omtrent extremisme bij den centralen Vei-

. ligheidsdieru:.t. 

Naar aanleiding van een opmerkin;1; van Minister I9_�eman11; 
waarbij deze heeft aangevoerd, dat zich met betrekldng tot de actj_vi
tei t van de NEFIS geen ambtelijke wrijvin;;en voordoen, betwijfelt � 
Voorzitter sterk, of het wel juist is,dat, gezien de overgevoel5.g-e 
houding van de bevolking op politiek gebied aldaar, deze zaak bij de 
poli tie (bij den Procureur-Generaal) is ondergebracht. Ook in Neder
land.sch-Indie is het noodig de ze aangelegenheden volstrekt bui ten a.e·· 
sfeer. van het ambtènarenregime te houden. 

MJ.p._i_i,_t_e_r: __ B_e.e)-_ __ roert de kwestie van de censuur aan. 

��l_o_n!=)_l __ ]!]Jnt!1,_o_v�_n_ ant,'!Oordt, dat er na 4 Maart a.s. (o�ihef
fing bijzondere Staat van Beleg) geen censuur meer mogelijk i.s. Spre
ker voelt zelf zeer veel voor een systeem, dat ook in andere. deraocra.

t:i.sche landen (Zvn. tserland, TuJno:narken) wordt toegepast en waarb:..j ten
aanzien van bepaalde personen censuur ;-.1ogelijk is, wanneer dit door 
de justitieele _autoriteiten wordt gelast. 

Mi nis ter Kolf schoten vraagt, of door de invoering van de 
nieuwe organen·de aan het Departement van Justitie voorbehouden acti
viteit betreffende de internationale Rechts- en lifoli tie hulp inzake 
bestrijding van de criminaliteit niet in gevaar wordt gebracht, 

Mr. fy_cJ(_ antwoordt hierop ontkennend. Het typisch justitieele 
werk ressorteort bepaaldelijk n:i.et onder den Inlichtingendienst. 

Mip.:J__st� _ _r_ ;K:_o_l;f.s_c_h_o_t_e!l vraagt, of het dan niet noodig j_s, dat 
h0t reeds bestàande systeem van de Politie-buitendiensten in stand 
wordt gehouden� 1'.'elk orgaan krijgt nu de bevoegdheid de noodigo con-
tacten in het buitenland t!f leggen, als de Inlichtingendial:lt zich hier-
mede niot bezig houdt? 

Kolonel_l!]inthoven antwoordt, dat deze acti.viteit zeke1� niet 
behoort tot het terrein van den centralen V�iligheidsdienst. Deze 
werkt allo en maar 'in het binnenland. De contacten moeten, tot stand ko
men door de connecties, welke de nonnale Poli tiGdiensten met hun bui" 
tenlandsche collega's hebben • 

&_. _Fock milkt op, dat de Politie-buitendienst in Londen een 
secu_rity-instant:i.e was, welker bestaan �rechtvaardigd was, toen de 
Ncderlandsche Re�eering in Londen zetelde. 

D2 __ Voorzitter is V3D oordeel, dat de .grondige l:i.quida'GJ.e 
van de Poli tie-buitendiensten gerust aan Minister Kolfschote n kan 
warden overgelaten en hier .:. nie ·i: . . .... ter sprake behoeft !e komen. 

Spreker stelt nu de vr.-aag, waarom het noodzakelijk is den 
Inlichtingendienst bij IC,, B. te r,:. gelen. 

t�!,•_ ;B's:!9.k acht een regeling, wa:ardoor de Departemen-ten, en 
de eventueele opvolgers van de huidige Ministers zich gebonden ach-

' ten, in ied0r geval noodzakelijk. Bovendien moet het be.staande Bureau 
Inlichtingen, dat op een K.B. was gebaseerd, worden geliquideerd en 
dit kan alleen bij KaB. geschieden. Tenslotte is hier:i.n ook de eenige 
weg gelegen, langs y;èlkon men den nieuwen Dic_nst van geheime geldmid• 
delen kan voorz:l.cn., 

Bij de hierop volgende discussie blijkt men het hiermede 
eons to zijn. Hot is niet noodig aan het K.B. publiciteit te .geVGn. 
Dit behoeft niet in de Staatscourant te verschijnen. · 
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De Voorzitter sluit do vergadering. 

