
DossieP. nr.: 1351, deel 2. Naam: Beleidskwesties K.O.; Organisatie K.O. 

Volg 
nr. AFZENDER 

1�, ����à,l�tet K02 d.d.3-2-49
3. id. bespr. KO 1 �et KO 3 d.d.3-2-49 
4. Nota itOl a.Jt0.2,3,1/à.;1>.,�.instr.nieuw CVD-persone
5. N o t a van HKO aan KO betr. hettmakèncveil,➔atmte

keningen op cursussen
6. Nota van HKO aan KO betr. in stru ctie nieuw

GVD-personeel
7. Instructie Sectie Opleiding

Agenda of 
notanr. 

8. -Va-�:ntralisatie v,d, o�
�

R , 
pe:rseaeel iala ea veiligh.àienatenil� , ·:.r...,tr4,�--"-A�- >-� 

9. Nota vaa RWID 'eotr, bovoagooe-emè:-Y-oor-e · •! JlD<
10. Schr. aan plv.HBVD betr. vr.admin.kracht

i 
11. Schr. aan plv.HBVD betr. wensen materieel

person eel KO
12. Schr. aan HBVD betr. cursussto---f Hr. Haz berg
13. Instructie nieuw BVD-personeel i: 
13a. Nota aan H.A® betr. voor KO benodi-•

.
g . ruimte 

14. Schr. aan H.AZ betr. uitbreiding pe� neel
15 • Schr. aan H .AID betr. filmproj .appya.at 
16, Taakverdeling personeel KO na 1-1}r1950 
17. Schr. aan plv.HBVD betr. Mr-. Hu�
18a Schr. aan plv.HBVD betr. samen

.
1�rking KO met 

andere afd. BVD I' 
19. Afschri ft aantekenblad CO 9jb33
20. Schr. aan plv.HBVD betr. on,erbrenging bibl. bij KO
21. Schr. van plv.HBVD betr. QJÎderbrenging bibl. bij K
22. Werkschema afd. Opleidini/met bij,A. a. en b.
23. Schr. van HKO aan KO b�f1:. verdeling cursusstof
24. Schr. van HKO betr. ve,pcieling cursusstof 

91855 
94688 

99633 

INGELEGD 

<';. 
;15- 2-1949
15- 2-1949
18- 2-1949
20- 4-1949

20- 4-1949

29-4- 1949
11- 6-1949

okt. 1949 
okt. 1949 
6- 3-1950

17- 4-1950
8- 6-1950
5- 8-1950

29- 8-1950
17-10-1950
18-10-1950

2-11-1950
8-11-1950

22-12-1950
30-12-1950

6- 3-1951

Par. 

13- 3-1951
4- 6-1951
6- 6-1951

28- 8-1951
28-9 -195125. Schr. van HKO aan KO etr. critiek op cursus

�.��:&-V-�lGel'��-ia-E�G-t-eila'-S---l-S-�95+....2k!.�����l--9-4.Q-l!95+-� 
27. Besprekin g KO-ins , · cteurs dd 16-10-19 51
28. Schr. van Mr-. v. �anen aan HKO betr. de bezetting

van afdeling KO
29. Antwoord op se ,� Mr-.v.Ma.anen van HKO
30. Schr. aan H.AIO betr. contactpersoon auto's
31. Schr. van HKO etr. geheimhoudingsverklaringen
32. Schr. van HKQ,:betr. uitvoering en studie en instruc

tietaak KO /
33. Aan H .AZ va;f HKO aanvragen materiaal KO
34. Aan K02 v�

i H.KO betr. werktijden-regeling
35. Verslag af,a_elin gsvergadering 4-2-1952 betr.

samenwerJ;ing tussen de afd. KO en c.

36. Resultaat gesprek HKO met HPZ betr. gelden
ten behdeve van KO

37. Nota van SD betr. samenwerking afd. D en KO
38. No ta o m  tr. samenwerkin g afd. B en KO 
39. Schr. aan AZ betr. begrotirvg 1953

PZ 4704 

5-11-1951
5-11-1951

19- 4-1950
8- 9-1950

26-11-1951
5- 5-1951

29-10-1951

4- 2-1952

21- 1-1952
4- 2-1952

eind feb. 1 52 
10- 3-1952



• 

JNHOUDSOPGAVE 

Dossier nr.: 1351, deel 2. Naam: Beleidskwesties K.O.; Organisatie K.O. 

Volg 
nr. 

40 
41 
41a 
41b 
41c 
42 

43 
44 
45 
46 
47 

AFZENDER 

Schr. aan KO-leden betr. filmvertonin gen 
Schr. HKO aanduidin g adm.personeel 
Schr. van PZ aan HKO betr. bestelling boeken 
No�ta ACD betr. Regelin/4 verhou..-din---g P&B - KO 
Advies HKO betr. aanschaffing boeken voor bibl. KO 
Schr. aan: K.A, K.E.R, K.E.W, K.E.B, K.B, P.Z, 
A.C.D, B.C.D.
Schr. HKO aan HBVD (betr. bibl. KO)
Schr. aan H.AZ van H.KO betr.tel.verg.
Schr. v. H.KO aan H.AZ betr.tel.verg.
Schr. v. PZ aan H.KO betr.tel.verg.
Schr. PHKO aan HKO betr.uitbr.instructiemogelij •

Agenda of JNGELEGD 
notanr. Datum Par. 

11- 3-1952
19- 3-1952

/
11(.:. 1-1954 

,A28- 5-1954 

2- 4-1952
29- 8-1950

5-12-1950
8- 4-1952

29- 4-1952

(12-3-52) 22-11-1954
'4-7a.-t-è:feh-r-• .-4J'.-'.H-i'ttr-8:Mi--Ml�3--fiiflfe7'--��!----+---f-----ll---l.I:J.--+44� 
48 Schema samenstelling KO 28- 7-1952
49 No ta van H.KO betr. "demo-cratie" 
50 Uittreksel verslag Handel. Tweede Kamer, 

(belangrijkhei d studL--ecentrum) .,.. 
52 Schr. aan KO 2,3,4,5,6, KOS 2 van H · 0 
53 Schr. aan ACD/F van H.KO 
54 Schr. aan plv.H.BVD van H.KO 
55 Schr. aan plv.H.BVD van H.KO 
56 Taakomschrijving van de afd. 
57 Vervangingsschema's afd. KO,l· 
58 Brief H.KO aan PHBVD betr. i;f'ètacherin g KO 7 

bij B 13 § 
59 Studieprogramma K.O.M., ijj'Kü/K05, K06 
60 Afschr.schr.Min.Pres.bef.vergoeding film-

55a 
55b 
fj7a 
59a 
61 
62 
63 
64 
65 

G(>5 

66 

67 
68 

operateurs 1,_E 

Memorandum dd 25-3-53: etr. Reisbesluit 1952 
Brief H.KO aan H.AZ $�tr. Reisbesluit 1952 
Brief H.KO aan H.AZ/tbetr. rijwielvergoeding 
Brief H.KO aan H.AZ betr. overwerkvergoeding 
Brief H.KO aan H.ÀZ betr. perm.voorschot KO 7 
Stofverdelingsscfiema KO 
Taakomschrijvinf KOA 
Schr. wijzigin,,len organisatie afd. Opleidihg 
+ desbetr. no�a aan afdelingen
Hfd.Alg.ZakefBVD betr.reisdeclaratie klasse
van W. van Lieshout
Schr. van H.KO aan H.AZ betr. geldelijke
vergoeding KOA voor overuren
De opleidingen van de BVD
Schr. aan'H.AZ van H.KO betr. overwerk-
zaamheden

�-t-i�!',--'ra:t'¼--+1-�I--Qi:lB--J���E'-r--8!1j;!éffi-:l:-s-

69a Schr. H.KA aan H.KO betr. gebruik filmprojectie
toestel dd 23-5-55 

70 Schr. van PHKO aan DMB betr. opmerkingen van 
cursisten m.b.t. antecedentenonderzoeken 

77592 

15,' 4-1953 
15- 4-1953
15- 4-1953
15- 4-1953
10- 9-1953
10- 9-1953

28-5-1954
10- 6-1954

10- 6-1954
15-2- 1955
15- 2-1955
15- 2-1955
15- 2-1955
15- 2-1955
13- 7-1955
13- 7-1955
19- 7-1955

15-12-1955

20-12-1955
ongedateerd

29- 4-1955

1- 5-1957

5- 3-1955



• 
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INHOUDSOPGAVE 

Dossier nr.: 1351, deel 2. Naam: Beleidskwesties K.O.; Organisatie K.O. 

Volg 
nr. 

71 

'lit'W� 
m· 
75 
76 
77 
77a 

78 

79 

80 
81 

82 

83 
84 

85 

86 

�� 
89 
89a 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

96 

97 

98 
99 

100 

101 
102 

103 

/87 

AFZENDER Agenda of INGELEGD 
notanr. Datum ar. 

Schr. van H.KO aan H.AZ betr. treinabonnemen
ten Heren Boomsluiter en Ottolini 

320166 

i 
., 14- 4-55

.,1 Richtlijnen Bode gebouw L.Copes v. Catte�burch 
Br±-ef BlZA'betr.talencursussen met reactie HO 
Schr. H.KO aan alle personeelsleden KO betr. K08 
Taakomschrijving afd. KO dd 13-12-57 
Nota H.AZ aan H.KO dd 18-4-57 betr.uitbr. KO 
Nota H.KO aan H.BVD betr. het aantal lesuren hr. 

1,.:· 2-56 
f7- 7-57 

., 28- 1-58 
/ 8- 3-62

Huber en hr. Boomsluiter 
,, 

.l 
,( 

Nota no. 91 van H.KO aan H.AZ betr. rijkstalen-
curs�s� I 
Nota aan PHBVD van H. KO betr. reis n. Londen Hr. ,f/ . 
Boomsluiter # 
Nota aan PHBVD van H.KO betr. reis naar Parijs .a:Ko 
Not� aan H.AZ van H.KO no. 124 betr. overuren

_ 
,JIBI

Mennes en v. Rest l 
Nota aan PHBVD, HKA, HKCP, HKEB, KEW, HAZ,)ifB, HC, 
HD, HE, HACD, betr. verhuizin g in sept. 7 vanl 
KO naar L.Copes v. Cattenburch 38) 
Schrijven aan Ir. J .W. Ernste (BPM) be. ' • maquet e 
Nota no. 128 aan H.AZ van H.KO betr •. ,','verwerk HH
Mennes en v. Rest ,f Nota no. 133 van H.KO aan H.KA betf-f telefoon
aansluiting Hr. Boomsluiter ,l 
Nota no. 135 van H.KO aan H.AZ b,e'tr. overwerk HH 
Mennes en v. Rest · 1

1? 

Instructie betr. Kamergebruik/ 
Nieu w beveiligingssysteem -$ 
Nota AZ en antwoord KO betr 1/rijkstalencursussen
Gastdocenten t 
Nota KO 185 van H.KO aan H:fKA betr. gratificaties 
Wijziging code van KOA i�{KO 9 
Taakomschrijving KO 9 ,.�\ 
Door H.KO, K05 en K08 bistudeerde onderwerpen 
De geschiedenis van KOA'iils weerspiegeling van de 
geschiedeni s van de -pin 
Schr. HKO aan HBVD betr. reorganisatie i.v.m. be
stedingsbeperking / 

1 
Schr. H.KO aan HB q,etr. afspraak be:br. aandeel 
Hr. Ravenshorst in,de opleiding 
Schr. H.KO aan H.KA met concept taakomschrijving KA2 
Schr. aan H.AZ van H.KO betr. bedrijfszelfbesche

l


mingsploegen 
Nota K07 aan Cres I betr. toezending gegevens 
dd 20-6-59 
Nota H.KO aan alle KO-docenten betr. films dd 26-2-58 
Nota AZ 397666 betr. gratificaties+ antwoord H.KO 
dd 28-10-59 
Nota H.KO aan KO-docenten en administratie betr. 
registratie van geheime stukken 

Nota HKO aan HBVD en afd.hfden betr. s.d.dd.20-5-5$

6-11-61

28- 1-58

31- 1-58
31- 1-58

31- 1-58

31- 1-58
31- 1-58

31-1-58

31-1-58

31-1-58
20-5-58
31-5-58
25-7-59
13-8-58
11-11-58
28-10-58
29-12-58
14-5-59

19-5-59

19-5-59

13-7-59
13-7-59

25-7-59

1-8-59 
1-8-59

28-10-59

30-10-59

21-6-58
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INHOUDSOPGAVE 

Dossier nr. 1351, deel 2. Naam: Beleidskwesties K.O.; Organisatie K.o. 

'Volg 
nr. 

104 

105 

106 

107 

108 
109 

· 110

AFZENDER 

Nota van Gres betr. J"Abel Hayhanen II case

met antwoord H.KO 
Nota H.KO aan H.KA betr. werkzaamheden 
Hr. Boomsluiter 
Nota K08 aan BVA betr. vernietiging docu
mentatie 
Nota H.KO aan H.AZ betr. opleiding Rijks
leergang Middelb. Bestuursdienst 
Idem betr. talencursus 
Nota H.KO aan H.AZ betr. toezending over
zicht KO-cursussen etc. 
Nota H.KO aan H.AZ betr. aanvulling voor
gaande nota 

Agenda of JNGELEGD 
notanr. Datum Par. 

2-4-60

2-4;..60
;1� 

,1/ 
,,i 2-4-60 

,tt't 
t? 2-4-60 

#:' 
<,)>.' 2-4-60

11i#" 
jl 2-4-60

df'" 
Jt 

Ln 

. il 2-4-CP.J
H--l-l1+-9'&a--Eh.-�ia--R-B--G-�?-r--BQ-SW..� ..... -Q<s-i''¼e"l'E!r--ff"-

en lir. Ravenshe-P-St-aan--epl-e-i-d4n-g- --- - --:1�"+
'. 

:r_· --------1---.::2.-44'--i60r;iu...-
111. 
11 a::l 

113 

,�v• •----

114 

115 

116 
117 

118 
118a 

119 

119a 

120 

121 

122 

123 

N ota H.KO aan H.AZ betr. overzicht KO-cursu��1è 2-4-W 
Nota K05 aan H.KO betr. overwerk hh de Grajîf e
Hogerheiden dd 8-9-59 i! 2-5-60
No. 495, nota betr. opleiding en voorli ting 
KO met bijlagen (I, II, III en IV), w._ lijst 
van studies samengesteld door KO 
Afspraken gemaakt op 10-10-60 betr •. akver
deling K04,5,8 met lijst bij KO gr• zen
periodieken , · 
Afspraak gemaakt op 9-11-19(;/J b<::�·. opvanging 
werkzaamheden van de heer J .R.G/; ·v erreydt 
Nota H.KO aan Pers.-leden KO 9\ltr. gratificatie 
Nota �-�O aan pers.leden KO �.ttr. nieuwe code-1 aanduidingen -:' 
Omschrijving werkzaamheden tau KO/BOL bij afd.KO 
Nota KO aan AZ;HD dd 26-1Q�1 betr. kamers 
perceel LC. 38 /j,1 
Aanstelling functionaris��,ln commissie van 
onderzoek voor beoordelJïig mogelijkheid ver-

mindering bij de afd. �êrustende documenten, 
nota H. KA dd 26-9-61 j' 
No ta aan HBVD van H.to dd 5-5-61 betr. acti-
viteiten psywar ;, 
Afschrift afspraak tûssen h et aftredende h oofd 
KO en h et nieuwe �-toofd KO over samenwerkin g tu ssen
BVD en SO EV _," 1 Gewijzigd ex. daarvan (door HBVD gew.) ingevoe�d
en oude vernietigd 1 
Opvolging H.KO; circulaire HKAZ aan de Afdelin�s
h oofden, no. 565344 PZ 1 
Overzicht vergoedingen voor telefoonaansluiting
no. FID/565402 
Uittreksel verslag bespreking HBVD, HKAZ en 
H.KO dd 3-1-62 --tf@, .., "'"''lA. [1._q_. , 1; (?_...,, _, ""h 

1r'o 

20-5-60

12-10-60

10-11-Ei:J
2-3-61 

17-4-61
5-5-61

9-1-62

27-10-61

15-3-62

3-1-62

15-1-62

9-1-62

9-1-62

9-1-62

I / I 3 a... ê� Vl �( ,,,. -� ,.. ,{/ 4 /) 2> ,ü,:._ .f i:::-0 /4 ,t,_, 

�i-f.r·j >1 /cri-IJ:,._ '-1 �<--<-· tt, i.,,,,,,____d ,1/J::.o 



e 

--• 

INHOUDSOPGAVE 

Dossier nr. 1351, deel 2. Naam: Beleidskwesties K.O.; Organisatie K.O. 

Volg 
nr. 

AFZENDER Agenda of lliGELEGD 
notanr. Datum ,:11 - Par. 

124 

25 
126 

127 
127a 

Schr. H.KO aan H.AZ betr. Rijkstalencursus 
1961-62 dd 27-3-61 
Bespr. anti-sab.cursussen dd 21-12-61 
Opleiding, Studie en Voorlichting voor nieuw 
instruktieboekje 
Schema reorganisatie KO 
Beknopt overzicht van de taakomschrijving 
der KO-functionarissen 

128 de Heer M. Bolten 
' 129 Nota P.Z. betr. plaatsing Hr.BoomslulJti r 

bij K.O. � 
129 Nota aan pers.KO van HKO betr. plaatstig KO B 1280 

130 Nota aan pers.KO van HKO betr.b ànde-
ling binnenkomende post �- 1311 

131 Schatting van voor KO benodigde �loer-
� ? - 1962 oppervlakte ,$-'f 

132 Schr. HKO aan HFID betr. insc,Wákeling 
Hoofd Fotosectie bij cursusse; KO 8-6-62

133 Nota aan pers.KO van HKO \ritr. plaatsing
Drs. C.P. v.Dijk ( 1402 

É� 
�-

14-4-62
1'''11-4-62 

1-6-62

27-6-62

27-6-62
7-8-1962

24-9-62
24-9-62

8-11-62

2-1-63

8-1-63

26-2-63



INHOUDSOPGAVE 
Beleidskwesties K.O. 

DOSSIER Nr: 1351, deeL4 NAAM: �aJ11�J:1:r,Elgei:],in,gEln, 

Volg 

Nr 

1. 
2· 
3. 

4. 

5. 
5. 
7. 
9. 
9. 

J.lO•
11· 
12• 

13• 
�14-

15• 
:1,6• 
17• 
18• 
19· 

20· 

21· 

22 . 
23• 

-24•

- 25-

26.
L 27• 

. 28• 
.' 29• 

L30. 

34. 
35. 
36. 

37. 

i.1 Oa 
-10b

r..si 

AFZENDER 

Art. Politieblad exameneisen pol-diploma m,a, 
Regeling politie-opleiding Min,v.mustitie 
Schr-van o.o.en v. betr.vaststelHng formatie 
gempolitiekorps 
Schr-van 0.0.en v. retr. gelijkstelling BVD
diploma met pol 0 dipl•m•a• 
Schr0 van BVD aan 0,0.en v. betr, zie boven 
Schr-aan Kab0 Min,Pres• betr. examencommissie 
Schr0 van o.o.en v. betr. politiediploma voor C 
Schr0 van Min°Pres0 betr• examencommissie 
Exameneisen Kab 0 Min•Pres• 
Schr,vàn O.o.en v. betr• examencommissie 
Schr0 van H°KO aan H.B. betr• exemeneisen 
Schr-van H.B betr. motivering wijziging examen 
eisen 
Schr0 aan H 0 B betr. gewijzigde exameneisen 
Schr.aan H.B betr• eisen BVD-diploma. 
Schr-van o.o.en v. betr• examencommissie 
Schr0 van HB aan HBVD betr. examencommissie 
Schr-van KA aan HBVD betr• examencommissie 
Schr•van plv0 HBVD aan EKO betr. examencommissi 
Schr-van HKO aan plv-HBVD betr. wijziging 
commissie van toezicht BVD-examens 
Schr,tussen Rr,Margadant en p]v.HBVD betr 
BVD-diploma ,verplicht voor BVD-personeel 
Schr-van BVD aan Min,v-Binn•Z-betr, aanwijzing 
leden comm-v-toez. BVD-diploma 
Aant,bespreking met Mourik Broekman 
Schr-van K06 aan KA betr.comm•van toezicht 
Schr,van K06 aan KA betr,ontwerp herziening 
pol-examens 
Schr, van Margadant aan v. Maanen betr. ve,ilig
heidsdi�nstexamen 
Schr. aan Min

1
• V• Binn. Z, betr. veiligheidsd • dipl 

Nota vari pl�,HBVD 
Schr0 van BVD aan v,Schendel Min,v-Binn°Z, 
Afschrift aantekenblad CO 92626 Betr,eisen 
BVD-diploma 
Notitie plV•7HBVD betr,gelijkstelling BVD-
diploma en oolitie-diplorna. .,. 
Nota van HKO aan Mergadant betr0 opgave inlicà

tingenpers• Gem• pol• ,Ri jkspol, en Marech, 
Aan Dr. Margadant betr,altnvullingen nota vei
ligheidsd• dipl• 
Rapport v.a.comm-bekwaamheidseisen voor bever 
dering van poJitiepersone�l 

!i&�.a. aan:H.Ko·. van.:plv·. H.BVD. betr.pol· • .dipl." 1. 

Schr. aan: piv.H.BVD va.n:·H.KO. 
Schr.van Min.v.Bin.Z.aán H.BVD. 
betreffende veiligheidsdienstdiploma 
Aantekening �an· K.A. bij dit schrijven 

Schr!van Bin.Zaken betr. GVD-examens 
Schr.van Bin.Zaken betr. BVD�examens 
�J,096·'49 

·,1�Li1.t. lflá-6...HA-1. 4.-ti.. �' 
� - e,,,..,;q;;� ............... ..,J.:.. 

Agenda Nr 

25033 
25928 
29562 
30139 
30643 

31311 

92626 
92813 
92813 

97721 

97721 

102654 
102654 

102654 

124312 

50685 
76438 

-:---

INGELEGD 

Datum 

19-6-1948

14-11-194
13-12-194
16-2-1948
19-2-1948
1-3-1948

1-3-1948
11-3-1948
28-4-:1950

1 ' 

2-5-1950
8-5-1950
9-9-1950
12-9-1950
29-9-1950
9-10-1950
20-11-195

6-1-1951
8-2-1951
12-9-1951
10-10-195

19-10-195

20-9-i951

27-9-1951

2-10-1951

31-10-19�j. ' ') 18-2-î 95
�

-
22-2-195 

19-11-5
4-12-4

12-1-61

12-1-61

Par. 



INHOUDSOPGAVE 
·Beleidskwesties K.O.

DOSSIER Nr.:. )351. <i�e.J.4 NAAM : �:lC:é3,IJ1.E:lJ'.1J'e..ge. l:i:r;ige.r.i 

Volg 
Nr. 

L38. 
39. 

)( 40 

Jf-41. 

,- 4 2. 
I 

.,.. 43. 
.;,, 44 

'""'"' 45 
46 

47 
,,i- 49 

te,- 50 

·- 51

t 53 

_,. 54 

55 
,,.. 56 

'A. 57 
J(.. 58

.,,, -- 59 

60 
"61 

1- 62

p( 63

v: 64 

1<. 65 

K 66. 

\( 67 

i< 68

� 6.9 

i,. 70 

AFZENDER 

Schr.van Hoofd BVD aan Hoofd K;o. 
Opgave personeel gemeente I-D.'s 
Schr.aan Min.v.Bin.Z.van B.V.D. 
betref.veiligheidsdiploma 
Schr.Min.v.Bin.Z.aan Min.van Justitie 

Agenda Nr. 

qetr: beloning bij· beJhalen BVD diploma tl=�� 
Schr.van Min.v.Bin.Z.aan Commissarisse1 
der Kon.betr:toelage I-D-werk 
Svhr.v.H/AZ aen B IX oetr.BVD Diploma 150.633 
Same nv. Ö-ang van zaken m.b.t. BVD diplom: 
door H/KO 
Nota van KA2 aan KA betr: "" ""
Besluit bevorder.eisen en examens Rijk: 
pol en gem.pol.ben.de rang van Adsp.of 
en s rn1Îlmerair 1952 
Afschrift van bovenstaand besluit 
Schr.v.B.IX aan H/B betr.BVD diploma 
Schr:v.BVD aan Min.van Binn.Zaken 
betr.overg.reg.geldigheid BVD dipl. 
Sch_r. aan Nlr • v .Maanen van KA2 betr: 
Overg.regeling geldigheid enz. 
Bericht van Ministerie op schrijven 

124.312 

·van 9-5-1952 (zie 50)
Nota voor Mr.v.Maanen vàn Dr.'Margadant 
betr.Overghgsreg. geldigheid enz. 
Schr.aan Dr.Margadant betr.Overgangs e1z. 
Schr.van B�D aan Minister betr.Overg� 
geldigheid BVD dipl.voor bevordering 
Toelage aan pol.personeel werkz.bij r.).:. 
Aantekeningen betr.voegen stukken in 
OD 13 51 
Schr.van Miri.van Binn.Zaken betr. 
overgangsregeling geldd.gheid BVD dipl. 145455 
Samenvatting gang van zaken BVD dipl� 
Afschr.schr.van C.d.K.Utrecht aan 
Minister van Binnenl.Zaken,betr.toelage 
Afschr.schr.v.C.d.K. Gelderland aan 
Min.van Binnenl.Z.betr.toelage pol.per. 
Schr.aan H/BVD van Min.v.Binn.z. 
betr.aanbieding schr.v.C.d.K.Utr.Geld. 
Schr.v.H/BVD aan Min.v.Bin.Z.betr. 
teel.pol.per bij I.D. 
Afs chr.schr.Burgem.Leeuwarden aan 
C.d.K.in Friesland betr.toek.toel.Drioh
Afsch.s«hr.C.d.K.in Friesland aan
Min .v.Binnenl.Z.betr.toe lage p9l.per.
Brief Min.v.Binnenl.Z.aan H7BVD betr.
schr.C.d.K.in Friesland
Nota v.Plv.H.B.aan K.A� betr._br;ief
C.d.K.in Friesland
Afschr.C.d.K.in Drenthe Overijsel
en Z.Holland
Afsch.schr.C.d.K. in N.Holland aan
M in.v.Bin.Zaken

A.L. 17253-'47

13'8642 

INGELEGD 

Datum 

8-12-1951
14-12-1951

27-12-1951

22-2- 195:>

2�-2- 19)5 2
5-4- 19 1)2

ltS-4-1952 

b 1-4-1. 952 

9-5-1952 

8-5-1952

)0-6-1952 

)4-6-1952 
:>4-&-1952 

12-6-1952

31-7-52

19-·3-19�2 

14-3-19J2

21-3-19:2

10..:.4-19:2

1e.-3.:.1952

20-3-19j2

31'-3-1952

19-5-19p2

2-5-195f

28-4-195r

Par. 

� 



Bele idskwesties K.O. 

INHOUDSOPGAVE 
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Volg 
Nr. 

71 

"1-.72 

K73 
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rf..77 
79 
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,<.81 
x.e2

83 

-85

86 
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, 

88 
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AFZENDER ' Agenda Nr. 

Schr.v.Min.v.Binn.Z.aan il.BVD betr. 
oötv.schr.v.C.d.K.Groningen met 
bijlagen 139060 
Schr.v.Min.v.Bin.Z.betr.schr.v.C.d.K. 
in Z�eland plus bijlagen . 139751 
Afscr.schr.C.d.K.in Limburg aan Min. 
v.Bin.Z.betr.toelage pol.per.
Afschr.c.v.K.in N.Brabant aan Min.v.B
z. betr.toelage
Schr.v.H/B aan H/BVD be tr.opmerkinge
bri- ef aan Min.President · · 
Overzicht van reacties C.v.K.in de pr -
vincies betr.toekenning toelage I.D.p
Schr.v.H/BVD aan Vice Min.President
betr.toelage pol.per. 139961 

Nota betr.t0ekenning toelage
Sch r.aan P.G Adam Haag Arnhem 'sBosc -
en Leeuwarden betr.toek.toelage 1}9961
Schr ;v.BVD aan Secr.Gen.v.Justitie 
Dir.Gen.v.Pol. betr.toelage 139961 
Afschr.aant.óp schutblad CO 134617 
Schr.a�n D.G.van Pol. van H/BVD 
betr.toezending extra �xempl.schr. 
27 Juni 1952 No.139961/VII 
Schr. aan Plv:H.B,V. van H.K.O, hetr, pol. 
diploma 
Afschrift schr.Min.v.Justitie betr. 
Toelage persènèel Rijkspo.litie,werk
zaam bij LD.
Gewijzigd ontwerp Beschikking Minister 
van Binnenl.Zaken i�zake opleiding en 
examens 

Sohr. aan Mr.J.J. Gelder betr. B.V.D.-dipl. ·

Ontwerp Bescbikking Minister van Binnenl.

Zaken inzake opleiding en examens

Schr. van o.o. en v. betr. B.V.D.-diploma

Schr.van HKO aan PHBVD betr. regeling fin.
tegemo,etkoming politie inl.diensten (19-2-53) r

CO 190096 Beschikking Opleiding BVD en 

') ,AA�pi3�l_
8_!1�1:!.� 

Staa tscoura.nt "'î&-Yt.::51f-betr .poli tie opl. 
Staatsblad 9-12-53 "

Besluit Min.v.Bi.Za. betr.examencommissie 
No.16O88 en aanv. No.U 16844 

Schr. HKO aan Mr.J.J.v.Gelder betr. 
gelijkstelling BVD-di l.m.aant. 

INGEIJEGD 

Datum I Par. 

15-5-195

20-5-195

15-5-195

21-5-195

17-6-195

26-6-195

27-6-195

15-4-1953

15-5-53

4-6-1953
4-9-'53
4-9-'53

4-9-'53

9-2-54

18-6-54 

" 

!' 

6-10-54

1-2:-55



·•

•· 

INHOUDSOPGAVE 

BELEIDSKWESTIES KO dl.4 

OD 1351 dl.4 EX.AMENREGELINGEN 

Volgnr. 

94 

95 

�i 4 
97 

Omschrijving met agendanr. en datum 

Schr. aan Drs.J'":B.-v.Schendel betr. diploma 's d.d.16.6.54 
�. 

Aanbiedingsbrief pol.verb. off.getuigschr. en diploma 's 
_,,,,;,,,oL • 

Aanbiedingsbrief pol.verb. reglement opl. e ex.BVD 1.2.54
� •� , .., 6v'.'.) dó -:l-L8, 3 

Schr. 213674 aan Minister betr. VD-opleidingen d.d.4-5-54 
(lijst van gecommitteerden) 

(Examencommissie, C.v.Toezicht e
Schr.279367 betr. wijziging(groep gecommitteerden 
d.d.24-5-55

- 99 S httblad CO 190096 met notitie HKA aan PHBVD d.d.5-2-54 en
notiti.e KO betr. BVD-personeel dat de cursussen zal moeten 
volgen. 

100 

101 

102 
102a
103 
lO�a
10 

104a 
105 

-106

107

iis
a 

103 1-G&:-

Beschikking no.U 16844 d.d.3-8-54 betr. gecommitteerden 

id. no.16089 d.d.19-7-54 betr. commissies&gecomm. 

id. no.1948·9 d.d.l-6-55 ." 11 • 11 • 
correspondentie over (102), verzending afschr.beschikking 
afschrift beschikking no.21894 d.d. _16-1-59 . .
correspondentie over (103), verzending arschr. beschikkinc 
BeschiKk.ing nr. 31027 d.d.9-9-58 betr. wijziging.commissies 
en groep gecommitteerdÎn 
correspönaentie over t 04), verzending afschriften besch. 
schr. HKO aan PHBVD betr. o.a. uitbreiding Commissie van 
Toezicht d.d.18-7-58 

schr. KA2 aan HKA betr. art.12 Reglement Opl. en Examens 
(datum schr. 27-4-60) 

beschikking nr.41002 d.d.31-8-60 betr. wijziging groep 
gecommitteerden 
c�rr.espon�entie ove.r .. (107)

4 
y��zendii;ig af�chr.beschikking

Minis�erie�e beschikking n 5��0 d.d.,�12-bl 
correspondentie qver (108), verzending beschikkingen 

Ingelegd 
d.d.

15-7-55
Il 

Il 

Il 

3-2-55

14-6-55

14-7-55

17-7-58

21-9-58

1-8-59

7-5-60

15-11-60
1-1-62
aart 1962

110 brief aan P. Kruit, Comm. v. G.P. te Rotterdam betr. ex.com . 14-3-62 
111 

-112

correspondentie betreffende toezending Kabinetsschrijven 
nr 51488 betreffende mutaties Commissies BVD-opleidingen 

Brief aan Hr. B.F.A.Mikx, Chef Spoorwegrecherche betr. 
zijn benoeming tot gecommitteerde 
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Memorandum. 

Bespreking KO 1 met KO 3 op 3-2-'49. 

'.l!aakve rde ling: 
i. Bij de nieuwe cursus PID zal KO 3 alle practische oereningen voor

zijn rekening nemen, te weten:
a. training voor geheugen en opmerkzaamheid (2 dagen per cursus)

met behulp van 1. kleine voorwerpen
2 foto's 
3 krantenknipsels 
4 landkaarten 
5 films 
6 incidenten 
'/ beschrijving van persoon, die uit auto in huis 

verdwijnt. 
b. training in volgen observeren etc. (2 dagen per cursus)

1. beschrijving station
2. ontmoetingen
3. volgen zonder arschudden
4. Dode Brievenbus
5. Beschrijving Restaurant, Warenhuis etc.
7. Volgen met arschudden (zowel met 1 als met 2

personen) 

2. Gedurende drie dagen per maand zal per Divisie voor de Kon.Mar.
een vervolg-cursus worden gehouden.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Hiervan komen 2 dagen per maand voor rekening van KO 3, welke dagen
gevuld worden met praotische oereningen + oe�preking daarvan.

Bij de cursussen voor nieuw eigen personeel zal de instructie ver
deeld worden over KO 1, KO 2 en K03.

De practische oereningen der andere cursussen komen voor rekening·
van K03. (KLM, Spoorwegen, contacten etc. J

K03 zal een Toonkamer in�ichten, waarin alles zal worden verzameld
op het gebied van Sabotage en Radio.

K03 zal de mogelijkheden onder de ogen zien voor de vervaardiging
van een Instructie-film of het kopen or op andere wijze verkrijgen
van bestaande films (bv. Het Huis in de 92ste. straat; Instructie
security-rilms van Leger en Marine etc.J

K03 maakt een overzicht van alle contacten in Nederland �et kaart
en omschrijving.

K03 zal het cursus-onderwerp:Observatie nader uitwerken en op schrif
stellen.

Zowel KOl, K02 als K03 zullen de Theorie over de Praktijk
rend cri tisch bekijken, aanvullen enj of verbeteren, zodat
to da te blijft.

10. In verband met 9. contact onderhoud.en met cte afd. Recherche.

11. Precis uitwerken voor 0 Instellen Veiligheidsonderz.oek" (samen met 
K02J. 



Memorandum. 

Besprekin� KO 1 met KO 2 op 3-2-1949. 

1. De nieuwe cursus PID vangt aan 7" :Maart a.s •• De lessen zullen worçlen
gehouden van 10-12 uur en van 14-17 uur (c.q. 16.30).
De. verdelinP over de verschillende plaatsen is als volgt: : 

• 

Maandag Den Haag Donp.erE;.aR: Den Haag (C.V.D.) 
Di.nsda,g; Gronin{!en Vrijdag Heerlen. 
Woensdag - Zwolle 

Stofverdeling voorlopig als volgt: 

1. Centrale Veili�heidsdienst en introduct�e
(KO 2 en KO 3 gaan mee ter kennismaking)

2. Spionnage, sabotage, propap:anda en insurrectie
3. Mental-training
4. Cover, alibi
5. Beschrijving
6. Contacten
?. Volgen
8. Fouilleren en huiszoeking
9. Ondervraging
10.Penetratie, infiltratie

KO 1 

KO 2. 
KO 3 
KO 2 Op.m.) 
KO 2 (p.m.) 
KO 2 (p.m.) 
KO 1 
KO 1 
KO 1 (p.m.) 
KO 2 (p.m.) 

2. Gedutende drie dagen -per maand zal per divisie voorde Kon.M:ar.
een vervolgcursus gehouden worden.
1 dag practische oefeningen
2 dagen theorie a. verhoortechniek

b. fouilleren
c. huiszoekinp:
d. codes

Taakverdelin� wordt nog nader vastgesteld. 

3. In de loop van deze maand moet KO 2 twee nieuwe employ�s van D III
instrueren (Mos en Heus�) •
Tijd ont?eveer 5 middaRen van 14.00 tot 16.00 uur.
St0f: a. Centrale Veilip,heidsdienst

• b. Wijze waarop een inlichtingendienst werkt
c. Spionnage, sabotage, enz.
d. Instellen onderzoek.

4. ��rder moet nieuw ACD personeel p,einstruaerd worden. Op te nemen
met Pleyte en/of Buurman.
Stof: a. Persoonlijke veiligheid

b. Achter�ond van ons werk
c. Or�anisatie van onze dienst.

5. Praatje te houden voor memsjes kartotheek. Nader opnemen met Noy on.

6. Taek KO 2.
a-. Verzamelen, selecteren en classificeren van gepevens ten dienste

van de opleiding. 
b. Mede in verband-met a.· contact onderhouden met de afdeling

c en KB.
c. Contact met Sectie Pers en Bibliotheek nauwer aanhalen.



d. Lijst aanle�P'9n van boeken voor de afdelin,g KO van nut.
e. Lijsten met lezenswaardige boeken voor de verschillende

categorieen cursisten opstellen.
f. Precis.uitwerken vooro "Observatie" (samen met KO 3)
rz.. Pre cis ui twurken voor· ."Instellen veilip.:heidsonde-rzoek" (met KO 3)
h. Uit.werken stof spionnaP,e, sabota�, propaganda ·en insurrectie.

{zie· ook BNV-verhaal·map 5-2).

• 

1 

T 

4-2-1949.

6

• 

-• 



van KO 1. 
Aan K02, K03 en K04. Volgno. 

Betr. instructie nieuw c.v.D.-personeel. 

Ter bevordering van een vlotte afwikkeling e.rt'"werkverde
ling i.v.m. de instructie aan nieuw c.v.D.-persöneel zal de 
gang van zaken voortaan als volgt zijn: 
De afdeling KO ontvangt bij het aannemen van nieuw personeel 
onmiddellijk opgav� van A.I.D. omtrent perspnalia en functie. 
Deze opgaven worden verzameld in de map "T ekomstige cursis
.te n 11 • 

Zo spoedig mogelijk na de indiensttre ing moet de betrokkene 
een korte instructie ontvangen ter voor)toming van ernstige 
fouten onmiddellijk na het aanvaarden îvan zijn nieuwe functie. 
Daarna wordt, afhankelijk van de aargfvan de te verrichten 
werkzaamheden bij de c.v.n., verdere/aandacht �an de betrok.�ene 
besteed. Hierbij is de factor spoe �niet van zo groot belang, 
zodat gemakkelijker met ander nie personeel gecombineerd 
kan worden. 

Zodra men bezig is met iemand komt een aantekening in de 
map "Instructie eigen perso

�
n elc.v.n. 11 Zodra men klaar is, 

wordt deze aantekening vervan n door een opgave van datgene,
wat gegeven is en verder ver ld dient te worden. 