De Socretar:isson: 

Vn.n deze notulen bestaan slechts 1p exemplaren. 

Distributie: Minister-President 
Minister v. Binnenl. Zaken 
Minister v. Marino 
Minister v. Oorlog 
Minister v. Overz. Geb. d. 
Minister v. Justitie 
Minister v. Financien 
Minister zonder Portefeuille 
Minister v. Handel en Nijverheid 
Minister v. Scheepvaart 
Lui tenant-Gcneraru. Kruls 
Kolonel Einthoven 
iJr. Fock 
Kapt. Luit. t./Zcc Moolenburgh 
Luit. Kol. Jhr. Six 
Mr. P. Sanders 
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Op een vraag van Minister de Booy betreffende de� om
vang van den Dienst, antwoordt ME_. Fock, dat het in zijn bedoeling 
ligt voor de centrale in Nederland 10 man aan administratief personeel
in te dealen. Voorts stelt spreker .zioh voor op den duur 10 buitonpos" 
ten te bezetten, nl, Londen, ashington, Parijs, Brussel, Iberisch 
Schiereiland, Tsjech(?-Slowakijo, Zweden (Soandinavie), Balkan en Polen.

Bij de bespreking van de artikelen van het K.B. 
komt de vergadering tot do conclusie, dat het beter is in den eersten -
zin van art. 2 een verplichting te scheppen tot het te bes.temder plaat
se door.goven van de inlichtin�en,, 

. Miaj.pter v� Roy_mmorkt op, dat moet vaststaan, dat
de Minister van Bui tonlandsche Zaken (co qc de betrokken Minister) 
kan beoordeelen, welke rapporten aan den bui tenlandschon Inlichtingen:..
dienst ter buschikldng kunnen worden gesteld,, dit met het oog op rap
porten van strikt vertrouwelijken aarde 

Hiennede kan men zich voreenigen. 
Voorts wil Spreker doen uitkomen, dat het van oudsher 

tot de taak van het Tupartement van Buitenlandsche Zaken behoorde door
eigen organen ingewonnen inlichtingen te cóardinecren. De buitenland
scho Inlichtingendienst zal dus moeten co�rdineeren datgene, wat van 
de diverse departementen komtc 

Minister- Kolfschoten stelt voor de eindredactie van
het .K.B. nog in den Ministerraad te bespreken. 

De Voorzitter heeft hiertegen bezwaar, aangezien do 
Ministerraad deze kwestie indertijd aan den 'Raad voor Oorlogvoering 
heeft geCI.clegeerd en alda,ar in beginsel overeenstemming is bereikt •. 
Sedertdien hebben zich geen nieuwe principieele gezichtspunten voor
gedaan, Het gaat dus slech·�s om de technische uitvoering. Spreker vvil 
de aanwezigen gaarne de vrijheid laten daarover nog enkele dagen, b.v.
tot hd einde der week hun gedachten te laton gaan. Men zal zich ech
ter duidelijk voor oogen moeten stollen, dat de ze matGrie niet streng
juridisch te regelen valt en dat de \,vil om samen te werken belangrij
ker is don de verfijndheid van do formuloering. 

Daarop brengt spreker de cr,g/1.�.1]�;:i.a:�:t<i van den centra
len Veiligheidsdienst ter spralce. Die zaak ::.igt iets minder gemalcke
lijk, aangezien omtrent het instellen daarv:m nog geen principieele 
beslissing is genomeno 

t1ini__syef-Ä2.lfschoten wil zich het recht voorbehouden
hieromtrent een definitief oordeel te geven, zoodra er een concreet
voorstel ter tafel ligt. 

·. 

:Q9 __ Voorzi tter heeft er ernstig bezwaar tegen, dat 
over deze materie veel stukken zullen worden gewisseld, die op de 
diverse Depar'èemonto:q,�kunnbn blijven ronddwale� Aangezien de Mi

/die inmiddels nis ter van F.inanciory ook in de ze materie is betrokken, stalt spreker
vertrokken is. de vraag, wat deze Dienstep ongeveer zullen kosten. 

Na oenige discussiu blijkt, dat, als de oentralc Vei
ligheidsdienst het kaartsysteem vu,.)r zijn rekening neemt, de kosten 
van dit appar3:at in zijn volledigt..n vorm 1½ millioeri gulden niet 
te boven zullen gaan, De kosten van den buitenlandschen Inlichtingcn-

j dienst zullen in verband met een hoogcren levensstandaard in het 
buitenland hooger liggen en in totaal ongeveer1,9 millioen gulden 
bedragen. 

De vergadering komt tenslotte tot do conclusie, dat 
aan Kolonel Einthoven zal ·worden opgedragen een K. B. c n een begroe
ting voor zijn Dienst te ontwerpen l''"". deze stukken in den .Minister•
raad tor spralco to brengen� 
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.No., 2358� 

Bijlagen, · l VOOrS te 1. 

ONDERWERP, 

·•-

Kr/MvdB. 

• 

C.1.-S. 87 - 3. K 198i 

Voorstel Organisatie Centrale Veiligheidsdienst. 

Ik doe U hierbij toekomen een door den 
majoor Engelberts gemaakt voorstel Organisa
tie Centrale Ve�ligheidsdienst. 

Gaarne zou ik hierover Uw oordeel verne-• 
men, onder terugzending van het voorstel. 

De witenant-Generaal 
Chef v.d.Genera en Stà.f., 

Aan: Het Hoofd B.N.v., 
Hotel Royà.l, 
SCHEVENINGEN • 

• 
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STAF DIVISIE A. 

Sectie ... 2. Staf.kwartier, 20 November 1945. 

ONDERWERP: voorstel organisatie 

centrale Veiligheidsdienst. 

-
• 

AAN : 

den Commandant Divisie A 

Ingevolge de mondelinge opdracht van den 

Chef van den Generalen Staf moge ik U.H.E.G. 

hierbij aanbieden een schema van de organisatie 

van een Centrale Veiligheidsdienst. 

In het onderstaande is schematisch de orga

nisatie van een Centrale Veiligheidsdienst aange

geven. Op details van organisatie is in dit be

stek uiter�ard niet in gegaan. Een dergel ijke 

Centrale Veiligheidsdienst dient geheel 

te bestrijken. 

Daarom heeft zij groote volmachten noodig 

en is vrijheid van. bewegi ng een eerste vereischte 

Het past niet in dit schema daar nu reeds 

op in te gaan. 

ALGEMEEN (Zie Bijlage I) 

TAAK : (1) Het uitschakelen van vijandelijke 

inlichtingsdiensten, zoowel militair als burger

lijk; van vij�delijke geheime politie en andere 

semi-militaire organisaties • 

(2) Beveiligen van Nederlandsche

Strijdkrachten tegen spionnage, sabotage en sub

versieve activiteit. 

(3) Beveiligén:van Neder landsche in

stanties en economische en anderszins belangrijke 

apparaten tegen vijandelijke agenten en aanslagen 

van binnen uit. 

CHEF : Geeft algemeene richtlijnen; stelt 

Kol. A.C. de Ruijter van Steveninck (2x) 
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de plannen op en heeft het toezicht op alle 

werkzaamheden. 

SOUS-CHEF : Assisteert den chef en treedt 

op als zijn plaatsvervanger; coördineert het 

werk der verschillende afdeelingen en onderhoudt 

de verbinding met Justitie, Binnenlandsche Zaken 

en andere organisaties • 

UITVOERfillû OFFICIER: Leidt en controleert 

de dagelijksche gang van zaken; ontvangt alle 

inlichtingen die hij met event.ueele aan- en op

merkingen doorgeeft aan afdeeling Evaluatie. 

Heeft het algemeene toezicht op administratie en 

personeel. Hier bevindt zich de Centrale Index. 

Deze functie is overgenomen van de Ameri

kaansche Leger Organisatie. Alleen op deze wijze 

is een co6rdinatie der afzonderlijke diensten in 

de praktij.k het meest doeltreffend gebleken. 