Teneinde voor KOl, K02 e K03 t.o.v. instructie aan nieuw 
c.v.D.-personeel een doelt .lffende werkverdeling te scheppen,
zal dit personeel verdeel worden in drie categorieen:
1. Hoger personeel.
2. Middelbaar personeel
3. Lager personeel.
De eerste categorie i rekening van KO 1. 
De tweede categorie · rekening van KO 2-
De derde categorie i voor rekening van KO 3. 

Ieder gaat rege atig d.m.v. de map "Toekomstige cur
sisten" na, of er ieuw personeel van zijn te bewerken cate
gorie aangenomen s en blijft verder verantwoordelijk voor 
een vlotte afwer ing overeenkomstig het hierbóven gestelde. 

20 April 1949. 

KO 1. 



van KO 1. 
Aan K02, K03 en K04. 

• 

Betr. het maken van aantekeningen op cursussen. 

, 

Teneinde hier de nodige eenheid in de uitvo.e'ring te
verzekeren, wordt de volgende gedragslijn vastgesteld: 

1. I.D.-cursussen. , 
- Door alle toehoorders en cursisten ku�en aantekeningen
gemaakt worden. Bovendien worden ter betêre bestudering van 
de stof stencils uitgereikt. Al deze s�ncils en aantekeningen 
worden aan het einde van de cursus insënomen met deze be
perking, dat per gemeente een volled�g stel stenclls en 
aantekeningen behouden kan worden, ,waarop al het personeel 
van de plaatselijke inlichtingend�énst terug kan vallen • 

2. Marechaussee-cursussen. ,r 
- Hier worden geen stencils u:i1gereikt, doch alleen aante
keningen gemaakt. Alle cursisten kunnen de gemaakte aanteke-
ningen behouden. IJ

,.,. 

l· Bedrijfspolitie-cursussén •

. . Een daartoe uit hun �dden aangewezen cursist maakt
aantekeningen, die beho,uden kunnen worden en waarop de overi
gen terug kunnen valle·. 

±• Cursussen a�n Maf ne, Leger en Luchtmacht.
�er onderdeel wardt door één aantekeningen gemaakt, die 

behouden kunnen w9/den en waarop de rest van dat onderdeel 
weer terug kan v �len. 

5. cursussen a� · c.v.n.-contacten.
- Voor iederjgëval afzonderlijk zal hier beoordeeld moeten
worden, of aa-tekeningen gemaakt en behouden kunnen worden.

6. Lezin?enlaan diverse groepen.
Hierbij1worden geen aantekeningen gemaakt. 

I 
1• Instrictie nieuw personeel c.v.n. 

HierVij ·worden als regel geen aantekeningen gemaakt. In 
ui tzon '�ringsgevallen kan dit echter toegestaan worden. 

I alle bovenstaande gevallen kunnen naast aantekeningen 
bepa lde stencil,s uitgereikt worden. Zowel uitgereikte ste.h
cil als gemaakte aantekeningen dienen geadministreerd te

den. 

20-4-1949.
KO 1.



• 

van KO 1 
Aan KO 2 en KO 3 

Yolçno. y/ 
� ... .,.-�.�---· 

7"-?-_(¼52, ' 
- �-------'

1 Jtf.-0-t. 1/ f O'-/

Betreffende: Instructie nieuw CVD-personeel. (vervolg op richtlijnen 
van 20 April 1949).

f 

In de·bovenbedoelde richtlijnen·w�rden drie cate
gorieen van nieuw personeel ondersc4Biden. Voor elk van 
deze categorieen geldt een verschfu1lend programma. 

De in de richtlijnen van 20 April bedoelde korte in
structie komt te vervallen, daar)llij gebleken is dat 
dit reeds op de betrokken afdelLng geschiedt. 

Onzerzijds moet er naar gestTeefd worden nieuw aange� 
nomen personeel zp spoedig mogêlijk instructie te geven, 
waarbij t-a-v- het programma pet volgende in acht ge
nomen dient te worden: 

I. Hoger personeel. / 
1. Inlichtingen- en v�iligheidsdiensten in het algemeen.
2. Centrale Veilighe -�dsdienst.
3� Spionnage, sabot�ge, propaganda, insurrectie.
4. Beveiliging.
5. Cover.
6. Middelen ter� rkrijging van inlichtingen.
7. Extreme groep�ringen.
8. Russische I�iichtingendiensten.

II. Middelbaar p rsoneel.
, 

• • 
j 

Jl)it zijn pe ·sonen die in de toekomst, hetzij als
cursisten, he zij als toehoorders een I.D.-cursus zul
len volgen. 1aarom behoeven met hen slechts de volgende 
onderwerpen esproken te worden: 

1. Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in het algemeen.
2. Cent�ale Veiligheidsdienst.
3. Bev iliging.
, 

III. La�e__E personeel.
I 

1.1 nlichtingen- en veiligheidsdiensten en 
Veiligheidsdienst zeer in het algemeen. 

/ 

Beveiliging. --

29 Ap.ril 1949.

KO l.� 

Centrale 



-• 

• 

� \�� _-:;;-b v Bijlage,_µ. 

sectie Ople ding maakt deel ait van het .ltabinet van het 
Hoofd centrP-le Veiligheidsdienst. 

�--

1) Voortdurende be tu-d.eri.ng van ende rpen di va.11 b 
lang zijn voor een binnènlands veillgh idedien t; 

2) Ins ructi a.a.n degenen die Oî het te.re!n van d bitlll$A
landeè veiligheidsdienst ea taak hebben.

Ad 1. thans verkregen kennis omtre t de onderwerpea die van 
bela.ng zijn voor en bin.nenlandee·veiltgb id dient Is
boo�dzakeliJk afkomstig �it de volgende bro.a.nen: 

a. Instructie van E.ngels �ijde;
!• Literatuur;
c. c.v.n.-ervar1ng.
-

z kennis dient voortdare-nd critisch beschouwd en,
lndi n nodig, ge ijzigd en asngev�ld te ord n. 

Ad 2. Bi rbij dienen twee categorieen oridersoheiden te worden: 

a. c.v.D.-personeel1
!• Verbindingen van de c.v.D •

. Ma� e� ij di nt aandacht besteed te worden aan:

I. De grondslagen van de veiligh-eidslnstelli.ng. ·
YI. De achtergrooo van het werk van een 'binnenland-se-

veiligheidsdienst. 
III" De onderwerpen dia '10or de betrokkene van speciaal 
- be lang zijn •
Bov r..staande dient teven tot grondslag van de inatroc
tie aan de categorie genoe.d onder l•

d b. 
Î• ·Personeel van de laataelijke I.Dlichtingendienste.n

n de Gemeentepolit1 . 
II. kersoneel van de Veiligheidsdien�t van het apen
- der Koninklijke� rechausse .
III" Bev iligi.ngsambten ren van neiartementen· van

algemeen beetu r. 
IV. Beveiligtngs�ereoneel van bedrijven.
V: Contacten van K.B. 
n_. J:ersone-1 met ee.u veiligheidstaa.k im leger, v1oot

en luohtmacht.

T 1.KVEIIDELIWG. 

Behalve enrele i.net:r·u.cten die,naast hun normal.e erk 
bij de c.v.D. of daarbuiten, deelnemen aan de opleiding van het 



• 

• 

�ersoneel van à e.v.D. end inlichting ndieneten van de 
Gem en.tepolitie, zal he · B ·e persone l va.n de s oti 
Opl idîng sta nuit dr. in trueteurs ea een ad .ni
stratieve kraoht. 

aanduiding van de sectie Opleiding is O (.KabiDet 
Opl iding). 

Hoofd 
KO 2;. 
KO 3. 

aand\liding van deinst. ucteurs is: 
.. O;

De aanduiding 
eecre taresse KO. 

1f:tgk Hoofd KO. 

va.n de a.d::nini tratieve 'recht isi 

1. liet on rhouden van contact t het plv. Hoofd c • •  ».�
die de u ervisi eeft over de S otie O leiding; 

2. De daze11jk e leidi.n€ v n dez sootie;
3" De lnemen aan het geven van instructie;
4" Het onderl1ouden van contact met de a.fd�li.ng hoofden en

and ren in de e. v.n. in verban met het genoemde onder 
punt 2 en tevens ter verdi ing n verb_redi g va.n de 
,cu.rsu · "tof; . 

s. Eet o.nderh •uden van cont et met de leidiag va_ verbindin
gen die cursu�sen ontvan;eA;

6. Het op de hoogte blijven van lle belangrijke �iteratuur
n c.v.n.-ervaringen o veilighe"dsgebiéd, voorzover dit

voor de i.n� truetie oocllg 1a;
1. De tadering van ours s to:f ter uitbreiding of revisie; 
a�· H t beatud ren van nie e ogelijkheden. 

Taak KO 2. 
. 

1" Het vervangen van Hoofd KO, 1nd ·en deze uf ve•,;ig is; 
2. -Deelnemen aan ·h ·t geven van. in.S-truet.ie;
3" liet clasc,ificeren va.n alle ·eve.ns die de cure· sstot

kunnen verdiepen en v rbre<l n; 
4. Htt as i teren van Hoofd ID hi;) de tli tvoering v n diens

'taälc, voorzover ·het. � ond rw r11en betreft ie ge.noemd
tijn onder de punt n 4, 6� 7 ene�

;gaák KO l· 

1-. !lee lnem n a. ... n het geven van inst,:--uctie en wel speciaal 
voor�over deze instructie de utt�oering, de bespreking 
en de voorbereidi:ng van de: praktische oe.i.en1ng .Il betreft, 
alsmede de theorie dia ten grondslag ligt a n  de onder
werrA3n lke ook praktisch beoefend. worden; 

2. liet aanleggen en ong. rhouden vo.n een toonko. r van sa
botage- en verbindings ·ddel-n;

3. :. t onder:�oeke..n van in;;i:t-ruc iefilm- ogelijkhe-den en in
dien deze films in de toe!co st inderdaad voor ons doel
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gebruikt zouden kunnen ·10rd� , het verriahten van de • rk
zc.amheden uie hte�uit voortvloeien; 

4. Hei. assisteren van Hoofd ltO en Y..O 2 bij de aityoerine van
hetgeen genoemd 1s o.ader de punten 4, 6, 7 en s.

1. Het verrichten van de a inistratieve rkzaa.mhed n voor
de sectie, oals het bijhoctden van de cursisten-admini•
.:>tra.tie, vertealwerkt het . ken Vd.o u.ittr ksels en schema•s,.
het classifioerent h t voor eraiden van praktische oefeni.n
genf d cor .. ·es_pono.eutie-,:rerkza.timhed.en, enz.

2 �et deelnemen aan de praktische oefeningen. 

11 Juni 1949 • 
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Aan: plv.Hoord B.V.D. 
Van: lloof'd K.O. 

Hierbij breng ik het volgende onder Uw aandacht: 

VERTROUV/ELIJK 

Door de sectie K.o., bestaande uit Vier personeelsleden (drie instrue� 
teurs en een secretaresse) wordt een kamer ,;,ebl'uikt van 4 bij 4 meter. 
In dit kleine vertrek werken n 9.- tot 16.- uur drie mensen en van 
16.- tot 17 .30 uur vie1· mensen. ···(Er is nooit meer dan Mn instructeur 
tegelijk-bez1g4. aast deze vier mensen zijn in dit vertrek aanwezig 
1 bureau, 2 t

1
atels, 1 typetafel en 2 staande kasten� 
.....i:. ,A....,î ..... .._,· 

Dit wordt een onmogelijke situatie om d� volgende redenen: 
Ieder van de drie instructeurs heeft een serie onderwerpen die bestudeerd 
en vastgelegd moéten worden. De basis voor al deze onderwerpen is 
weliswaar gelegd, maar we kunnen niet blijven staan. Het onderwerp 
moet meegroeien met de praktijk. Dit eist concentratie en dit geldt 
vooral bij hot bestuderen van nieuwe onderwerpen. (Bij de laatste 
reorganisatie i.v.m. het -uitvallen van de heel' v .d .Pol hebben al 
de instructeurs een aantal onderwerpen van ondergetekende toebedeeld 
gekregen, omdat deze de gehele stoi" van de heer v,d.Pol moest over
nemen.} Bovendien eist elke les enige voorbereiding, hetgeen thans, 
gelet op het bovenstaande (nieuwe onderwerpen), in nog veel sterk�re 
mate geldt. 

Thans is het de gehele dag een aaneenscha�eling "IBn kleine inci
denten die een bohoorlijke concentratie onmogelijk maken. 
Praktische de gehele dag staat een schrijfmachine te ratelen op een 
gemiddelde afstand van circa 1 meter van al de instructeurs. Indien de 
telefoon gaat (hetgeen vanzelfsprekend vele malen per dag geschiedt) 
en het gesprek niet voo!' ondergetekende is bestemd, dan z.ijn er ver
schillende verrichtingen nodig, voordat de g.eadresseerde het gesprek kan 
ontvangen. Bovendien wordt iedereen in een dergelijk klein vertrek 
door dit gesprek gestoord. 

De opbergmogelijkheden zijn zo gering, dat het bureau van onderge
tekende hiervoor ook gebruikt moet worden. Toegang tot dit bureau door 
de anderen betekent weer een enorm geschuif. Deze geringe opbergmo� 
gelijkheden scheppen nog een ander bezwaar. Het vele cursusmateriaal 
dat in gebruik ia, is gedeeltelijk àéders in het gebouw opgeslagen. 
Dit betekent een storend heen en weer geloop. Wàllneer iets nodig is • 

. Wanneer iemnd zijn stoel achteruit schuift, zit hij of togen een 
kast öf tegen een ander aan. Wanneer iemand de kamer moet verlaten, 
werkt dit al storend. Dit geldt in dubbele mate, waweer men J,ij de 
kapstok moet zijn. De lucht die na een uur werken in dit vertrek 
hangt is bijzonder onaangenaam en verschaft verschillende van ons 
vaak hoofdpijn. 

Indien er geen oplossing zou zijn, zou ondergetekende zich niet tot 
U wenden. J.:aar omdut er wel een oplossing is, verzoekt hij Uw mede
werking om deze te helpen bevorderen. 

Een afdoende oplossing is er niet vanwege het grote gebrek aan 
plaatsruimte. 
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2- VER'l'ROtn'JEL!J'K 

Een gedeeltelijke oplossing -die t.o.v. de huidige situatie bijna 
als een gehele oplossing te beschouwen is- is de volgende. 
Heel K.O" in de kamer van de heer Crabbondam; de heer Crahbendam in 
de kamer n de heer van l.aere; deze in de kamer van K.o. 

Dit is al eens voorgesteld, ar er werd toen op hevige tegenwe-r
king gestuit. Als beztmren voerde men aan, dat 
1. de K.O.-instructeurs als regel op pad ren.. 
2. de aard van het bezoek aan de heer Crabbendam een grote mooie ka

mer noodzakelijk maakte.

Het eerste gaat niet meer op, omdat de concentratie van de cursussen
in Den Haag een situatie h1:3eft doen ontstaan., zoals hierboven omschre
ven. 

Wat het tweode punt betreft; het gros van het bezoek aan de heer 
Crabbendem kan om repres�ntatieve redenen even goed ontvangen wol.'den 
in de huidige kamer van de heer van Laere. ( envoud siert ook eén 
dienst). Mocht dit in een uitzonderingsgeval niet·mogelijk zijn. dat 
staat toch altijd nog do spreekkamer van de heer Einthoven ter iJo
sehikking� die ook niet de gehele dag bezet is. 

l7 Februari 1950 



Aan: plv.Hoof.d B.V.D. 
Van: Hoofd KO 

De behoefte aan een vrouwelijke administratieve kracht doet zich de 
laatste tijd steeds sterker gevoelen. 

Mej.v.d.Beide heeft al haar tijd nodig voor de routine werkzaanheden 
en komt aan allerlei ander noodzakelijk werk niet toe. 

Bovenstaande 1s niet naar voren gebracht bi.J de begrotingsopgave 
voor 1950, omdat in principe reeds was overeengekomen dat met ingang 
van 1 Maart '50 een halve kracht voor K.O. zou vrijkomen. Vanwege 
zeer drukke werkzaamheden bij de afdeling B kon dit geen doorgang 
vinden. 

Het hieronder gestelde geeft een be&ld wn de aàtninistmtieve werk
zaam.heden bij K.o.: 
1� Administratie t.o.v. cursisten. 

In de eerste helft van dit jaar Worden 200 cursisten bewerkt. 
Al deze cursisten eisen een administratieve verzorging bestaande uit; 
a. administreren personalia (kaartsystemen en nagaan in ACD)
Î• administratie t.o.v. geheimhoudingsverklaringen
�- administratie t.o.v. cu$ussto:f' (eursusstof is verdeeld over een

dertigtal verschillende stencils, ten aanzien waarvan vastge-
legd moet worden voor •ie ze best€lJl'ld zijn, hoe lang ze uitblijven, 
enz.) 

!• correspondentie met etrekking tot cursisten 
. .2,. 88.lllenstellen van ro;Osters van lesuren 
!.• administratie t.o.v. practische oefeningen ( voorbereiding op papier) 
E.• administratie t .o-.v. dossiers van cursussen en cursisten. 

2. Administratie t.o.v. eursusstot.
ZOt'Js reeds opgemat-kt • is de gehele cursusstof verdeeld over een der-
t igtal verschil1.ende stencils. Deze stencils moeten vervaardigd wor
den, hetgeen g�chiedt in aantallen van-!__ 200. De inhoud ven deze
steneils groeit mee met de uitbréiding van K.O. kennis, zodat zij
regelmatig aaneevuld moet worden, ·wat zeer veel werk met zich meebrengt,
ook op administratief gebied.

3. Administratie t.o.v. methodiek a:l'chiet.
Om op de lî.oogte te blijven van al hetgeen kan dienen ter verbreding
en verdieping van de eu:rsusstof' wordt door K.O. eontact onderhouden
met B.v_n •• ambtenaren die de _praktijk kunner:.t beoordelen. Tevens wordt
regellllatig pers en li tt.eratuur geraadpleegd. De aldus verkregen we
tensch�p moet systematisch vastgelegd worden in het zgn. methodiek
archief. Dit methodiek archief' moet dus beechouwd worden als een di
recte bron voor K.O. en is als zodanig een noodzakelijk element in de
ont�ikkeling van K.O.
Défadministrat18Ve werkzaamheden met betr�kking tot dit methodiek ar-
e�ief zijn zeer tijdrovend.

Momenteel is de situatie zo, dat ej.v.d.Heide aan hetgeen genoenli is
o�er 3 helemaal niet meer toekomt en t.o.v. hetgeen genoemd is onder l
en 2 een flinke achterstand heeft.

Een eventueel nieuw aan te trekken kracht zou dus l�ej.v.d.Heide moeten 
assisteren door een deel w.n de werkzaanheden genoemd onder 1 en 2 over 
te nemen. waardoor :Mej..v.d.Heide meer vrijkomt voor het bijwerken ven_ 
het methodiek archief en wel speciaal het moeilijke gedeelte omTattende 
het vertaalwerk. 

6. Maart 1950
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Bij lage ...:tz: 

Aan: pl V. Hoofd BVD 
Van: Hoofd K.o. VERTROU'fELIJK 

Naar aanleiding van Uw verzoek tot opgave vo.n hetgeen K.o.

zou wensen voor een behoorlijke uitvoering van zijn taak, in
dien de daartoe benodigde middelen aanwezig zouden zijn, breng 
ik het volgende onder Uw aandacht: 

Als uitgangspunt voor deze opgave moet gesteld worden, dat de 
taak van K.o. (overeenkomstig instl.'Uetie) twv.eledig is: 
1. Bestudering van alle onderwerpen die voor een binnenlandse

veilie.heidsdienst van belang zijn.
2. Cursus geven aan personeel van de B.V.D. en verbindingen be

·treffende de onder 1 genoemde onderwerpen •

Deze taak kan met de huidige middelen niet op ideale wijze uit
gevoerd worden. Hieronder volgen dan een a antal wensen die bij ver
vulling een ideale toestand zeer nabij zouden kóinen. Hierbij zal 
onderscheid gemaakt worden tussen personeel enmmaterieel. 

!• Personeel . 

1) Instructie.
Eomenteel bestaat K.o. uit 3 vaste instructeurs en een admini
stxatieve kracht. Deze instructeurs hebben gemiddeld 3 lesuren
per dag per man. De resterende tijd wordt gebruikt voor studie,
voorbereiding van de lessen, correctiewerk en allerlei andere
werkzaam.heden voortvloeiende uit de cursussen.
In de huidige situatie wordt aan verschillend personeel verschil
lende cursussen gegeven. Deze cursussen laten zich, wat de duur
betreft, in drie categorieën verdelen:
a. cursussen van ongeveer 40 dagen verdeeld over een jaar.
b. cursussen van ongeveer 10 dagen achter elkaar or in de tijd van

enkele maanden • 
e. cursussen van enkele uren.

De laatste tviee categoriel!n behoeven geen veranderingen, ma.ar
wel de eerste. 

Deze cursussen betreffen mensen die een volledige dagtaak heb
ben i� dit werk en t elkens met verschillende zijden ven dit werk 
in aanraking komen. (B.V.D. - Politie - !tarechaussee - beveili
gingspersoneel} 

De splitsing die gemaakt is tussen hoger en lager personeel 
voldoet in de praktijk. Indien dit personeel werkelijk een dege
lijke basis voor zijn werk zou moeten ontvangen. dan zou de cur
slhs voor hoger personeel ongeveer een jaar en de cursus voor lager 
personeel ongeveer een half jaar moeten.duren. Deze uitbreiding 
houdt niet in dat allerlei nieuwe onderwerpen zouden behandeld 
worden, mr1sr dat äe onderwerpen die thans reeds besproken worden 
intensiever behandeld zouden moeten worden door verdieping, meer 
herhaling, het maken van opstellen, het laten lezen van boeken e.d. 
met bespreking, enz. enz. 

Het bovenstaande zou tevens moeten inhouden, dat eon dergelijke 
cursus voorafpat aan het werk dat de betrokkene zal gaan doen. 
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VER'l'BOUWEL:UK 

�·q. Op het ogenblik lopen de cursussen hierboven genoemd Ollli:.-.rt&,, 
� dat de instructeurs ieder ongeveer 3 uur per dag les
geven en het ter beschikking sta ande leslokaal doorlopend in ge
bruik is. 

Indien het hierboven gestelde doorgang zou vinden, zouden dus per 
jaar drie grote cursussen worden gegeven, waarvoor in ieder geval 
2 lokalen nodig zouden zijn. Dit zou dus ook verdubbeling van in
structiepersoneel betekenen, indien althans het aantal lesuren van 
3 uur per dag per instructeur gehandhaafd zou blijven. 

Per jaar is voor een cursist, zowel van het hoger als van het la
ger personeel,een week aanvullingscursus geen overbodige lUJte. 
Het aantal cursisten dat hiervoor in 8.8.bJ'erking komt, bedraagt 
thans ongeveer 400, maar dit zou bij de voorgestelde regeling elk 
jalll' met ongeveer 75 toenemen (�middelde klas ongeveer 25; 
1 hoger personeel van 25, 2 lager personeel van 25). 
Het huidige aantal n 400 1s 40 i van het totaal wn 1000 {geschat
te cijfers) op dit gebied werkzame personen. Aannemende dat bij een 
ideale toestand het totaal asntal mensen werkzaam op dit gebied 
verdubbeld zou worden, dan zou dit aantal dus 2000 zijn; 40 1' van 
2000 is 800. 800 mensen zouden den op de duur in een jaar een aan
vullingscursus van een week moeten hebben. Dit zou een vermeerdering 
betekenen van Ol)geveer 3 lesuren per week per instructeur (bij 
eenaantal van 6). Twee lokalen zouden dan niet meer toereikedd 
zijn; dit aantal zou met èên uitgebreid dienen te worden. 

Bij de instructeurs die i.v.m. het bovenstaande aangetrokken 
zouden moeten worden, zou er een moeten zijn die de juridische kant 

- van liet werk kan behandelen. •tet zou voor het plv.Hoofd :BVD wel
een onmogelijkheid ·1orden bij de voorgestelde uitbreiding, die
vanzelfsprekend alle onderwerpen zou betreffen, zijn bijdrage te
continueren.

los ven de hierboven genoemde inst:ructeurs zou de behoefte ont
staan aan een assistent-instructeur voor de pract1sche oefeningen,
die de twee dan aanwezige instructeurs op dit gebied behulpzaam zou
moe-teen zijn bij alle mogelijke werkzaruoheè!en die voortvloeien uit
dergelijke oefeningen •

Een vraag die i.v.m. het bovenstaande rijst, is: ''Zal er elk jaar 
wel een eantal cursisten van ongevee7 75 zijn voor de drie grote 
cursussen?tt 

Het gemiddeld verloop in een dienst is ongeveer 5 %. 
Bij een ideale toestand hebben we het totaal aantal mensen werkzaam 
op dit gebied P.esteld op 2000. Van deze 2000 komt ongeveer 40 � in 
aanmerking voor een dergelijke cursus; 40 % van 2000 is 800; 5 % van 
800 is 40, dus iets meer dan de helft van 75. Van deze 800 zijn er 
echter nog maar ongeveer 400 opgeleid. Het zal dus vele jaren dûren, 
voordat het jaarlijks aantal minder dun '75 wordt. 

2) Methodiek archief
Het methodiek archief vervult een zeer belangrijke functie bij een
studie- en instructie-instituut; een functie die uitgaat boven de
aanduiding •.

liet bestuderen van onderwerpen die van belang zijn, eist: 
a. veel lezen.
b. voortdurende voeling met de praktijk.
c. het vermogen do verzamelde se evens in vergand te brengen.
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�- In verhouding tot het vele dat geken wordt.l is maar eon 
klein gedeelte van belang voor verdieping en verbreding van het 
-onderwerp. Dit nieuwe moet echter overgenomen en vaàr vertaald
worden. Daarna moet het geclassificeerd worden en opgeborgen in 
het methodiek archief op de plaats waar het behoort. 
�- De voeling met de praktijk omvat tot heden niet veel meer 
dan het periodiek bezoeken van de verschillende afdelingen om daar
te vragen naar zaken die voor K.O. van belang zijn i.v.m. zijn 
taak. Veel levert dit echter niet op.

Bovendien worden de geschriften door K.o. opgesteld MD de <les
kundigen voorgelegd met verzoek om critiek. Het resultaat komt, 
voorzover van belang. in het methodiek archief.

Ideaal is dit alles niet. 
De ideale oplossing is tevens een oplossing die rechtstreeks ten 
goede komt aan alle afdelingen: 

{ Bij elke operationele afdeling een man die naast zijn normale/i functie een studietaak heeft. Rat is heel goed mogelijk dat in de

1 praktijk blijkt, aat dit een volledige dagtaak moet zijn. 
De studietaak houdt dus onmiddellijk verband met het werk van de 
afdeling. Bij een afdeling die zich bezig houdt met contra-spioa-
nage zou de bovenbedoelde functionaris zich dus uit de verzamelde 
gegevens een beeld moeten trachten te vormen van de methoden van 
de tegenstander, van het etticiente van deze methoden. van de wij
ze waarop de tegenstander zijn werk beveiligt, van de oontra
spionnage die i.v.m. mogelijkheden en omstandigheden de meeste 
kans op succes biedt, enz. 

De resultaten zouden, behalve voor de afdeling zelf, tevens grO
te betekenis hebben voor K.O. Immers hierdoor zou het volledig 
mogelijk , orden "bij" te blijven, terwijl een vooruitgang in we
tenschappelijke zin bevorderd zou worden. De functie van het me
thodiek archief is duidelijk; dit zou de resultaten, hierboven be
doeld, in zich opnemen. 
Ad c. Degenen die een onderwerp bestuderen, komen vuak tot eigen 
gëëiächten, conclusies, enz. die van nut zijn. Deze dienen te wor
den vastgelegd. en opge11omen in het methodiek archief. 

Thans kan aan het methodiek archief niet voldoende aandacht 
besteed worden wegens gebrek aan tijd wat betr�t de uitvoering 
van de administratieve werkzeamheden hieraan verbonden. 

Indien 6 instructeurs regelmotig het methodiek archief voeden, 
met inachtneming van het hierboven onder b gestelde, zouden twee 
krachten zeker een volledige dagtaak vinden in de administratieve 
werkzaamheden i.v.m. het methodiek archief. 

3) Administratie. 
Een ontwikkeling na.ar ideale toestanden zou het aantal per tJaar te
verwerken cursisten vermindereh, waarvan dus ook een vermindering 
van administratief werk het gevolg zou moeten zijn. Deze verminde
ring wordt echter weer opgeheven door: 
Het bij)iouden van een bibliotheek (komt hieronder ter sprake),
terv1ijl uitbreiding van personeel altijd een vermeerdering vnn ad
ministratief werk met zicb meebrengt.
:t,ret bbn administratieve kracht zou dus kunnen worden volstaan.

ll• r:aterieel 

1) loealiteiten.
Zoals uit het boverwtae.nde blijkt, zijn bij een ideale toestand
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di-ie klaslokalen onmisbaar. Hierbij is dan verder nodig een toon
kamer voor teèhnische hulpmiddelen en een kamer voor bijzondere 
oefeningen (beveiliging, fouilleren, verhoren, enz.) 
Tan slotte een driötal werkkamers voor het personeel van K.O. 

2) Film
'iëiïf'ilmprojector, alsmede een serie goede films, kunnen bij een
goed opleidingsinstituut niet �emist worden.

3) Bibliotheek·
Noodzakelijk voor een studie- en opleidingsinstituut is een bi
bliotheek. Eet is bijzonder moeilijk de omvane van een biblio
theek voor een dergelijk doel aan te geven. Hoe uitgebreider,
hoe beter immers. Binnen de grenzen der mogelijkheden lijkt me
het volgende:
Er zijn ongeveer 30 onderwerpen die de belangstelling hebben van
i:.o.; 10 goede boeken over olk onderv1erp is niet te veel; 5 exem
plaren van elk naakt een totaal van 1500 boeken.

Recanitulatie. 

Personeel. 
Ideaal: 6 vaste instructeurs - 1 assistent instructeur voor p;rac
tische oefeningen - 2 krachten voor methodiek archief - l kracht 
voor administratieve werkzaamhedeno 
Huidige situatie: 3 vaste instructeurs - 1 administratieve kracht.

l:aterieel. 
Ideaal: 4 klaslokalen - 3 werkkamers voor personeel K.O. -

toonkamer - filmprojector met films - eigen bibliotheek. 
! omenteel: l klaslokaal - 2 1,verklre.mert Jes voor personeel -

l t oonkamert je.

Opmerkin,q:en 
Bij het bovenstaande is geen rekening gehouden met eventuele cot,rdi
ne.tie t _.o"v. andere inlichtingen- en veiligbetdsdiensten in Nederland. 
Een ideale toestand bij een gecol:Jrdineerde opleiding van al deze 
diensten zou, afgezien van de specifiek militire zijde en het spe
cifi�ke inlichtingenwerk t.o.v. het buitenland� ongeveer op hetzelfde 
heerkomen als hetgeen in dit rapport is aangegeven. 

In verband met het 'hovenstaande zij bier nog opgemerkt, dat conr
dinat�e in de zin als hierboven bedoeld al enigszins verkregen is
dooi� het bezoelcon van de B.V.D.-cursussen door personeel van de vei
ligheidsdiensten van tand-, Zee- en luchtmacht. 

Ret aantal is momenteel ongeveer 20 per jaar, maar het laat zich 
aanzien dat dit da volgende jaren zal teruglopen. In dit rapport 
is met dit aantal geen rekening gehouden, omdat het van een zodanige 
omvang is dat het zonder veel moei te in de B. V .D.-cursusse_n inge
past kan worden. 

17 April 1950 
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Aan: lioofd B. v.n.

Van: Hoofd r:. o.

tlij de instelling van de cursussen die gegeven zouden wo:rden. 
aan personeel van B-.v.n. en politieverbindingen werd het nodig 
geoordeeld in het cursusprogramma. op te nemen de behandeling van 
wetten en voorschriften die van belang zijn voor een binnen-
landse veiligheidsdienst en zijn verbindingen. 

Dit onderdeel zou verzorgd wo�en door de heer H.e.zenberg en 
door ondergetekende zijn toen enkele suggesties gedaan met be
trekking tot de te behandelen cursusstof• 

Een medefactor bij de beslissing om dit onderdeel in de eur
sussen op te nemen, was de overweging dat daardoor gemakkelijker 
een vergelijking gemaakt zou kunnen worden met het politie-
diploma met aantekening, welk diploma in dia tijd gelijkgesteld 
werd met hot veiligheidsdienstdiplomi. Bij de aanvang van de 
B• v"D.-cursussen werd de gelijk:Waardigheid van deze twee diplo-. 
ma•s in politiekringen nog al eens in twijfel getrokken• Na een 
driejarige praktijk is deze twijfel thans vrijwel overal ver
dwenen. 

De hierboven door mij gedane suggesties zijn slechts gedeelte
lijkt e.n dan nog vaak in andere zin als door mij bedoeld,- gerea
liseerd• Het resultaat was een 20-tal le.suren per cursus, omvat
tem e de volgende omerwe:rpen: 

l• iet Recht Vereniging en Vergadering. 
2. Wetboek van Strafrecht.
3- i'Totboek van ?!ilitair strafrecht•
4• Vreemlelingencirculaire P.
5. Wet Staat van Oorlog en Beleg.

Deze ondeiwe-rpen worden behandeld in het kader van een cursus
voor personeel van een inlichtingen- en veiligheidsdienst.™ 
zal dus het accent moeten liggen en in ieder geval zal telkens 
het verband aangetoond moeten worden. Dit nu geschiedde op de eursus
s-en niet of in onv-oldoende nate; bovendien werden sOIIDnige onder
werpen veel te uitgebreid behandeld met het oog op het doel 
waarvoor ze werden behandeld, 

Wet Recht Verenieipg en VergaderiES• 
Hieraan werden ongeiteer 7 lesuren besteed1 hetgeen m. i• veel 

te veel was. �et 1 of 2 lesuren zou kunnen wo:rden volstaan. Een
historische beschouwing over de totstandkoming van de wet en o.ver 
de t'lijzigingen die de verschillende artikelen in de loop dar 
tijden hebben ondergaan, is heel interessant maar is in het kader 
van deze cursussen verlies van tijd, die we nuttiger aan andere 
onderwerpen kunnen besteden. 

Wetboek 'f8ll Strafrecht en Wetboek 'taD. MilitaiT Strafrecht.
De behandeling hiervan nam ongeveer 10 lesuren in beslag. Dit 

aantal is waarschijnlijk niet te veel, mits de behandeling zich 
concentreert op de onmidde11ijk van belang zijnde artikelen, zo,-
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die de B• v.n. in zijn volle omvang kan overzien en die vol
doende ti jd krijgt toegewezen om zich ook aan zijn cursus• 
taak te wijden• Dit lijkt theoretisch v rij gemakkelijk uit
voerbaar; in de praktijk blijkt dat het moeilijk is de juiste 
man te vinden. terwijl er haast altijd moeilijkheden voort
vloeien uit het hebben van eon neven.taak die weinig te ri11� 
ken heeft met de hoofdtaak, maor toch tijd en moeite kost. 

�e volgende oplossing lijkt mij het ideaal het meest nabij-
kanen: 
Iemand aanwijzen (ie�d uit de dienst of ie11V:1nd die daarvoor 
speciaal a eetrokken wordt) ie een cu.rsusta.ak kl'ijgt in de 
zin als hiervoor bedoeld en te-vens eon taak die verband houdt 
met de praktijk van de door hem behandelde star. 

8 Juni 1950 
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als bijvoorbeeld ae artikeien die betrekking hebben op do misdrijven 
tegen de veiligheid van de Staat. Om U een beell te geven van de ar
tikelen die worden behandeld, g aat hierbij een stencil v1aarin ze 
zijn opgenomen. 

De hiervoor genoemde bezwaren zijn ter kennis gebracht n de 
heer Hazenbarg, terwijl tevens verzocht werd in de CUl'sussen boven
dien op te nemen de volgende ondeiwerpen: 

a) De artikelen uit het Ambtenarenreglement en het Arbeidsovereen
komstenbesluit die betrekking hebben op de geheimhoudingsplicht•

b) Wettelijke bepalingen -t. aoV• vrell!ldelingen.
c) Verantvioo:rdelijkheden en bevoegdheden van overheidsorganen

t,a,v, openbare or�e, l"U.$t en veiligheid,
d) Van belang zjjnde artikelen uit diverse wetten

( Telegraaf- en Tel8i'oonv1et. Post et e• a. )

De praktijk bleef echter zoals zij was en door het vert'l'ek van de
heer Hazenberg is een gunstige situatie ontstaan om niell'\'1e wegen in 
te slaan in de zin zoals hierbmven bedoeld• 

De heer Razenberg kende te weinig net ·1erk van een binnenlandse 
veiligheidsdienst om in zijn cursusonderdeel het noodzakelijke ver
band te leggen" 

We zullen dus thAns moeten zoeken naar een qplossing die tegemoet 
komt aan de bezwaren hiervoor genoemd. Veraehillcnde oplossingen zijn 
denkbaar: 

l) De cursusstof' van de heer Hazenberg door ê!ln van de andere in•
structeurs laten behandelen•
Dit is moeilijk uitvoerbaar. Wanneer het gedaan wordt, moet het
goed worden gedaan en in de zin van de door mij gedane suggesties•
Dit vereist wel en ige voorbereiding♦ Ondergetekende beeft eerst
kort geleden de stof' ven de heer V• d. :Pol volledig overgenomen en
het is ham vanwege allerlei andere werkzaamheden i• V• m. de cursus
voorlopig niet mogelijk dit onderdeel er bij te nan�n• De thans
door mij behandelde stof leent zieh slecht• om gedelegeerd te
wordena zodat ook daarin geen oplossing ligt" Ook voor de heren
Visser en Bos gelden deze bezwaren, afgozien nog van tactische
overwegingen die zich hiertegen verzotten.