CENTRALE DOCUMENTATIE: Ontvangt de inlich

tingen van de afdeeling Evaluatie en Rapporten • 

Registreert en distribueert de inlichtingen 

aan de hand van de door den Uitvoerend Officier 

gegeven opdracht. 

EVALUATIE EN RAPPORTEN: Evalueert de ver

kregen inlichtingen en rapporten. Anal�seert de 

resultaten der werkzaamheden en maakt periodieke 

en speciale rapporten; houdt zich op de hoogte 

van de in dagbladen en andere periodieken, pam

phletten en brochures, gepubliceerde inlichtingen 

en meeningen. 
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VERHOOR: Hieronder ressorteert een kamp, 
waar personen worden ondervraagd die van eenig 
belang kunnen zijn voor de Veiligheidsdienst. 
Geeft res.iltaten van verhoor door aan Uitvoerend 
Officier. In het kamp bevinden zich specialisten 
van diverse afdeelingen, die 
volle medewerking verleenen. Lei dt de ondervra
ging in detai. ls. 

HUISHOUDELIJKE .ARDEELING: Personeelsaange
legenheden in de meest uitgebreide zin van het 
woord. 

De drie Bureaux die de Centrale Veiligheids-
dienst moet omvatten zijn: 

Contra Spionnage Bureau. 
Civiel Bureau 
Militair Bureau. 

De�e1indeeling qerust, in groote lijnen, op 
het offensieve (contra Spionnage) en defensieve 
(Civiele Veiligheid - Militaire Veiligheid) ka-

._____., 

rakter der Bureaux. 
Ee!Pscherpe scheidingslijn-l 

aangezien, zeer zelden een geval zich uitsluitend 
zal betrekken of op Civiel, Militair-, of Contra 
Spionnage gebied. 

Het _'is daarom, dat de Hoofden dezer Burea.ux 
in voor�durend nauw contact met den Uitvoerend 
Officiermoeten staan. Ten einde zijn taak te ver 
eenvou�1ien is de contra-Spionnage geheel afmn
derlijk gehouden, zoodat in voorkomende gevallen 
het Civiele dan wel het Militaire Bureau de be
handeling dient over te geven aan Contra-Spionna
ge. 
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Deze! indeeling heeft buitendien het voor
deel dat de Contra-spionnage immer op de hoogte 
is �an de werkzaamheden der nevenbureaux op dat 
speciale gebied, waardoor interventie en verwar
ring tot �en minimum kunnen worden beperkt. 

CONTRA-SPIONNAGE BUREAU. (Zie Bijlage II) 
�: Actieve at'weer van alle voor de Ne

derlandsch� Staat en zijn Strijdkrachten schade-
lijke activiteit, zoowel binnen- als buitenland-
sche, die speciaal ten doel heeft: 
1. Inlicht�ngen te verkrijgen op militair, eco

nomisch�en industrieel gebied.
2. Door Sabotage of subversieve activiteit de

weerba�rheid van de Nederlandsche Strijdkrach
ten aafi7te tasten of de economische en indus-
trieele�racht van den Staat te verzwakken.

\ '-

WERKWIJZE: 1) De bedreiging voor Staat en 
Stn.jdkrachten, als boven omschreven, zal vnl. 
uitgaan 

a) 

b) 

van_: 
Agenten van vreemde Mogendheden, die als 
lid_ \'-an een organisatie, dan wel zelf-
sttandig, optreden.
Leden van organisaties (o.a. politieke 
partijen) er naar strevende, het Neder
landsche staatsbestel of de Nederlandsche 
Strijdkrachten te ondermijnen en/of te 
�:i:zwakken. 

2) De C.I. tracht uit beschik-
bare en te formeeren informatie-bronnen inlich-
tingen te putten over personen en organisaties 
als onder 1. bedoeld. Zoodra zij op het spoor 
van een dezer gekomen is, houdt zij dezelve 
door middel van haar ten dienste staande -informa-

r 
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tie-bronnen.,.._onder voortdurende contr6le enJ• 
vast te stellen : 

a) aliè mogelijke gegevens over persoon of
organisatie.

b) de werkwijze hiervan.

c) de� doelstellingen.