2) De cursusstof verdelen over de drie instructeurs,
Dit zou, indien geen andere oplossing mogelijk is, te overwegen
zijn, omdat de belasting dan verdeeld wordt oveT drie personen,
terwijl de tactische bezwaren ondarvangen zouden kwmen worden
door een bepaalde verdeling van de stof. Een bezv1aar is dat hierdoor
de noodzakelijke eenheid van behandeling t• O•V• deze ondervrnrpen.
die toch tezamen min of meer èbn geheel vormen, enigsz�ns in het
gedrang komt,

3) Een nieuwe kracht aantrekken (van buiten de dienst}.
Dit zou een oplossing zijn, met de volgende bezw-:>-ren echter:
a. kost geld•
bo het duurt zeker een half jaar, voordat we iets aan hem hebben

{moet oerst voll.edig op de h<'ogte zijn van ons werk)• 
c. in de huidige o_pzet van de cursussen verschaft dit onderdeel

maar een gedeeltelijke dagtaak,
4. Iemand uit de dienst, die dit doet naast zijn gewone werk•

Ook deze opbssing heeft haar voor en tegen• Het moet iemand zijn
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Aan: KO2,3 en Secr, 
Van, Hoofd K. 0, 

In verband met gewijzigde omstandigheden zijn mijn richt
lijnen van 20 en 29 April 1949 komen te vervallen, 

Hoofd BVD heeft een uitbreiding van K,O,-personeel goed
gekeurd, welke in de eerste plaats bedoeld is om de uitbrei
ding van de gehele dienst uit opleidingsoogpunt te kunnen 
opvange�, Hiertoe zullen KO2 en KO3 ieder de beschikking 
krijgen over een assistemt, die in de toekomst de helft 
van hun taak zal moeten overnemen, Secr, K,O, zal de be
schikking krijgen over een assistente om de adminisilatieve 
achterstand in te halen en voortaan bij te blijven, 

Wanneer voortaan nieuw personeel in dienst treedt, dan 
geldt evenals voorheen dat zo spoedig mogelijk dat perso
neel op een cursus moet worden ge_laatst, 

Ten aanzien van dit personeel zullen thans, in afwijking 
van de oude regeling, twee groepen onderscheiden worden: 
I, Een groep die gevormd wordt door al degenen die in deze 

· dienst behoren tot het hogere of middelbare personeel,
De cursus aen deze groep draagt �n voorlopig kmrakter,
omdat in de toekomst een uitgebreide cursus zal worden ge
geven,

II Een groep die gevormd wordt door de�enen die behoren tot 

1) 
2) 
3) 

1) 
2) 

het lagere perponeel, Dit personeel zal regelmatig een her
halingscursus moeten volgen, waarin t,a,v, het onderwerp 
"beveiliging'i' de punt jes telkens op de i moeten worden gezet, 

Het programma voor groep 
Algemeen, KO 1 3 uur 
Beveiliging KO2 3 uur 
Inlichtingenwerk KO3 1 

KO2 1 

Het programma voor groep 
Algemeen KO2 1 uur 
Beveiliging KO3 4 uur 

I is als volgt vastgesteld: 

uur ( iddelen ter verkrijging van inlichtingen0 
uur (Bewerking van verzamelde gegevens) 

II: 

Het is vanzelfsprekend niet mogelijk, dat elk nieuw lid van het 
personeel onmiddellijk na indiensttreding op een cursus wordt ge
plaatst, Met ingang van 15 Augustus a.s. zal om de 14 dagen een 
cursus voor de categorie bedoeld in groep II een aanvang nemen, 
Secr, KO zorgt telkens .voor de benodigde stencils, die uitgereikt 
worden bij het begin en ingeleverd bij het einde van de cursus, 
Stencils voor groep I: Overzicht Inl,- en veiligh,diensten in Ned, 

Deel I en II (Algemeen en Inleiding) 
Deel "lnI Beveiliging 
Deel XI 1!.iddelen ter verkrijging van inl, 
Deel XVIII Bewerking van verzamelde gegevens 
Deel XX:II Extreme en enkele andere groeperingen 

in Ned, 
Groep II ontvangt geen stencils, 

5 Augustus 1950 
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Aan Hoofd A.I.D. 
Van Hoofd K.O. 

Nr. KOX 91b55

Betreffende: Voor KO benodigde ruimte. 

In verband met de uitbreiding van de B.V.D. en de daardoor op til 
zijrl.de verhuizingen,meen ik er goed aan te doen een opgave te ver-
strekken van de door KO benodigde ruimte. 
Per 1 Oct. a.s. zal het personeel van KO in totaal 7 personen om
vatten en rel 5 instructeurs en 2 adiiJ.inistrat:ia-e krachten. 
Jïom.enteel staru1 ter beschikking: 
a. 1 leslokaal, Wé'l.arin door de aangeschafte speciale stoelen thans

ongeveer 30 personen kunnen verblijven.
b. 1 werkkamer voor 2 personen.
Co 1 zolderkamer die wegens slechte luchtverversing( ondanks de

aangebrachte -..rerbetering) eigenlijk ongeichikt i"S,maar gebruikt
wordt als werkkamer voor 2 personen.

d. 1 toonkamertje •
Nodig zijn:
a. 2 leslokalen ( de toevoeging V8.n ipstructeurs arui KO zal moeten

leiden diot verdubbeling van de ca,,paciteit).
b. Enkele werkvertrekken voor het :p,ersoneel van KO (vm.c1.rvan 1 ge bruikt

kan wo��den om. cursisten en a.nd(}'.ren te woord te staan).
c. 1 toonkamer,tevens bibliotheek en opslagruimte voor cursusstof

en andere cursusbenodigdheden.

3ovenstaa.nde eisen zjjn voor eèn opleidingsinstituut bescheiden te 
noemen;met minder zou het moeilijk worden te functioneren overeen
lcomstig de ongele�de taak" 

29 Augustus 1950

�
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ban: Tioofd Afd• A.z. 
Van: Hoofd K.o. 

Mr.: 94688 
Betr.: TTitlreiding personeel VERTROU. "ELIJK 

Ingevolge Ut'l verzoek volgt hieronder een motivering ven de 
uitbreiding van hot aantal instructeurs van drie tot vijf. 
Ter alt".emene oriëntering g�•o.t hierbij ols bijlage I de in
structie voor L.o.

Do voor 1951 gevraagde uitbroidin(" hondt verband met de ver
meerdcrit.p van de werkzacfheden in 1951• Deze vermeerdering, die 
oni;revoor neor.:omt op· een verdu'b heling, v,ord t ve:roorzeakt door: 

vergrotin� van het aantal cursisten, 
intensiverin� van do oploiè·n�, 
herhaling. 

Een overzicht ven de in 1951 te even curnussen levert on�eveer 
hot volgende beeld op: 

1. Jaarcurs11sson aPn hoger ersoneel.
�icrac,n zullen ongeveer 50 c l""istfm deelnemen, verdeeld over
twee groepen, die elk orgeve�r 175 uren es krijgen, in totaal
dus ongeveer 350 uren.

2. Jlclarcursussen aan lager personeel.
Hieraan zullen ongeveer 125 cursisten deelnemen, verneeld over
5 groepen, die elk or.geveer 250 uren les krijgen, in totaal
dus ongeveer 1250 uren.

3. 14-dao�se cursussen aan personeel vo11 verbindingen•
Iîicr""an zullen ongeveer 60 personen dcolnement verdeeld over
twee groepen, die elk onf•eveer 50 nren les };:rijgen; in tote:.o.1
dus ongeveer 100 uren.

4. Gecomprimeerde cursussen voor P0 V,D.-personoel0 

Als voorbereiding tot 11n ta:i;.. en in a wnchtinr; ven een uitge
breide cnrsus .:: 1s bed, eld onder 1 en 2• Deze rorden elke maand
rehouden, onr:eccht het ::;cntal c rsisten• ermcer de voc::-nti
r:nanden Juli en Au€'listus worden uit�eschakeld, komt dit dus neer
op een aantr .... l van 10 cursussen die one: veer 25 uur per cursus
in boslne zullen nemen, hetgeen in totaal onr,eveer 250 uren is.

5. Cursussen aun bijzondere contacten.
Indien hot ·mrtel contacten ,,.esteld wordt op onroveer 50 en
voor ieder contact '.'Jordt cerekend op 10 lesuren, dan levert dit
een totaal van onv,eveer 500 uren op ( en· contact moet ufzondor
li jl� bal-ter,deld · :01-den).

6. .leine cur"lusscn aan admiriistrntici' personeel•
Ttier�r r. , ,ordP-n er onpeveer 20 în oor j l' r {"Cf'even, ongeacht het
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aantal cursisten• De duur is ongeveer 5 uren; in totaal dus onge
veer 100 uren• (Hier geldt hetzelfde als voor de coterorie �enoerrd 
onder 4, dat niet te 1, ng geuacht kan "orden :met instructie aan 
nieuw personeel} • 

7. Ecrhelin� en uitbreiding.
2.,0 Executief personeel•

Ongeveer 300 rersonen komen in aanmerking voor een herhalings
en uitbreidinl!'scursus. Indien dit a&ntal verdeeld wordt over 
10 groepen en .voor elke groep wordt ongeveer 25 uur gerekena, 
dan vergt dit onderdeel ongeveer 250 uren. 

l- Administr3tief personeel•
Ongeveer 100 personen zullen hiervoor in aanmerking komen- Dit
aantal zel verdeeld worden over 10 groepen, die elk ongeveer
3 uren les krijgen; in totaul dus ongeveer 30 uren■ 

e. Examens.
Bij het aantel cursisten wa:..rrn ar ngenomen i·1ordt, dat zij in 1951
oan de exarLens zullen deelnemen ( 125), ver en deze exanens ongeveer
300 uren per jaar•

Een optelling van het aantal uren nodig voor al doze cursussen, 
�eeft een totaal n ongeveer 3130 uren• In de maanden Juli en Augus
tus v1ordt geen les gegeven, omdat in die maanden door de instructeurs 
hun verlo wordt opgenomen en ook de cursisten els regel in die tijd 
�et vacantio eaan. 

Bij een totaal aontal curs,1St'1eken van onreveer 40 on een totnal 
aantal lesuren ven ongeveer 3130 zal het lesuren-aantal per instruc
teur ongeveer 15 uren per week bedragen. Dit moet wel het r:aximur:1 
zijn, want do rest van de tijd is nodi� voor: 

E.• ijhouden van de cursusstof• 
Tiet inlichtingen- en veiligheidswerk is in �ederland nor-.een nieuw 
vak• Het moot van de grond af aan op�ebou 1d \';orden en hot eindpunt 
is nog 1"ng niet bereikt• Voortdurende hestuderi r, - n de litera
tuur, die t•O•V• verschillende cnûerdelen zeer uitrebreid is, ia 

. een noodzal·elijke arbeid die zeer veel tijd kost en vmarvoor ook
de avond Q'ebruikt wordt• De voortdurende voeling met de nrqktijk 
verpt ook menig uur. 

b. Voorbereiding van de lessen.
De verschillende groeperingen eisen het leg�en van verschillende
accenten, aerop de irstructeurs zich tolkcrs dienen te bezinnen,

!:,.• Corrigeerv1erk• 
De cursussen bedoeld onder 2 leiden op voor een diploma èat wette
lijk erkend is en gelijl-pesteld net oen best,;end politiediploma. 
In het kPder van deze cursussen ·orden verschillende schriftelijke 
proef';ver en gemaakt• 
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i!: A lerlei kleine werkzanntieaen voortvloeiende uit cursussen en

studie• 

Een belangrijke vraag die hier nog rijst, is: 
"Zullen de volgende jaren eeen vennindering van werh-zaamheden geven, 
onrlat op de duur het aantal cursisten toch moet af.nemen 'i" 

Dit is inderdaad zo, maar daartegenover staat dat do cursussen 
zich in de toekomst meer in de die_pte zullen moeten eaan ontvJikkelen. 
Dit geldt dan speciaal voor de cate�orie�n die hierboven genoemd 
zijn onder 1 en 2· IToe ondergetekende zich dit voorstelt, i;ordt 
omschreven in het voorstel aan n./B.V.D. dat 1s bijlap,e II hier
bij gaat. 

1'7 Octoher 1950 



• 

• 

A.an : H.A.I.D. 

Van: H.K.O. 

()/) 135/
----

Na.ar aanleiding van Uw verzoek om nadere motivering 
van onze aanvraag van een filmprojectie-apparaat het volgende: 

De film is een zeer belangrijk hulpmiddel bij het les
geven. Deze waarheid is zo algemeen bekend, dat hGt overbodig 
is hierover een nadere uiteenzetting te geven. 

Ook op ons terrein bestaan er verschillende goede films; 
enige hiervan zijn bij de leger-filmdienst v�krijgbaar, een tien• 
tal films op dit gebied worden door de .Amer·kanen aan ons geschon
ken en zijn onderweg, terwijl er bovendien plannen bestaan om zelf 
enige films te vervaardigen (o.a. bij de leger-filmdienst). 
Om deze films te ktmnen vertonen is het_nodig om zelf over een pro• 
jector te beschikken; het is om veiligheidsredenennml. niet moge
lijk om een projector bij anderen te lenen, omdat deze apparaten 
steeds beschikba..'lr worden gesteld met operateur (dienstplichtige 
militairen, burgeremployés e.a. waarvan de betrouwbaarheid niet 
vaststs�t en die overigens steeds isselen.) 

Beveiliging is nodig, omdat: 

a. Films vertoond worden welke gerubriceerd materiaal zijn.

b. Bij deze filmvertoningen mensen aanwezig zullen zijn die
beter niet in dit verba.rl.d met vreemden in aanraking kun
nen komen.

Tenslotte kan nog een motief van praktische aard naar 
voren worden gebracht, nml. het lenen van een apparatuur van 
anderen (leger-filmdien.6t, Marine Voorlichtingsdienst, Regerings
voorlichtingsdienst) i soms wel mogelijk, doch de beschikbaar
stelling kan slechts dan plaatsvinden, wanneer materiaal en.per
soneel hiervoo� vrij zijn. Dit gebeurt uit de aard der zaak op 
zeer onregelmatige tijdstippen, zodat vertoning van films welke 
op aan bepaalde tijd in het cursusprogram behoort plaats te vin• 
dan onmogelijk is 

Naast �e aanwendingsmogelijkheden welke er bestaan op 
cursus-terrein, kan dit appara-�t ook worden gebruikt voor het af� 
draaien van films welke in verband met operaties zijn opgenomen 
(K.B., B IX), terwijl het apparaat van tijd tot tijd ook zou kunnen 
worden gebrut voor het draaien van ontspanningsfilms voor het 
personeel (Commissie O. en 0.). Voor dit laatste zou eventueel huur 
gevorderd kitnnen worden. 

I 
N.B. Het is niet gewenst dat in de buitenwereld bekend raakt, dat 

w1· van Ámerikaanse zijde instructiefilms krijgen. 

18 October 1950. 

�-
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Aan: pl V• Hoof'd VERTROU\'cElIJK 
Van: Hoofd K.o. 

Taakverdelir:5 personeel K.o. na 1-11-1950

Het K0 0°-personeel omvat: 
1 Hoofd, tevens instructeur 
1 plv.Roofd, tevens instructeur 
3 instructeurs 

1 secretaresse 
1 assistente van secretaresse 

n.Ko

(H.lW 
{KO 2 
(KO 3 
(KO 4 
(KO 5 
(secr. KO
(secr.2 KO

c.c.v.d-Heuvel) 
v.n. Visser)
J.I.J3os)
E-Bos)
J.J.Schamper}
G.T. V• d. Heide)
·.r.Ritsma)

· heeft ö e algemene leiding van instructie en studie en maakt sreciaal
studie van en geeft instructie over de volgende onderwerpon:

Inleiding tot de geheime oorlogvoering 
Pl.'opaganda 
Extremisme 
Russische veiligheidsdietl.Sten 

KO 2 
�angt R°KO ij diens afwezigheid, is speciaal belast met de lei
ding van de administratieve-, documentaire- en materieelzaken en 
h ert·a1s speciale onderv1erpen in de zin zoals hierboven bedoeld: 

Inlichtingenwerk van een binnenlandse veiligheidsdienst (behal-
Inlichtingenwerk-algemeen va Obsa:votie) 
BeveilirinrsrJerk van· een binnenlandse veiligheidsdienst. 
Insurrectie 

KO 3 

isspeciaal belast met de leiding van de pra.ktische oefeningen, ter
v1ijl de volgende onderwerpen voor hem object van studie en instruc

tie· zijn: 
Observatie 
Fouilleren en ondervr�gen uit binnenlandse vcilip,heidsdienst-
Sabotage oogpunt. 

filLi 
assisteert KO 3 

KO 5 
assisteert KO 2 met b etrekking tot de instructie 

Secr. KO
is belast met alle administratieve en docume:r:taire werkza'•mheden. 

Assistente van secretaresse 
is hetgeen haar naam aangeeft en vervangt de secretaresse bij haar 
afwezigheid. 

De bijlage geeft een meer gedetailleerde verdeling n de cursus
stof over de 5 instructeurs• 

2 november 1950 
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In verband met het voornemen van Hoofd B. v.n. om de heer Hub er 
het juridische gedeelte van de cursusstof te laten behandelen en 
zijn opdracht om na te gaan de omvang van deze taak en de mogelijk
heden om deze taak met Y • o. -werkzaamheden aan te vullen tot een 
volledige dagtaak, volgen hieronder d� daartoe nodige gegevens: 

De onderwerpen die door de heer Hazenberg werden behandeld, 
waren: 
a• Yiet op de vereniging en vergadering 
b· , et boek van Strafrecht 
c, '.'etboek van} ilitair ,c;trafrecht 
d• Vreemdelingencirculaire F 
e, Jet Staat van Oorlog en Beleg 
Aan dit onderdeel werden per cursus ongeveer 20 uren besteed. Een 
groot gedeelte van deze tijd ( nng. 7 uren) werd in beslag genomen 
door een bespreking van de Vîet op vereniging en vergadering. Hier
aan werd naar mijn mening te veel aandacht besteed, terwijl andere 
onderwerpen, wier behandeling veel belangrijker was, te summier of 
helemaal niet werden behandeld, 

Hieronder volgt een overzicht van hetgeen naar de mening van on
dergetekende in dit onderdeel van de cursus behandeld zou moeten wor
den voor een gehoor ten opzichte waarvan geen enkele beperking in 
acht genomen dient te worden: 
r. Een overzicht van hetgeen in de Nederlandse wetgeving is gere

geld met betrekking tot het inlichtingen- en veiligheids,verk of
t,o.v, zaken die verband houden met dit werk•

II, Het K.B. van 8 Aug. 1949, houdende nadere regelingen met betrek
king tot de organisatie, de werkWijze, de taak en de samenwer
king van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

III. De verhouding van het inlichtingen- en veiligheidswerk tot de
uitvoering van de Justitietaak,
Hierbij zou tevens opgenomen dienen te worden een uitwerking
van het principe, dat de E. v.n. generlei executieve bevoegd
heden heeft, terwijl het tevens goed zal zijn hierbij aan te ge
ven het aandeel van de B,V,D.-verbindingen (Politie en },:are
chaussee) in,,. strafvordering met betrekking tot delicten
tegen de veiligheid van de Staat.

IV• Het '.',etboek van Strafrecht en het '".'etboek van Eilitair Straf
recht, voorzover daarin artikelen voorkomen verband houdende 
met inlichtingenwerk, sabotage, ondermijnende propaganda en in
surrectie, 
Aan de volgende wetten zal aandacht besteed dienen te worden: 
1. ":et op de vereniging en vergadering
2� Wet op de grensbewaking
3• 1.'Jet op de weerkorpsen
4. Vuurwapenwet
5. Wapenwet
6. Vreemdelingenwet,
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De te verwachten wet houdende nad.ere voorzieningen met betrekking_ 
tot de bescherming van gegevens, waarvan de geheimhouding door 
het belang van de Staat wordt geboden, zal in de toekomst eveneens 
bij dit onderdeel behandeld moeten worden. Hetzelfde zou gelden 
voor een regeling ter uitvoering van art. 97 b van het Rijks
ambtenarenre�lement (zgn. Ambtenarenverbod). 

v. De verhouding van het inlichtingen- en veiligheidswerk tot de
handhaving van de openb re orde, rust en veiligheid•
In verband met dit onderwerp is het van belang iets te zeggen over
de \'1et ··staat van Oorlog en Beleg. Bil} dit onderdeel zal in de
toekomst eve'neens opgenomen dienen te word en de te verwachten
wet ter uitvoering van art• 196 der Grondwet (het in buitenge
wone omstandigheden doen overgaan van grondwettelijke bevoegdhe
den van organen van burgerlijk gezag t•O•V• de openbare orde en
de politie op andere organen van burgerlijk gezag)

VI• Hetgeen in de l:foderlandse wetgeving voorkomt met betrekking t9t 
de geheimhoudingsplicht. 

VII. Een aantal bijzondere wetten, voorzover daarin a rtikelen voor
komen voor een binnenlandse veiligheidsdienst van belang (Tele
graaf- en Telefoonwet, Postwet)

VIII• Enkele bijzondere voorschriften 
(Beveiligingsvoorschrift, Rubriceringsvoorschrift) 

Ruw geschat zal de behandeling van dit onderwerp in de zin zoals 
hierboven aangegeven ongeveer 50 uren in beslag nemen. 

_Het volgende jaar kan op een zevental van dergelijke cursussen gere
kend worden, waardoor het totaal aantal 350 uren zou bedragen, Aan
nemende dat hier een 50-tal uren af moet, omdat niet alle cursussen 
het gehele juridische programma krijgen, wordt het totaal ongeveer 
300, hetgeen neerkomt op een halve dagtaak• 
(Het gemiddeld aantal lesuren. per instructeur per jaar bedraagt 600· 
Hierbij wordt uitgegaan van een maximum aantal lesuren per week van 
15 en een maximum aantal cursusweken per jaar van 40•) 

Thans de vraag in hoeverre deze halve dagtaak door aanvullende 
K.O.-werkzaamheden tot een gehele dagtaak kan worden opgevoerd:

Naar schatting is het opleidingsprogramma voor 1951 uit te voeren
met 5 instructeurs op basis van 600 lesuren per jaar ( zie boven), 
De rest is beslist nodig voor studie, voorbereirling en andere werk
zaamheden, 
Het totaal aantal lesuren per jaar zal dus zijn 3000 (5 x 600)· 
Indien de behandeling van het juridische gedeelte (dat niet begrepen 
is in de opgave van 3000) 300 lesuren zal kosten, wordt het totaal 
3300• Het jaargemiddelde per instructeur wordt daardoor, indien ieder 
evenveel lesuren zou hebben, 3300 : 6 � 550° 
De zesde man zou dus nog 250 lesuren toegewezen moeten krijgen om het 
gemiddelde van 550 te halen. Deze 250 uren zouden dan afgenomen worden 
van het aandeel van een of meer van de overige instructeurs. Dit is 
altijd mogelijk en ondergetekende denkt hierbij speciaal aan de stof 
die door hemzelf wordt gegeven en die zich voor een gedeelte slecht 



• 

3 - VERTROUWELIJK 

leent om aan een van de andere instructeurs over te doen. 
Door het bovenstaande zou voor elke instructeur wat meer tijd 
vrijkomen voor studie en andere werkzaamheden en dit zou zeer 
zeker geen luxe zijn; �oodzakelijk is dit echter niet. 

Vandaar dat de volgende oplossing mij beter voorkomt: 
De heer Huber komt bij K.O. ter uitvoering van de cursustaak 
in de zin zoals hierboven aangegeven (50 lesuren per uitgebreide 
cursus). De voorbereiding hiervan zal zeker enkele maanden een 

1volledige dagtaak vormen• 
Wanneer de voorberemng achter de rug is  en de uitvoering vergt 
niet meer dan een halve dagtaak, dan is het wellicht mogelijk hem 
prak-tische gevallen te laten behandelen die liggen op het terrein 
van de cursusstof die door hem wordt gegeven. 

8 November 1950 
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.:.an a plvo Hoofd 
Van I Hoofd K�o.

Bo. e X 99633 

. treft a samenwerking K. 0. met de 
afdelingen van de B.V.D • 

VERTROUWELIJK 

. H t bovenstaande is verechillande malen ter aprake gekomen 
bij a.ndoro onder.,erpen. Vanwege het srot�belang echter, zou ik het 
thans nog eons spocio.al onder U aandao�{ willen brengen. 

K.O. is een studie-- en instrucft.eafdeling en zal nim r be
hoorlijk kunnen funotion:naren, indien niet voortdurond voeling met 
de praktijk besta.at • 

Dit contact nu met do praly ijk is er w l, maar bij alle 
instructeuru 1 aft toch sterk hot ,idee, dat hier veel meer kan wor
den gedaan. 

Op verachill�ndo manie en probeert K.O. de swnenwerl',.ing met 
de afdelingen to stimule!'OD. 

I:rt de eerste pl::,,� ts oor op de Clll'susaen te rij zen op de 
noodzakelijkheid van eend r. elijka samenwerking (elk nieuw lid van 
de B.V.D. wordt gevraagd o - wanneer hij de praktijk in ga.at on zich 
�vallen voordoon die voor, een atuàis- en inatructieatdeling van be
lang zijn - K.o. niet te rgeten. 

In d t e  de plé-'ts worden de schriften uie als basis die
nen voor d behandal�van de cursusonderdelen an de verschil! nd 
experts gezonden, met erzoek om oritiek. De reacties hierop zijn tot 
h den van geringe bet enis, ·zij b treffen in hoofdzaak details ( 
afdeling D vormt bi een uitzondering). 

In da del'(\é pl ats nden verschillend instructeurs zich 
herhaaldelijk mondÓli.ng tot d ex.perte. met h t verzo hen op de hoog
te te atell n van praktijk�vallen. Dit gesobi-dt dan w l• ma,a.r op 
en wijz die d delijk toont, dat men zich niet voldoende realiseert 

de noodzak lij eid voor K.O. om op de hoogte t blijven vo.n de praktijk. 
In de ierde plaats sturen de experts of personeel v-..:m �.c.n.

stukken door wruarsnui 2:ij menen dat ze voor Jt.O. van belang zijn. .o.

instructeurs oen hetzelfd m.b.t. artikelen uit tijdschriften e.d. 
waarvan zij nen dat :dj voor and ren van belang zijn. Hot doorstu.r n 
nu van D.V •• at.ukken naar K.O. g echiedt nog in onvoldoonde mate. 
Men is wel an goede wil, doch de vele beslommeringen van het dagelijks 
wèrk dom ral te vaak de b hoeften van K.o. t dezen vergoten. 

Onder het personeel van de Bo V.J. heerst hier en daar m.b.t. 
de taak K.o. nog oen verkMwe opvatting. an meent dat da inetruc-
tio di deze afdeling - terend op de instructie die indertijd van iihgGl
se zij e ·ord ontvangen " goeft, wol .rdig ie voor doGenen die niets 
waton omtrent h t inlichtingen- en veiligheidswerk0 maar overigens toch 
eiG ijk van w 1nig waard ie. 

Vaak wordt ook nog de opmerking ge oord• "Dat ia mar theorie, 
de ak:tijk ie immers toch he 1 anders 0

• 
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Dat K.o. :naast eén instructie- en etud1etaak heeft is slechte 
w inigen bekend. Dit w kt bevreemdins, omdat het toch zo voor de hand 
ligt dat een inatrt1cti taak een etudi taak inhoudt. Immers hoe kan men 
instw.cti even over nd n rp di en niet bestudeert? 

Deze studietao.k van K.O. h ft voor de .dienot een duidelijk 
voorde 1 a Door het voortdurend bestuderen van bep lde onderwerp 
zijn de betrokken imltNoteur - zij het dan naar het oordeel van v l n 
t VI el in theoretische zin - t b$eohouw n als experts. Dit zou eige -
lijk mo ten inhouden dat de praktijlte:perts t.a.v. bepaalde zaken ov r
lag ple n t K.o. inetnóteu.ra, omdat deze, op grond van hun studie 
over b paalde speoten wat meer h bbon nagedacht. Dit g sohiedt chter 
zelden. 

In v rba.nd met het bovenstaande heb ik na.gedacht over een op
lossing. De samenwerking, hierboven bedoeld, i r en die grond mo t 
zijn op w lwillendheid t.o.v. ?Jtaar. Toch vormt deze welwill nàheid 
kennelijk geen. voldoende basis voor aan ea.menwerldng in de zin zoals 
bi rboven b do ld. Daarom is het 1n de organisatie vastleggen van een 
bepaalde relatie tussen K.O. en de afdelingen, m.i. een nood-iakelijke 
voorwaarde. 

Dit zou kunnen geaohieden door bij elke af'delin8 een functionaris 
&2n te wijzen di met o. s nw rkt in de z� 

_
zoals hierboven bedoeld. 

22 oeinb � 1950 • 
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Ik zal dit ter sprake brengen op de eerste 
VIoensdagmorgenvergadering van de Afdeling s
hoofden. V.'il mj j a it doen toekomen zodra 
een vergadering plaats heeft. 

F. 30/12
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Aan: plv. ttoofd "v.p" 
Vam !1ootd r.

e,r.: Bibliotbook 

Ui orbi j O["e il· het volgendo or.dor Uw oonûaoht brongon: 
Da p" V.P.-bibl.1otbe0k ia Or>.rlor oh�lOht bij de Oeptmlo Doou
.r.ionto.tio; bij e oprichting n e • v.v. io diif.1.vaaro ijn
lijk peschioo, omdat oen botoro plnow oonwoztç w • r -::i• 
lirt bot th no oar VOO!' o hend deze bibliot�ook onöor to 
roncen bij do a delinc ( io oon stu fo- en tructiotoak 

hoort. 
·.o. is de erootstè o nc or n do bib iothoo!·, ornaat sner•

zijda oor. do inotructours ri r jo doling to tcno oekon 
estudoord o n�csl!>pc. mootoo uordon én endorzijdo o cur

sioton conniooe1'4 worden tot hot lezen n boo on, io door 
1' .o. woroon nbêvolon on ui v.l?t'()e '7orkrogon door b .. iddo-
lin vnn 1:.0. no lust tot het lazen, vc l"liter..1tum•· is in 
do • v.n. ç,erin te noooon. not €1: v n de bookon die � 
n.v.n. bezit, handelt over het co u� smo on men zou vorwooh
ton, d t hiar'VOor in eon inlicht ngon- on voil @öido6ionot
< io oriebt is ta •on de uitirigon van dit comuni o t moor

o anestallinr, zou zijn• Doz.e elo stelline nu wordt ac::nco
wakkerd op do cursuaoon on h • ai jn voor hot crootsto t•edeel
to "curaiote ." ie deze bo en lezo • 

• o. o nruw bebrokkon j e uitbroidinr vun de biblio
theek, o ot praktisch ol' o I él'"'t \"Or t aan oocho. t eerst 
door ,.o. o t booo tJ tl• Dit ceschiedt oor o inatruct8Ul' 
tot wions VGLge icû hót o 1- hoort• Dozo !lD.ol;t oon booot'Üo ... 
line dio ln t ;oovo-'8( tvórdt cetypt; 6 n exomp or gaat naar de 
bi liotheo , Mn exar;; lear blij t bij r...o. Daamoo hou t de 
benoeienis van t•O• op, r;:iaa:r. hot liat eigenlijk moor in do lijn, 
öet do botrokkan :Jtz.-ootoar tl1s:1ns zol ziol1 in ver indtng 
stolt met d fu ct;ior..ari saon in do <1 ie st d o v-::n het lo2en n 
hot cl� o v�:.n a<:r.' en orvan nut kor.non hebbön• 

·ooenteol �it l •O• oen ·�1oino oig�n ibliotheskt io eon
nuntal oo1·on bëvot (rnoootol in moer dar eon rx mpl ) die 
voo1• élo eurs!(! en hot t'.eost v. n belt.:rif.t'zi jn• 

ot boot ron vnn de pors ia in daze dienot vorbondon not 
hot bibliot k\verk• Ook d ozo f'unctio zon doo:r x.c. ovorr.ono• 
mo lrumon w :rdon, Dezo a <1e11ng ia er imors ven rot\lre op 
uit om al ,en riot botrel •inp tot de vereohillcnc1o onderd 
lon 'lrfln li inlichtir.('l'on- on vailicboidst'101'k ven bel is bij-
oon to gen en door to goven rionr ûO:'=!onen voctr wio dio wotan-. 
schap nuttigst io• 

at tovonotaabdo be-vet in 1 ot kort clo overt1ooinceo c o nij 
eoloi heb tot het voorstel "Pers o Bib lothoc • onao ... 
te on bij f.o. 

6 •o rt 1951 
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Nota van:plj• H.B.V.D.
aan: H.K.O. en H.A.C.D • 

Het voorstel van H.K.O. om de bibliotheek bij K.O. onder te brengen 
kan ik niet steunen. 

Ik zie geen bepaalde voordelen in de verandering. Vermoedelijk 
is dit voorstel van H.K.O. ontstaan door onvoldoende activiteit van de 
pers- en bibliotheek-afdeling? Aangezien daaraan thans weer aandacht wordt be
steed is ook te voorzien, dat eenieder naar behoefte en genoegen wordt 
bediend • 

• 



Aan Hoo'fd C •V.D •• 
Van KO 1. 

9JJ... 

TAAK. 
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WERKSCHIDl.[A AFDELING OPLEIDING. 

1. Voortdu�ende bestudering van de onderwerpen die van
belang zijn voor een veiligheidsdienst;

2. Aan de hand van de verkregen kennis instructie geven
aan alle personen, die geheel of gedeeltelijk �en
veiligheidstaak hebben.

Ad 1. 
--De thans verkregen kennis omtrent onderwerpen die van 

belang zijn voor een veiligheidsdienst is hoofdzakelijk 
afkomstig uit de volgende bronnen: 
a. instructie van Engelse zijde;
b. literatuur;
c. C.V.D.-ervaring.

Al deze onderwerpen eisen een voortdurende critische
beschouwing en in mindere of meerdere mate revisie. 

Ad 2. 
�ierbij kunnen in eerste instantie twee categorieen onder
scheiden worden: 
a. verbindingen van de C.V.D.;
b. C.V.D.-personeel.
Ad a. Hierbij kunnen de volgende groepen onderscheiden

-- worden: 
I. personeel van de Inlichtingendiensten van de Gemeente

poli tie;
II. personeel van de Veiligheidsdienst van het Wapen der

Koninklijke Marechaussee;
III. personeel van de Bedrijfspolitie van bepaalde bedrijven;
IV. contacten van de afdelingen D en KB.

In de toekomst zal dit waarschijnlijk nog uitgebreid 
worden met enkele catego�ieen die tot heden slechts 
incidenteel bewerkt werden en wel: 

1. personeel met een veiligheidstaak in leger, vloot en
ltuchtmacht;

2. personeel met een dergelijke taak op Departementen van
algemeen bestuur;

3. personeel met een dergelijke taak bij de Rijkspolitie.

i.d b. 

Voorts ligt het in de bedoeling in de toekomst op 
regionale politie-bijeenkomsten bepaalde onderwerpen 
te behandelen. 

Naast het security-minded maken van al het nieuwe

personeel moet de instructie gegeven worden die de 
betrmkkene beter in staat zal stellen zijn (haar} 
toekomstige functie te vervullen. 
In verhouding tot het betrekkelijk geringe aantal 
personen van deze catego�ie is de tijd die hiervoor 
uitgetrokken dient te worden vrij lang en wel omdat 
v�ak zeer mcälijk gecombineerd kan worden. 
Men kan na het in dienst treden niet te lang wachten 
met het geven van instructie, omdat juist in het begin 
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uit onwetendheid veel fouten op security gebied 
gemaakt worden. De functie die iemand zal gaan uit
oefenen bepaalt de te behandàen onderwerpen die 

. ' voor de ��n essentieel en voor de ander van geringe 
interesse zijn. 

ALGEMEEN.· 

De cursussen die gegeven worden hebben tot doel de 
betrokkenen in staat te stellen hun veiligheidstaak zo 
goed mogelijk te kunnen vervullen. Vanzelfsprekend wprdt 
hier, wat de uitgebreidbéi'.i betreft, onderscheid �emaakt 
tussen degenen, die een volledige dagtaak hebben án dit 
werk en degenen voor wie het slechts een gedeeltelijke 
taak is en degenen die zich incidenteel op dit gebied 
bewegen. 

TAAKVERDELING. 

Behalve enkele instructeurs die naast hun normale 
werk bij de C.V.D. of daarbuiten deelnemen aan de op
leiding van het personeel vin de inlichtingendiensten 
van de Gemeente Politie, bestaat het vaste personeel 
van de afdeling Opleiding uit drie instructeurs en een 
administratieve kracht, die tevens, indien nodig, de
afdeling B assisteert. 

De aanduiding van de afdeling Opleiding is KO {Ka
bin�t Opleiding). 

De aanduiding van de instructeurs is: 
KO 1 {c.c.v.d.Heuvel}, 
KO 2 {W.G.Visser}, 
KO 3 ( J. L .Bos) • 

De aanduiding van de administratieve kracht is 
secreteresse KO (G.T.v.d.Heide). 

Taak KO 1. 

1. Contact met plv. Hoofd C.V.D., die supervisie heeft
over de afdeling Opleiding;

2. De dagelijkse leiding van deze afdeling;
3. Deelnemen aan instructie;
4. Contact met leiding van verbindingen die cursussen

ontvangen;
5. 0ontact met afdelingshoofden en anderen in C.V.D.,

voortvloeiende uit punt 2 en tevens i.v.m. verdieping
en verbr�iding van cursusstof;

6. Voorzover nodig voor de instructie op de hoogte blijven
van all� belangrijke literatuur en c.v.D.-ervaringen
op veiligheidsgebied;

?. Bestudering van onderwerpen die uitbreiding of revisie 
behoeven; 

s. Bestuderen van nieuwe mogelijkheden.

Taak KO 2. 

1. Bij afwezigheid van KO 1 deze vervangen;



• 

• 

2. Deelnemen aan instructie;
3. Het classificeren van alle gegevens die de curausstof

kunnen verdiepen en verbreden;
4. Assistentie van KO 1 bij datgene, genoemd onder de pun

ten 5,6,7 en 8 van de taak van KO 1.

Taak KO 3. 

1. Deel�emen aan instructie. Dit omvat speciaal het practische
gedeelte, dus de oefeningen die voortvloeien uit de
onderwerpen: volgen, contacten, perso6nsbeschrijving.
Voorts praktische oefeningen tot scherping van geest
en geheugen.

2. Het aanleggen en onderhouden van een toonkamer van
sabotage- en verbindingsmiddelen.

3. Het onderzoeken van instructiefilm mogelijklleden en indien
deze fi.ibms in de toekomst inderdaad voor ons doel ge
bruikt zouden kunnen worden, de werkzaamheden hieruit
voortvloeiende.

4. Assistentie van KO 1 en KO 2 bij datgene, genoemd onder
de punten 5,6,7 en 8.

Taak secretaresseKO. 

1. Alle administratieve werkzaamheden voortvloeiende uit
de taken van KO 1, KO 2, KO 3 •

• (Cursistenadministratie, vertalen, maken van uittreksels
en scheffi1t'S, classificeren, correspondentie, uitwerken
van praktische oefeningen, enz.)

2. Deelnemen aan praktische oefeningen.
3. Assistentie aan afd�ling B.

�-
' s-Gravenhage, 15 Februari 1949 •

� e,--Ï- ;_ V)t� � 
r,;vQ � /l.1 • Lt • lt� 

r/· 
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STENCTI REG IS 'J'RA TIE 

StencilkaartUes (algemeen) 
Ieder stencilexemplaar (gerubriceerd materiaal) wordt in de stencil
registratie vertegenwoordigd door een kaartje waarop het exemplaar
numner en het deeJnummer van het betreffende stencil staat aangegeven• 
Op deze stencilkaartjes moet altijd te zien zijn, of het betreffende 
stencil is uitfeleend en zo ja, aan wie• 
î'it hou<'!t in, dat van een niemv gestencild deel cursusstof, dat bv• 
300 exemplaren telt, onmidèlellijk 300 kaartjes vervaardigd moeten 
worden• 

Ontvangstbewijs (uitreiken van stencils) 
Geen enkel stencil mag zonder ontvangstbev•i js uitgeleend viorden• 
Op dit ontvangstbewijs worden van de uitgeleende delen de deelnuntmers, 
de exemplaarnummers en de datum van afgifte vermeld• Iedere ontvanger 
dient dit ontvangstbewijs te ondertekenen en achter elk stencildeel 
voor ontvangst te paraferen• rit geldt ook voor BVD-ers. 
Voor leden van K.o. wordt wel een ontvangstbewijs getypt, maar ge
makshalve behoeven zij dit niet te ondertekenen en te paraferen• 
fie ontvangstbewijzen worden in tweevoud getypt• Als doorslag moet ge
nomen worden een bewijs van ontvan�st � inlevering• it laatste doet 
geen dienst, zolang àe stencils niet zijn terugontvangen en wordt 
tot dan opgeborgen in de map "Bewijzen van ontvangst en inlevering". 