,) Volgens de gestelde richt

lijnen en---volgens van hoogerhand ontvangen in-

structies wordt bepaald in welke mate de persoon 
of de organisatie een gevaar beteekent voor de 

Nederlandsche Staat en zijn Strijdkrachten, en 
wordt dien overeenkomstig, wederom volgens de van 

den Chef Veiligheidsdienst ontvangen richtlijnen, 
gehandeld. 

4) 

a) Zijn bedoelde personen of organisaties

nog�niet overgegaan tot handelingen als
onder 1) omschreven, maar weet men dat

déze hun uiteindelijk doel zijn, dan is

h�t de taak der C.I., deze activiteiten

met alle mogelijke middelen te voorkomen
r' 

en te bestrijden •

b) Héb�en zij reeds schade als onder 1) om
s�hreven, toegebracht, dan is

van de C.I., de schuldigen op te s poren
ente (laten) arresteeren, om zoodoende

ve�dere bedreigingen uit te schakelen.

In dit �ureau ziJn opgenomen de Afdeelingen 
Landmacht;zeemacht, Luchtmacht en Civiele Zaken, 

die ieder weer hun eigen binnenlandsche en bui

tenlandsche onderafdeelingen hebben. In overleg 

met het Hoofd Contra-Spionnage Bureau wordt de 
te volgen gedragslijn opgemaakt en aan de betrok-
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ken:onde�afdeeling ter behandeling overgegeven. 

Het onderbrengen van de genoemde Afdeelingen 

onder één Hoofd heeft het voordeel dat van den be 

ginne af via den Uitvoerend Officier een coör

dinati_e_ optreedt • 

.Agenten door het Contra-Spionnage Bureau 

geplaatst, ressorteeren zoodoende allen onder 

centrale leiding. Deze agenten kunnen zoodoende 

een onderzoek geheel ten einde brengen zonder het 

aan een Onderafdeeling over te moeten geven • 

Ik moge er hier op wijzen, dat nog geen vol-

doende Contra-Spionnage ervaring in Nederland 

is opgedaan. Een opleiding do or buitenlandsche 

instructeurs is aan te bevelen. 

Een nauwe samenwerking met buitenlandsche 

intanties' is mede door de centrale leiding ver

gemakkelijkt en verzekerd. 

CIVIELE BUREAU (Zie Bijlage III) 

TAAK : l) Vei. ligheid van Vorstenhuis, Re

geering belang:djke overheidspersonen • 
J 

2) Politiek betrouwbaarheidsonder-

zoek van ambtenaren, die in hun functie licht 

de veiligheid van den Staat in gevaar kunnen 

brengen. 

3) Controle van ambassades, gezant

schappen en consulaten in Nederland. 

4) Controle van Nederlandsche Ambas

sades, gezantschappen en Consulaten in den Vreem

de. 

5) Controle in de havens en aan de

grenzen van personen van Contra-Spionnage belang, 

die Nederlandsch grondgebied betreden of verlaten 

6) Controle van radiouitzendingen,

zendapparaten, postduiven, etc. In tijd van oor

log is dit de taak van Militaire Veld Veiligheids 
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1 

dienst • ._ 
) \ 7) Contr6le op politieke vereenigin-

gen, die door hun programma of welke wijze dan 
ook de v�iligheid van de staat in gevaar kunnen 
brengen. 

WERKWIJZE: Het is niet noodzakelijk dat 
het Civiel 1 Bureau alle onder het bovenstaande 
opgenoemde zelf dient te vervullen. Het dient 
echter welJeen zoodanige liaison met and.ere De
partementen, b.v. Justitie, Binnenlandsche Za
ken, Buitenlandsche Zaken en instanties te be
zitten, dat het op de hoogte is van de werkzaam
heden dienaangaande. Immers, zoodoende kan dan 
weer via den Uitvoerend Officier een coördinatie 
worden verkregen, die het geheel ten goede zal 
komen, terwijl de Chef van het Centrale Veilig-
heids Bureau van de toestand op de hoogte blijft. 