Geheimhoudingsverklaring (uitreiken van stencils) 
Bij het uitreiken van stencils aan niet-BVDers wordt naast het ont
vanestbewi js een geheimhoudingsverklaring verstrekt• Deze moet door 
de ontvanger geheel ingevuld en ondertekend worden• De gehei�houdings
verklaringen en de ontvar.gst ewijzen worden bij elkaar opgeborgen in 
de map "Geheimhoudinfsverklaringen"• zodat men bij het doornemen van 
deze map een geheel overzicht heeft van degenen die stencils in hun 
bezit he�ben en welke stencils dit zijn• 

Stencilkaarties (uitreiken ven stencils) 
.Aan de hand ven de ontvangstl'ewijzen wordt orunidddli.ik op de stencil
kaurtjes aangegeven, aan wie het stencil is uitgereikt• Dit gebeur� 
op de volgende wijze: I'e naam van de cursist aan wie het stencil is 
uitgeleend, wordt op het kaartje aangegeven door zijn cursistennummer• 
(Dit is af te lezen op het cursistenkaartje van betrokkene•) Daarachter 
woràt met rood stempel vermeld: de datun1 waarop het stencil is uitge
leena. 
Op bv• de vraag! waar is deel III nr-549 kan men dus altijd ant,�oorden 
door dit stencilkaartje te lichten• 

I 0 D0 -systeem. (uitreiken van stencils)
1"anneer een aantal stencils wordt uitgreikt aan iemand die deze voor 
onbepaalde tijd mag behouden (min of meer permanent dus), dan wordt 
dit niet alleen aangetekend op een ontvangst�ewijs en op de stencil
kaartjes, maar tevens in het kaartsysteem dat aangeeft welke stencils 
bij êèn bepaalde dienst, korps of bedrijf aanwezig zijn (het zgn. 
r. --systeem). Deze kaartjes staan alphabetisch gerangschikt op de
naam van de dienst, korps of bedrijf• Op het Jcaartl;je van een bepaEllde
dienst, wordt vermeld welke delen daar aanwezig zijn en de naam van
degene( n) aan wie ze werden verstrekt•
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Daar er, in principe, bij êén dienst ·slechts een stel stencils 
aanwezig mag zijn, biedt dit systeem de enige mogelijkheid om direct 
na te gaan, welke delen er moeten worden teruggevraagd- (Dit -terug
vragen dient altijd eerst te geschieden na overleg met H-KO).

Ontvangstbewiis en geheimhoudingsverklaring (terugontvangen van sten-
cils)• ' 

Bij het terugontvangen van stencils worden de nummers van de terug
gekregen exemplaren op het ontvangstbewijs d@orgestreept (met rood 
potlood)· Is alles wat op het ontvangstbewijs staat vermeld, terug
ontvangen, dan wordt hierdoor een rode streep gegeven, waaronder 
dedatum vAn terugontvangst wordt vermeld en een paraaf• Dit ontvangst
bewijs wordt aen de cursist die de stencils heeft ingeleverd, terug
gegeven-
Op de doorslag van het ontvangstbewijs (het bewijs van ontvangst� 
inlevering} wordt nu de datum van inlevering bijgeschreven, Dit be
wijs wordt door de hetrokken cursist getekend en � de geheimhoudings 
verklaring geborgen in de map "geheimhoudingsverklaringen-afgedaan"• 

Stencilkaartjes (terugontvangen van stencils} 
Aan de hand van het ontvangstbewijs worden nu weer op de stencil
kaartjes de terugontvangen stencils teruggeboekt• Op de betreffende 
kaartjes wordt hiertoe achter het rode datumstempel in blauw de 
datum van terugontvangst,�stempeld•

I0 f! 0 -s:vsteem ( terugontvangen van stencils0 
Indien de terugontvangen stencils ook,op het betre�ende kaartje in 
het zgn I-D--systeem staan geregistreerd, worden ze hierop zonder 
meer doorgestreept• 

Stencilkaart.jes en map "vervallen cursus stof" (bij vervallen van 
stencils• 
Bij het vervallen van een geheel deel stencils worden deze stencils 
(na overleg met H°KO) vern�etigd• Eèn exemplaar blijft bestaan en 
wordt gevoegd in de map "vervallen cursusstof"• Op dit stencil
exempla�r wordt bovenaan de datum van het vervallen zijn vermeld• 
Peze map geeft dus een geheel overzicht van alle in de loop van de 
tijd gebruikte stenci�s-
Op de stencilkaartjes { van de st.encils die worden vernietigd} ,�ordt 
een rode streep gegeven, waaronder "vernietigd" en de datum van ver
nietiging wordt vemeld• 
Op het stencilkaartje van het exemplaar dat gevoegd is in de map 
''vervallen cursusstof" wordt vermeld: "OD vervallen cursus stof" met 
de datum. 
Pe kaartjes van de vernietigde exemplaren worden gelicht en geborgen 
in een aparte doos• De kaartjes van de vervallen stencils die nog 
uit�eboekt staan (en die dus nog zijn uitgeleend) komen in het 
kaartsysteem "oude delen''• 
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CURSISTENREGI�TRATIE � algemeen 

Cursmstenliisten• 
Zodra bij het begin van een cursus de namen va.n de cursisten bekend 
zijn, wordt een aantal lijsten gemaakt, waarop staat vermeld: 
naam en voorletters van de cursist, rang, korps of dienst en stand
plaats• Elke instructeur ontvangt een exemplaar van deze opgave• 

Pasies voor cursisten• 
Zodra de �eheimhoudingsverklaringen van de cursisten terugontvangen 
zijn (er moet altijd even worden gecontroleerd, of alle verklaringen 
terugontvangen zijn), worden pasjes gemaakt, die hun toegang tot het 
gebouw verlenen• In de �ovenhoek van deze pasjes (witte kaartjes) 
wordt de duur van ae cursus aangegeven, bv• 2'52-1'53, in het midden 
naam en voorletters van de cursist; aan de achterzijde de handtekening 
van de heer Buurman (stempel)• Peze pasjes worden door de portier 
uitgerèikt• 

Cursistenboek• 
Aan de hand van de cursistenlijsten worden de cursisten ingewchreven 
in het cursistenboek• Iedere cursist krijgt hierin een volgnummer• 
In dit boek wordt vermeld: naam en voorletters van de cursist, korps 
of dienst, cursus waaraan wordt deelgenomen en datuni hiervan, en de 
deelnummers van ae stencils die bij deze cursus zijn uitgereikt• 
De deelnemers aan ·èên zelfde cursus moeten altijd in het cursisten
boek bij elkaar worden gezet. 

Cursistenkaartjes - algemeen• 
Aan de hand van de geheimhouding$verklaringen {waarop de personalia 
door de cursist worden ingevuld), worden cursistenkaartjes gemaakt• 
Behalve de personalia wordt onderaan op het kaartje vermela ae cursus 
welke betrokkene volgt en daarvöör het nummer van het OD, waard>n alle 
stukken van deze cursus gevonden kunnen worden• Bovenaan wordt op de 
kaartjes het curs1stennummer vermeld, dat in het cursistenboek te 
vinden is• Peze kaartjes worden in tweevoud getypt• Het origineel 
komt in he¼ysteem , waar de kaartjes alphabetisch op de naam van 
de cursisten staan geborgen; het duplicaat komt in het systeem, waarin 
de cursisten alphabetisch op naam van de dienst of het korps geregi
streerd staan •. Pe kaartjes van de E'Vr-cursisten staan in dit laatste 
systeem per afdeling alphabetisch op naam• 

Cursistenkaart ies - naslaan bij Ar,]) van cursisten• 
Zodra de personalia van de cursisten bekend zijn, worden zij, indien 
moeelijk v66r de aanvang van de cursus, in de ACf-kartotheek nagesla
gen- De personalia worden hiertoe overgenomen op de zgn• naslagbrief
jes, die naar ACD II (kartotheek) worden gezonden• 
Als deze naslagbrie�jes met de resultaten van ACL terugkomen, worden 
zij doorgefeven aan K.0.5. Nadat deze ze bekeken heeft, worèt op de 
cursistenkaartjes van degenen die volgens ACT: in een stuk, OP. of PD 
voorkomen, het nummer van dit stuk, OD of P1' vermeld• 
Als bewijs, dat een cursist bij ACD is nageàsggen, wordt in de 
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rechterbovenhoek van het cursistenkaartje een schuin rood streepje 
eeplaa.tst. 

Cursts tanka.art jes - uitslag examen• 
Na de examens worden de resultaten van iedere cursist (bv• geslaagd, 
afgewezen) op de beide exemplaren van het cursistenkaartje vermeld 
achter de vermelding welke cursus betrokkene gevolgd heeft• 

Opname van cursisten in kartotheek - P.D. vormen• 
Van de cursisten die examen hebben afgelegd moet door ADD/PA een 
P•D• (persoonsdossier) worden gevormd• Daartoe worden door K.o. alle 
bescheiden die op êên bepaalde cursist betrekking hebbenr,, zoals zijn 
proefwerken, examenwerk en zijn signalement (verstrekt voor de prac
tische oefeningen) bij elkaar gevoegd. Hierowheen wordt een gesten
cilde omslag geàaan, waarop de gegevens van de cursist worden inge
vuld• Vervolgens wordt het geheel naar ACD/PA gezonden, waar een P·D• 
wordt gevormd, dat de naam van de betrokken cursist draagt. 
Om bij K.o. te weten, in hoeverre dit is geschied, wordt op het cur
sistenkaartje (a11fen op het origineel) van de persoon in kwestie onder
aan v66r de vermelding van de gevolgde cursus een horizontaal streepje 
met inkt gezet• Volgt dezelfde persoon enige tijd later een tweede 
cursus (bv• herhalingscursus), dan wordt ook dit doorgegeven aan AC , 
waarna op het cursistenkaartje van K.o. ook vbbr de vermelding van 
deze gevolgde cursus een horizontaal streepje wordt gezet. 

Opname ven cursisten in kartotheek - persooBkearten• 
Ook de cursisten die geen examen afleggen of slechts een korte cursus 
volgen, _moeten in de AC1-kartotheek voorkomen• Hiertoe wordt van deze 
cU.it"sisten een persoonskaart in duplo getypt vol gens model dat bij 
AC� gebruikt wordt ( model thans nog niet bekend)• Deze persoonskaar
ten worden naar ACD gezonden, waar ze in de kartotheek worden onge
nornen• 
Cm bij K.o. te weten in hoeverre dit is geschied wordt op het 
cursistenkaartje (alleen op het origineel) van de persoon in kWestie 
onderaan v66r de vermelding van de gevolgde cursus een_! gezet, Volgt 
dezelfde persoon enige tijd later een tweede cursus, dan wordt ook 
dit door gegeven aan ACD, waarna op het cursistenkaartje van K�O• ook 
v66r de vermelding van deze gevolgde cursus een 1 wordt gezet. 
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CURSISTENREGIS'IRATIE - B 0 V 0 P0 -eursisten

Cursistenkaartjes - ontslag BVJ;-personeel 
Het ontslag va n Bvt'-personeel wordt door p.z. medegedeeld aan K·O• 
Op het cursistenkaartje van het alphabetiseh" systeem op naam wordt

vermeld: ontslag dd···• Op het duplicaat-eursistenkaartje (van het 
aphabetisch systeem op korps of dienst) wordt hetzelfde vermeld• 
ill kaartje wordt gelicht en achterin deze kaartenbak gezet onder 
"afgevloeid"• 

Cursistenkaartjes - nieuw personeel• 
Van fil nieuw personeelslid BVD wordt een cursistenkaartje {in duplo) 
gemaakt• Van degenen die een cursus volgen, gebeurt dit na de cursus, 
van degenen die geen cursus volgen, wordt direct een kaartje (in 
duplo) gemaakt• 

Cursus nieuw BVD-personeel• 
Van ieder nieuw-aangenomen BVD-personeels]id wordt door PZ een KO
formulier in duplo ingevuld en. gezonden aan K.o. Peide formulieren 
worden doorgegevnncaan KOS I, die de inleidingscursussen voor dit per
soneel regelt• Als KOS I een cursus heeft vastgesteld, komen de for
mulieren (�n..Qur,le+ bij het secr• terug• I'e brieven waarin de cursus
data aan de betreffende afdelingshoofden worden medegedeeld, worden 
verzonden• 
Er wordt een cursistenlijst in duplo gemaakt van de deelnemers, waar
van êên exernp]aar wordt uitgereikt aan degenem die les geeft en het 
andere aan de portier• 

Cursus nieuw BVP-personeel - cursistenkaartjes• 
Na afloop van de inleidingacursus worden van de deelnemers cursisten
kaartjes getypt, op de manier waarop dit voor niet-BVD cursisten wordt 
gedaan• Ook deze kaartjes worden van een cursistennummer voorzien• 

Cursus nieuw BVD-personeel - cursistenboek• 
re BVf'-cursisten worden op dezelfde manier als de overige cursisten 
in het cursistenboek ingeschreven• 

Cursus nieuw BVD-personeel - o.P 971, deel 9. 
Na aflo� de irµefd ingscu� ni�erson�ord t tî el� 
cu�n Mn �e beide--f'ormu.}iêren ge��'� 1 d�- _ Om d�f'nrmulieren wo�n blanco paoull'---j,Çl;�l:5J.B e�, waaroo d�
.:va1ic!e cursus wor-Wgetypt• Het ee wordtrdan in�egd• 
re �pl1ea1ïen van de- formulieren word en naar ACf., II ( kartotheek} ge-
zonden met het verzoe .D. -nunnners erop te ver en en de for-
mulieren daarn K.o. te retourneren• N ugontvangst van de 
formulie worden deze -wat he� elijk personeel betref ezon-
den mevr• Pleyte met �k deze in de P•D•'s te gen; en de 
formulieren van he nlijk personeel aan p.z. v invoeging in d·e 

de formulieren ingevuld) 
wordt vermeld op de cursistenkaa es (beide) en op de formulieren 
welke in OD 971, deel 9 zi evoegd• 
Je� � �- � ��r � � 

� µ� � � �� � f:24��-
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'COSSIERVORMING - Cursussen OD 971 

o.D. 971 - algemeen-
Het o.n. (onderwerpdossier) waarin de cursussen geborgen zijn, is
OD nr• 971• Dtt o.n. is verdeeld in momenteel ongeveer 25 delen•
Ieder deel omvat èèn bepaalde cursus (bv• derde basiscursus 1919

1950) of een bepaalde soort van cursussen (bv• herhalings- en
aanvullingscursus)•
Men zie hiervoor de opgave in de map "O•D• -lijsten"•
Het OD 971 is een P-A--dossier en mag niet zonder toestemming van
H•KO aan andere afdelingen ter inzage worden gezonden•

Voorlopig Q.D. - lopende cursussen 
� stukken welke betrekking hebben op een lopende cursus, zoals 
brieven, schema's practische oefeningen, cursistenlijsten, program
ma's, enz. worden voorlopig geborgen in een rose map, waarop staat 
aangegeven de naam van de cursus en het deel van OD 9?1, dat door 
deze cursus zal worden gevormd. Dit kan een geheel nieuw deel zijn, 
bv. bij een uitgebreide basiscursus; het kan ook na afloop gevoegd 
worden in een reeds bestaand deel, bv• korte cursussen aan beveili
gingspersoneel (in deel 7) 

Vorming van het eigenlijke OD-
V anneer een cursus geheel is beeindigd en afgedaan, wordt het eigen
lijke o. • gevormd• De stukken uit de voorlopige map worden hiertoe 
chronollbgisch geordend, gemumnerd en gevoegd in een geel O· D• -omslag. 
Op het inhouds0��ave-formulier dat vooraan wordt ingelegd, wordt van 
ieder stuk heî0nfïmmer vermeld met daarachter: een korte omschrijving 
van het stuk, het ACD-nummer en de datum van het stuk• Behalve de 
inhoudsopgave wordt voorin het o.r. een minutenblad gevoegd, waarop 
wordt vermeld: "Dossier gevormd• K0 0°" met de datum• 
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DOSSIERVORWING - Overige dossiers 

OD 1351 - Beleidskwesties K0 0° 
Pit is een P0 A0 -dossier (en mag dus evenmin als OD 971 zonder toe
stemming van H°KO aan andere afdelingen ter inzage worden gezonden)• 
Dit dossier bevat all� stukken betreffende "beleidskwesties K·O•" 
OD 1351 bestaat momenteel uit 5 delen: 
deel l• AJ.gemeen 
deel 2• Organisatie K•O• 
Geel 3• Voorstellen omtrent uitvoering tdak BVD 

(veiligheidsonderzoeken, betrouwbaarheidsonderzoeken, enz•) 
deel 4° Examenregelingen-
deel 5° Organisatie BVD en verbindingen• 
Alle uitgaande brieven of andere stukken (of een afschrift hiervan ) 
die op een van de hierboven genoemde onderwerpen betrekking hebben, 
moeten in het betreffende deel van dossier 1351 terechtkomen• 

OD 1406 - BVD�cursusstof K0 0° 
Dit is eveneens een P 0 A 0 -dossier, bevattende alle.,.,.riukken betref

ende ''cursusstof K0 0•" OD 1406 bestaat momen eá uit 7 delen: 
deel �m 4: oud ( cursusstof BNV) 
dèel 5° � correspondentie betref�nde cursusstof 

deel 6° 
deel 7. 

'(·hierin worden alle s-t'Ukken geborgen betrekking heb
bend'è,QP de inhou van de cursusstof) 
�:.#e,t,,..� 
Correspond�n'

t

ie retreff�ntle uitgereikte stencils cur-
suss tof '· , 
(hie;.,i worden anè·'stukken geborgen betrekking hebben
��P het terugvragen èn inleveren van stencils cursus-

.,,,--:"'s tof' } • -... 
Alle uii,aande br.eieven en andere stukken (of �---af�chrif't hiervan) 
•aie OJVeen van de hierboven genoemde onderwerpen betrèkki_ng hè:' ben,7n in het betreffende deel van OD 1406 terechtkomen. '·

Voee-en van stukken i.n dossiers• 
Wordt een stuk in een dossier bijgevoegd, dan krijgt het een volg
nummer en op de inhoudsopgave voorin wordt bijgeschreven: volgnummer 
en korte omschrijving van het stuk, ACD-nummer en datum van de brief• 
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MAPPEN en ORDNERS• 

Map "Richtlijnen aan verbindingen" 
Hierin wordt opgenomen ieder schrijven of iedere circulaire die van 
de BVD is gericht aan de verbindingen lzoals I•D•'s gemeentepolitie), 
waarin richtlijnen worden gegeven• 

Map nvragen proef'Werken en examens" 
Van ieder proefwerk dat wordt gegeven, worden de vragen in deze map 
opgenomen met bovenaan de vermelding van de datum waarop het proef
werk gegeven is en voor welke cursus• 
Hetzelfde geldt voor de examenvragen • 

Map "O•D•liJsten" 
Als er een nieuw deel ven de K 0 0--dossiers (or 971, 1351 en 1406) 
of een geheel nieuw K0 0--dossier wordt gevormd, wordt het nummer 
met de titel opgenomen op de lijst die zich vooraan in deze map be
vindt. Verder worden alle opgaven van nieuwe BVD-dossiers (O•D•'s) 
-deze opgaven worden regelmatig ontvangen- op nummer gevoegd in
deze map, nadat ze door H-KO en eventueel anderen gezien zijn•

Map "Ree;istratie stencils" 
Deze map bevat de regsitratie van oude stencils, die bijgehouden 
werd voordat met de huidige stencilkaartjes werà gewerkt• Bij 
terugontvangen van deze oude stencils, waarv�n dus geen kaartjes 
bmataan, geschiedt het terugboeken in deze registratie• 

1Je p "N.a t eriaal". 
Hiel'lllD! WQl!dt. een ddorslag geborgen van alle.i brieven die betrekking 
hebben op materiaalaanvragen �Gl.,Qr K.O. Dus ook bv• de opgave voor de 
begroting van het volgend jaar. 

Map ''Dienstorders"• 
Nadat de circulaire-dienstorders (komend ven p.z.) gezien zijn door 
H-KO en eventueel anderen, woràen deze geborgen in de map "dienst
orders"• Volgorde is chronologisch•

Wap "opgave I-D•-personeel "• 
Op de formulieren in deze map staan vermeld de namen van het personeel 
dat bij de plaatselijke I-D•'s Gemeentepolitie werkzaam is• (Iedere 
I•D• heeft een afzonderlijk formulier; deze formulieren zijn alpha
betiseh gerangschikt op naam van de plaats• ) 
Aan de hand van iedere van een bepaalde 1.n. ontvangen opgave wordt 
een dergelijk formulier ingevuld, dat daarna ook in deze map wordt 
gevoegd. De op een dergelijke opgave genoemde personen moeten worden 
vergeleken met de cursistenkaartjes die bij de betreffende I·D• ge
borgen staan. 
Van de op de I•P•-opgave vermelde mensen die teen cursus gevolgd heb
ben ( en die dus niet in het kaartsysteem voorkomen) worden op de ge
wone wijze (in duplo) cursistenkaartjes getypt, uiteraard zonder ver
melding van cursus. 
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V'orden op een bepaalde 1.p. -opgave� vermeld de namen van cur
sisten die wel in het cursisten-kaartsysteem voorkomen als behorend 
tot die r.n., dan worden deze namen onderaan op het 1-D--formulier 
met potlood bijgeschreven• 

Films - catalogi en verhuurinrichtingen. 
Zoals de naam aangeeft, worden in deze map geborgen alle catalogi 
en andere opgaven ven filmtitels, en opgaven van verhuurinrichtingen• 

Map "Films - aanvragen"• 
Indeze map worden alle stukken geborgen met betrekking tot aanvragen 
om films te draaien. 
Beide laatstgenoemöe mappen. zijn voorlopig aangelegd. Later zal een 
andere ordening misschien nodig blijken• 

Map "Di vereen"� 
Alle stJ,Jkken •'8. l:rewaard dienen te woröen en op geen enkele andere 
plaats geborgen kunnen worden, vinden hier een plaats- Het is de be
doeling, dat er zo min mcgelijk in deze map terecht komt• 

Map "Rappelcopieen - afgedaan"• 
Een doorslag van alle van r..o. uitgaande brieven en briefjes (zowel 
in- als externe) komt in deze map, voorzover de brieven zijn afge
daan, d•W•Z• voorzover ze louter een mededeling bevatten, waarop geen 
antwoord wordt ve:rwacbt• 

Map Rappelcopieen - niet afgedaan"• 
Een doorslag van alle van K.o. uitp.aande brieven (zowel in- als 
externe) komt in deze map, voorzover de betreffende brief nog niet 
is afgedaan• 
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. ll\'TERNE POST - Binnenkomende post• 

Binnenkomende post - algemeen• 
Onmiddellijk na ontvangst van de interne post worden alle enveloppen 
op het secr• geopend, uitgezonderd degene waarop "persÖÖnlijk" staat 
aangegeven� degene die afkomstig zijn van PZ en aan een bepaald 
afdelingslid gericht zijn• 
Deze binnengekomen post wordt onmiddellijk doorgegeven aan degenm 
voor wie ze bestemd is, De post die in de verschillende kemei-s 
in de postbAkjes ligt, wordt dan tegelijkertijd meegenomen, behalve 
van H°Ko. Deze post wordt door KOS I naar het secr• gebracht• 

Post van p. en B. 
Alle post afkomstig van p. en B. wordt doorgegeven aan KOS II• 

Post van ACD/F. 
Alle post afkomstig van ACD/F wordt eveneens doorgegeven aan KOS II• 

c.o.•a (correspondentie-omslag)
Er is een systeem van c.O,-kaartjes die op nummer zijn opgeborgen•
Wanneer een e.o. binnenkomt, wordt -indien dit er reeds niet is bij
gevoegd� een c.o.-kaartje gemaakt• Hierop wordt getypt: titel CO
en nummer, Op dit C,0°-kaartje moet altijd te zien zjjn, waar zich
het CO bevindt• Bij ontvangst van een CO, tekent men dus op het kaar
tje aan: "K·O•" met de datum van ontvangst, waaronder een paraaf.
I n  sommige gevallen zijn bij het e.o. twee kaartjes gevoegd• Het �ne
kan dan behouden worden (hierop wordt dus aangetekend: KO, datum,
paraaf) en wordt in het kaartsysteem gezet; het andere moet voor
ontvangst geparafeerd worden en teruggezonden naar de afdeling
waarvan het e.o. afkomstig is•
Het is ook mogelijk, dat er bij het e.o. door de afzender een zgn.
overdrachtbriefje is gedaan• it moet altijd voor ontvangst gerara
feerd word.en en teruggezonden aan de betreffende afdeling.
Op het schutblad van het e.o. staat aangegeven voor wie van de af

deling het CO bestemd ia• Staat hierop enkel K.o. aangegeven, dan
wordt het e.o. altijd doorgegeven aan H.Ko.
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INTERNE POST - Uitgaande post 

Methodiek archief 
Alle stukken afkomstig uit de postbakjes van H.Ku

, K02, enz. 
waarop M.A/Sil/staat of een andere aanduiding voor het methodiek 
archief worden doorgegeven aan KOS II. 

p. en B.
Alle kranten, tijdschriften en boeken, afkomstig uit de postbakjes 
worden eveneens doorgegeven aan KOS II. 

c.o.•s - algemeen
Op het schutblad van de c.o.•s die terugkomen van H°KO, K•0•2• enz •
kan af�elezen worden voor wie het CO bestemd is•

c.o.•s - verzending naar ACD.
Indien K.o. als laatste op het schutblad genoemd is en verder geen
aanwijzingen worden vermeld, wordt het e.o. teruggezonden aan ACD•
Het betreffende c.o.-kaartje wordt gelicht en hierop wordt in het
volgenàe hokje vermeld: '1\CD", dd0 • •  • 

Rechts onderaan wordt geschreven: "kaartje s•V•P• gen.arafeerd retour
aan K•O•" Als het e.o. bij ACD is binnengekomen, wordt dit kaartje
aldaar voor ontvangst getekend en teruggezonden aan K.o •. , waar het
in het kaartAysteem wordt opgeborgen.

e.o.' s - verzending naar àndere afdelingen-
Staat op het c. Q. -schutblad vermeld, dat het CO moet doorgezonden
worden aan een andere afdeling (bv• de afdeling C), dan gebeurt dit
rechtstreeks• Het C•O•-kaartje gaat met het e.o. mee en hierop wordt
in dat geval vermeld: "0", dd··· Als het e.o. dan bij C is binnm
gekomen, wordt dit kaartje aldaar voor ontvangst getekend en terug
gezonden aan K.o.
Omdat bij ACD echter bekend moet zijn, waar het e.o. is, wordt in het
laatstgenoenrle geval een overd.rachtbriefje naar ACD gemnden• Hierop
wordt vermeld: datum, CO nr••··· aan afd. C, afzender K•O· en paraaf. 

c.o.•s - stukken voegen in o.n.

Is de eerste brief in het e.o. uitgegaan van K.o. en wordt door H°KO,
K.0.2, e.nz• aangegeven op het schutblad, dat de zaak is afgedaan en
dat de stukken orgeborgen kunnen worden, dan wordt eerst vastgesteld
in welk OD deze briefwisseling gevoegd zal moeten worden.
De stukken worden vervolgens uit het e.o. gelicht en van het schut
blad (dat in het c.o.-omslag moet blijven) wordt, indien er aanteke
ningen op vermeld staan, een afschrift gemaakt• De stukken en dit
afschrift worden nu in het o.n. gevoegd, genummerd en op de inhouds
opgave van het OD bijgeschreven.
Op het schutblad van het CO wordt vermeld: "afgedaan, stukken ge
voegd in OD •.• , datum• KO. paraaf"• Deze omslag wordt naar ACD ge
retourneerd• Op het c.o.-kaartje, dat in dit geval niet meegaat,
wordt vermeld: "stukken gevoegd in OD •••• Omslag naar ACD, datum,
paraaf"•

l-• 
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Alle concept-brisven ( zowel interne als externe) afkomstig van H•KO, 
KO 2, enz• moeten, voordat deze getypt worden, doorgegeven worden 
aan KOS II· Nadat de brieven. getypt zijn, worden ze opnieuw terug
gegeven aan Ko..q II. 

Interne brieven - algemeen• 
Interne brieven, die dus gericht zijn aan een andere afdeling van 
de dienst, worden slechts geagehdeerd, wanneer de steller van de 
brief dit zelf heeft aangegeven. 

Interne brieven - niet geagendeerd. 
De brieven die niet worden geagendeerd, worden drorgaans in drievoud 
getypt; 1 exemplaar (het origineel) ter verzending; 1 exemplaar in 
de rappelcopieenmap en 1 exemplaar (eventueel) voor een o.n.

Het origineel wordt ondertekend door de steller van de brief en 
daarna zonder meer in een interne enveloppe naar de geadresseerde 
gezonden• Het tweedeacemplaar wordt reborgen in de rappelcopieen
map• Het is mogelijk, dat deze brief in een of ander OD moet komen• 
Dit moet aan de hand van de lijst van K.O.-dossiers even worden nage
gaan. Is dit het geval, dan ken met het voegen van deze brief in 
het OD bèter gewacht worden, tot ook het antwoord hierop binnen is
re briefwisseling naar aanleiding van hetzelfde onderwerp komt dan 
t-�•t• bij elkaar in het o.n. In dit geval worden beide copieën
van de brief in de ra.ppelcopieenmap gevoegd en op beide exemplaren
wordt vermeld: "nog geen exemplaar in OD".
Bevat de brief enkel een mededeling en wordt geen nadere correspon
dentie hierover meer verwacht, dan wordt het derde exemplaar van de
brief, indien nodig, onmiddellijk in het betreffende OD gevoegd.
Op het tweede arnmplaar, de rappelcopie, wordt dan even vermeld:
"èên exemplaar in OD···"

Interne brieven - geasendeerd• 
De interne brieven die op last van de steller moeten worden ge
agendeerd, worden in twee-voud getypt• Voor het origineel wordt bij 
ACD-agende. een zgn. X-nummer aangevraagd. Nadat deze brief getekend 
is, wordt deze niet rechtstreeks aan de geadresseerde gezonden, 
maar naar AGD I--:;;;;gezeld van een "aanwijzingsformulier" en een 
CO-kaartje• Op de aanwijzing wordt vermeld: "s•V•P• uitboeken, voegen 
in een CO en dool'zenden aan ••. "(geadresseerde)• De brief wordt 
dus door ACD I in een CO gedaan en dit wordt door ACD doorgezonden 
aan de geadresseerde• Op het CO-kaartje wordt vermeld: het onderwerp 
van de brief, het X-nummer en verde1: "via ACD naar ••.• (geadres
seerde)" met datum• Onderae.n het GO kaartje wordt op de gewone ma
nier vermeld: "kaartje gaarne geparafeerd retour aan K•O·" 
Bij een niet-ontvangen van de brief door geadresseerde heeft men 
dus met dit door ACD voor ontvangst getekend CO-kaartje het be,vijs 
in handen, dat de brief in ieder geval door AcD ontvangen is• 
Het duplicaat van de brief doet dienst als rappelcopie en wordt 
gevoegd in de rappelcopieenmap- Op dit afschrift wordt weer vermeld: 
"nog geen exemplaar in OD". Komt het c. o. met antwoord terug aan 
K.Q.en wordt door H.KO, K02, enz• aangegeven, dat het is afgedaan, 
dan worden de stukken gevoegd in het betreff ende o.n.

De rappelcopie van de uitgaande brief kan aan vernietigd worden• 
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Externe post 
Externe, uitgaande brieven worden in drie-voud getypt� Voor deze 
brieven wordt in de meeste gevallen een X-nU1!llller aangevraagd- Het 
origineel wordt, na ondertekening, in (dubbele) enveloppe gedaan 
en rechtstreeks naar de geadresseerde gezonden• Deze brieven wor
den met de bode mee�egeven, die hiervoor moet tekenen• Het tweede 
exemplaar van de brief komt als rappelcopie in de ra ppelcopieen
ma.p. Hierop wordt vermeld: "nog geen exemplaar in OD"· Het derde 
exemplaar wordt naar ACD I gezonden met een aanwijzingsformulier 
en een CO-kaart:\je• Op de aanwijzing wordt vermeld: "S•V•P· uit
boeken, voegen in een e.o. en retourneren aan K.o." 
Op het C.Q.-kaartje wordt onderwerp en nummer van de brièf ver
meld en verder "ACD, dd0\', • · "  Onderaan het C 0 0°-kaartje wordt 
op de gewone manier vermeld: "kaartje gaarne geparafeerd retour 
aan K-0•" 
Het c. Q. wordt bij K. Q. -secr• bewaard, totdat het door ACD 
door middel van een rappelformulier wordt opgevraagd. Dan is er 
nl• een antwoord binnengekomen• Wordt door H.Ko, K02 enz• aange
geven dat het e.o. is afgedaan, dan worden de stukken gevoegd 
in het betreffende OD• De rappelcopie van de uitgaande brief 
kan dan vernietigd worden• 
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Mate:riaalaan vragen. 
De gewone kantoorbenodigdheden worden aangevraagd op een aan
vraagbon• Deze bonnen moeten worden geparafeerd door KOS I 

Map "Materiaal"• 
In de map "Materiaal" wordt een doorslag geborgen van alle brieven 
die betrekking hebben op materiaalaa.nvragen• (De tweede doorslag 
komt vanzelfsprekend in de rappelcopieenmap) Dus ook bv• de opgave 
voor de begroting van het volgend jaar komt in deze map ''Materiaal"• 
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(Overeengekomen dd. 10 November 1952 
bij de bespreking met de Heer Grim.) 

OD 971 

Bij het begin van een nieuwe cursus worden bij de uitgezonden brief 
naar de verbindingen één of meer formulieren bijgevoegd, waarop vol
ledige personalia van de deelnemer(s) aan de cursus moeten worden 
vermeld. Deze formulieren worden door de verbinding dus ingevuld te
ruggezonden. 
Het CO waarin een afschrift van de brief voor de verbindingen ia ge
borgen blijft bij K.o. de binnenkomende antwoorden worden door A.C.D. 
geagendeerd en daarna rechtstreeks naar K.O. gezonden. 
Aan de hand van de ontvangen formulieren worden naslagformulieren 
ingevuld en ter chek:ing naar A.C.D./P gezonden. Dit moet gebeuren 
voordat de-cursus aanvangt. De checque-resultaten worden achter op 
de cursistenka.artjes vermeld. Na doening worden die naslagbriefjes 
naar A.C.D./B\.gezonden, waar de check-resultaten op de cursisten-for
mulieren worden vermeld • 
Nadat de deelnemerslijsten, de cursisten.ka rtjes, enz. bij K.O. zijn 
gemaakt, wordt het CO., waarin de uitgaande brief en de deelnemers
opgaven, naar A.c.n./PA teruggezonden, daar dit voor K.o. vo.n geen 
belang meer is. 
De curaistenformul.ieren uit het CO worden in de kartotheek geborgen, 
waardoor dus de cursisten daarin zijn opgenomen. 
Alle geagendeerde brieven die verder in de loop van de cursus ontvan
gen of verzonden worden, worden na afdoening naar A.C.D./PA gezonden. 
In het na. afloop van de cursus te vormen deel van OD 971 wordt dus 
geen enkel geagendeerd stuk geborgen. In een dergelijk deel worden 
dus alleen opg.enQmen: deelnemerslijsten., programma.'s, examenroosters, 
enz., enz., zodat het verloop van de cursus er duidelijk uit blijkt. 

Interne nota.' s. 

Voor interne nota's die geagendeerd moeten worden, wordt geen agenda
nummer (X-nummer) aangevraagd. Van een dergelijke nota worden } exem
plaren gema. kt, t.w.: 1 rappeloopie, die zsnder agendanummer in de 
rappelcopieë��map ga.at. Hierop wordt even�datum aangegeven, waarop 
het o�igi,neei. yqn de nota r A.C.D. ter agendering en ter doorzen-
ding n r de geadilaeerde, is verzonden. 
De tweede copie g t met het origineel naar A.C.D. Deze copie wotdt 
door A.C.D. teruggezonden met vermelding van het agend&-nummer. Nadat 
het nwomer op de rappelcopie is vermeld, kan deze tweede copie des
noods worden vernietigd. 

OD 1351

Een CO dat is afgedaan en dat bestemd is voor een deel van OD 1}51, 
wordt eerst naar A.C.D./PA gezonden met vermelding dat het is afged 
en dat het bij K.O. zal worden opgeborgen. Nadat bij A.C.D./PA de 
nodige verwijzingen zijn gemaakt, wordt het CO naar K.O. teruggezonden 
Het wordt dan in OD 1}51 gevoegd met dien verstande, dat het in zijn 
geheel blijft bestaan en dus ook in z'n geheel wordt opgeborgen in 
èe doseierdoos: OD 1}51, deel -

OD 1406 
zie boven 

OD 1712 
�ie boven 



INHOUD 

Samenvatting. 

Huidige stand van zaken: 

Conclusies: 

methodiek archief 

bibliotheek 

bibliographie. 

wat betreft de documentatie in de gehele Dienst 

wat betreft de documentatie bij de -afdeling K.O. 

SANENVATTING 

In dit rapport wordt allereerst behandeld de huidige situatie 
van het methodiek archief, de bibliotheek en de bibliographie, 
tezamen de K.O.-documentatie vormend. 
Daarna volgen de hieruit te trekken conclusies, waarbij tevens 
enige suggesties ter verbetering van deze situatie zijn 
opgenomen. 
Daar bij de behandeling van dit onderwerp als vanzelf de stand 
van de documentatie in de gehele Dienst naar voren komt, wordt 
bij de conclusies ook hieraan dè nodige aandacht besteed. 

' 
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HUIDIGE ST AND VAN ZAKEN 

METHODIEK ARCHIEF 

Om.vang en werkzaamheden 

Het Methodiek Archief beslaat thans twee ladenkasten van elk vier 
laden, totaal ongeveer 520 mappen bevattend. 
De ordening van het M.A. is gebaseerd op een indertijd bij K.O. 
ontworpen classificatie, die in het gebruik steeds wordt onderver
deeld en uitgebreid. 
De werkzaamheden verbonden aan de instandhouding van het M.A. kun
nen.worden verdeeld in: 

a. administratieve werkzaamheden
b. documentaire werkzaamheden.

a. Tot de administratieve werkzaamheden kunnen worden gerekend:
het aanvragen van documenten voor het M.A. (fotocopieën, het
aanschaffen van dubbele exemplaren, enz.) bij P.en B. of de

Foto-afdeling en de controle daarop;
het overtypen van artikelen, gedeelten uit boeken, uit CO's, 
enz.; het collationneren; 
het typen van de omslagen van het M.A.; 
het bergen van de documenten in de mappen van het M.A.; 
het materiële onderhoud; enz. 

Deze werkzaamheden kunnen door een louter administratieve kracht 
worden gedaan; ze vereisen weinig of geen documentaire kennis. 

b. Tot de documentaire werkzaamheden kunnen worden gerekend:
het classeren van documenten;
het maken van uittreksels uit CO's, boeken e.d. en het eventueel
vertalen voor het M.A.;
het steeds opnieuw herzien van het M.A., zoals het uitdunnen,
het uitbreiden en wijzigen van de in gebruik zijnde classificatie,
het vormen van nieuwe groepen in deze classificatie;
het aan de vrager verstrekken van materiaal en geven van inlich
tingen uit het M.A.;
in enkele gevallen het uitvoeren van research-opdrachten; enz.

Deze werkzaamheden vereisen naast een voldoende inzicht in de te
verwerken stof, een grondige documentaire kennis.