Wordt in een onder een der punten omschre
ven taak niet voorzien d:oor een desbetreffende 
instantie, dan dient het onder leiding van het 
Civiel Bureau ter hand te worden genomen. 

Voor het onder 2 genoemde punt dient echter 
een speciale afdeeling te worden opgericht, waar
onder, als onderafdeelingen, Bevolking, Lucht
vaart en Scheepvaart, weer ieder met Binnenland
sche en Buitenlandsche diensten. 

MILITAIR-BUREAU (Zie Bijlage IV) 
Er is hier reeds direct een scheiding te 

maken in twee Afdeel.in.gen, nl. Veld Veiligheid 
(Field Secu.ritij) en Pç,litieke Betrouwbaarheid. 

De eerstgenoemde toch is een blijvende taak 
terwijl de laatstgenoemde zich een groot deel v 
de opgelegde ta�k onttrokken ziet door o.a. het 
instellen van een (algemeene) dienstplicht. 
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Ond�� de respectievelijke afdeelingen zullen 
hun taa�en werkwijze uitgebreider Vl:lrden behan-
deld. ! 

n 
_J 

VELD VEIL�GHEIDSDIENST. 

TAAK: Bescherming en beveiliging van Land-, 
Zee- en Luchtmacht in al haar onderdeelen met 
als vo�r�Jamste punten beveiliging tegen: 
1) Spionnage en Sabotage (Advies wacht diensten

beveiliging verbindingen in den ruimsten zin
censuur)

2) Demoralisatie (vijandelijke propagande)
3) Ondermijnende politieke agitatie. (Nauwe sa

menwerking met de Politieke Betrouwbaarheid).
N.B. De maatregelen, welke door de 

Veld-Veiligheidsdienst worden ge
nomen, tegen Spionnage en Sabota
ge zijn van een meer defensieven 
aard. In tegenstelling roet die, 
welke worden genomen door de Con
tra-Spionnagedienst, die een meer 
offensief karakter dragen. 

De Veld-Veiligheidsdienst draagt de verzamel
de berichten over aan daarvoor in aanmerking ko
mende instanties. (Contra-Spionnage, Militaire 
Inlichtingen dienst en betrokken commandant), op

dat de noodige verdere maatregelen kunnen v.orden 
getroffen. 

De taak der Veld-Veiligheid wordt in tijd 
van Oorlog uitgebreid met : 

a) werkzaamheden v06r de krijgsverrichting
b) werkzaamheden tijdens het oprukken;
c) werkzaamheden tijdens een terugtocht.
Dit houdt in dat in voorkomende gevallen

werkzaamheden worden verricht, die op het terrein 
van de Contra-Spionnage - en militaire inlichtin
gen dienst liggen, w�ardoor het contact met deze 
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dienste.p. ten zeerste wordt verinnigd, en reeds 
vredestijd dient te worden voorbereid. 

ad a. Het is noodzakelijk dat de Veld Veiligheids 
dienst op de hoogte is van een op handen 
zij�de operatie. Dit opdat zij haar voor
bereidende maatregelen zal kunnen treffen, 
zooals : 
1) Locatie van vijandelijke militaire, se

mi-militaire, evenals belangrijke
r--

-�iijke bureaux. Deze moeten worden door-
zocht op documenten, etc. 

2) Voorbereidende maatregelen ter arresta
tie van vijandelijke agenten, daarvoor

� 
-in aanmerking komende ambtenaren, etc. 

Jrn contact maken met eigen agenten. 
)_j 3 _Voorbereidende maatregelen ter bescher-

ming van voor ons belangrijke pWlten, 
--------

zo oal s centrales (radio-, telegraaf-, 
t�lefoon, en electriciteitscentrales), 
opslagplaatsen, fabrieken, etc. 

4) Het opstellen van contr6lemaatregelen
t

j
a nemen tegen de burgerbevolking.

ad b. De mratregelen, die zijn voorbereid, worden 
thans uitgevoerd. 

ad c. De Veld Veiligheidsdienst ziet er op toe, 
dat niet achterblijft, dat den vijand aan-
.� .-::'\. . b 1 ku �.Jz�ngen van eenig e ang zou nnen geven. 
2) Contr6lemaatregelen op de burgerbevol
king moeten worden doorgevoerd.
3) Demoralisatie, voortvloeiend uit de te
rugtocht zelf en vijandelijke propagande�
dient te worden tegen gegaan.