Gebruik 
Algemeen 

Het verzoek aan de documentalist om materiaal uit het M.A. beperkt 
zich doorgaans tot de vraag naar de stof over een bepaald onderwerp, 
naar een bepaald nader omschreven document of naar een bepaalde map. 
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In enkele, incidentele gevallen wordt de documentalist een opdracht 
verstrekt die meer tot het research-werk behoort, waaronder moet 
worden verstaan dat aan de documentalist een bepaalde vraag of een 
bepaald probleem wordt voorgelegd, waarop hij zelfstandig door 
het archiefmateriaal te raadplegen en te onderzoeken een antwoord 
of oplossing moet geven. In dit verband wordt gedacht aan de door 
H.KO opgedragen samenstelling van een encyclopaedie, waarin opge
nomen de meest voorkomende connnunistische termen, en bv. aan enkele
opdrachten van KEW om antwoord op een bepaalde vraag, waarvoor
bestudering van het archiefmateriaal noodzakelijk was.

Gebruik 
door eigen afdeling 

a. Dat door de docenten van K.O. momenteel minder aandacht wordt be
steed aan het M.A. en dat er minder materiaal uit dit archief wordt
gevraagd, is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat er
door de recente mutaties en een tengevolge daarvan interne reor
ganisatie weinig tijd voor de docenten overblijft voor de studie
taak. Dit zou dus een tijdelijke malaise zijn. Als bewijs hiervoor
kan dienen, dat KO 3, die zich momenteel geheel op de studie-
taak werpt, het M.A. ruimschoots voorziet van nieuwe stof over

. het onderwerp "sabotage" en het M.A. daarnaast ook herhaalde
lijk raadpleegt. Ditzelfde valt te verwachten van KO 5, wanneer 
deze zich in het onderwerp "connnunisme" zal gaan inwerken. 

b. Voor de onderwerpen die door H.KO worden behandeld en het onder
werp "recht" werd en wordt het M.A. regelmatig geraadpleegd en
ruimschoots voorzien van nieuw materiaal

c. Dat iedere werker, ook de KO-docent, het nut van een goed
documentatie-systeem moet leren inzien en met het gebruik hier
van vertrouwd moet :aken, blijkt wel uit het feit, dat bv. eerst
naar het boekje "How to interview" werd gevraagd, nadat de be
treffende docent hierop toevalligerwijze door een ander was op
merkzaam gemaakt. Haé hij gebruik gemaakt van de documentatie,
dan was hem in een handomdraai alle materiaal (boeken en andere
documenten) over het onderwerp "interview" ter beschikking gesteld.

d. Dat bepaalde onderdelen (onderwerpen) van het M.A. momenteel
minder in de belangstelling staan, moet m.i. niet worden ge
zocht in het nuttelà>os en overbodig zijn van een dergelijk on
derwerp (immers, de onderdelen van het M.A. vormen een organisch
geheel in het classificatie-systeem, dat het gehele inlichtingen
en veiligheidswerk beslaat), maar in de mate waarop de docent
die het betreffende onderwerp behandeld gelegenheid heeft voor
studie en in de mate waarop hij hiertoe het M.A. raadpleegt en
gebruikt.

Gebruik 
door andere afdelingen 

2,• De afdeling KEW komt soms met vragen die meer op het terrein 
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van het research-werk liggen en ontvangt als resultaat van het 
onderzoek dan veelal materiaal uit het M.A. 

b. KA 2 (dr.Margadant), indertijd op het M.A. geattendeerd door KO 6,
maakt een vrij veelvuldig gebruik van dit documentatie-systeem en
heeft zich verscheidene malen waarderend over het.nut en de organi
satie van het M.A. uitgelaten.

c. Behalve door de hierbovengenoemde afdelingen wordt er van het M.A.
door de afdelingen behalve K.O. slechts in sporadisch voorkomende
gevallen gebruik gemaakt.
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BIBLIOTHEEK 

Omvang 

De bij K.O. aanwezig bibliotheek wordt onderscheiden in de K.O.
Uitleenbibliotheek en de K.0.-Handbibliotheek. 
De K.0.-Uitleenbibliotheek omvat thans ongeveer 200 verschillende 
boeken. Deze boeken zijn bestemd voor uitlening, voornamelijk a_an 
cursisten als aanvulling op de uitgereikte cursusstof en ter ver
dieping van hun inzicht en kennis van de tijdens de cursussen be
handelde onderwerpen. Voor aanschaffing van boeken voor de Uitleen
bibliotheek wordt K.O. een eigen budget toegewezen. 
De K.0.-Handbibliotheek bevat de boeken die de K.0.-docenten i.v.m • 
hun studie- en opleidingstaak regelmatig moeten raadplegen en die 
dan ook niet worden uitgeleend. De boeken in de Handbibliotheek 
worden door P.en B. aangeschaft en daarna permanent aan K.O. uit
geleend. Tot deze bibliotheek behoren o.a. veel naslagwerken. 

Werkzaamheden 

(Opmerking: bij de werkzaamheden op het gebied van de bibliotheek 
wordt mede gerekend de administratie verbonden aan het ter lezing 
vragen ten behoeve van de K.O.-docenten van boeken, tijdschriften, 
enz.) 
De werkzaamheden verbonden aan de instandhouding van de K.O.
bibliotheek kunnen worden verdeeld in: 

a. administratieve werkzaamheden
b. bibliotheek-technische wwrkzaamheden.

a. Tot de administratieve werkzaamheden kunnen worden gerekend:
het aanvragen van boeken ter lezing en de controle hierop;
het aanvragen van boeken voor de KO-Uitleen- of -handbibliotheek
en de controle hierop;
het materiële onderhoud van de boeken, zoals het kaften en het
aanbrengen van de catalogm.snummers;
het verzenden van de boeken aan de lezers;
de uitleenadministratie; enz.

Deze werkzaamheden kunnen door een louter administratieve kracht
worden gedaan; ze vereisen weinig of geen bibliotheek-technische
kennis.

b. Tot de bibliotheek�technische werkzaamheden kunnen worden gere
kend:
het bespreken van en mede-oordelen over (aan de hand van de
reeds in de bibliotheek aanwezige boeken) - de aanschaffing
van boeken;
het catalogiseren;
het samenstellen van de catalogus;
het geven van advies bij uitlening;
het activeren van de uitlening; enz.
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Deze werkzaamheden vereisen naast een inzicht in de in de biblio
theek aanwezige stof een bepaalde bibliotheek-technische kennis. 

Gebruik 
Uitleenbibliotheek 

a. Door de huidige opzet van de cursussen blijft de cursisten
tijdens een bepaalde cursus weinig tijd tot lezen. De terug
gang in de uitlening die daarvan het gevolg is, kan echter wor
den ondervangen door de cursisten in de gelegenheid te stellen
in de periode tussen twee cursussen en ook na de cursussen
boeken uit de Uitleenbibliotheek te betrekken.
Dit is heel goed mogelijk met behulp van de ook door de Kon.
Marechaussee gebruikte aanvraagformulieren, waarop door de
lezer een aantal boeken wordt ingevuld die hem dan regelmatig
worden toegezonden. Bij deze wijze van uitlening moeten wèl
tijdens een cursus de ·catalogus en de aanvraagformulieren wor
den uitgereikt em moeten de cursisten met de gang van zaken
worden bekend gemaakt.

b. Door verscheidene brigades van de Kon. Marechaussee wordt op
bovenstaande wijze regelmatig uit de K.O.-bibliotheek gelezen.
Dit is ook het geval met verschillende verbindingen van de Ge
meente- en Rijkspolitie, aan wie tijdens de herhalingscursussen
1954-1955 een catalogus en aanvraagformulieren werden uitgereikt.

c. De toestand blijft echter bestaan, dat het altijd een bepaald
gedeelte van het K.O.-boekenbezit is waarnaar de belangstelling
van de cursisten uitgaat. De voorkeur wordt gegeven aan het
populaire lief�st in het Nederlands geschreven boek. Daar zo
doende een aantal boeken van de K.O.-Uitleenbibljotheek prak
tisch nooit wordt uitgeleend, blijkt een sanering noodzakelijk.

Handbibliotheek 

a. De behoefte aan een vrij uitgebreide handbibliotheek, waardoor
de K.O.-docenten bij hun studie het nodige materiaal onmiddellij
bij de hand hebben, doet zich steeds meer gevoelen. Een uitbrei
ding in deze richting mag dan ook worden verwacht.

b. Dit neemt niet weg, dat aan de andere kant soms de neiging wordt
waargenomen materiaal bij K.O. te houden waarvan kan worden aan
genomen, dat het slechts sporadisch door K.O. zal worden geraad
pleegd of nageslagen. Hierdoor kan een ballast aan materiaal
ontstaan.

c. De beide voorgaande punten in overweging nemende, lijkt ook een
sanering van de K.O.-Handbibliotheek niet onnodig.

/ 
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BIBLIOGRAPHIE 

Omvang 

De bij K.O. aanwezige bibliographie is thans uitgegroeid tot een met 
behulp van de M.A.-classificatie geordende verzameling van ongeveer 
1400 kaartjes, waardoor dus ongeveer 1400 boeken, tijdschriftartikelen, 
militaire voorschriften, Amerikaanse regeringsuitgaven, enz. over 
onderwerpen die voor het inlichtingen- en veiligheidswerk van belang 
zijn, toegankelijk zijn gemaakt. Deze verzameling groeit nog regel
matig aan en bestaat voor zeker 95 1- uit door K.O. gemaakte beoor
delingen • 

Werkzaamheden 

Ook hier kunnen de werkzaamheden verbonden aan de instandhouding van 
de bibliographie worden verdeeld in: 

a. administratieve werkzaamheden
b. documentaire werkzaamheden.

a. Tot de administratieve werkzaamheden kunnen worden gerekend:
het typen van de concepten op transparant papier voor het doen
fotocopiëren;
het collationneren;
het verzamelen van de gefotocopiëerde kaartjes;
het periodiek verzenden van de verschenen sets aan de deelnemers
aan het C.B.I.V.W.; enz.

Deze werkzaamheden kunnen door een louter administratieve kracht
worden verricht; ze vereisen geen documentaire kennis.

b. Tot de documentaire werkzaamheden kunnen worden gerekend:
in vele gevallen het opstellen van het concept-bibliographie
kaartje, ingeval een beoordeling niet nodig is en volstaan kan
worden met een beknopte weergave van de inhoud;
het classeren van de kaartjes (dus van de boeken, artikelen,enz.);
het controleren en vergelijken van de binnengekomen beoordelingen;
het periodiek doen circuleren -en daartoe selecteren- van de ver
schenen aanvullingen op de bibliographie langs de andere afdelingen
van de Dienst; enz.

Deze werkzaamheden vereisen naast een voldoende inzicht in de te
verwerken stof, een zekere documentaire kennis.

Gebruik 
door eigen afdeling 

De bibliographie wordt door K.O. zelf weinig geraadpleegd. Indien dit 
wel het geval is, is het meestal ten behoeve van een bezoeker. De re
denen hiervoor kunnen waarschijnlijk gezocht worden in dezelfde om
standigheden als genoemd onder het gebruik van het M.A., o.a. dus ge
brek aan tijd voor de studie-taak. 
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C O N C L U S I E S 

WAT BETREFT IE DOCUMENTATIE IN DE GEHEIE DIBNST 

Als men de tot nu toe. bij K.O. verrichte documentatie-werkzaamheden 
-en het M.A., bibliotheek en bibliographie als resultaat daarvan-
in groter verband, in het kader van de gehele dienst beziet, komt
men tot de conclusie, dat K.O. de enige afdeling is, waar op belang
rijke wijze aan een literatuurdocumentatie is en wordt gewerkt.
Het resultaat hiervan is thans een vrij uitgebreide documentatie,
waardoor een grote hoeveelheid materiaal op het terrein van het
inlichtingen- en veiligheidswerk toegankelijk is gemaakt.
Hoewel deze documentatie in opzet slechts voor het gebruik van K.O.
werd bestemd, kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat het
van groot belang zou zijn, indien de bij K.O. aanwezige literatuur
documentatie in een meer centrale belangstelling kwam te staan, waar
door de verschillende afdelingen niet alleen aan deze documentatie
zouden kunnen meewerken en hun bijdragen er aan zouden kunnen leveren,
maar tevens uit deze documentatie voor eigen gebruik zouden kunnen
putten.

Huidige situatie van de literatuurdocumentatie in de Dienst 

In elke instelling of bedrijf waar men tot een goede verrichting van 
de gestelde taak allerlei literatuur moet raadplegen, bestuderen en 
uitwerken, vindt men naast de beheersdocumentatie een literatuur
documentatie. 
De beheersdocumentatie, met als middelpunt het archief van de instel
ling of het bedrijf, vindt men in onze Dienst bij ACD. Het archief 
-dat de schriftelijke neerslag bevat van de activiteiten van de Dienst,
bv. correspondentie, rapporten, e.d.- is geordend volgens een inder
tijd bij ACD vastgestelde code. Afgezien van de vraag of dit geheel 
bevredigt, een vraag die hier niet ter zake dient, kan men dus vast
stellen, dat aan de beheersdocumentatie de nodige aandacht wordt be
steed. 
Hoe staat het nu met de literatuurdocumentatie? 
De bibliotheek (P.en B.), die organisatorisch het middelpunt van de 
literatuurdocumentatie behoort te zijn, volstaat met het handhaven 
van een boekenbezit geordend volgens de Universele Decimale Classifi
catie. Aan het werkelijke documentatiewerk wordt door P.en B. verder 
weinig gedaan. Zo is voor andere afdelingen het bij P.en B. aanwezige 
boekenbezit slechts toegankelijk via een moeilijk hanteerbare catalogus, 
terwijl -voorzover mij bekend- gedeelten uit boeken, artikelen uit 
kranten en tijdschriften niet worden gedocumenteerd. In enkele gevallen 
verhuizen knipsels in het ACD-archief, waar deze zeer beslist niet 
thuis horen. 
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Aanwinsten op de bibliographie in de vorm van boekbeoordelingen �omen 
nog wel -zij het onregelmatig- voor; immers, er komen steeds boeken 
binnen die met het oog op evetuele aanschaffing of anderszins beoor
deeld dienen te worden. 
Indien er in de verschijning van nieuwe bibliographie-kaartjes een 
achteruitgang valt te bespeuren, dient men echter niet uit het oog 
te verliezen dat dit uiteraard niet in hetzelfde tempo voortgang kan 
vinden als in de beginperiode van de bibliographie. Immers, toen 
werd de gehele verzameling boeken en artikelen die in de loop van de 
tijd bij K.O. gelezen en beoordeeld waren, in betrekkelijk korte tijd 
gedocumenteerd in de vorm van het nieuw opgezette bibliographie
systeem. 

Gebruik 
door andere afdelingen 

Bij de opzet van het bibliographie-systeem is -voorzover bekend- geen 
medewerking aan de andere afdelingen verzocht. Deze werden met het 
bestaan hiervan in kennis gebracht door de circulatie van een ge
selecteerde verzameling bibliographie-kaartjes, grotendeels bestaan
de uit beoordelingen van recent verschenen en waarschijnlijk dus nog 
onbekende boeken. Deze circulatie langs de afdelingen vindt nog 
periodiek plaats. Als reactie hierop komen doorgaans wel enkele aan
vragen om boeken binnen. 
Spontane vragen om een opgave van boeken over een bepaald onderwerp 
of om een bepaald werk worden zelden ontvangen, terwijl er evenmin 
aanwinsten op de bibliographie door andere afdelingen worden geleverd. 

Gebruik 
buiten de BVD 

Door de instelling van het CBIVW werden andere inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten in de gelegenheid gesteld van de bij K.O. aan
wezige bibliographie gebruik te maken en daaraan mede te werken. De 
medewerking in de voit'lll van het leveren van bijdragen aan de biblio
graphie is praktisch nihil. Wat de militaire diensten betreft, moet 
dit m.i. worden toegeschreven aan de kleine hoeveelheid tijd die men 
aan dit studie- en documentatiewerk wil of kan besteden. 
Deze situatie moet worden betreurd, daar door de CBIVW, die een 
coördinatie op documentatie-gebied bewerkstelligt, een nog uitge
breidere verzameling van materiaal op inlichtingen- en veiligheids
gebied toegankelijk kon worden gemaakt. 
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Deze situatie kan niet aan gebrek aan activiteit van P.en B. worden 
toegeschreven, maar aan de stiefmoederlijke behandeling van vooral 
de literatuurdocumentatie in de Dienst. 
Het ontbreken van een centrale literatuurdocumentatie heeft tot ge
volg, dat door de verschillende afdelingen evenmin aandacht aan het 
documentatie-aspect wordt geschonken. Iedere afdeling en sectie 
zal wel aantekening houden van en/of de beschikking hebben over ar
tikelen en andere literatuur voor eigen gebruik, maar centraal 
wordt het bestaan van dit materiaal niet vastgelegd; het wordt niet 
gedocumenteerd. Zo kan het welhaast niet anders, of er is een grote 
hoeveelheid stof in bureauladen en hoofden verborgen; stof die op 
deze wijze voor andere belanghebbenden ontoegankelijk is. 
De afdeling K.O. stuitte -uit hoofde van haar studie-taak- al heel 
s:poedig op de behoefte aan een documenteren van het bekende en be
studeerde materiaal, dat anders weer onbereikbaar en ontoegankelijk 
zou worden, dus verloren zou gaan. Het gevolg hiervan was, dat 
-bijmhet ontbreken van een goede literatuurdocumentatie in de
Dienst- een eigen documentatie-systeem werd opgezet volgens een
eigen classificatie.
Deze bij K.O. opgezette documentatie ia in de jaren zodanig uitge
groeid, dat deze nu zeker van belang voor de gehele dienst is ge
worden en zou kunnen dienen als de basis van een Centrale Literatuur
Documentatie.

De Centrale Literatuur Documentatie 

Deze zou tot taak hebben de bij de gehele Dienst bekende literatuur, 
zoals boeken, pamfletten, tijdschriften en tijdschriftartikelen, 
voorschriften, enz. vast te leggen en toegankelijk te maken ten be
hoeve van alle afdelingen. De medewerking van degenen die met dit 
materiaal werken, is natuurµjk onontbeerlijk. Tonners, zij moeten 
het materiaal dat hun in handen komt doen documenteren, aanwijzingen 
hiertoe geven; in het kort: zij moeten dus de C.L.D. in kennis stel
len van het bestaan van deze literatuur. Op hun beurt kunnen zij dan 
putten uit alle bij de C.L.D. gedocumenteerde literatuur, welke 
van alle kanten centraal is binnengekomen. 
Allerlei vragen, zoals welke de plaats van een Centrale Literatuur 
Documentatie zou moeten zijn in het organisatieschema van de Dienst 
en welke classificatie voor de ordening van de C.L.D. zou moeten 
worden gebruikt, vereisen een uitgebreide bestudering. Globaal kan 
over de organisatie en werkwijze van een dergelijke C.L.D. worden 
opgemerkt, dat deze Centrale Documentatie -die immers steunt op de 
medewerking van de gehele dienst- niet weggestopt mag zitten, maar 
een plaats zal moeten krijgen gelijkwaardig aan en naast die van de 
beheersdocumentatie. Vanzelfsprekend zal het boekenbezit van P.en B. 
er in worden opgenomen en, zoals reeds werd opgemerkty kan de bij 
K.O. aanwezige documentatie als basis dienen. 
Een dergelijke instelling moet zich de goodwill van de afdelingen 
verwerven: in de eerste plaats door deze nieuwe "afdeling!! of "sectie" 
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met kennis van zaken en niet zo maar provisorisch op te bouwen; 
in de tweede plaats door een opvoeding van het personeel van de 
gehele Dienst in het begrip voor het nut van een literatuur
documentatie; en in de derde plaats door op de C.L.D. mensen te 
werk te stellen die behalve een goed inzicht in de materie de 
gehele Dienst betreffend, een voldoende docmentaire kennis bezitten. 
Een dergelijke gang van zaken zal de afdelingm het nodige begrip 
en het nodige vertrouwen schenken; zij zullen de hen bekende en de 
door hen bestudeerde artikelen, enz. laten documenteren, zij zullen 
van de door hen gelezen boeken een aantekening of beoordeling laten 
vastleggen en zij zullen anderzijds bij de bestudering van een be
paald onderwerp of bij de uitvoering van hun werkzaamheden nààst 
de beheersdocumentatie -het archief ACD- de literatuurdocumentatie 
raadplegen in het besef, dat veel waardevol materiaal hier gemakke-
lijk toegankelijk is gemaakt. 
Het is mogelijk, dat sommige secties of afdelingen bepaalde stof regel
matig moeten raadplegen. In dat geval kunnen zij, zoals ingeval van 
een handbibliotheek, bepaald materiaal permanent in leen krijgen. 
Dit moet echter wel gedocumenteerd en geregistreerd zijn door de 
C.L.D., daar men anders in de bestaande toestand zou vervallen.
In het hierbovengaande zijn slechts enkele aspecten van een Centrale
Literatuur Documentatie aangegeven. Vanzelfsprekend is deze hiermede
niet uitputtend behandeld. Voor de opzet van een dergelijke documen
tatie is een volkomen doordacht op documentaire kennis gefundeerd
plan voor organisatie en werkwijze noodzakelijk, waarbij het raad
plegen van degenen die met het verzamelde materiaal moeten werken
en op hun beurt hun medewerking aan deze docurmmtatie moeten ver
lenen, zeker niet in de laatste plaats mag komen.
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C O N CLUS I E S  

WAT BETREFT DE DOCUMENTATIE BIJ DE AFDELING K.O. 

Algemeen 

Wat betreft de werkzaamheden te verrichten voor methodiek archief, 
bibliotheek en bibliographie, kan worden opgemerkt, dat zeer veel 
tijd door de documentalist moet worden besteed aan de in dit rapport. 
opgesomde administratieve werkzaamheden. Deze kunnen voor een groot 
gedeelte niet door het andere KOS-personeel worden verricht, o.a • 
door gebrek aan tijd. Het gevolg hiervan is, dat sommige zuiver 
documentaire taken die niet direct urgent, maar voor een goede in
standhouding van de documentatie toch zeer noodzakelijk zijn, steeds 
weer moeten worden uitgesteld en uiteindelijk in de verdrukking 
geraken. 
In dit verband kunnen o.a. worden genoemd: het herzien, met name 
het uitbreiden in de vorm van nieuwe groepen en onderverdelingen, 
van de in gebruik zijnde classificatie -wat zeer veel tijd vergt-; 
het documenteren van bij K.O. aanwezige artikelen door hiervan 
bibliographiekaartjes te ontwerpen; enz. 
Bij een verlichting van de administratieve werkzaamheden van de 
documentalist zou deze bovendien meer tijd kunnen besteden aan 
de ontvangen opdrachten die meer op gebied van het research-werk 
liggen, zoals bv. het samenstellen van de reeds genoemde encyclopae� 
die. Men zou de documentalist meer van dergelijke opdrachten kunnen 
verstrekken, waarbij deze dus ter beschikking staande gegevens, 
verzameld in de K.O.-documentatie, tot een resultaat bewerkt. 
Op deze wijze zou van de vakkennis van de documentalist een effi
ciënter en rationeler gebruik worden gemaakt • 
Om de K.O.-docenten -indien.en voorzover nodig- wat meer vertrouwd 
te doen raken met het begrip documentatie en met het nut en de zin 
daarvan, zou een soort van handleiding ontworpen kunnen worden, 
waarin op een luchtige wijze het een en ander over het doel van 
de documentatie in het algemeen en vooral over het doel en de in
richting van de bij K.O. aanwezige documentatie wordt verteld. 

Methodiek archief 

Wat betreft de voor een inàtandhouding van het M.A. te verrichten 
werkzaamheden en een eventuele verbetering hierin, alsmede wat be
treft het gebruik van en de medewerking aan het M.A. door K.O.
personeel, zie men wat hierboven is opgemerkt onder "algemeen". 
Wat het gebruik van en de medewerking aan het M.A. door andere 
afdelingen van de Dienst betreft, kan worden opgemerkt dat deze 
geheel anders en gunstiger zouden komen te 11ggen ingeval van een 
Centrale Literatuur Documentatie in welke vorm dan ook verwezenlijkt. 
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Bibliotheek 

Uitleenbmbliotheek 

Hieronder volgt een lijst van boeken die weliswaar ziJn opgenomen 
in de K.0.-Uitleenbibliotheek, maar die niet of zelden worden uitge
leend, omdat er geen vraag naar is. Daar deze boeken als uitleen
object dus feitelijk geen nut opleveren en ze toch het nodige re
gistratiewerk met zich meebrengen, is het mogelijk reëler en effi
ciënter ze uit de uitleenbibliotheek te verwijderen. 
Verschillende van deze boeken kunnen een nuttige plaats vinden 
in de K.0.-Handbibliotheek, zoals bv. de meeste werken van Marx, 
Engels, Lenin en Stalin; andere kunnen mogelijk naar P.en B. wor
den teruggezonden. Dit laatste dient nog te worden vastgesteld, 
nadat onderstaande lijst is goedgakeurd • 

Weinig of niet gelezen boeken 

Bierens de Haan. 
Bigot, enz. 
Chorus 

Pettee 

Glass,enz. 
Krivitsky 

Doob 
Driencourt 
Linebarger 

Hartmann 
Mitin 
Asbeck 

Chamberlin 
Malenkov 
Malenkov 
Mikoyan 

Molotov 
Gorer 

Karpinsky 
Huxley 
Kuypers 
Zjdanow 
Trotsld. 
Berdjàjew 
Buharin 
Engels 
Lenin 
Mackay Scott 
Marx 
Somerville 

Grondslagen der samenleving 
Leerboek der psychologie 
Grondslagen der sociale psychologie 

The future of American secret intelligence 
The report of the Royal Commission 
Intelligence is for commanders 
Ich war in Stalins Dmenst 
(ned. vertaling aanwezig) 

Public opinion and propaganda 
La propagande, nouvelle force politique 
Psychological warfare 

Ftir und wider das Mehrheitswahlrecht 
Soviet demqcracy and bourgeois democracy 
The universal declaration of human rights 

The Russian revolution 
Naar het communisme· 
Redevoering van Malenkov (1953) 
The camp of socialism and the camp of 
capitalism 
Wat is het tweede vijfjarenplan? 
The people of Great Russia 
De Grondwet van de Unie van Sowjet-Socialisti
sche Republieken 
The social and state structure of the USSR 
Sovjet-wetenschap en Sowjet-cultuur 
Psychologie en paedagogiek in de S.U. 
Over letterkunde, philosophie en muziek 
Stalin 
Betekenis en oorsprong van het Russ. 
The ABC of communism 
De beginselen van het communisme 
Karl Marx 
The anatomy of cornmunism 
Het Kapitaal 
Soviet philosophy 
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Stalin 
Stalin 
Maes 

Lenin 

Lenin 
Stalin 
Selznick 

Kleijn 
Sergent 
Buchman 
Burnham 
Carnpbell 
Lynden Macassey 
Mowat 
Williarnson 
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Enige vraagstukken van het Leninisme 
Keuze uit zijn werken 
Godsdienst-filosofie van het communisme 
Leerboek voor de arbeidersbeweging 
Het imperialisme als hoogste stadium van 
het kapitalisme 
Het vraagstuk van de vakbeweging 
De linkse stroming 
Het Marxisme en het nationale vraagstuk 
The organizational weapon 
Strategy and tactics of world communism 
Engels, Frans, Duits socialisme tot heden 
Histoire de l'anarchie 
Remaking the world 
The coming defeat of communism 
Remaking men 
The Oxford-Group and its work of M.R.A. 
Climax of history 
Inside Buchmanism 

Handbibliotheek 

Voorgesteld wordt ook deze verzameling te herzien mmx. enerzijds door 
tekorten aan te vullen, anderzijds door overbodig materiaal te ver
wijderen. Hierin moet m.i. worden uitgegaan van de opzet om alleen 
die boeken in de K.O.-Handbibliotheek op te nemen welke ook werkelijk 
als studie- en naslagmateriaal min of meer regelmatig worden gebruikt. 
Zodoende wordt niet verzameld om het verzamelen alleen. Immers, zijn 
de bij K.O. bekend geworden boeken enz. juist gedocumenteerd, dan 
kan men in incident.de gevallen door een goed gebruik van de biblio
graphie al het nodige materiaal over een bepaald onderwerp zonder 
moeite vinden en daarna bij P.en B. opvragen. 
Ook met deze opzet is toch een uitbreiding van de Handbibliotheek 
te verwachten, daar in de praktijk is gebleken dat een dergelijke 
met zorg ingerichte verzameling onontbeerlijk is voor d e  studie-taak. 
De boeken die in de K.O.-Handbibliotheek blijven en in de toekomst 
nog hierin zullen worden opgenomen, kunnen waarschijnlijk het beste 
gepiaatst worden bij de docent die deze boeken hanteert. Vanzelf
sprekend moet dit materiaal wel op een centraal punt -documentatie 
KO- geregistreerd blijven, wat o.m. inhoudt dat bv. doorgeven aan 
derden moet worden vermeld. 
Indien H.KO met de bovengenoemde gang van zaken accoord gaat, kan 
met de opzet van een nieuwe inventaris van de K.O.-Handbibliotheek 
worden begonnen, waarna deze ter goedkeuring kan worden voorgelegd. 
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Bibliographie 

Als door het instellen van een Centrale Literatuur Documentatie 
in welke vonn dan ook, of anderszins de bij K.O. aanwezige 
bibliographie meer in de belangstelling van de gehele Dienst 
zou komen te staan, zouden de verschillende afdelingen en secties 
hieraan kunnen medewerken op de wijze zoals dit bij de opzet 
van de CBIVW werd verwacht van de deelnemers hieraan buiten 
de Dienst; een verwachting die van die zijde niet werd vervuld. 
Als iedereen in de Dienst inderdaad een korte beoordeling of aan
duiding maakte van het artikel, voorschrift of boek door hem of 
haar gelezen, als men dit dus centraal liet documenteren, zou 
dit ongetwijfeld een belangrijke vervolmaking van de huidige 
bibliographie betekenen en juist hierdoor zou deze van een nog 
groter en van een meer algemeen bekend en erkend nut worden. 
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METHODIEK ARCHIEF 

Voornaamste werkzaamheden 

Aanvra en van materiaal voor M.A. 
fotocopieën, afschriften uit iO's, artikelen uit kranten en tijd-

schriften, enz. 
Aantekening houdien van het aangevraagde, :·dit verzamelen in een 
map. Aangevraagde zo geregeld mogelijk rappelleren, zodat het 
aantal lopende aanvragen tot een minimum beperkt blijft. 

ewerk en coll.ationneren 
overtypen van stukken voor m .• a-. ) 

Van belang dat de bron zo volledig mogelijk wordt vermeld, bv. 
Naam tijdschrift, jaargang, nummer aflevering, datum, titel 
artikel, schrijver artikel, fotonummer evt. enz. 
Verder vermelden: afschrift, uittreksel of resum,. 
Nadat bron volledig is aangegeven, wordt het stuk door typiste 
getypt� 

Ber en in m.a. en materiëel onderhoud 
bergen van de geclasseerde stukken in de mappen) 

Boekbeoordelingen vooraan in de map houden. Mappen zo overzichte
lijk mogelijk houden; splitsen zo nodig met duidelijke vermelding 
van inhoud. 

Class eren ( zie andere handlèiding) 

Maken van uittreksels voor m� a.;:., en eventueel vertalen. 

Uitdunnen van het m.a. 

.� 

Is nog niet urgent. In de toekomst zullen artikelem die. volkomen 
verouderd zijn, verwijderd moeten worden, tenzij ze nodig zijn 
voor een beeld van de algehele ontwikkeling. 

Uitbreiden en wi"zi en van de classificatie 
maken van nieuwe onderverdelingen en evt. ��jzigen van de bestaande 

klassen) 
Wijzigingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, daar dit een 
enorm werk met zich mede brengt. -Zo moet ook de bibliographie 
en zelfs de kaartcatalogus uitleenbibliotheek gewijzigd worden-. 
Uitbreidingen blijken van tijd tot tijd nodig. Dit is het geval, 
wanneer door een opeenhoping van materiaal in één map bepaalde 
onderwerpen in de chaos verloren gaan. 6ok de uitbreidingen ver
eisen veel tijd, daar deze ook wijzigingen met zich mede brengen, 
en moeten dan ook slechts plaats vinden, als de praktijk en het 
gebruik dit werkelijk poodzakelijk maken. 
Bij verandering van de classificatie moet men te rade gaan bij 
en zich verstaan met de betreffende expert op dat gebied. 
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Verstrekken van materiaal en inlichtingen uit het m�a. 
(op aanvraag) 

Een zo duidelijk mogelijke vraagstelling, liefst met vermeading 
van het doel waarvoor het materiaal wordt gevraagd. Bij het ver
zamelen van het materiaal alle aspecten JIIRIDlC in aanmerking nemen 
en zich niet beperken tot één groep. 
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Aan 

Van 

: K.o./
Hoefd K.o.

Ter voorkoming van moeilijkheden voortvloeiende uit het 
uitvallen van instructeurs en mede ter bepaling van de omvang van 
ieder 1s taak, volgt hieronder een regeling met betrekking toteen 
en ander" 

De opzet van deze regeling is dat elk cursusonderdeel 
beheerst wordt door twee instructeurs. 

Het vak "Recht" leent zich zeer slecht voor vervanging 
door een niet-ju.rist, vandaar dat hierin niet wordt voorzien en in 
voorkomende gevallen de behandeling van de betreffende cursu.sstof 
uitgesteld lil.l worden. 

Het vak "Extremisme" is een onderdeel waarvoor thans nog 
geen vervanger kan optreden, maar waarvoor K.0.5 voor de toekomst 
is aangewezen. 

In het hierbij gevoegde schema worden achter de aanduiding 
van het cursusenderdeel twee instructeurs genoemd, die beiden het on
derdeel volledig moeten beheersen. 

Indien het betreffende cursusonderdeel door beiden wordt 
gedoceerd, dan wordt dit aangegeven in rood. 

Overigens geldt dat de eerstgenoemde instructeur het onder
deel doceert en de ander hem in voorkomende gevallen vervangt. 

De eerstgenoemde instructeur is verantwoordelijk voor de 
samenstelling van de stencils en voor de vorming van zijn onderdeel 
in het methodiek archief; een en ander in nauw •verleg met zijn studie 
en instructie partner • 

6 J'Ulli 1951 

(J)f 
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Aan: Kot./-1-7'✓--aecr# 
Ve.n: H/K. o. 

Het hieronder gestelde ia bedoeló als uitbrei
ding van de hierbij gevoegde instructie van 6 
Juni 1951, welke dus -uitgezonderd voor hetgeen 
volgt- ongewijzigd van kracht blijft• 

De gehele cursusstof wordt verdeeld in drie 
hoofdonderdelen , t.w. 
Methodiek 
Recht 
Politiek 

Het hoofdonderdeel Methodiek omvat de aanvals
activiteit Inlichtingenwerk en Sabotage en de ver
dedigingsactiviteit Beveiliging en Inlichtingen
werk• Het hoofdonderdeel Recht spreekt voor zich 
zelf• Het hoofdonderdeel Politiek omvat Extremis
me, de aanvalsactiviteiten Propaganda en Insur
rectie, en Rusland 

De verantwoordelijkheid voor studie en instruc
tie berust 
t.a.v. Methodiek bij K.0.2
t. a. V• Recht bij K.o. 6
t.a.v. Politiek bij H.KO

Verder wordt ingesteld een secretariaat. De lei
ding hiervan berust bij mej•V•d•Heide. Het secre
tariaat verricht alle administratieve werkzaamhede 
voortvloeiend uit de cursussen en het beheer van 
methodiek archief en bibliotheek• 

28-SëJ 
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Aan: Ko/-;/- t-/-/ 
Van: H•KO • 

Herhaaldelijk hoort men uit eigen dienst critiek op de cursussen 
van de BVD• De een vindt dat we te oppervlakkig zijn, de ander 
meent dat we te diep op de zaken ingaan, weer een ander verwijt 
ons dat we te theoretisch zijn, enz. 

Het is natuurlijk onmogelijk al deze opmerkingen te weerleggen 
en dat is ook zeker niet nodig• 

Sommige critici vragen zich echter af, of de situatie veel minder 
zou zijn, indien er in het geheel geen cursussen gegeven zouden 
worden. Dit is een gevaarlijke en speculatieve critiek, omdat deze 
bewering in de praktijk zo moeilijk te weerleggen is; men kan 
immers zo moeilijk zeggen hoe het geweest zou zijn, indien geen 
cursussen gegeven zouden zi. jn• 

Voor ons is het duidelijk, dat zonder cursussen de situatie be
denkelijk slechter zou zijn• Het is in verband met de bovenbedoelde 
critiek wenselijk, dat we dit in de toekomst ook meer kunnen be
wijzen. Ik zou het daarom op prijs stellen, indien ik in de toe
komst op de hoogte word geste14 van alle gevallen die het praktisch 
nut van de cursussen bewijzen• Deze rapporten worden opgelegd in 
een apart dossier, dat in de toekow�t dus zal kunnen dienen om de 
lastige en dwaze critiek te ,doen verstommen• 

- · 

Voorzover zich in Uw praktijk reeds gevallen zoals hierboven ge
noemd hebben voorgedaan, verzoek ik U mij deze te doen toekomen. 
Als voorbeeld gaat hierbij een geval dat mij een dezer dagen verteld 
werd en dat U een indruk kan geven waar het eigenlijk om gaat • 

28 ... 9-1951 

�
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Bespreking K0 0°-instructeurs i•V•m• nieuwe cursus• 
aanvangende 22-10-1951 

l• Categorie {eigen dienst en Spoorwegrecherche) / 

2• 9 weken cursus i•P•V 10 
Dit is mo�elijk, omdat meer gesproken zal moeten worden over be
ginselen en minder over details• De stencils moeten de cursisten 
zelf bestuderen• In de les wordt slechts gesproken over de hoofd-
zaken en het verband• ,

/ 
3• Het onderdeel Recht• 

Dit ohderdeel heeft een nieuwe plaats gek�egen in het geheel• Meer 
dan voorheen zal geijverd moeten wprden voor een positieve beinvloe
ding van de cursisten in de volgertde zin: 
Om als burgers in een democratie het inlichtingen- en veiligheids
werk te kunnen uitvoeren, zal pen bepaalde mentaliteit noodzakelijk 
zijn• Dit werk leidt zo gauw fot het niet meer klaar onderscheiden 
van bepaalde normen• Bovendi�n zal men bij een bestrijding van de 
uitersten een duidelijk inzicht moeten hebben in het normale• De 
noodzakelijke geestesinstelling van de bnvger,0 in een democratische 
samenleving, alsmede een goed begrip van de voorrechten die hij ge
niet zullen dus bevorderd worden door de behandeling van het onder
werp Recht• 

4• De stof is opnieuw irtgedeeld• 
3 hoofdzuilen: Rech� - Politiek - Methodiek 

5. Er zal meer verba�d moeten komen tussen theorie en praktijk•
1rn de praktijk tal meer de gehele cursusstof tot uitdrukking moeten
worden gebracht• Er zullen meer practische werkstukken moeten worden
gemaakt•

16-10-1951 



• 

• 

//.ko 

Van MY •• · a en 

tt m.e . bij moge ik U' a.anbiedel'l een over.zicht van d 
bez ttingen van de afd. l.ingen KA, K Jt, n· , ltlm, KB en "O. 