WERKWIJZE : Door middel van het vormen van 

S�eti�s bij de verschillende onderdeelen van Land-
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Z ee- en Luchtmacht. Nauw contact wordt onderhou

den met de Contra-Spionnage, de Militaire Inlich� 

tingen Dienst, de Civiele V�iligheidsdiensten en 

de Commandanten der betrokken onderdeelen. Vaak 

zal.van de diensten van de M.P. gebruik gemaakt 

worden. 

POLITIEKE BETROUWBAARHEIDSDIENST. 

TAAK en WERKW IJZE Deze is in twee te 

splitsen nl.. : 

1) Voor den tijd dat geen (algemèene) dienst

plicht is ingevoerd, en uitsluitend oorlogs

vrijwilligers worden geplaatst.

2) Indien (algemeene) dienstplicht is ingevoerd.

1. Gedurende den tijd, dat slechts o.v.w.ers in

militairen dienst worden aangenomen, en er geen

dienstplichtigen worden opgeroepen.

Apolitiek onbetrouwbaren mogen niet worden 
-, --

aangenomen : 

dit geschiedt door : 

a) testing, der o.v.w.ers, die reeds in

dienst zijn. Hierin is een belangrijke

achterstand. Deze moet ingehaald zijn

uiterlijk 2 maanden voordat de eerste

lichting dplen opgeroepen vordt (Mei

1946 ?)

b) testing der o.v.w.ers, die nog gemili

tariseerd moeten worden (samenwerking

met aanrueldings•ureaux.

c) testing der reeds in werkelijken dienst

geroepen reserve-officieren en ander

reserve-personeel.
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B Personen mogen niet in functies geplaatst 
-r 

worden, waartoe zij, door hun gedrag voor

of tijdens de bezetting, geen recht hebbe 
of waar zij een schadelijke invloed kunne 
hebben; dit geschiedt door: 
a) toezicht in samenwerking met Registra

tie, op plaatsing in bepaalde onder
deel en, functies en takken van dienst

...... -

1
( b.v. geen personen met veroordeeling
voor zwarten handel als menagemeester
met veroordeeling wegens diefstal als
fourier, cadi-bediende, enz.)

b) toezicht op bevorderingen en plaatsi ng
bij opleidingen voor AOogeren rang en
specialistencursussen. Samenwerking
met Bureau Bevorderingen en Centraal
Bureau Militaire Opleiding.

é)
u 

toezicht door plaatsing van Securitij
�_,man in onderdeelen, op ongewenschte

__propaganda; de uitwerking op de troep,
: en als gevolg hiervan en in het alge

�meen, de gevechtswaarde van de troep
, in bepaalde politieke omstandigheden.
1 1 

Teneihde de overkoepeling compleet te maken
en het militaire Bureau volledig aan zijn taak
te doen beantwoorden, is het noodzakelijk dat :

a) Testing onder �én-hoofdige leiding komt
��staan. Dit Hoofd moet dus onder zich

1 

vereenigen alle thans bestaande test-
en beoordeelingscommissies (b.v. G 2,
CVKO, Beoord. Offic. Bezet Gebied, bene
vens Security Diensten van Zee- en Lucht
macht), zoodat onrechtvaardigheden door
verschillende beoordeeling worden voorko
men, en de mogelijkheid uitgesloten wordt
dat1 personen die voor het eene onderdeel
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der weermacht geweigerd zijn zich bij 

een ander indringen. Het Hooft geeft de 
gedetailleerde maatstaven aan. 

b) Er is nauwe samenwerking met :

1- Pol. opsporingsdiensten, zoodat per
sonen, die onder Algemeene Lastgeving

vallen,aan deze kunnen worden overge

geven.

2- Pol. berechtingsorganen, ter verkrij
ging van een uniforme beoordeeling.

3- Krijgsraad, meer met het oog op be
roepsofficiere� (gevechtsrapporten).

4- Arbeidsbureaux.
5- Civiele Betrouwbaarheids apparaat.

Personeel. 

Gezien thans reeds zeer groote aantal bestai 
de weermacht-onderdeelen (Koninklijke Land

macht op dato reeds 92), de door decentra
liseering ontstane groote achterstaud en de 

wénschelijkheid door ondervraagden verstrek• 
J 1 

te gegevens te controleeren, zal het noodig 

zijn ruim over personeel en rijdend mate-
J u 1 

riaal te kunnen beschikken, wil het mogelijJ 

z'J tijdig klaar te zijn met de zuivering. 
Dit personeel zal niet allemaal in het zelf• 

d� verband behoeven te blijven dienst doen, 
cf�ch kan afgevloeid worden zooals onder 2 

aangegeven. 
2. Va!).af den datum van oproeping der eerste lich

ting (Mei 1946 ?) zal de taak van het Politieke
Betrouwbaarheidsapparaat eenigszins anders wor

den. Kunnen imr�ers de daden van ondervraagden ge
durende den bezettingstijd belangrijke aanwijzi

gen geven)bij het vormen va.neen karakterbeeld,
beoordeeling van recruten op deze daden zal 

meestal geen voldoende uitsluitsel geven do or h 
" 1 

jeugdige leeftijd. Het zal dan noodig zijn dat 

psychotechnische bureaux in functie zijn. 
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De taak wordt dan als volgt : 
A zorgt dat geen politiek onbetrouwbaren 

worden aangenomen, of kinderen uit poli
tiek onbetrouwbar�gezinnen onopgemerkt 
blijven, ru lks in nauwe samenwerking met 
de pstjchotechnische bureaux. 
N.B. Bij oproeping in werkelijken dienst 

van reserve-personeel dat in Mei 1940 
in dienst was, kan van de dan be
staande c ombinatie Militaire Politie
ke Betrouwbaarheidsapparaat-psycho
technische bureaux gebruik worden 
gemaakt. 

B Zie onder 1 B - a t/m c. 

Personeel. 
Indien na inhaling van de achterstand, en 

het over nemen van een belangrijk deel van de 
testing door de psychotechnische bureaux, perso
neel van de Militaire Security overcompleet 
v.o rd:t, kan dit afgevloeid W) rden naar 

1) de psychotechnische bureaux.
2) de onderdeelen •

De overkoepelende organisatie van het Secu
rity apparaat en de samenwerking met andere or
ganen moeten de zelfde zijn als onder IC en D. 
er zullen echter andere maatstaven moeten worden 
aangelegd, waarbij als algemeene richtlijnen zul 
len moeten gelden: 

a) personen die niet tot een weermacht-on
derdeel zijn toegelaten als o.v.w.ers
mogen niet in aanmerking komen vo or een
rang, zoodat geen militaire geheimen van
belang te hunner kennis kunnen komen.
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b) personen aan wie het actief of passief

kiesrecht ontnomen is om politieke rede

nen, mogen niet in militairen dienst

worden toegelaten, voordat de periode

durende welke hen dit kiesrecht is ont

nomen, is verstreken. Na afloop van die

periode moeten zij hun militaire dienst

plicht vervullen, doch mogen geen rang

bekleden.

Bij beoordeeling van personeel dat zich 

aanmeldt voor beroepsmilitair, kunnen betrokke

nen worden geselecteerd als onder 2, doch vol

gens de maatstaven als onder 1 gebruikt. 

OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 

Een derg_elijke als boven geschetste veilig

heidsdienst is in de Nederlandsche Overzeesche 

Gebiedsdeelen ook te formeeren, echter met dien 

verstande dat daar geen Buitenlandsche onderaf

deelingen bij noodig zijn. 

Deze drie Veiligheidsdiensten worden in het 

Moederland gecentraliseerd, zoodanig dat 

dáár gelijkwaardig zijn aan de Sous-Chef van de 

Centrale Veiligheidsdienst hier. 

Het is echter prematuur hier nu reeds verder 

op in te gaan. 

Staf Commandant 

Divisie A. 

Hoofd Sectie - 2, 

:t\f� 
��lberts, 

Majoor. 
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