De vaca uras, lke nog in 1951 zoud kunnen rd. 
ver-n..t1 , zijn a.angegev n et een o, de vacature voor 

"1952 met een+. De aehter de vacatures vem l e _ gen 
0 

, ren t ueschou n ls e uitlooprangen. 
" ·pgemerkt Zij• dat de uit'br it..ting voor 1952 nog oor
"de bei.de Kam •. rs zal. o t·en worden J;Oedg keu.rd" terwi,11 
"bovendien zijd het . nioteric van :f.nHenlands Zaken v r 

'bekend5eot ld . ., · t f. 500-. 000.- voor h1.1nds &p verlangen 
van he ni <;>te.rte van Fin.aneiêtl zal worden g blokkeer • 

n Gaarne vernee ik van U o.f binnen he r van de be-
"g· 'Oting in deze opste 1 ·n no wijzi n � n oet n worden 

gebracht. R t ligt nam liJk in e hedo ling voor 1952 en 
"nieuw orgnniHatie ohem op te .stellen" etw l aan de 
n111n1 ter zonder .iorte.f'eu.ille are over te 1 ggen.st 

Met v r�ijzing naa boven t.aand sen ijven van li.AZ 
en de bijlag daarvan verzoek ik U Uw antwoord door mijn 
tuasenkomot in te dienen. zo mogelijk Uiterlijk 7 Nov -
bra.. :. 

u. r.v.Maanen .. /
1..11.51

r 

/.<.. �ru- ' z . { 'IT\'4..

.� (1.../t-..,.....-J-<- ? /U..; � t.,- 1- I t - )1 , �-d,f

;_[ ,u � 4'-<- 1� � KI? "V)-,,1 '�-t, � 

�� '.d...ft ,1,... ----r
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KO 

29 Hoofd Hr.c.c. v.d. Heuvel 
30 Plaatsvervangend HoofdHr.W.G. Visser. 
31 Hr. E. Bos. 
32 Hr. J.L. Bos 
33 Hr. J .J. Scha!llper 
34 Hr. Mr. H.C. Huber. 
35 Afdelingssecretaresse M.ej� G.T. v.d. Heide 
36 Mej. M. Ritsma. 
37 Mej. T. Waterreus. 

Voor 1952 werd 1 typiste aangevraagd. Deze vacature is 
reeds vervuld (37). 

Mocht de gevraagde uitbreiding niet worden goedge-
keurd, dan zal moe t worden overwogen of plaats no. 37 wel 
zal kunnen worden gehandhaafd. 
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Aan: Hoofd A.z. (via Mr•v0 Maanen) 
Van: Hoofd K• o. 

In antwoord op Uw schrijven van 1-11-1951 
bericht ik U, dat de opstelling van K.o. voor 
1952 geen wijziging behoeft te ondergaan • 

4-11-1951
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Aan: Boord AID 

Van: Hoofd K. o • 

Hierbij deel ik U mede, dat voor mijn 

afdeling de heer J.L.Bos aangewezen is 

als eontactpersoon voet de regeling van 

het vervoer par auto 

19 April 1950 
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Aan 1 .0.2.,.4,,,,5-6- seor. 1.2.3. 

van = a./K.o. 

'ter bevordenng van eeZJ; goede uitvoering van de studie en instzuc
tietaak van x.o. zal overgegaan wol'den tot d vo�e wijzisin,eiu 

K.0.5. zal oathSYan 'WOJ'den van zijn taak m.b.t. bestudering en instru.c
tie van het onderwerp lffaiUging. Z:1� aandeel 1n de l_pponde ou.rsusse
wol'dt afgemaakt en in de toekomst ve-eelcl � IC.O. 2-,-4-en Uej.v.d.
B i4e. 1.0.2. zal speciaal de beginselen vaa de Bsv 11.itJin« behandelen,
terwi.11 K.O.) en 4 de toépassirJg van die 'beginselen te beban4.elea fflll
len krijgen. J1e3.v.ä. Heide w het onderaerp Beveiliging beharadelen
1D de korte inleidi:Dpcursuasen voor ff'Ot1We113k B.V.D.-personeel •
K.0.5. zal een nieuwe taak kriJgen, die gedeeltelijk aansluit bij zijn
ou.de taak en dia als volgt Jean worden ondervard1'el4•
1. Beetud ring -van het &nde�rp Politiek ea fl1111et name het onde:rweZ'p

"politiek extremisme•.
2. Inat:ru.otie over cmdenelen van het onderwerp politiek aatremisme.
3. Het uitvouen van wa1"kzoambE1den verbar.14 houdende met de organisatie

ve.n E.O. fsameastelling va.n O'V$U&prosta,Ull:lla,'s en roosters, uamenregelin•
gea, Ve1'Slasen .,_) ,.,,,,. �·0 '

In verband t de op handen zijnde verlmizillG en mede in verband met het 
bovéMtaande 381 het K.o. personeel al8 volgt OV'&r de verschillende n�k
lcamers veri.eeld word.ent 

kamer 8 x.o. Jen 4 
karaer 9 K.o. seu. 1 - 2 - 3. 
kamer 10 x.o. 1 en 5 
kamer 11 x.o. 2 en 6 



Aan: H./A.z. 
Van: H-/K,O· 

In antwoord op de circulaire nr• 
.. z. 4?04, dd· 2-5-19j1 deel ik u
hierbij mede, dat voi;n- de afdeling 
K.o. de heer w. G. ViiJ�er bevoegd ia
om aanvrapen mater�al te richten
aan de Chef Fiuish,/Dienst•

5 Mei 1951 
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Aan: K02 - 3 - 4 - 5 - 6 
1:1ecr•l • 2 - 3 

Van: H•KO 

Hierbij gaat thans de definitief vastg�stelde 
regeling van de werktijden,· waarblilj ik de aandacht 
vestig op het volgende: 

Daar een opleidingsins'tituut in vele opzichten 
niet vergeleken kan worden met een BUl'eau, 1s door 
ondergetekende voor de instructeurs dispensatie 
gevraagd van deze regeling. 

Deze is verkregen en voor de instructeurs geldt 
daarom, dat de uitvoering van hun werkzaamheden, be
halve in duidelijke gevallen zoals lesgeven, niet 
aan een bepaelder plaats gebonden is• 

Voor het administratief personeel geldt de 
hierbijgaande regeling onverkort. 

Voor beide categorieen geldt het voorschrift 
dat op.Donderdagavond op Bureau wordt gewerkt• 

29-10-1951
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c}.&3�e boe· n over pion.na.ge nz., elke door 10 ord n
ge ezeooit t.b.v. de and re afd lingen. Aan P werd r d 
om doorz nding aan d afd linon vereo ht. 
HO etelt dit zeer op prijs, ant er bestaat biä de fdel ng 
nog t wei niS kenm. e van d . twmde �n1 v raohi jnend vak-
11 ter tuur. cw.».1 P B deelt d, dat do KO-ove zto ten 
t zamen met and re b oordelingen oer dez lfd boek.en to. 
dis W0l'den op borgen en daero o ilijk a zonderliJk ltUnn8n
word n ge roduceeJ.14. KO zal volgcn.o recent rondschri3ven zelf 
de afd lin[;en d overzichten toe turen. S0). 

0 n K02 verlat n e v rgad ring. 
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Resultaat gesprek Hoofd K.O. met Hoofd P.Z. 
over gelden ten behoeve van K.O . 

Voor K.r. is voor 1951 een bedrag van f. 500,-
uitgetrokken, nodig ter aanschaffing van boeken e.d. 
Dit bedrag is voorlopig geblokkeerd. Tot dit geld ge
deblokkeerd is zal de gang van zaken a.ls vol�t zijn: 

Allèen het strikt noodzakelijke wordt aangeschaft, 
hetgeen als regel bestemd is voor de handbibliotheek. 
Mocht het noodzakelijk �lijken dat grote�e onkosten ge
maakt moeten worden (b.v/het aanschaffen van een serie
boeken) dan kan een verz'oek worden gericht tot Hoofd A.Z. 
om een gedeelte van he. geblokkeerde geld te deblokkeren. 
K.O. wordt dus tot bovénbedoeld tijdstip weer op een lijn 
gesteld met de andere afdelingen. Daar Mej. Kllipers niet 
over geld beschikt, __ an zij eventuele rekeningen ter beta
ling aanbieden bij e kleine kas van A.Z . 

21-1-1951
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NOTA. 
Aan : HKO 
Van : SD 
Betreft : uittreksel verslag afdelingsvergadering 

op 13 - 12 - 1951. 

2. Bespreking met KO.Besloten wordt dat
stukken welke voor KO van belang kunnen worden
geacht via SD worden toegezonden.Indien KO interesse
heeft maakt deze afdeling een overzicht van hetgeen
zij in de cursus wcH uitdrggen en stelt zich in
verbinding met de betrokkensectie om consent voor
instructie.

Verder zullen door KO o�derwerpen naar 
voren worden gebracht,waarvan gedacht wordt dat een 
gedachtenwisseling van nut zal zijn voor vergelij
king van de wederzijdse standpunten en het zo moge
lijk in overeenstemming brengen daarvan.Deze onder
werpen zullen dan successievelijk in de afdelings
vergadering worden besproken. 

SD 4-2-1952 l



• NOTA 

• 

Door H.KO met SB dezelfde afspraak gemaakt omtrent 
samenwerking bussen de afdeling B en K.o. als dit 
t-o•V• de afdelingen C en D het geval is•

eind Febr,1952 
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AAN: Hoofd A• z.

VAN: Hoofd K•O• 

In antwoord op Uw schrijven VZ. 149694 c1a. 20-2-1952 bericht ik 
U, dat bij Jf•O• met betrekkinp, tot de in Uw schrijven vermelde 
punten de volgende wensen besta.en: 

!l· wensen t•B•�• personeelsbezettine;• 

I. 7.ie hierbijgaend afschrift van brief aan plv• H•BVD

II. Penetratieoefeningen•
Voor het uitvoeren van penetratie-oefeningen bij beveiligingsobjec
ten 1s personeel nodig• Tot beden geschiedde dit door gebruikmaking
van BVJ"-personeel V&D andere afdeling n• Dit werk begint echter een
omvang aan te nemen die het moeilijk rreakt op de oude voet voort
te gaan.
1ijn meninr, io,.dat het alleen behoorlijk verricht ken worden, in
dien twee personen hiervoor volledig ingezet worden• Door de leiding
van de dienst wo:rot aangegeven welke weg t•B•V• het bovenstaande
in de toekomst gevolge moet worden• Vocht het nodig geacht worden
enkele mensen hiervoor volle<lig in te zetten en hen onder te brengen
bij K.o., den zouden de daaruit vo�rtvloeiende kosten dus waarschijn
lijk op de K-0--begroting moeten voorkomen•

�• overige wensen 

l• T•b•V• de bibliotheek .o. zal het gewenst zijn een crediet te reser
veren voor èe aankoop van boekwerken• Voorgesteld ordt dit crediet
voor 1953 te bepalen op f 500•• 

2• Voor de aankoop van springstoffen voor de te houden practische oere
ningen dient voor 1953 een crediet gereserveerd te worden tot een be
drag van f' 50• -

3• Tenein6e de mogelijkheid te scheppen met de gel11Uidsf1lmapparatuur 
ook in grotere ruimten te operer n, zou de aanschaffing van een specia
le' lens wenselijk zijn• Het hiervoor benodigde cre<liet kan gesteld 
worden op een bedrag van f 200°-

4. Voor het onderhoud en het aonachaffen van vernieuwingsonderdelen voor
het projectie-apparaat dient oen cradiet tot een bedrag van f 150••
frereeerveerd te worden•

5° Voor aankoop, copieren en huur van instructiefilms zal het gewenst zijn
een bepaald bedraR te reserveren• Naa r schatting ze.l dit plm• f 1000·• 
zijn• 

6° Voor het vertonen van slides (filmstrips) is het wenselijk over te gaan 
tot het aanschaf'i'en van een projector waorvan de kosten op f 200,
worden geraamd• Van Amerikaanse zijde ontvingen wij reeds een aantel 
van deze slides, terwijl de toezegging werè gedaan dot in de naaste 
toekomst nieuwe zendingen zullen volgen• Het is bove1 dien vrij eenvou
dig zelf de aanmaak van deze sl1dea ter hand te nemen• 

10-3-1952 



• 

Aan: K•0•2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Van: H-Ko 

Het toenemend aantal ve�zoeken om filmvertoningen maakt het 
noodzakelijk de gang von zaken m•b•t• aanvraeen en vertonen van 

11111!l te re1:,elen• 

l• te verantwoordelijkheid t•O•V• bovenstaande komt te berusten 
bij I•0•2• 
reze verantwoordelijkheid houdt o•m• in: 
a. dat allé afsprak.en over filmvertoningen goede:;ekeurd dienen

te worden door K•0•2;
b• dat deze verzoeken zoveel mogelijk gecombineerd dienen te 

worden; 
C• dat bij olka filmvertoning een �.O.-me.n het projectie

c.ppa.raat bedient• 

2• De verzoeken om filmvertoningen moeten geregistreerd worden door 
een daartoe door K•0•2 ean te wijz n peraoneelêlid• 
ij deze re�i�tretie O&•nt ond8l"sche1d gemaakt te worden tussen: 

a. verzoaken waarbij inpassing in een bepaald prosr mna wordt
geVl"ae.gd;

b• verzoeken wearbij deze inpassing niet nodig is• 
Bij de verzoeken sub a zal de aanvrager zoveel mogelijk tegemoet 

gekomen dienen te worden, toch zal echter de mogelijkheid tot combi
natie overwogen dienen te worden. 
De verzoeken sub b dienen in ieder geval gecombineerd te worden• 

3• Bij een filmvertoning beho tt slechts êên man aanwezig te zijn• 

4• De bediening van· het projectia-epporeat Geschiedt slechts door 
degenen die door K.o. 2 hiertoe bekwaam geacht worden• 

ll-�1952



Aan: K.0.2-3-4-5-6 

Van: H.K.O. 

K.o.s. 2-3-4

/ 

Om de aanduiding van administratief personeel 
te vergemakkelen, zal deze voortaan als volgt zijn: 

K.O.S.-2- Mej. v.d. Heide 

K.O.S,-3- de Heer BosÓker 

K,O.S.-4- Mej. Waterreue 

17-3-1952



NOTA: Voor de Heer e.c. van den Heuvel, 
Hoofd K.O. 

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

Betreffende: bestelling 
boeken. 

,-

• 

Aangezien ten aanzien van de aanschaffing van 
boeken voor Uw afdeling enige verwarring is ont
staan, in hoofdzaak veroorzaakt door het destijds 
geopende -credièt van f 1500.--, deel ik U het vol
gende mede: 

Eerdergenoemd crediet werd in het bijzonder 
te U\Jen behoeve geopend, -aangezien, zó de bestel
ling bij de sectie Pers en Bibliotheek zou zijn ge
plaatst, het budget van deze sectie te zwaar zou 
zijn belast. 

De aflevering op de door U verstrekte boeken
lijst heeft intussen plaatsgevonden, voorzover ten
minste de boeken leverbaar waren. Als gevolg hier
van is het crediet als vervallen te beschouwen. 

Een en ander brengt met zich mede, dat de thans 
nog voor Uw afdeling te bestellen werken weer op 
de normale wijze bij de sectie Pers en Bibliotheek 
moeten worden geplaatst. 

Mocht hit t.z.t. weer voorkomen, dat deze sec
tie tengevolge van Uw bestellingen te zwaar zou 
worden belast, dan kan deze sectie dit te mijner ken
nis brengen. 

�t 
HET HOOFD ALGEMENE ZAKEN, 

Dr E:Vrieze. 

's-Gravenhage, 28 Maart 1951. 
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N011A ACD 

Betr: Regeling van de verhouding P&B - KO 

Algemeen 
1. P&B houdt een centraal stamregister en .een centrale
catalogus aan van alle boekwerken, periodieken en andere
publicaties en copieën daarvan.

2. Alle aanschaffingen op d.i t gebied behoeven de goedkeuring
P&B, komen ten laste van het budget van deze sectie en worden
door haar uitgevoerd.

3. De opdrachten aan de Fotosectie tot het geheel of gedeelte
lijk fotocopi8ren van boekwerken, periodieken en andere publi
caties dienen op de normale wijze- doch via P&B - te worden
ingediend. E.e.a. ter registratie en ter controle �f geen andere
mogelijkheden aanwezig zijn.

Bijzondere regelingen 
4. KO krijgt de beschikking over een-uitleenbibliotheek ten
behoeve van de cursisten.

Voor de aanschaffing van de hierin te nemen boekwerken, 
etc., stelt P&B per kalenderjaar tot nader order een bedrag 
van f 200.- van haar budget ter beschikking. Aanschaffingen 
tot dit bedrag zijn ter beoordeling van KO. Het beheer en de 
uitlening van deze boekwerken geschieden onder verantwoordelijk
heid van KO. 

5. Bovendien krijgt KO voor zover nodig en mogelijk de
beschikking over een handbibliotheek ten behoeve van de docenten
zelf.

De aanschaffing hiervan is ter uiteindelijke beoordeling 
van P&Bfen komt ten laste van het budget van P&B - buiten het 
eerdergenoemde bedrag van f 200.-

Deze handboeken mogen niet aan derden worden uitgeleend. 

Overgangsregelingen . 
6. Het meergenoemde bedrag van f 200.- komt voor de eerste maal
ter beschikking op 1 Januari 1951.

Alle thans bij KO aanwezige boekwerken zullen ter controle 
op de inschrijving, etc., geleidelijk door P&B worden opgevraagd. 

De ten laste van het in 1950 verleende crediet door KO 
aangekochte boeken zullen in de uitleehbibliotheek KO worden 
opgenomen. Zo mogelijk zullen hier overtollige exemplaren van 
bij P&B berustende boekwerken aan worden toegevoegd. 

ACD, 24 Mei 1951 
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Gedeelte uit iadvi:es--v,an H.KO tot aan
schaffing van het boek 
"Opvoeding tot persoonlijkheid" door 
dr. F.KUnkel en R.KUnkel 

"Afgezien van het voorgaande zou ik 
al tot aanschaffing adviseren op grond 
van de mening dat er in onze bibliotheek 
-naast wat we in algemene zin vakliteratuur
kunnen noemen- een bescheiden plaats moet
worden ingeruimd voor die gebieden waarmee
onze belangstellingssfeer raakvlakken ver
toont. Zo zijn enkele algemene boeken over
philosophie, psychologie, economie, poli
tiek, geschiedenis, enz. zeker op hun plaats
in onze bibliotheek. Hetzelfde geldt voor
enkele romans die het inzicht in bepaalde
activiteiten (bv. spionnage) of in een be
paalde sfeer (bv. autoritair geregeerde·
landen) kunnen vergroten. Een bijzondere
plaats begint de psychologie in te nemen,
omdat deze wetenschap steeds meer aangewend
wordt ter bestudering niet alleen van indi
vidueel menselijke verhoudingen, maar ook
�oor de studie van politieke en sociale be
weglldngen.

H.KO
12-4-19.54

(In een gesprek met H.ACD heeft H.KO boven
staande opvatting over de opzet vah de biblio
theek ook naar voren gebracht) 



Aan: K.A. K.E.R. K.E.W. K.E.B. K.B. 
Van: K.o. 
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A.Z. P.z.6;tt-.c�;. 
B. C. D

Wat betreft de afdel�ng K.O. ziJn m.i.v. 
2-4-'52 in de interne t�lefoonlijst de volgende
wijzigingen aangebrachy-

onder Nr.: 112721 zijn te bereiken de 
heren: 

E. Bos
J.L. Bos
W.G. Vi ser 

en onder Nr.: 112282 Mr. H.C.U,J. Huber. 

eden van K.O. blijven bereikbaar 

2-4-'52.
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afd. KO 

Haam Functie Huidig percentage 
{Ais 100%, B is 5o.') 

Voorgesteld pare. i•Z• 
K.B. No. 9 d.d. l'l-10-'50 

-�------------------------------.... -----------------�-------�-----�----------

... Bos, E. 
Bos, J'.t. 
Heuvel, c. c.

Visser, 1J. G, 

Instructeur 
Instructeur 

v.a. Ma. ma.
Instructeur 

Aan : Hoofd A. Z.. 
Van : Hoofd K. 0. 

100 % 
100 % 
50 %
50 i

100 i
100 %
40 i
40 i

1.L. Bos en E. Bos moeten bereikbaar zijn voor de cursisten dia
deelnemen aan de praktische oef'eninaen. Omgekeerd moeten deze instructeurs, wanneer 
wijzigingen in de oefeningen gebra,eilt moeten warden, snel bepaalde cursisten kunnen 
·bereiken. Bovenstaande betreft gpk de avonduren, terwijl de gevoerde gesprekken als
regel interloeale zijn • Gelet op de omstandigheid, dat beiden in verband met hun 
salaris voor particulier gebruik wel geen telefoon zouden aanschaffen, moge ik U
voorstellen de vergoeding van ioo % voor beide instr\1.ètears te handhaven. 

5 December 1950• 



Aam Hoofd A.-Z. 
Va.m ;Hoofd K.O. 

(} ./) /� i I � (
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De steeds toenemende werkzaamheden van de afdeling 

K.o. hebben het noodzakelijk gemaakt ,én van de personeels

leden van deze afdeling te belasten met de functie van 

a.tdelingssecret�ris. Door mij werd de Heer J.J. Schamper 

voor de vervulling vari deze :twictie aangewezen, zulks 

naast zijn werkzaamheden als inst1'llcteur. 

In verband met dezo nieuwe taak moge ik U verzoeken 

te bevorderen dat aan de Er,s, voornoemd een 1 00% telefoon

vergoeding wordt toegestaan. 

s-4-1952.

--------

1 ;.,t 



AAN: HooÏd KO. 
de Heer v.v. v.d. Heuvel.

- - --:-4111i· - - - - - - - - - - - - -

N.P.Z ./ /Sl)/,NR 
Betreffende: J.J. Schamper.

1·.:. '. 

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

I 
/, 

,,,; 
Na ar aanleiding van Uw nota van 8 April jl. moge ik U me

dedelén, dat de functie van a:fdelingssecretaris slechts bestaat
bij de grote afdelingen B, 0 en D, welke dan ook op een speciale
basis wordt gehonoreerd. 

Het is  bezwaarlij k m�gelijk om de door U bedoelde functie
van de Heer Schamper met die van afdelingssecretaris op een 
lijn te stellen. r 

Wat Uw verzoek betreft om aan de Heer Scham per een 100%
telefoonvergoeding toe te kennen, rijst de vraag in hoeverre
de werkzaamheden van de Heer Schamper een dergelijke telefoon
vergoeding wett igen. 

Bij.Uw afdeli g he bben reeds 4 personen i.c. Uzelf, de 
Heer Visser en 

-
d

� 
eide Heren Bos een telefoonvergoeding van

75%. Zonder een
/

dere motivering z�e ik geen mogelijkheid om

z.o.z.



bij het Ministerie voor Uw �fdeling een vijfde telefoon
vergoeding te bepl�iten. 

Overigens rijst de vraag of U wellicht aanleiding._vindt
om, indien U het beslist noodzakelijk acht, dat de H�e�. 
Schamper een telefoonvergoeding g�niet, een van de ande-
re vergoedingen te doen vervallen. Ik wijs U er in dit 
verband wel op, dat het aantal telefoonaansluitingen 
ui-tera.ard zeer beperkt moet blijven, omdat van de zijde 
van het Ministerie reeds herhaalde malen de vraag is ge
steld, of alle �elefoonaans1u:i.t:ingep.,welke bij de BVD ten 
laste van het Rijk worden ye�goed, wel acceptabel zijn. 

Het is dan o.ok s],echt s. na een nauwkeurige motivering 
,. _mogelijk om het be,sta�de aan tal uit te bre.iden. 
, ' ·  

's-Gravénbagè, 28 April 1952� 

HET HOOFD AIGEMENE ZAKEN 

. . 

: . 

Dr·. E. VRIEZE • 



Besproken met plv.H.D. 

Hij vindt het wel wat hoog gegrepen 

en vraagt zich af of we ons voorlo

pig niet beter tot nader bij gelegen 

doelen m.b.t. materiaal aanschaf kun

nen bepalen. Hij vindt het op de duur 

zeker nodig, maa� is niet bereid het 

nu al actief te steunen. 

.:'!',....,,-, 

:•,,' 
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H/KO 
Plv.H/KO 

Bij de op het programma staande speciale cursussen 
anti-sabotage en beveiliging-o.a. haven veiligheid- bestaat er

een z�er grote b�hoef�e aan een demonstratie- en proefnemings
terrein.Het zal in deée cursussen namelijk nodig zijn om een aa 
tal sabotage-en beveiligings-methodes te demonstreren onder om
standigheden welke zo nauwkeurig mogelijk met de praktijk 
een komen. 
Als voorbeelden kunnen hier genoemd worden: 
a

l 
werking van verschillende spring- entiftandmiddelen. 

b demontage van Fangebrachte springladingen.
c herkenning V�!fla explosie, brand e.d. overgebleven restanten 
d> uitwerking explosies en branden op bepaalde objecten.
e) toepassing van verschillende typen afrastering.
f) toepassing terrein-verlichting.
g) demonstratie van controle methodes bij toegangen van

terreinen en gebouwen.
h) werking alarm-installaties ter beveiliging van terreinen •

etc. 

Volgens voorlopige raming zijn hiervoor de volgende 
voorzieningen nodig: 
1) een terrein van c.a. 100 x 200 meter:,:· zodanig gelegen dat

door explosies geen schade aan omliggende gebouwen en ter
reinen kan worden aangericht.

2
3
) een explosie-kuil met dekking. 
) een betonnen of stalen schild ter bescherming bij 

"bomb-pi cking n. 
4) model-afrastering bestaande uit c.a. 20 voorbeelden van

afrasteringen, hekwerken e.d.
5) model-toegangspoort met portiers-loge voor demonstratie aan

en training van bewakings-personeel�
6) verschillende typen terrein-verlichting.
7) schietbaan met bewegende schijven voor opleiding bewakings

personeel.
8) een volgens de wettelijke bepalingen gebouwd loodsje voor

berging van springstoffen en munitie.
9) loods met zandbak en maquettes voor het uitzetten van

verschillende situaties van gebouwen, terreinen, havencom. plexen e.d. welke beveiligd moeten worden. 
10),loods met exemplaren van transformatoren, electro-motoren,

machines etc. om enerzijds de sabotage-mogelijkheden,
anderzijds de beveiligings-methodes te demonstreren.

11) loods ingericht als toonkamer waarin onder te brengen zijn
stands voor sabotage materiaal, beveiligings voorzieningen
enz. . ...... , .. , ' ' . 

De thans ter beschikking"s'taand.e uiterst beperktè ruim 
te aan de Laan Copes van Cattenburgh is zelfs voor een zeer 
primitieve opleiding reeds onvoldoende, een meer gespecialiseer 
de op de praktijk gerichte opleiding is in deze lokaliteiten 
zeker niet mogelijk. 

Willen de voorgenomen cursussenA:nderdaad re sul taa t 
opleveren, dan is uitbreiding van de instructie faciliteiten 
noodzakelijk� Evenmin als men een àtillerist kan opleiden door 
hemï�alleen maar foto's v,an geschut en rmimitie te laten zien, 
kan men een beveiligings- en anti-sabotage man opleiden door h 
alleen maar stencils e theorie te geven. 



' 

1 

2. 

Daarnaast kan de technisch adviseur (DTA) van de

afdeling D. dit terrein gebruiken voor het doen van proefne
mingen, welke hem een beter inzicht zullen geven in de mogelijl 
heden van de verschillende beveiligingseinstallaties. 
De kosten voor bovengenoemde voorzieningen zullen zeker niet 
gering zijn en het zal de vraag zijn of het normale budget van 
de BVD deze �osten kan dragen. 

Het zal daarom noodzakelijk zijn om aan de particulier• 
bedrijven en overheidsinstellingen die vaor de opleiding van 
hun personeel van de BVD willen profiteren, bij te laten 
dragen, hetzij financieel hetzij materieel, in de kosten. 

Zo stel ik voor dat de modellenmakerij van de school 
van de Luchtmacht-inlichtingendienst voor ons de benodigde 
modellen en maquettes zou kunnen leveren.Het Leger zou het 
terrein ter beschikking kunnen stellen.De Nederlandse spring
stoffen- en munitie fabrieken zouden de springstoffen en muni
tie kunnen leveren.Leveranciers van prikkeldraad, harmonica
gaas enz. zouden de afrasteringen kunnen verzorgen.Lips zou 
gevra"agd kunnen worden om hang- en sluitwerken voor de toon
kamer af te staan.Philips zou gevraagd kunnen worden de terrei1 
verlichting te verzorgen enz. 

Een en ander dient echter bij hen op de juiste wijze 
"verkocht" te worden.Voor bovengenoemde firma's zit hier een z 
kere reclame mogelijkheid in. 

Daarnaast is het misschien mogelijk om bij andere 
particuliere bedrijven, welke van de opleiding profiteren oude 
machines, electro-motoren,transformatoren enz. te verkrijgen 
welke in de modellenloods geplaatst kunnen worden of welke bij 
springdemonstraties gebruikt kunnen worden. 

Door het uitbuiten van deze mogelijkheden is het 
zeker niet ondenkbaar dat de kosten tot een relatief gering 
bedrag terug te brengen zijn. 

12-3-52.
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__Methodiek 

1/ K02 (plv.H/KO) 

2/ K03 
3/ K04 

_ H.KO 

Scretariaat 

KO 5 
KOS 2 

KOS 3 
KOS 4 

Extremisme 

1/ H/KO 

2/ K05 

Recht 

K06 



Huber spreekt over democratie in technische (juridische) 

zin,als staatsvorm dus. 

Als zodanig is de democratie een kenmerk van de 

rechtsstaat,die oo k nog andere kenmerken heeft(bv.grond

rechten) 

Ik (H/KO) spreek over democratie in de e-tki.sche zin van het 

woord {°b:IJE!:'king� recht overheid,volksraadpleging) 

waardoor mijn begrip �emocratie overeenkomt met Huber's 

begrip rechtsstaat. 

28-7-52
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Verslag Handelingen der Tweede Kamer 
3015 
III Aanhangsel Tweede Kamer, Buiten-
gewone Zitting 1952 

Uittreksel 

Datum van bericht: 20-8-1952
Evaluatie: Classificatie 

Bewerkt door Datum 4-9-1952 In opdracht van H.KO 

Onderwerp: 

3009. Vragen van mebvrouw Ploeg-Ploeg in verband met de verkoop van 
alcoholhoudende dranken in de cantine van de stafschool in "De Schaf
felaar" te Barneveld. (Ingezonden 25 Juli 1952) 

1. • ••

2. 

3. Acht de Minister het gewenst, dat de bovenbedoelde cursussen worden
gegeven in een gebouw, waarin een bar gevestigd is?

- Antwoord van de heer Teulings mede namens de heer Joekes, Minister va�
Sociale zaken en Volksgezondheid (ingezonden 20 Augustus 1952):

3. Voor het welslagen van het opleidings- en instructiewerk is een ge
meenschapssfeer van gToot belang gebleken. Overeenkomstig de opzet
is mede dank zij de cantine in "De Schaffelaar" bereikt, dat na afloop
der lessen niet elders ontspanning gezocht wordt en dat tijdens de
korte cursussen de cursisten ook in de avond bijeenblijven. In dit op
zicht acht de ondergetekende de cantine in "De Schaffell:aar" gewenst.



Aan.i 0.2t ;, 4, 5, 6. K.O.S.2 

Van: Hoofd o.

,/ 
Herhaaldelijk wordt mij ..J. zo zal het anderen ook wel 

vergaan- een oordeel g� �er bladen die in omloop zijn. 
Bat geven van dit oorde,à kan vergemakkelijkt worden 

L door het volgen ven deze gejragsliJn1 
Er wordt een speoiale;/map "Beoordelingen periodieken" 

aangelegd. Voor elk pe-rioliek wordt een beoordeling gemaakt. 
;. 

Deze beoordeling zal alljjreerst omvatten opzet en bedoeling 
van het blad zoals de�e/loor het blad zelf' geredigeerd zijn. 
Verder zal zij omvatten een waardering van de r.o.-tnstrt.iC
teur di� m.b.t. de��� het meest deskundig geacht moet 
word1m. 

19-5-1952.



• 

·Aan: ACD /F.

Vana R.KO

In antwoord op de cire aire Nr.: A Z / 153671 betref
fende aanvragen fotowerk v gt hieronder een opgave van de-
genen die voor de af'del LO. gemachtigd zijn foto-aanvra-
gen voor accoord te teke en. 

Functi Handtekening: 
e.c. v.d. Heuvel Afde , shoofd .

J.J. Schamper Afdelingssecretaris 

(Wegens ziekte van de Heer Schamper moet dies bandtekening 
hier acht rwege blijven). 

18-10-1952

/ 

/ 
•



• 

Aan: plv• Hootd BVD 
Van: E:oo d 1.. • 

1, 

De ervaring n van d h r Oerb nds, opgedaan in Amerika en mede
gedeeld op de ochtlmClver ering n 5 Mrt j• l• , lam de en ti.,e
sprek met de heer Robin.eon van het erikoe.nse 0• l •A• heb en mij ge
bracht tot een zwel re bezinn1118 op de t\lerkzaemheid van • • 

Uit een en ander is wel duidelijk geblèken het grote belang dat 
óoor d Amerikon gehecht wordt nen 1nst:ruot1 . et betrekking tot 
deze instructie ia fle it�atie bij het C 0 l•A• ongeveer ale volgt: 
Er is e n  eerste opleiding, een voortgezette o�le1d1ng en een ge
apec18.l1aeerde opl icHng• , •• opl 1r11ng en voortgezette oplei
ding vormen tezamen eon algeinen baaiaopleiàing• Jlij elke at'àeling 

ie en bepneld terr in be trijkt, is n instructeur die da 
meth 1ek bestud r� en de :reaultat n doorgeéf't aEn àe cursi ten 
op t'le bov ngeno nx1 curou • BovenèJien houc'lt hij regel!llQtiG bij-
eon omten met öe on en ven zijn a!'<leling, tenoind hen op de hoog
te te stellen van de resultaten van zijn studie• Rij draa:::t geen ver
antwoordelijkheiël voor het "case-work"• 

�ij de VI> ia eon ar el1ng Opleiding die met 6 instructeur werkt• 
wordt 1nstruoti g • evm el d enen die behoren tot de VD in 

de ruime zin von het "'Cord ( 'VP met verbindingen)• Duur en inhoud van 
dez cursussen vari6ren, atb.ankelijk van plaatsing en anèlere factoren 
m•b•t• èe cursisten• H t ace nt ven ê opleiding ligt bij d verbin
dingen en niet bij d ete:en <H nat• Dit ia een uitvloeisel van de o 
vatting, dat voor eigen personeel de opl iding niet zo b lftllgJ'ijk ie, 
orntlat dit personeel vanzelf door de praktijk v.orc1t gevormd• In vel'band 
met deze o vattint! is een lelllllt in de kennis van eigen person el 
aen te wijzen• eflrom ordt gepoogd êleze leemte zo goed mogelijk op 
te vullen èoor lezfMen in d ûi t over diver e onderwerp n• 

De opleiding eaachi "nt o grond von een bepaelàa studie die van 
verschillende onderwerpen g 8.8kt ordt• Deze stu.élie maakt een n&uw 
contuet met de afdelingen noodzakelijk• Aanvt.ll'lk lijk liep dit slecht; 
er zijn thans echter èlui elijke &fspral::en gemaakt ruet de t'delingen 
en is retlen t.e hopen, à t deze se.meimerking tot voel betere re-
sultaten zal le1«'1en èan tot heden h t gevel was• 

· Tcch is <loze seiaenw rking nog niet iéleo.al; er is no veel meer Tan
te maken• 11:n1ce tijd ge.leden 10 door mij reeèls e n voorstel geèl8ûn 
<lat eigenlijk te b ohouwon ie ,;ils een oomprotnis-:r eling tussen de 
/IJ. erikaans oplos ing en d onz • 

llet zonder meer overnemen van de Amerikaan e rn thode heeft nl• vol
,ons Mij het volgende bezi'laar: ,r i::; geen éoördin rend lichae . dat 
het gehele veld v&n stu�ie en instructie kan ov rzian an dat h t on
derd el in h rmonisch verband met h t geheel hou<lt• � str ven 111 
onze àt net th ns juist naar co5l'dinotie, welk beleid door een volle
äiee toe ssins n e An1erikaans gedragslijn doorkruist zou word n• 

In verb nd met het boven taanf zou 1k U arom e volgende o los
sing in overw ing will n event ij elke a olillf orélt een methodi k
rr.an nangestel , rlie tot t t k h ert atuclie t · maken van alle b lall€'
rijke onderdelen van het · rkt-81".l'ein ven de bat kk n ntdelin�• De 
reoultaten van deze atudie komen zowel aan de geb. le afdelin- ten 



• 

• 

-e-

goede uls aan de efêlaHngel6l'len inrliVi ueel• e metho iokman werkt 
ze r nauw samen met K•O• en geert ook 1nstnct1e• lij är agt geen 
varantwoorèlelijkh 1a voor d zaken ai door de afdeling b ;and ld 
worden• e volg nde vier afdelingen lijken mij in it verb nd van 
bijzond r belang: - C - P - K,Ih 

'I'h n é!e inatruati : ?M:ll hi rboven r ede ,,. :rd o gem rkt, volgt 
het Ameri ons C•I•A• de methode Vl n algemene cursuss n, gevolgd 
door aoec1alistische cursussen• on ale ene opleiding kan öus niet 
gemist worden en bat instituut d t hier het meet geschikt voor lijkt, 
is in onze dienst zeker .o. in zijn huidige samenstelling. e be�et
t1ng .an .o. (6 inst:rueteurs) lijkt vrij sterk• 1erb1j dient echter 
in h t oog te. !'den gehoud n, dat het ni uwe personeel d t bewerkt 
J110et vi<'.'rden in aantal nog steeds niet af'n emt• ov nl'Uen is het nooo
zakelijk nYUllings- en herhelingocureusa n te @even• Het ziet er niet 
naar uit, dat werkzaamheden YBn • • YOorlopig vermint'loren• r ts 
een ote n-aag JU r instructie en c ze vwgen beginnen st ecl meer 
cursussen vnn s eci list1ache a :rd t betr tren en mijn voorst l zal 
ook hie�in b ter kunnen voorzin• P meergenoemde methodiekmnn zou 
nl• ls algemeen sueci list 1ng chekeld kunnen word n in d a eciale 
instructie• Bovenöien zou het go zijn, 1 dien het betrokken s etie
hootd van de afdeling ook een -z1J het klein- aandeel van è!e spocial 
inatruotte voor zljn reke ing zou nemen, teI"li ijl tenslotte het afde. 
lingshoof<f een bepaald ste1J1p 1 op de bijzon ere 1 struet1 zou kunnen 
zetten• Op deze ijze is .e af ling �irecter ingesohekelà bij de instruó
t:1.e en wordt beter voorzien in ae ohoerte aan speoiellsti eb onderwijs• 

ovenotaan oplossins brengt vanzelt meerdere kosten met zich mee 
en ook in d1t verband heb ik g ri:ocht naar een oplossing, cl:l.o mogelijk 
in h t hiern �olg nö ligt: y.o. heeft volgen het opsest ld ind
plon nog r eht op tw instructou�s• oor het hierboven voorgesteld 
m•b•t• de specialistisch cursussen zouden op de duur r.iog lijk twee 
instructeurs no.or de efdelill$on kumi n eaan els methotJiek man• 
l>e eerate tw e da la tste tMl kunnen tlan tezamen de vh,r metho-
diek laeteen bij de afdeling n bez tten• 

Een belangrijk unt m•b•t• het bovenRtaan e is nog de verantwoor
delijkheid• Op h t ogenblik borust d ze voor de instructie bij K•O• 
Indien eon d el VE n de in tructie-taak door d atdelineen wordt overs 
nomen. is er e leiding d verantwcordelijkhe1<1 ook bij de e lingen 
te leggen• aar d· instructie echter past in n gehe l verband, d t 
van àe �c ling uit niet k n \',orden o·Hrzien, ia r anderzijöa aan
leidingél verent·uoordelijkheid voor de 1n tructie bij de instructie
afdeling te leggen• ne oplo ing ligt mogelijk in het volgen : Het 
m thodiek personeel is voorzover het de msthodiek botr tt verantwoor
ding schuldig aen het betrokken afdelingshoofd n voo de in truetie 
aan d cursu l ider• 

De dministTntieve on6erbr$!1ging komt dan op de tweed pl ats en 
deze zal VJfl rschijnlijk bepa ld ord n door de m et eleste delings
begroting• 

7 aart 1962 
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Aan: plV• Hoofd B.v • •

Van= Hootd · .o.

C5/) / lf1 e.Lv.ft bQ lt 11-

1,.,...,1 C � '"'x: ..: c..ru. 

Op 5 rt j•l• heb ik een bijzonder nuttig gesprek gevo8l"d met 
de haren Robinson en Co te v n het er1k anae tJ• I• Het ges rek 
l idde tot bepaalde afspraken en ik meen goed te doen U van een en
ander op de hoogte to stellen•

Teneinde de heer Robineon een bealv te geven v n mijn rk 1n 
deze öionst, heb 1k hem de volgende korte uite nzetting gegeven: 

De • O • -1,aek heeft tw e zi jà en: 
l• studie 
2• instructie 

De studie strekt zich uit over do volgend onderwerpen: 
• G heime oorlo voering• In dit onderwerp wordt speciaal aondacht

b ste d aan d volg nde vijandelijke activiteiten:
inlicht1n�enw-rk - abotege - propaganda - insurrectie•

b• ?llxtremisme met els belangrijkste vorm het communisme• 
Dit wordt van twee kanten bezien: l ideologisch 

II orgen1sator1soh 
Het lee.tata onderdeel valt we r uiteen in twe ijn: 
d open orgeniaeties en de geheim organisaties• 

C• eveiliging in de ru:l.me zin v. n het woord• 
d• De techni k Y n het inlichtingenwerk van een binnenlandse veilig

heid dienst ( v rzam.el n en bewerken ven gegeven ) 
Eh De conspiratieve methode van de tegenstander, lemede èe manier 

aarop ij ons operationel werk b vailigen• 
t• Het recht i•V•m• het inlichtingen- en eiligheid erk• 

De otudieresult ten worden verkregen noor raeàpl · ging v n open 
bronnen, door ra porten van eigen en ndere öi neten en door contact 
met praktijk-functionaris en• 

De instruct1e�taek o vat het uitdragen van de bovengenoemde stot 
en de daarvoor bestemde Ting• Duur an inhoud ven de cursussen zijn 
afh nke11jk van diver e factor n• !n dit verband werd nog eewezen o 
d ze r belangrijke rol <l� films spelen bij instructie• 

De h er ob1118on vert ld daarop1 hoe de opleiding in Amer1k 
geraeelà �as• De details h1 rnn heb ik reeds gegav in mijn rap
port van 7-3-1952• Ook hij legde nog eens óe nadruk op het grote be
lang dat óe merikenen h chten ean opleidU1g, omat ook zij dit v.erk 
beschouwen ale een vek d t geleerd moet wo:rtJen• Interessant was ook 
hetgeen hij mededeelàe over de selectie V6ll peraoneel• reze selectie 
omvat O•Jn• de volgend elem nten: lichrunelijke g schiktb id, pa,-ohi• 
ach geschiktheid (betl'Ouwbaarheid - e;el1jkmat1e}le1d•. enz•) n .!!!,· 
gesch1kth ià• liet inbrengen ven dit elem t in de test van nieu 
personeel zou bevorderèl kunnen worden door uitvoering te g ven een 
lllijn TOorstel ven 30•10-1951 betreffende s lect1e van nieuw per
soneel• 
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Hierna kWMt ter sprake èie hulp die door de Amerikanen gegOYen 
zou kunnen worden bij de uitYoering van het • ••programma• Alle 
mogelijke hulp werd hier toagezec,1 op grond ven h t bekende motief: 
hulp a. n U ia hulp aan onszeli'• 

Jn dit verband werd o•m• het •olgend geno d� 
'l'oezèruling: 
l• van alle publ1cet1es Tan het Conmittee on un-Alll l'ican actiVi s; 
2• van publicaties van het Oommittee on oreign Att ire, voorzover 

handelend ove� het co unisme; 
3• van boeken handelend oTer de a.p. in Amo1'1ka n peciafll. dé verha

len ven ex:- 0B 0 l 0 ngenten, welke l atate �oor de heer obineon ze r 
bélangrijk geacht werden, omd t z voor een groot deel Juist zijn; 

4° van wetten, reglementen n TOorachrirten e; richt tegen het com
munisme; 

5° wn •B• î • - � o. I • .A. -rapporten ov r afgewerkte z ken; 
• van rapporten betrertende de methodiek van d tegenpartij;

'1• ven films• 
D to zending zal regelmatig geschieden• 

Op mijn opmerking, dat het ceven hier wel sterk van êèn kant 
komt, ook al gaat het tev ns omAmerikeanse belangen, werd geantwoord 
dat ij ook ben kunnen help n• Uit mijn uiteenzetting was beerepen, 
dot wij van bepa�làe onderwerpen een min of meer cliepg anöe studie 
hadden gemaakt• Zij WIU'en niet zo eigenwijs te veronder tellen, dat 
ze de wijsheid in pacht hc.dd - en zoutf n het daarom zeer op prijs 
st llen zo at en toe eens kennis te mogen nemen van onz studie -
resultaten• Dit werd hun toegezegd en hiermee was het onderhoud ten 
einde• 

Ik geloot, dat we deze aan.bi a1ng met beide hende moeten aanne
men en dat Y,i j ven onze léant .m aten pogen iet1;1 (?loede t rug te geven• 
Een bescheiden pogiJl6 1n dia richting zou gedaan kunnen worden �oor 
verschillend --.o--atudies te vertalen en hen toe te sturen• t ellicht 
is het mogelijk hiervoor onz vertaalkrachten in te zetten• 

8-3-1952
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MEMORANDUK 

Na inzage van het Rei besluit 1952 en de 
daarbij behorende Oentrale Uitvoeringsbeschikking 
ie ons gebleken dat ingevolge deze nieuwe regeling 
met betrekking tot de verblijfskosten een belang
rijk hogere vergoeding wordt verstrekt bij inci
dentele reizen dan tot op heden het geval was. 

Hoewel het Reisb sluit 1952 offioiëel in wer
king io getréden op l Januari 1953 (Min.beschikking 
dd. 8-12-52), handhaä t de BVD het oude Reiabe
sluit.

Dit betekent, dat personeelsleden die inciden
teel reizen, ten �anzien van de verblijfskosten 
per dagreis een sóhade van± f 2.- lijden. 

Het is ons bekend, dat ook enkele andere 
Diensten de oude voorschriften handhaven indien de 
naleving van het Reisbesluit 1952 in bepaalde ge
vallen een onredelijke toestand schept. Art. 16 
van het Reisbesluit 1952 opent hiertoe de gelegen
�eid. Het wil one echter voorkomen, dat bij in
oidontele reî.zen de redelijkheid niet in het ge
drang wordt gebracht, zodat het ons niet duidelijk 
is op gron� waarvan te dien aanzien de datum van 
inwerkingtreding kan worden opgeeohort. 

Deze opvatting wordt blijkbaar gedeeld door 
het Hoof�bestuur van de P.T.T., bij welke Dienst 
thans ooIC nog de oude voore.ohriften in acht worden 
genomen chter met de uitzondering, dat voor hen, 
die incidenteel reizen, het Reisbosluit 1952 sinds 
1 Januari 1953 geldt. 

In verband met het vorenstaande verzoeken 
wij U te willen bevorderen dat de ons toekomende 
vergoedineen voor reis- en verblijfskosten, bere
kend naar de voorsohriften van het Reisbeeluit 1952, 
alsnog mot ingang van 1 Januari.1953 worden uit
betaald. 

25 Maart 1953. 
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TAAKOMSCHRIJVING VAN DE AFDELING KO 

Taak 

De taak van de afdeling is tweeledig: 
het verwerven van een zo groot mogelijke algemenekkahnis omtrent onderwerpe 
die voor een binnenlandse veiligheidsdienst van belang zijn(studie taak); 
het geven van onderricht aan het personeel van de Binnenlandse Veiligheids-

. dienst en aan andere personen die door het hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst tot dit onderricht worden toegelaten0 (onderrichttaak)0 

Werkterrein 

De werkzaamheden van de afdeling strekken zich uit tot de volgende onder
werpen: 
1. Geheime oorlogvoering
2. Recht
3. Politiek extremisme
4. Het inlichtingenwerk van een binnenlandse veiligheidsdienst
5. Beveiliging
6. Conspiratiebe techniek

T-ene.i.nd.ELsulig -i-nz ich t ;e -verk-ri--;jge..n-in d_e_ve.r.deling van de stof zie 
bi31etge :t»-

Organisatie 

Voor het uitvoeren van haar taak is de afdeling verdeeld in drie secties 
en een secretariaat. 

½----
:� 1, 

ê��!!�--!f�!1- t_t>_o_"!°':'':�' l.
. � 

�e ot_J.derwerpen: 

Onder deze sectie valt de bestudering��� �.JA��ricJ:l�.±n:�-
a. De geheime oorlogvoering a-bs--me-t..liode-�� s-irF4'já-/(u-s?e-n de v-ol-lwren·.
b. De alge-memr�-t-e-.ra-va-a-de pol-Hi-ek ,r'r/�� ... � ,1...: 1 � - {' .__,
c. Het politiek extremisme,in het bijzonder het communisme 
d. De propaganda
e. De insurrectie

Sectie KOM {f:,�_7_'!!_ 9.•�'!.-.! . 
v-, 7 ------ · valt de bestudering �n en 

Onder deze sectie XKXXHHX«HX�H«HRNHR�HHXX 

� ,, "1,Yv'-
het onderricht .idr de/ onderwerpen: 

a. Het inlichtingenwerk van een buitenlandse inlichtingendienst
b. Be sabotage
c. Het inlichtingenwerk van een binnenlandse veiligheidsdienst
d. De beveiliging
e. De conspiratieve techniek.

' 
Sectie KOR l f!:..Pt,,�-1!:;. 

f\-,b-. 
Onder deze sectie valt de bestuàèring � en het onderrichtpen: 

'�- f(/;r"' 
i.n de' onderwer

a. De opbouw van eencèmocratische staau;..--
rJ_ Q 7- b. Taak van de inlichtin veiligheidsdiensten in Nederland 

c. Wettelijke 0=-nngen welke voor een binnenlandse veiligheidsdienst 

Secreta�iaat (KOS) 
Dit is belast met: 
a. Beheer van studiearchief en bibliotheek
b. Bijhmuden cursistenadministratie
c. Bijhouden afdelingsadministratie (dossierregistratie e.d.)
d. Voorkomend typwerk
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Taakomschrijving der functionarissen. 

1. Afdelingshoofd i:c u ene :Reefàino t1 acteur (HKO)
-----------------------------------------------

a. Heeft de algemene leiding van het werk op de afdeling,
onderho,udt het contact met de dienstleiding,
onderhoudt het contact met auttoriteiten buiten de dienst/ 
voor wat betreft studie en opleidingszaken.

b. Heeft in het bijzonder de leiding van kekxstx�iRwerlocxl!Ml de sec-
tie folitiek. middelbaar � ft",J 

c. Geeft aan hoger en ager personeel ±nstrue��e in de tot de
sectie politiek behorende �akken. � 

2. _Plaatsvervangend_afdelinsshoofd __ �e. eri:e _kee:f:àino bi uc teu!.iP!!KO)

a. Vervangt het afdelingshoofd bij diens afxwezigheid
b. �RXZMxgix Behartigd algemene- beleidskwesties welke hem door

het afdelingshoofd worden opgedragen,in het.biifonÎer kwesties
b t ff d d t • 1 . .  en cte actminis ra ie e re en e e ma erie e voorzieningen van cte acte ing. 

c. Heeft de leiding van de Sectie Methodiek
d. Geeft xessen aan hoger,middelbaar en lager personeel rnstrtt��ie

fY'-V" i:-n de tot zijn sectie behorende va-tctren, in het bijzonder op het 

�
ebeid van kRt ie spionnage en co spiratieve techniek.

r«•· .,..," l � ) �-3 •• Roofdi ostrustei,u• (K06) r 

a. Behartigt algemene beleidskwestie welke hem door het hoofd van
de afdeling worden opgedragen,in het bijzonder kwesties welke 
op juridisch gebied liggen.

b. Bestudeert,onderwerpen juridi 
voor àexaf�elixg ��xe de iding van belang zijn axs 

� Bestudeerd in opdr van de dienstleiding en op het verzoek 
van andere a ingshoofden onderwerpen van juridische aard 
welke v het beleid en de mitvoering van het werk van de dienst 
v e 1 ang z i J n. � � 
Geeft aan hoger,middelbaar en lager personeel instiuctie á.-a
onderwerpen van juridische aard.

'4.c... --... "'1 L11..a � 
4.,±astFwete r tevens afdelingssecretaris (K05) 
---------------------------------------------

a. Is belast met het toezicht op het secretariaat.
b. Is belast met fle oFganisatie ea planning .·an de door àe afg,oling

gft.QU.an:Lse.(i.r--d-e-e-1:H'-S�
=' 7\.A. 

-a-r-Be.stuàeert in àe Sec tie Folitiek O l 
r· =:-

-,�-. >·::t....•···p;-<:.,, a&d ,_,_,._._�. . '· ,_.,,'-<..,,..,...C ,..,,_,,.,. ... , � -..• Jç-. . 
. zsv-i;; ... , . i 

f 1,-v� ,,_ .(4 G"-J �--- , µ---._ . ..._ •· ·- ��,,,._ 

�L•, • �� �>l:ft� ��-:-.�"" �;;:::,-, 

,t:.__v--, � ,,.__· � ..... ..Á' � ✓, ,, ; � ... <-�------ �-

--;t��::::q 1 ,( · "': .:�: : .... · 11-. ,,,____: ,;(�----

.' �' � . - ·1··� ·>�v� ,k� 

Q, 
6---
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Functieverdeling 

C.C.v.d. Heuvel HKO

W.G.Visser PHKO 

HHber KO6 

J.L•S8flamper KO5

J.L.Bos

E.Bos

pro memorie 

Boschker 

KO3 

KO4 

KO? 

KOA 

v.d.Heijde KOSl

v.Dugteren KOS2

Watterreus KOS3

Afdelingshoofd 
Leiding sectie KOP 
Le,raar 

Plaatsvervangend afdelingshoofd 
Leiding sectie KOM 
LeEfraar 

Leiding sectie KOR

Lefraar 

Afdelingssecretaris 
Le1raar � sectie KOP 

Leiraar sectie KOM 

Lefraar sectie KOM 

Letraar sectie KOM 

assistent bij het onderricht 

archivaris 

secretaresse 
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Schematisch overzicht 

\ 

1 
) 

H.BVD
1 

PH.BVD 

---.., 

KOA 1 
Assistent \ 
---------

Boschker 1 

l 
KOP 

p,,�\:. "�"'-
( c.ë�v .c1-;Irèuvel) 
J.Schamper

Heuvel 

PH.KO 
W.G.Visser l 

KOM 
�',_��-��v. 

(W.G.Visser] 
J.L.Bos
E.Bos
Pro Memorie

KOS 
Secretariaat 
-------------

( Schamper) 
v.d.Heide
v.Dugteren
Waterreus

l 
KOR 

R� 

Hüoer-
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J2,.c._• o •1 n (K03) 
5._ Iarah:uch\H' _bi· __ e _Sectie_ Met-l:!.odie-k- (Sabota�e _en_ Beveiligin�) _

a. Bestudeert de onderwerpen b-e-t.r,.ekkiRg aebbea4e-e:I, saboáágg en
materif:e beveiliging.

h. Treel.t� ·v-e-e-:r-lt'omende�evallen op als
,...

t_abotage) expert en assi-
stent V,il"!,_P'.J'A

.!. 1..>,., ,,J./VJA..,,,, • 1,,, 
.Af'. Geeft a�ddelbaar et1 ho�er personeel i- s-truc--t-.ie-' i:-n de 

onderwerpen sabotage en materiele beveiliging. 

---- � �Á(9 "/ 
f). lBotr acte!H' bt-j-de. .Se.c.t.ie Methodiek (personele beveiliging KO 

en inlichtingenwerk van àenBbinnenlandse veiligheidsdienst) (4 
------------------------------------------------------------

a. Bestudeert de gnierwerpen betrekking hebbende op de personele
beveiliging en Înlichtingenwerk van àen è.!E.�nlandse veilig
heidsdienst met uitzonderein� yan het o��l'tM��� observatie.

b. Geeft aan k�gKXXRX middelbaär pi��bneel�st..iu"ét-4e in de sub
a genoemde l!UIOCl![J!:W:l![Jqo:l![HX vakken. "' "" ' .,. ,......,., -

c. Is belast met het toezicht op de filmotheek en het gebruik
van de instructiefilms.
ee,.� �M 

7. h1.stFuetattT tr.tj de s-e-ct±e .Methotli.-e-k (observatie en conspira
tieve techniek) (KO?) (pro memorie)

a. �;�;����;;-�������.Jr;�b������--��-��;��;�e
en dat gedeel� van de conspiratieve techniek dat uit kwix"ûog-
punt van obser�atie van belang is. � 

b. Geeft aan lager en middelbaar personeel bns.t.I:.u�t.i.,e..._i_n de sub
a genoemde vakken. ,v,_,,.,,�"t.R-.., � ,,...__;

c. Is belast met de organisatie eeft'\f001berei-d-t-n:g- va de practi-
sche oefeningen

• �./... _ �- � • . ; .._ • • .,.,..,-1(.'....,, 

8. Izn;11111 1 Ie-assistent
�--

.,,,<..-._ .. ,.._,c,A--c - 'I ·---�v:)
,�· ,; ,'!. ... ,

-.. 

,-.,...._,__ (\rJ"--, �'-- ) ; bij à.'il 'it'.làie en instructie van ele ver 
s�ille nàee;akë!E� · zen-de .'lr.·:-j-de-prae t-isc.lle e.î.e.ni:-nge n. 

b. Is belast met 6l-e inr:i.chH:-ng==e'Ir onderhoud van het demonstratie-
lokaal. � geluids � 

c. Is belast met de bediening van� film��r en de
�projector,het onderhoud van deze appa.raten,het schoonhoude
en repareren van films en ander projectie-materiaal,het mon-
teren van dia-positie ven.

�-J--....,;._ 
d. Is belast met het geven van filmvoorstellinge9,�-;=:mige

1r,ep.b;i.n-d:i.ng.e:.i::x:.:an groepen lager personeel�beL ng-b-e-
commefti::ar iez en va,n àe ;f±x� tooml.e i'il-m� .:.._,

4,,,.,4-,#,,,:,..,.....,.�. ( C . ,::0 •,_ 
• 

6-û--{ • 
, 

I ,,._,_ •i• "'-,� 
2!-�:'.S�!!�:'.!� ��,r 

a. Is belast met het beheer van het Studie Archief
b. Is belast met het classeren (codere�) van het bij

aanwezige studiemateriaal.
cl. Is belast met het beheer van de bilhliotheek,&-H het: Uitlenen

vao stuctiêboekeo aan de c11rsmssten.

�!-��s::�!�::���:� 
a. Is belast met het bijhouden van de administratie van de

afdeling met inbegrip van de cursisten-administratie.
b. Verricht naast het sub a omschreven werk xipexkx typwerk.

�._Typiste

a. Is belast met het biW de afdeling te verrichten typwerk van
brieven,stencils,exerpten vooi het studiearchief enz.

b. Assisteert de secretaresse bij het bijhouden van de administr
,,:,, t,ieo 

l .,. � A ,:;;:._.,._ t,�� I:' é'----, 11.:- ,,i-'.,,,. _;, _,..,� ,.,. _.. �-- l 
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Teneinde een zo goed mogelijke voortgang van de werkzaamheden te waar
borgen indien functionarissen door afwezigheid wegens ziekte verlof 
e.d. uitvallen is een vervangingsschema ontworpen waarbij voor iedere
functionaris een of meer vervangers zijn aangewezen.
Dit houdt in dat de vervangers zo goed mogelijk ingewerkt moeten zijn· 
in de werkzaamheden van de persoon die zij te vervangen krijgen. 

e.a.v.d.Heuvel

W.G.Visser 

Huber 

wordt vervangen 
door 

W.G.Visser 

J. Schamper

Huber 
Schamper 

\J J.. iro...-..t
�
E,Bos 
pro memorie 

c.c.v.d.Heuvel

voor de volgende werkzaamheden 

afdelings leiding 
leeraar geheime porlogvoering 

propaganda 
insurrectie 

leeraar aSj,eet,en politiek 
politiek e11;�4:sme 

/'/..., ,:, _ __........, 
, • .:_ ,; ,-z , 

J'f-;;,- � ��--

plaatsvervangend afdelingshfd. 
beleidskwesties materiail voor
zieningen en administratie 
leiding sectie KOM 
leeraar spionnage 
leeraar conspiratieve techniek 

leeraar c.p-b�a-w-dem�c-r<atische 
· � -, s. t.a,a t ,,:-=A•-=-=-,· 1 k-l'

L..., '--' .__ ta ' __;_ -- • c:fn ve_l;!• Uîenste
letU:a8;f;5tt��� .;"'r � .... ) ---------4------------¼---- ::::::Jl�9J i ê ezc_:Ó« � _ 

J.L.Bos

E.Bos

Pro memorie 

Schamper 

W
t,

G.Visser 
:i:x:Ic;.Bos 

W.G.Visser 

Boschker 

w.G.Visser
J.L.Bos

W.G.Visser 
E.Bos
c.c.v.d.Heuvel

leeraar materiele beveiliging 
leeraar sabotage 

leeraar inlichtingenwerk 
personele beveiliging 
filmkwesties 

leeraar conspiratieve techniek 
leeraar observatie 

toe�icht secretariaat 
p la n.n.ing..._.c ursu-ase n c�.., ''ï:1--,..,.
leeraar pel-:i.t;ke,�an--.:i:-s-at-:i.e · 

,-�� �- ---
--------+----------+-----__;__; __ _ 

v.d.Heide iedere leeraar 
v.Dugteren

).Natle11 ettte-

classeren studiemater
,
iaal

beheer studiearchief eg hihlio
tl.eek 
Beheer bibliotheek en tä;!l9Ml" 
� boek:-0� currn:.t:en. 
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wordt vervangen 
door_ 

v.Dugteren v.d.Heide
Watfer#reus

Waterreus v.Dugteren
.� 

indien twee il!:ilie 
personen van secre
tariaat afwezii zijn 

• 

Boschker 

Vervangingsschema II 

Boschker 

:li:�il:m:s 
J.L.Bos

E. Bos
resp. leeraren

Vervangt 

voor de volgende werksaamheden 

Bijhouden administratie 
Bijhouden cursistenadministratie 
Tijpwerk 

XN»��weTk:-1[ExaocmixisxxakiR 
XMMr ..__a�.i,,a�

x»:mxxfiimXRRX�XE#R�tie 
ass. practische oefeningen 
onderhoud enz. demonstratielokaa 
onderhoud enz. apparatuur 
bedienen filmaen pro§etieapparaa 
geven van commentaar 

voor 

§-------------1.---------

c.c.v.d.Heuvel W.G.Visser 
Schamper 
Huber 

----=:.:=:==-.:=--._.::.:::;::.::__ 

W.G.Visser 

Huber 

S6hamper 

J.L.Bos

v.d.Heuve1·

J.L.Bos
E.Bos

Pro memorie 
Schamper 
Boschker 

W.G.Visser 

c.c.v.d.Heuvel

W.G.Visser 

pro memorie 

Boschlter 

leiding sectie 
leeraar 
leeraar 

afdelingshoofd 
leeraar geheime oorlogvoering 

pi,opaganda 
insurrectie 

leeraar materiele beveiliging 
leeraar inlichtingenwerk bvd 

personele beveiliging 
leeraar conspiratieve techniek 
toezicht secretariaat 
bediening filmapparaat 

plaatsvervangend afdelingshoofd 

leeraar a-sf)"e-e-t-e--fl politiek � 
politiek extremisme 

beleidskwestie materieelvoor
ziening en administratie 

leeraar observatie 

onderhoud enz. demoi�lirtielo

bediening filmapparaat 
assistentie pratische oefenin-

gen 



E.Bos

pro memorie 

Boschker 

v.d.Heide

v.Dugteren

• 
Waterreus 

• 

-..--v_e_r_v_ a_ n_ g_t _________ v_o _o_r-'-/a�

W.G.Visser 
J.L.Bos
Schamper
Boschker

W.G.Visser 

sec:betriaat 

v.Dugteren
w��

v.d.Heide
Waterreus

r '.He6 ie 

v.Dugteren

leeraar spionnage 
leeraar sabotage 
p.±anning cursussen(/- v· -- . .

onderhoud enz. film en projectie-
apparaat 

bedienen �xm3R�tx filmapparaat 

leeraar conspiratieve techniek 

administratie 
bij afwezigheid van 
twee personeelsleden 

bij houden admi-nj:S' ratie 
bijh� cu�sistenadministratie 

(.',:;.:,.,_,,._ - •">.:..-...,.__. � 

Beheer studiearchief� 
tijpewerk 

v-a:-n -o-eke-n • 

Bijhoud ursisten administratie 
tij erk. ,'FJ_/-,,,_ � � (;µ,--
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Aana HoA.Ze 
Vans :H.K.O. 

I 
Nu na diverse besprekingen, die in verba_iiii met een toegesi:egde funda
mentele wijziging t.a.v. de toepassing -la.n het reisbeeluit 1953 werden

opgeschort, deze wijziging voorshands-iitblijft, komt het mij wenselijk 
voor schriftelijk vaat te leggen dat Ik erne-tige bezwaren heb tegen de 
wijze van toepassing van dit bealui op ambtenaren van mijn afdeling, 
met name waar het betreft het inho en van 10% op dagreizen. Hiervoor 
is naar mijn oordeel geen enkele ond. 
De ambtenaren· van de afdeling K. vallen m.i, allen onder art,7 lid lA 
van het reisbesluit. Het uitoefe en van de functie van instructeur 
immers ie zeer zeker mogelijk z nder reizen, zodat categorie D geen 
toepassing kan vinden. Uit de oorbeelden, aldaar gegeven (vervoers
personeel etc.), blijkt ook w duidelijk dat men hier een heel andere 
groep ambtenaren op het oog eft. Dat de categorieën Ben C (rayon
reizen en detacheringareize niet van toepassing kunnen zijn, is 
dunkt mij volkomen buiten t ijfel. 
Voor zover ambtenaren van ijn afdeling aftrek van 10% op hun declara
ties zullen toepassen doe zij dit uiteraard onder voorbehoud van 
rechten. 

24 Juni 1953 • 
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Vervanging. 

Teneinde een zo goed mogelijke voortgang van de werkzaamheden te waar
borgen indien functionarissen door afwezigheid wegens ziekte, verlof 
e.d. uitvallen, is een vervangingsschema ontworpen waarbij voor iedere
functionaris een of meer vervangers zijn aangewezen.
Dit houdt in dat de vervangers zo goed mogelijk ingewerkt moeten zijn
in de werkzaamheden van de persoon die zij te vervangen krijgen.

Vervangingsschema I 

wordt vervangen 
door 

C,C,v,d.Heuvel W.G.Visser 

.,../, .../. J'c .4" M' /' ',!' ,1 

� 

W.G • Visser H.C.U.J.Huber
Schamper

C.C.v.d.Heuvel
E. Bos
pro memorie

H.C.U.J.Huber C.C.v.d.Heuvel

J.L. Bos W.G.Visser 
E. Bps

E. Bos W.G.Visser 

T.Boschker

J'l" ,iJ .M. v-.Re-st W.G. Visser 
J.L. Bos

J.J.Schamper W.G.Visser 
E.Bos
C.C.v.d.Heuvel

G.T.v,d.Heide iedere leraar 
C.v.Dugteren

C.v.Dugteren G.T.v.d.Heide 
D.S.Waterreus

-

voor de volgende werkzaamheden 

afdelings leiding 
leraar geheime oorlogvoering 

t-- propaganda 
insurrectie 

leraar politiek algemeen 
nolitiek extremisme 

plaatsvervangend afdelingshoofd 
beleidskwe-sties materiële voor-
zieningen en administratie 
leiding sectie KOM 

. leraar spionnage 
leraar conspiratieve techniek 

leraar: De wettelijke grondslagen 
van het inlichtingen- en 
veiligheidswerk in Neder-
land. 
De grondslagen van de 
democratie. 

leraar materiële beveiliging 
leraar sabotage 

leraar inlichtingenwerk 
personele beveiliging 

Filmkwesties 

leraar conspiratieve techniek 
leraar observatie 

toezicht secretariaat 
cursussenorganisatie 
leraar politiek extremisme 

classeren studiemateriaal 
beheer studiearchief 
beheer bibliotheek 

bijhouden administratie 
bijhouden cursistenadministratie 
typewerk 
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D.S.Waterreus

indien twee per
sonen van secre
tariaat afwezig 
zijn 

T.Boschker

-2-

wordt vervangen 
door 

C.v.Dugteren

T. Boschker

J.L.Bos

E. Bos
resp. leraren

Vervana:h:ti·sschema !II 

C.C.v.d.Heuvel

W.G.Visser 

H.C.U.J.Huber

J.J.Schamper 

J.L. Bos

Vervangt 

W.G.Visser 
J.J.Schamper 
.H. C • U. J. Hu ber 

C.C.v.d.Heuvel

J.L. Bos
E. Bos

Pro memorie 
J .J .Schamper 
T.Boschker

W.G.Visser 

C.C.v.d.Heuvel

W.G.Visser 

pro memorie 
T·.Boschker 

voor de volgende werkzaamheden 

ass. practische oefeningen 
onderhoud enz. demonstratie
lokaal 
onderhoud enz. apparatu�r 
bedienen film- en projectie
apparaat, 
geven van commentaar 

voor/ als 

leiding sectie KOM 
leraar politiek extremisme 
leraar wettelijke grondslagen 

inlichtingen- en veilig
heidswerk in Nederland; 
grondslagen van de 
democratie. 

afdelingshoofd 
leraar geheime oorlogvoering 

propaganda 
insurrectie 

leraar materiële beveiliging 
leraar inlichtingenwerk bvd 

personele beveiliging 
leraar conspiratieve techniek 
toezicht secretariaat 
bediening filmapparaat 

plaatsvervangend afdelingshoofd 

leraar politiek 
politiek extremisme 

beleidskwesties materieelvoor
ziening en administratie 

leraar observatie 
onderhoud enz.demonstratie

lokaal 
bediening filmapparaat 
assistentie practische oefe

ningen 



E. Bos

T.Boschker

G.T.v.d.Heide 

C.v.Dugteren

D.S.Waterreus

-3-

vervangt 

W.G.Visser 
J.L.Bos
J.J.Schamper
T.Boschker

W.G.Visser 

secretariaat 

C.v.Dugteren

G.T.v.d.Heide 

C.v.Dugteren

voor/als 

leraar spionnage 
leraar sabotage 
cursussenorganisatie 
onderhoud enz.film- en projectie

apparaat 
bedienen filmapparaat 

leraar conspiratieve techniek 

administratie bij afwezigheid 
van twee personeelsleden 

administratie 

beheer studiearchièf en biblio
theek 

administratie 



Aan: H.A. z • 

. Van: H.K.o. 

•·

• 

(!}p,-<' ,i.i )
N.a.v. Uw schrijven Nr.: AZ/ 15382, dd. 3 Febr. j.1. deel ik U

mede dat van mijn afdeling uits;lfu.itende de Heer Th.G. Boschker voor
een rijwielvergoeding in aanmerking komt (categorie III). 

De Heer N.J.M. v. Rat k.&mt niet voor een rijwielvergoeding in 
aanmerking. Bij informatie �1j betrokkene bleek dat door hem sinds 
zijn plaatsing in Ma.art 19� bij de Sectie B III geen rijwieldecla
ratie meer werd ingediend noch enige vergoeding voor het gebruik van 
eigen rijwiel voor diens aoeleinden werd ontvangen. 

5-2-'54

I 



Aan: P.H.B.V.D. 
Van: H.K.O. 

Ingevolge Uw opdracht is de heer van Rest met ingang van 26 Januari 

j.l. bij K.O. in dienst getreden. Zijn werk,dat voor een belangrijk deel

ligt op het gebied van de practische oefeningen in verband met observatie, 

brengt hem in voortdurende aanraking met B XIII. Het zou de goede samen

werking tussen K.O. en B XIII in belangrijke mate bevorderen, indien de 

heer van Rest precies op de hoogte is van de practijk van het werk 

aldaar. In verband daarmede zou het aanbeveling verdienen hem enkele 

weken te detacheren bij B XIII. Het hoofd van deze sectie heeft geen 

bezwa�en, tenzij zijn chefs anders oordelen. De heren Crabbendam en 

van Laere zijn ingelicht. Mijn vraag is thans of U aan het bovenstaande 

voorstel Uw goedkeuring kunt geven. 

11 Februari 1954 



Taakoverzicht K.O. 

Aan A,Z, via RICO 28-5-54 



Studieobjecten. . { ..... � ,-;.. ..... i-.� 

,/rit..��. 
Vrijheidsbeperkende veiligheidsmaatregelen in 

de democratie. 

2. Staatsinrichting u.s.s.R. met name Binnenlandse
Zaken, Veiligheid, Oorlog, Buitenlandse Zaken

3. De plaats van de inlichtingen- en veiligheids
diensten in het Staatsapparaat.

4. De B.V.D. en de volksvertegenwoordiging.
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, 

Het is altijd mijn streven geweest het communisme zo veel

zijdig en diepgaand mogelijk te leren kennen. Dit lüo% te doen 

is voor één man binnen een mensenleeftijd een onmogelijkheid. Dit 

geldt dus zeker voor iemand die naast deze studie nog allerlei 

andere dingen te doen .heeft. Telkens wanneer ik de behoefte ge

voel aan een bepaald aspe � van het communisme eens wat meer 

aandacht te besteden, wo d ik gehandicapt door gebrek aan tijd. 

Soms is echter een wat aiepgaander studie van bepaalde onderdelen 

toch beslist noodzakelijk en dit gebeurt dan tenslotte wel, maar 

vaak met de grootste moeite. Gelet nu op het bovenstaande heb ik 

mij tot taak gesteld zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van 

de hoofdzaken van net communisme en vooral ook van hun samenhang. 

De meeste aand

t

c t dient vanzelfsprekend gericht te blijven op de 

subversieve kan van het communisme. Overigens zorg ik er voor 

dat diepgaande studie van enig onderdeel altijd mogelijk blijft 

door de opbouw van een documentatie die verwijst naar een zo 

groot mogelife hoeveelheid stof betrekking hebbend op een be

paald onderd
t

el • 
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A. STENCILS

(Hr.Visser) 

STUDIETAAX: 

1. Spionnage (klaar voor 15-2)
2. Conepiratieve techniek (klaar voor 15-2)

B. STUDIES

l. Overzicht M.V.D. - G.R.U.
2. Overzicht Inl. & V.D. Satellietlanden
3. Case-history Marehall
4. tt Roesler 
5. " Andersen 
6. 11 Turijn 

K.O. 3 (HT.J.L.Eos) 
STUDIETAAIC 

A. STENCILS

l 1. Sabotage (klaar voor 15-2)
flA 2. Materiële beveiligingen (in samenwerking met D)
.!,;r ____ ..._...,,.,efl.'V'a-ti e-fm'ë rc-;o.,, ,-

B. TOONKAMER

1. Uitbouw bestaande verzameling
2. Toezicht op onderhoud

C.,.STUDIES 

� 1. Briefbom affaire "Joodse terroristen"
'\" 2. Sabotage door Dui teere in Rudand

D. WERKMAP

1. Sabotage theorie
2. Sabotage objecten
3. Sabotage methodes en middelen
4. Materiële beveiliging

K,o. 4 (lir. E.Boe) 

STENCILS 

l. Interview
2. Inl.werk B.V.D.
3. Bevolking

B. STUDIES

/'1 1. Case-history Alger llise 

C. WERKMAP

1. Inl.werk theorie algemeen
2. Bronbeschri»ving
3, Pers. Beveiliging

D. FILMS

� 1. Catalogus 
fa- 2. Beschrijvingen
A 3. Tapes 

4. Toezicht op onderhoud
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• 

K.0.7 (Hr.v.d.Rest)

STENCILS 

-2-

k 1. Observatie (met K.0.3) 
'f. 2, Conepiratieve techniek (met P.H.K.O.)

IC.O.A. (Hr. Boschker) 

A. TOONKAMER

1. Dummies voor springstoffen (plasticine)
2. Plankjes vernissen
3. Op p1ankje doorsnede teke11ingen en foto's
4. Foto's op carton plakken
5. Modellen e.fraatei-ingen
6. Onderhoud metalen delen

B. WERKMAPPEN

1. Fotoverzameling van map Sabotage
2. Beschrijving werking sabotage materiaal
3. Foto's beveiligings�ateriaal
4. Beschrijvingen beveiligingsmateriaal
5• Beschrijvingen conspiratieve techniek
6. Foto's dode brievenbussen etc.

c. OBSERVATIE

1. Voorbereiden P.o.

2. Assistentie bij uitvoering

D. FILMEN

1. Projectie
2. Projectie+ geluidsopn.
3. Projectie+ commentaar

�� � /(ö t lrP/?t,y 
t ::� 
i> - '�1 -

• 

tl')., -

i 
� � 
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Aans H.A.Z. 
Van: H.K.O. 

Betreft: Overwerkvergoeding T.G.Boschker. 

Onder verwijzing naar Uw schrijven no.P.Z./156726 d.d.20 April 

1953, alsmede naar Iffdst.III, par.4, art.20 van het Arbeidsovereen

komstenbesluit d.d. 3 Augustus 1951, doe ik U hierbij een gespecifi 

ceerd overzicht toekomen van het aantal uren waarin door de Heer 

T.G. Boschker van mijn afdeling werkzaamheden werden verricht val

lende buiten de vastgestelde werktijden. 

Totaal aantal overwerkuren: 

Compensatie ind9 vorm van vrije tijd: 

restant 

183 

__L 
179 

Van deze 179 uren werden er 77 doorgebracht met het reizen 

de plaats waar de eigenlijke werkzaamheden plaats vonden. 

Ik verzoek U de mogelijkheid te doen nagaan om betrokkene 

het door hem verrichte overwerk een vergoeding toe te kennen. 

3 Maart 1954 



)l� .. 
. . .

.. 1 .. �� . J;.,L , � ' 1� . ��,4.f, ,., 

� v� �_/( "� �-4�� • 

� 
/�A 114� !Vk--tL.. "7'""' ft.,.,J.A__,_1 �, 

l tin,...,,( r ' lY� -� ) rh-,.r, � .ç,--;----t.,.. .. :.::_ ) 

1if (l)-v� �/��& � (� oA� 

•

• 



Aana H.A.Z. 

Van2 H.K.O. 

/ .. -1
.J 

Door de heer N. van Rest wordt vrij regelmatig assistentie verleend 

bij de door K.O. georganieeercf3practische oefeningen. 

In verband hiermede verzoek iX U betrokkene voor een permanent 

voorschot ad/ 40•- in aanmerking te doen komen. 

17 November 1953 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

JIABINEr VAN DEN 
MINISTER PRESIDENT 

A.C.Nr. 26125

1 sGrave:ahage, 13 Maart 1951. 
Plei• 181} No.4 

De Miaister va.a Algeme•e Zaken, Nr.127383 
Gelezea de brieve• va• de Regeri.agsvoorlichtimgsdieast va.a 31 Ja.n.ua.ri 1951 

9ll vu 20 Februari 1951 Nr. 128595; 
�erwegeade, dat het weaselijk is gebleke• regele• te stelle• omtreat de 

vergoediag vu. overwerk, dat door het persoaeel va.a de afdeli11g Film vaa de Regew 
riagsvoorliohti.agsdieut wordt verricht i• verb,pad met het projeoterea voor derde• 
vaa films, welke iallet belaag vu de Overheid moete• wordea geacht; 

Gelet op het eerste lid�vai artikel 21 vaa het Algemee• Rijksambte:aarearegle
meat ea op het eerste lid vaa artikel 20 vu het A,rbeidsovereeJlltomsteabesluit;, 

HEEF"r GOEDGEVONDEN 

te bepale• als volgt, 
1) teazij het Hoofd vaa het DepaTtemeat va.a Algemeae Zake• i• bijzoadere gevalle•

uders beslist, oatvaagt ee• operateur voor elke filavoorstelli•g, waarvaa de
projectie i• schriftelijke opdracht va.a de Directeur vaa de Regeri.agsvoorlioh
ti.agsdieast wordt verzorgt door de afdeli.ag Film van die Dieast, ee• bruto
vetgoedi.ag va• f.6,- (zes gulde•) mits de gehele voorst�lli•g wordt verricht
i• het tijdvak, aaavaageade ee• uur Aa)� de aormaie ��werktijd e• eiadigeade
ee• uur voor de aormale werktijd e• op voorwaarde dat het verrichte overwerk
aiet ia vrije tijd kaJl worctea vergoed.

2) operatuer kwue• zija de persoaeelslede• vaa de afdeli:ag Film va. de Regeri.ags
voorlichtiagsdied behalve het hoofd u het wa.a.raeme•d hoofd va.:a deze afdeli.ag.-

3) bij elke filuoorstelli11g kaa slechts ee• operateur me• de projectie worde•
belast;

4) aaa dezelfde operatuer ku ia eea etmaal aiet meer da.a eea ma.al eea vergoediag
als ia het eerste lid bedoeld, worde• toegekead;

5) deze regeli.ag ka.a worde• toegepast vaa 1 Februari 1951 af.

Omtreat de uitvoeri:ag va.:a deze beschikk:iag kwtnea door het Hoofd VB.ll de afdeli
Comptabiliteit ea Persoaeelszake• vaa het Departemeat vu Algemeae Zaken :aadere 
riohtlijaea wordea gegevea. 

Afschrift lezer te zeade• aaa de algemeae Rekeuka.mer ea aaa de Directeur va• 
de RegeriagsvoorliohtillgSd1ellSt. 

Voor eeuluidead afschrift: 
Het Hoofd vaa de Afd.Complabiliteit 
vaa het Mia.vaa Algemeae akea 
w.g. oltleesba.a.r.

De Miaister vu Algemeae Zake• 
w.g. W.Drees
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STOFVERDELINGSSCHEMA 

POLITIEKE SECTOR 

Geheime Oorlogvoering 

Algemene beschouwing 

Propaganda 

Insurrectie 

Encyclo,pedie 

Maatschappelijke structuur 

Niet extremi.stische politieke partijen 

Extr.politieke g:n:eperingen (behalve communisme) 

Maatschappelijke organisaties 

Communisme 

Ideologie 

Bestrijding 

Strategie en tactiek 

Organisatie 

Clandestiene activiteiten 

KO l - KO2 

KO 1 

KO l 

p.m.

KOl -(4-5) -6 

KOl - 4 - 5 

KOl - 6 

KOl - 4 - 5 

KOl 

KOl - 1- 5 

KOl - �- 4 

�05 - 4 - T 
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STOFVERDELINGSSCHEMA 

METHODIEK SECTOR 

Spionnage• 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiens.ten 

Rusland 

Polen 

Oost-Duitsland 

Tajecho,slowak:ije 

Hongarije 

Bulgarije 

Roemenië 

Albanië 

China 

Mongolië 

Noord Korea 

Westerse landen 

Case Histories 

Overeenkomstig land als boven 

Conspiratieve techniek 

Algemeen 

Organisatie 

Medewerkers 

Dekmantel 

Verbindingen 

Financiën 

Penetratie 

Infiltratie 

Technische kant 

Inlichtingenwerk Veiligheidsdienst 

Als wapen in geheime oorlog 

Inlichtingen cirkel 

Inlichtingen omtr. staatsgevaarlijke personen 

Inlichtingen omtr. extremistische organisaties 

Inlichtingen omtr. vertrouwensfunctionari.ssen 

Het verzamelplan 

KO2 - 4

KO2 

KO5 

KO5 

KO4 

KO4 

KO7 

KO7 

p.m •

KO7

p.m.

p.m.

KO2

KO2 

KO2 - ..2. - 7 

KO2 - 2, - 7 

KO2 - 5 - 1 

KO2 - 5 - 1 

KO2 

KO2 - 4 

KO2 - 2. 

KO2 - l, 

KO2 

KO2 - i 

KO2 - 4 

KO2 - 2, 

KO2- ,i 

KO2 - i 
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Het verzamelen van gegevens alg. 

Observatie 

Informatie 

Penetratie 

Technische observatie (m.acties - surr. entry) 

Verslag 

Bewerken 

Beveiliging 

Algemene· principes 

Personele beveiliging 

Materiële beveiliging 

K62 - ,i 

K05 - 1 

K02 - ,i 

K02 - 4

KOJ. - 7

KO,g_ - 4

K02 - 4 

KO_g_ - 4 - 3 

IC02 - .1, 

K02 - ]. 
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RECHT SECTOR 

Wettelijke bepalingen mbt inlichtingenwerk K06 - 4 

Wettelijke bepalingen mb-t observatie K06 - 7 

Wettelijke bepalingen mbt sabotage K06 - 3 

Beveiliging (W.v.Strafrecht) K06 - 3 

Buitengewone bevoegdheden van de Overheid 
in buitengewone omst. K06 - 4 
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• 

• 
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Omachrijviy van de t,aak van Th.G.J •• !,oechker" a.td. ;::.o.

In truct1e 

1. Bet geven van instructie over elementaire beveiligiJ18 in de cur uaeeii die
gegeven worden aan lager adminiatratiet personeel.

2. Het geven van instructie - inhoudende beschrijving materieel van sabota�e-
middelen - in de "anti- abotase"cursues,;,n.

In ve'rband. met het bovenstaande bestudering van de betreffende onderworpen 
en het stellen van v;-agen bij test of examen. 

lllm! 
Ret draaien van films in en buiten cursusverband aan pereoneel van eigen 
di nst en verbindingen. Het geven van een toelichting over de inhoud van de 
films, het verzorgen van Nederlands commentaar bij Engelse of Amerika.unso 
films, het beantwoorden van eventuele vragen n.a.v. de vertoonde films on 
in verba11d hiermede beetudffing van alle onderwerpen waarop de films betrek
king hebben" 

Assistentie 
Assi tentie tijdens de cursus Observatie door het samenstellen van aohema.'e 
en instructies voor de practische oefeningen, het houden van controles ter 
bevorderillö van een vlot verloop van deze oefeningen en ter beoordeling van 
de cursisten• c.q. het bezetten van de centrale telefoonpoet. 
Assistentie bij de anti-sabotage cursussen door voorbereiding en uitvoering 
van oefeningen met spri11gmiddelen. 
Assistentie in de cursussen welke speciaal het instellen van een ondersoek 
tot onderwerp hebben, bestaande uit de medewerking aan het practisch beoeteaen 
van het interview. 

�� 
De zorg en het beheer van alle instructiemiddelen, inhoudende: 
1. De volledige inventaris van het domonstratielokaal, in hoofdzaak sabotage
materiaal omvattend.
2. De 6ó films waarvan er verschillende vele malen voor instructiedoeleinden

gebruikt worden •
3. Het instructietableau, dat dikwijls bij lezingen, in verschill�nde plsatse1

van het land, gebruikt wordt •

'a-Gravenha.g, 29 JtlJli 1955 

Th.G.J. Boschker. 
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ALGEMEEN 

FILM 

INSTRUCTIE 

Taakomschrijving K.O.A. 

1. De verzorging van de instructielokalen conform de in de
agenda vermelde aanwijzingen.

2. Assistentie verlenen bij de practische oefeningen van de
observatiecursus (het maken van instructies, controles ter
beoordeling van een vlot verloop van de oefeningen en ter
beoordeling van de cursisten, bezetten centrale telefoon
post)

3. Assistentie verlenen bij de cursussen anti-sabotage en be
veiliging o.a. bij de vertoning van het demonstratie
materiaal, practische oefeningen ontplofbare stoffen e.d.
Beheer, verzorging en aanvulling demonstratiemateriaal,
pulpmiddelen bijid� instructie (projectors, tape-recorders,
films).

4. De regeling van het v·ervoer, het opzetten en afbreken van
het tableau.

Het geven van filmvoorstellingen in cursussen, lezingen voor 
eigen dienst en verbindingen, zonodig met enige toelichting 
of Nederlands commentaar. 

Het geven van instructie in de A 1 cursussen (bureaudiscipline) 
en in de D 5 cursussen (springmiddelen). 
De bestudering van deze beide onderwerpen. 

N.B. Het is gewenst dat iede�verzoek aan K.O.A. voor assistentie in de agenda 
wordt aangetekend. 
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Aan: H.K.A. 
Vam H.K.O • 

In verband met de wiJzigingen bij K.o·. die slechts langzaam 
doordringen bij de B.V.D. verbindingen, waardoor allerlei verwarringen 
ontstaan, meen ik e� go�d aan te doen de hierbijgaande brief te ver
zenden. Daar niet attijd bekend blijkt te zijn dat de naar buiten op

tredende instructeurs een bepaald verband vormen, is in deze brief 
tevens opgenomen de huidige organisatie van K.O. Wilt U mij berichten 
of U met de inhoud van voornoemde brief accoord kunt gaan? 



Aan: H.K.Ao 
Van: R.K.O. 

In verband met de wijzigingen bij K.Ó. die slechts langzaam 
doordringen bij de BoV.D. verbindingen, waardoor allerlei verwarringen 
011tstaan, meen ik ei: goed aan te doen de hierbijgaande brief te ver
zenden. Daar niet a+tijd bekend blijkt te zijn dat de naar buiten op

tredende instructeurs een bepaald verband vormen, is in deze brief 
tevens opgenomen de huidige organisatie van K.O. Wilt U mij berichten 
of U met de inhoud van voornoemde brief accoord kunt gaan? 

13 April 1955
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VERTROUWELIJK 

Hierdoor bericht ik U dat de afdeling "Opleiding en 

Studie" van de B.V.D. de volgende wijzigingen heeft onder

gaan, 

1. Met ingang van 1 Januari 1955 zijn de heren J.L.

èn E. Bos overgeplaatst naar een andere afdeling. De heer 

J.J. Schamper zal met ingang van 1 Mei a.s. naar een andere 

afdeling van deze dienst gaan. 

2. De heer N.J. van Rest zal de plaats innemen van de

heer Schamper; wat betreft dienst studie- en opleidings

werkzaamheden. 

3. De plaa·l;e van de heer E. Bos is overgenomen door

de heer J.M. Korsten, die voo�heen reeds werkzaam wae bij 

deze dienst. De plaats van de heer J.L. Bos is ingenomen 

door de heer J.C. Boomeluiter die eveneens reeds bij de�e 

dienst werkzaam was. De heer van Rest die de taak van de 

heer Schamper zal overnemen zal worden opgevolgd door de 

heer c. Ottolini, die ook al bij de B.V.D. in dienst was. 

De afdeling "Opleiding en Studie" is thans als volgt 

georganiseerd: 

I Hoofd van de afdeling: e.c. v.d. Heuvel, die be

halve met de algemene leiding van de afdeling speciaal be

last is met studie en opleiding mobot. de achtergronden van 

het inlichtingen- en veiligheidswerk en ml,�het politiek 

extremisme, met name het oommunisme. Assistent m.b.t. 

"politiek extremisme" is N.J. van Rest. 

II Plaatsvervangend hoofd van de afdeling en belast met 

studie en opleiding m.b.t. het eigenlijke inlichtingen- en 

veiligheidswerk: W.G. Visser. 

Assistenten: J .M. Korsten (inlichtingenwerk en pe1"sonele 
beveiliging) 

C. Ottolini (observatie)

J.C. Boomsluiter (sabotage en materiële beveiliging)

Assistent voor allerlei bijzondere werkzaamheden in verband 

met de instructie: Th.G.J. Boschker. 

III Belast met studie en opleiding van de onder.verpen die 

te maken hebben met 11:Recbt in verband met het inlichtingen-
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en veiligheidswerk"s MroH.C.U.J. Huber. 

IV Belast met het beheer van de K.Oo documentatie {de 

op systematische wijze vastgelegde studieresultaten} en biblio

theek& Mejuffrouw G.T .• v.d. Heide. 

V Afdelingssecretaresse: Mevr. C.G. v.Dugteren-Hopster, 

belast met de oureusa.dministratie en de regeling van ou.rsue

aangelegenheden als vaststelling cursusdata, opstellen van 

oursusrooaters enz. 

Assistente: Mejuffrouw D.s. Waterreus. 

De leslokalen zijn gebleven in het pand Laan Copes 

van Cattenburch 38 (tele�oon 111761). Het� personeel is, 

met uitzondering van de heren Huber en Bosohker, verhuisd naar 

de Javastraat,waar zij telefonisch te bereiken zijá onder de 

nummers: 

Hr. e.c. v.d. Heuvel 
Hr. W.G. Visser 
Hr. N.J.Mo v.Rest ) 
Hr.J.C. Boomsluiter ) 
Hr. Co Ottolini ) 
Bibliotheek 
Secretariaat 

182730 toestel 15 
182730 toestel 86 

110559 

182730 toestel 14 
182730 toestel 14. 

U wordt verzocht alle correspondentie, dus ook het 

aanvragen en verzenden van boeken e.d. te doen geschieden 

onder de navolgende adreavermelding: 

Buitenenveloppe: 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Binnenhof 19 
's-Gravenhage 

Binnenenveloppe: 
Binnenlandse Veiligheidsdie�st 
A�deling Opleiding 
Java.straat 68 
' s.,.Gra. venhage. 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V .D, 

Nr.: 277.592 

Betr.: Wijzigingen organisatie 
afd. Opleiding 

1 s-G.cavenhage, ·: 2 ME" lv:J5

VERTROffi!ELI.JK 

' 
) -- Hierdoor bericht ik U dat de afdeling 17Üpleiding en Studie 11 van de 

B.V.D. de volgende wijzigingen heeft ondergaan:

• 

• 

1. Met ingang van 1 Januari 1955 zijn de heren J,L. en E. Bos over

geplaatst naar een andere afdeling. De heer J.J. Schamper is met ingang 

van 1 Mei j .1. naar een a::idere afdeling van deze dienst overgeplaatst. 

2. De heer N,J .M.van Rest heeft de plaats ingenomen van de heer

Schamper, wat betreft diens studie- en opleidingswerkzaamheden. 

3. De plaats van de heer E. Bos is overgenomen door de heer J.M.

Korsten, die tevoren reeds werkzaam was bij deze dienst. De plaats van 

de heer J,L. Bos is ingenomen door de heer J .c. Boomsluiter die even

eens reeds bij deze dienst werkzaam was. De heer van Rest die de ta3.k 

van de heer Schamper heeft overgenomen is opgevolgd door de heer Cc Ot

tolini, die ook al bij de B.V.D. in dienst was. 

De afdeling 110pleiding en Studie 11 is thans als volgt georganiseerd: 

I Hoofd van de afdeling: C,C, v.d. Heuvel, die behalve met de al

gemene leiding van de afdeling speciaal belast is met studie en oplei

ding m_, b. t. de achtergronden van het inlichtingen- en veiligheidswerk 

en m.b.t. het politiek extremisme, met name het communisme. Assistent 

voor wat betreft 11poli tiek extremisme 11 . is N .J .:M.van Rest. 

II Belast met studie en opleiding m.b.t. het eigenlijke inlichtin

gen- en veiligheidswerk: W,G. Visser, die tevens bij afwezen of verhin

terlng de functie van het hoofd van de afdeling waarneemt. 

Assistenten: J.M.Koraten (inlichtingenwerk en personele beveiliging) 

c. Ottolini (obser-vatie)

J.C. Boomsluiter (èabotage en materiële beveiliging)

Assistent voor allerlei bijzondere werkzaamheden in verband met de in

structie: Th.G,J, Boschker. 

Verzonden aan: 
Staf Rijkspolitie 
Gemeentepolitieverb. 
Kon.Marechaussee 

Marine Inl.Dienst 
LSK 
Spoorwegrecherche 

staatsmijnen 
G2d 
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III Belast met studie on opleiding van de onderwerpen die to maken 

hebben met r:Recht in verband met het inlichtingen- en voiligheidswerk 11: 

Mr.H.C,U.J. Hubor. 

IV Belast mot het behee::,.• van de K.O. documentatie on bibliotheek: 

Mejuffrouw G,T, V o d, Heide. 

V Afdelingssecretaresse: Mevr. C,G. v. Dugteren--Hopster, belast 

met de cursusadministratie en de regeling van cursusaangelegenheden als 

vaststelling cursusdata, opstellen van cursusroosters enzo 

Assistente: Mejuffrouw D.S. Waterreusa 

De leslokalen zijn gebleven in het pand Laàn Copes van Cattenburch 

38 ( tel. 111761) o Het personeel is, met u:i:izondering van do horen Hub er 

en Boschker, verhuisd naar de Javastraat waar zij telefonisch te beroi•· 

ken zijn onder het nummer: 182730. 

U wordt verzocht alle correspondentie, dus ook hot aanvragen en 

verzenden van boeken e.d, to doen geschieden onder de navolgende 

adresvermelding: 

Buitenenveloppe: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
JU:rmenhof 19, 
1 s-Graved.1age

Binnenenveloppe: 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Afdeling Oplei. ding 
J avas traa t 68, .,,.,//., ,,t,,�t,,,, � .... ,,<.---c,. :,.,c,., • .,./� r- 2 -S- .
's-Gravenhage • 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze 

,...--:,;:;",,
,., 

.,...✓,
>

··· 



'-ia. i•1:tfrrSTERIE VAN 
�1NNENLANDSE ZAKEN 1 s-Gravenhage, ') 2 MEI F:35
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B.V.D.

Nr.: 277.592 

Betr.: Wijzigingen organisatie 
afd. Opleiding 

VERTROffilELIJK 

Hierdoor bericht ik U dat de afdeling 11Opleiding en Studie" van de 

B.V.D. de volgende wijzigingen heeft ondergaan:

1. Met ingang van 1 Januari 1955 zijn de heren J .L. en E. Bos ov·er

geplaatst naar een andere afdeling. De heer J.J. Schamper is met ingang 

van 1 Mei j.l. naar een andere afdeling van deze diens� overgeplaatst. 

2. De heer N.J, van Rest heeft de plaats ingenomen �an de he�r

Schamper, wat betreft diens studie- en opleidingswerkzaamheden. 

J. De plaats van de heer E. Bos is overgenomen· door de heer J .M.

Korsten, die tevoren reeds werkzaam was bij deze dienst. De plaats van 

de heer J.L. Bos is ingenomen door de heer J.C. Boomsluiter die even

eens reeds bij deze dienst werkzaam was. De heer van Rest die de taak 

van de heer Schamper heeft overgenomen is opgevolgd door de heer Co Ot

tolini, die ook al bij de B.V.D. in dienst was. 

De afdeling "Opleiding en Studie" is thans als volgt georganiseerd: 

I Hoofd van de afdeling: e.c. v.do Heuvel, die behalve met de al

gemene leiding van de afdeling speciaal belast is met studie en oplei

ding m .• b. t. de achtergronden van het inlichtingen- en veiligheidswerk 

en m.b.t. het politiek extremisme, met name het communisme. Assistent 

voor wat betreft llpoli tiek extremisme" is N .J. van Rest, 

II Belast met studie en opleiding m.b.t. het eigenlijke inlichtin

gen- en veiligheidswerk: W.G. Visser, die tevens bij afwezen of verhin

tering de functie van het hoofd van de afdeling waarneemt. 

Assistenten: J.M.Koraten (inlichtingenwerk en personele beveiliging) 

C. Ottolini (observatie)

J.C. Boomsluiter (èabotage en materiële beveiliging)

Assistent voor allerlei bijzondere werkzaamheden in verband met de in

structie: Th.G.J. Boschker. 
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III Belast met studie en opleiding van de onderwerpen die to maken 

hebben. met "Recht iE verband met het inlichtingen� en voiligheidswerk !!: 

Mr.H,C.U ,J. Hubor. 

IV Belast mot het behee::.· van de K.O. documentatie en bibliotheek: 

Mejuffrouw G,T O Vcd'o Heide,, 

V Afdelingssecreta:c-essc: M0V1·. C,G, v, Dugteren-Hops1;or, belast 

met de cursusadministratie en de regeling van cursusaangelegenheden als 

vaststelling cursusdata, opstellen van cursusroosters enzn 

Assistente: Mejuffrouw D.S. Waterreus. 

De leslokalen zijn gebleven in het pand Laan Copes van Cattenburch 

38 ( tel. 11176·1 ) • Het personeel is, met u:i:izondering van do hGron Huber 

en Boschker
J 

verhuisd naar de Javastraat waar zij telefonisch te berci--

ken zijn onder het nummer: 182730. 

U wordt verzocht alle correspondentie, dus ook het aanvragen en 

verzenden van boeken e.do to doen geschieden onder de navolgende 

adresvermelding: 

Buitenenveloppe: 

Ministerie van Binnenlandse ZaJrnn 
lRinneDhof 19� 
1 s-Gravenhage

Binnenenveloppe: 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Afdeling Oplei. ding 
Javastraat 68, 
1 s-Gravenhage,

Verzonden aan: 
Staf Bijkepolitie 
Kon.Marechaussee 
alle Oemeentepolitieverbindingen 
LSIC 
Marine Inl.Dienst 
Spoorwegrecherche 
staatsmijnen 
02d 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze 

,,-;/ ,,,-_,,, 

/-;,'r•;.-·· 



: H.ACD, H.B., H.C., H.D., H.E., H.KEB, KEW, K/B-C, H.AZ 
t • • o.

in 

zijn te bereiken op de stadslijnen: 
10 Ju 119 5 
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Bet�effende& Reisdeclaratie 

kl�sae w.van Lieehout. 
l3ijlagtH 2 • 

-

Hierbij dó ilt U �oekomea een verzoek van w.van Lieshout 
om te mogen decl&."eren Tolgens de �i van � 2e oa.tee;ori van 
het Reisbesl'llit.1952-.-

Ale Yenoei-.ebeambte B ia hij volgens d. bi . .j onze 41enst 
thaue g&valgde rel§ l se:l'eohtigd. te d.eQla.-even volgens de �ieven 
19'oor de 5e kla.aae VM het Rei$'bealui t 1916 •. 

Btj bll'ie e-n van l 7 mei, l."éspeot1evel1Jk l a:uauetus j -1 • 
ia de Miniater voor5esteld van Lieshout, v.d.floeg, Lindhout en ter 
Veer een zodanige toelage toe te keW1en dat zij op het bozold1gitiga
niveau van de Onderzoalti.ngeambtenaar C komen, mot dien verstandet 
dat zij na een proeftijd van oen jaar bij geblell.en eschiktheid in 
die rans kunnen w�rden insepast • .Aangeeien de Onderzoekingsambt&naar 
C ingevolge het Reisbesluit 1952 mag declareren volgens de tarieven 
behorende bij de 2e categorie bestaat ér roijnel'zijds gean bezwaar 
tegen betrokkenè vola&ns daize categorie te doen deola:t"ere:n, zodra. 
de Miniatel"ièle, toestëmmi� is verk.t>eten helSllmiddels een toelage 
op het niveau �an dé OnderzoekinE;aambtenau C te bezoldigen, hoe
wel formeel het 8chse.lnummer voor da indélillg in het Beiabesluit 
'beslissend ts. Vo01! van I:!ieshout ie te- rekenen van l april 1955 een 
jioe e gevraagd tot het ni vea.u. van Onderzooltin.:JSMl'btenaa.r C, met 
dien ve-rata.nde dat hij per l ap�il 1956 bij gebleken cesohikthaid 
Ond.ertoekingaambtel'iaal;' 0 kan word.en• 

lk acht het echter beewa.arliJ"k om, vooruit lopende op 
do W.niater!ele goedkeuring in0akG een be0oldigingavooratel, de 
dae.rmedG samanhafl$ende wijziging in de reisdeclaratie klässe te 
'be'11erkstelligen., 

Voor de chauffeur� bestaat echter - indieh ale gevolg 
va:n bijeondere omstandtghedsn de verblijfSV'ergoedins ingevolge 
het Reiebesluit niet toereikend ia voor de bestrijditl€ van de nood
zakelijke öl'lkosten - de mocelijk.beid een aanvullende onkostennota 
in te dienon,., 

Van dè&e mogelij ,14 kunnen van Lieshout zowel àle •a.n 
der Ploog, Lindhout en ter Veer dus indien nodig gebruik maken. 

Hierbij moge echte� worden aangetekend dat blijkens mijn 
administratie Vatl Li.wihout &n ter Veer sedert november 1954 geen 
�eiadeclaraties meer zijn ontvD.l:l en. Bijgesloten ia een tot de heer 
van tieehout gerichte b�ief tereäke" 

� · Ik verzoek U deee aan betrokkene te willén doen Uitreiken.-

copie t.k. gezonden aan 
Hoofd K.O.-



Reisd.eelaratice klasse. 

Javastraa.t 68. 

! � ./) // -2 /A.z. c,<
/ 

f/ / 

/J · december 5. 

Naar aanleiding van Uw brief' van 4 dezer deel ik 

U mede, dat het mij niet mogelijk La U vooruitlopende op een 

eventuele Ministeriële maehtiging voor een beTord:ering tot On

derzoekingsambtenaar in een andere reisdeclaratie klasse over te 

brengen. 

Zoals 'IT bekend ia, bestaat voor de Vervoersbeambten 

de mogelijkheid om, indien door bijzondere omstandigheden de nood

zakelijk te maken rei.sonk:osten hoger .zijn dan de verblijfsvergoe..;. 

dingen ingevolge het Reisbesluit, deze ex.tra kösten bij af'zonder-

.lijke onkosten-nota. te declareren. 

Copie t.k. aan Hoofd K.O. 

AANt 

De heer W. van Lieshout 
via Hoofd E.-

)7 
HE'.fi HOOFD ALGEMENE ZAKEN 
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Aan het Hoofd afd. 

K.O. v.d. B.V.D.-

VERZOEK.-

AFSCHRIFT • 

•s-Gravenhage, 4 december 1955•

Ondergetekende, w.v.Lieshout, neemt hiermede de 

vrijheid, het volgende te Uwer kennis te brengen. 

Gedurende de maand november jJ.• zi'áf,l door·de cursis

ten van de thans lopende observatie-cur5us, een aantal reiz�n buiten 

de standplaats gemaakt {P.H.•s), en hebben hiervoor in de categorie 

2e klasse v.h. reisbesluit gedeclareerd voor een totaal bedrag van 
-

fl. 17,80. Ondergetekende echter declareert nog in de 5e klasse en 

ontvangt voor deze �e reizen een vergoeding van fl. 9.44. Een 

verschil dus van :fl • 8 ,36 ., 
In de maand december volgen nog enlcele reizen, o.m. 

een etmaal, waarin het verschil _: fl • 10 ,-16 zal bedragen. · 

Een totaal versohil dus van ia, flo 18,50 • 

.Aangezien ook voor hem de uitgaven; aan deze reizen 

verbonden, talrijk zijn, verzoekt hij U vriendelijk, indien mogelijk, 

te kunnen bewerkstelligen ,- dit vei•schil in bedrag alsnog aan b.em te 

doen uitbetalen. 

U bij voorbaat hartelijk dank zeggend voor de te nemen 

moeite, tekent hij met de meeste 

Gezien en doorgezonden aan A.z.

{t.a.v. Hr.B.F.Verdier), onder 

aantekening, dat dit verzoek 

m,i. gemotiveerd en juist is. 

w.g. Ottolini.
Ko7• 

Roogaohting, 

w.g. W .van Lieshout.
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Nota aan: H. K.O. 
van: H. B.V.D • E. 290

Ik kreeg--een verzoek van mijn collega in Oslo, die in 
Maart een cursus gaat houden voor politiepersoneel uit 
heel Noorwegen om I.D.'s op te leiden, om hem in te lichten 
over ons systeem. 
Hij wil weten: 
a. wat er gedoceerd wo�dt, dus de verschillende onderwerpen

in het kort aangeven (niet alleen de titels maar een
korte omschrijving);

b. hoe lang de cursus duurt (wij kunnen dat het best in
uren uitdrukken, want zij brengen de mensen voor-een
periode van een aantai weken in een gebouw samen uit.
alle delen van Noorwegen. Daarna zijn ze volleerd. De
afstanden in Noorwegen maken een andere werkwijze on
mogelijk.

c. een kort overzicht orer de verschillende groepen waarvoor
de cursussen worden gegeven. 

--

U kunt dit overzicht in het Nederlands geven aan Mej. 
Roelands die voor de vertaling zal zorgen • 

31-1-54- H.B.V.D. 

Gaarne spoed 
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Aan: H.B.V.D. 
Van: H.K.O. 

VERTROUWELIJK 

Ingevolge Uw opdracht gaat hierbij een overzicht van de 

cursussen die door de B.V.D. aan politiepersoneel worden gegeven, 

welk overzicht bestemd is voor de binnenlandse veiligheidsdienst 

van Noorwegen. 

Ik heb me beperkt tot de cursussen aan politiepersoneel, in 

de eerste plaats omdat dit blijkbaar de bedoeling is en in de 

tweede plaats omdat het anders een dermate uitvoerig verhaal zou 

worden�dat het voor een niet-ingewijde in de Nederlandse verhou

dingen mogelijk eerder verwarrend dan verklarend zou kunnen 

werken. 

Overigens ben ik van oordeel dat dit verslag wel een indruk 

vermag te geven, maar dat een mondeling contact oneindig veel 

efficienter werkt. Ik denk hier met name aan het bezoek dat een 

tweetal vertegenwoordigers van de Deense binnenlandse veiligheids

dienst ons enkele jaren geleden bracht en waarin de opleiding in 

het middelpunt van de belangstelling stond. In enkele dagen waren 

de betrokkenen volkomen wegwijs gemaakt, 

3 Februari 1954 
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VERTROUWELIJK 

Opleiding van politiepersoneel door de binnenlandse veiligheid 
dienst. 

Algemeen 

De opleiding van politiepersoneel door de binnenlandse veilig
heidadienat vormt een onderdeel van de opleidingstaak van de 
B.V.D. Voor een ju.iat begrip van dit onderdeel is het wellicht
goed het in het kort aan te geven in het verband met het ge
heel. De B.V.D. heeft een afdeling die zich bezig houdt met
studie en opleiding;

De taak van deze afdeling komt op het volgende neer: 
a. Het verwerven van een zo groot mogelijke kennis omtrent

onderwerpen die voor een binnenlandse veiligheidsdienst van
belang zijn •

b. Het geven van onderrioht aan personeel van de B.V.D. en aan
het daarvoor in aanmerking komend personeel van diensten
met de B.V.D. samenwerken.

De volgende groepen zijn in de cursussen betrokken:
1. Personeel B.V.D.
2. " Gemeente Politie 
3. 11 Rijkspolitie 
4• " Koninklijke Marechaussee 
5. " Beveiligingsobjecten (als regel vitale bedrijven) 

Vakken waarin onderricht wordt gegeven. 

I. Geheime oorlogvoering.
Het gehele terrein waarop zewel een binnenlandse veiligheids
dienst als zijn tegenstander zich bewegen wordt aangegeven
als geheimE;> oorlogvoering. Op haar betekenis en vooral haar
verband met de oorlogvoering wordt allereerst ingegaan. De
geheime oorlogvoering laat iioh gemakkelijk splitsen in
aanvalsactiviteiten en verq.eàigingsactiviteite:\1. Onder de
aanvalsactiviteiten worden gerekend: spiollD,�ge, sabotage,
ondermijnende propaganda en insurrectie. Al deze 01\lderwerpen
worden behandeld in hun moderne bete�enis. Met betrekking
tot insurrectie wordt vooral gesproken over de voorbereiding
hiertoe, welke zich in het verborgen afspeelt en dan vooral
ook bestaat uit infiltraties in de bronnen van macht in de
maatschappij. Al de voornoemde activiteiten hebben gemeen
dat ze grotendeels in het geheim plaats vinden. Hier is
zelfs sprake van een zekere teohniek die aangeduid wordt als
eo:nspiratieve techniek. Bij dit onderdeel wordt behandeld de
wijze waarop de bedrijvers van spionnage enz. deze activi
teiten beveiligen. De verdedigingsactiviteiten van de binnen
landse veiligheidsdienst worden aangeduid als inlichtingen
� en beveilisipg. Bij het eerste onderdeel woràt de tech
niek van het inlichtingenwerk behandeld, het gaat hier met
name om het erzamelen en bewerken van gegevens. Met betrek
king tot het verzamelen wordt gesproken over de verschillend
mogelijkheden om aan de gewenste inlichtingen te komen. Bij
het bewerken van verzamelde gegevens worden de evaluatie en
de interpretatie besproken.
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II. Politiek extremisme.
Allereerst wordt hierbij vastgesteld wat onder politiek
extremisme dient te worden verstaan. Van de volgende extreme
groeperingen worden ideologie, organisatie en activiteit
behandeld:

1. Commuisme (Marxisme - Leninisme - Stalinisme)
2. Overig communi.ame (Trot13kisme, Tito5.'.sme)
3. Orthodox Marxisme
4. Fascisme en Nationaal-Socialisme
5. Anarchisme
6. Anti-militairiáme en Ultra Pacifisme.

Het Mar.xisine-Leninisme-Stalinismé wordt vanzel�sprekend 
uitvoeriger behandeld tian de rest. Uitgegaan wordt van de 
innige verbondenheid van the.orie en. practi.jk in het commu
nisme. �e ideologie wordt vóoral behandeld.omdät zij de 
drijvende kracht is voor de communistische praetijk. Bij de 
behandeling van de practijk wordt in hoofdzaak aandacht be
steed aan ûe pa:1:tij en haar l'l.ulporganen, zowel wat betreft 
de organisatie als wat betreft de strategie en tactiek. 
Verder wordt gelet 'op het Russisch en internationaal commu
nieme. 

III. Rec.ht met betrekking tot het inlichtingen- en veiligheidawerk
Bij dit vak worden allereerst de rechtsstaat en de maohta
staat behand�ld. Verder de wettelijke grondslagen van de
binnenlandse veiligheidsdienst. Hier'komt ter sprake de
wetgeving gericht tegen aantas�ing van de veiligheid van de
Staat en de openbare orde. Bovendien worden hier behandeld
de buitengeVA:>ne bevoegdheden van de Overheid in buitenge
wone omstandigheden. Een bespreking van de vreemdelingen
wetgeving vormt eveneens een onderdeel van dit vak, Tenslotte
wordt hier behandeld het probleem vap de rechtszekerheid van
de burgers il!l verband met het inlicbtingen- en veiligheids
werk.

Politiepersoneel. 
Zowel de gemeentelijke politiekorpsen als de eenheden van de 
Rijkspolitie hebben speciale organen die zich bezig houden 
met het inlichtingenwerk in veiligheidezin. De omvang van 
deze organen wordt in hoofdzaak bepaald door het inwone�tal 
van het betrokken gebied en verder door de aanwezigheid van 
extreem politieke bewegingen 1en staat1;1gevaarlijke personen 
en varieert van l voli tieE:;mbt_enaar in kleinere gemeenten en 
gebieden tot 20 - 25 in de grootste steden. Het politie
personeel dat belast is met werkzaamheden op inlichtingen
gebied kan verdeeld worden in hoger en lager politiepersone 
De eerste categorie bestaat uit hoofden van de gemeentelijk 
ko�paen of Rijkspolitie eenheden en verder personeel in de 
officiersrangen dat geheel of gedeeltelijk in het inlich
tingenwerk ia ingeschakeld. Voor het grootste gedeelte van 
deze categorie ia het inlichtingenwerk een onderdeel van h 
taak. Het lager personeel ia het personeel beneden de rang 
van officiel", voor deze categorie is het inlichtingenwerk 
als rege.l een volledige werkkring. 
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Opleiding politiepersoneel. 
De opleiding van �olitiepersoneel door dè binnenlandse 
veiligheidsdienst wordt gesplitst in een opleiding van 
hoger.en lager politiepersoneel. 
Hoger per�oneel,Waar het hier als regel personen betreft 
voor wie het inlichtingenwerk een onderdeel va:ri. hun taa.k 
ie, ka.n hier niet gedacht worden aa.n een uit"'!oerige cursus. 
De opleiding van dit personeel geschiedt daarom door middel 
van een serie lezingen die over een lange periode verdeeld 
worden. Deze lezingen worden regionaal gehouden. In elk 
daarvoor in aanmerking komend gebied wordt een geschikt 
centrum gekozen, waar de betrokkenen een dag per maand bij 
elkaar komen en waar.door een instructeur van de binnen
landse veiligheidsdienst 'a morgens en 's middags een onder
werp wordt ingeleid. De duur van deze lezingenserie is 
10 maanden •. Enige tijd na afloop wordt wederom op dezelfde 
wijze begonnen, dezelfde onderwerpen worden behandeld, vaak 
weer eens van een andere zijde belicht en aangepast aan een 
eventueel veranderde situatie. Op deze wijze komt er een 
zekere continuering in de opleiding. De onderwerpen die 
hierboven zijn aangegeven (geheime oorlogvoering, politiek 
extremisme en recht) worden hier zeer beknopt behandeld. 
Het gaat er bij de behandeling niet zo zeer om de betrokkene 
een zo groot mogelijke hoeveelheid kennis in een zo kort 
mogelijke tijd bij te bren.gen, maar om hen de ogen te 
openen voor de betekenis van het inlichtingen- en veilig
heidawerk in het algemeen en voor bepaalde onderdelen ervan 
in het bijzonder. Bijlage 1 geeft een voQrbeeld van een 
dergelijke lezingenserie. 

Lager personeel. Dit personeel moet allereerst een baaia
curaue volgen. Aan het einde van de cursus worden de cur
sisten aan een test onderworpen. Ret geheel duurt ongeveer 
5 weken achtereen en de plaats van opleiding is Den Haag. 
De hiervoor genoemde onderwerpen (geheime oorlogvoering, 
politiek extremisme en recht) worden voor deze categorie 
politiepersoneel veel uitvoeriger behandeld. In de eerste 
plaata is het inlichtingenwerk voor deze categorie dagelijk 
werk en in de tweede plaats worden op grond van vooroplei
ding en werkkring het bevattingsvermogen en de studiezin 
geringer geacht. Bijlage 2 geeft een voorbeeld van een 
basiscursus. 

Voor dit personeel wordt een basiscursus nog niet vol
doende geacht, vandaar dat nog een tweetal bijzondere 
cursussen gevolgd moet worden die elk ongeveer 3 weken 
achtereen duren en die eveneens met een examen worden afge
sloten. 
De eerste ie een speciale cursus op het terrein van het 
verzamelen van gegevens. De plaats van het verzamelen van 
gegevens in het geheel van het inlichtingenwerk wordt be
sproken. Uitvoerig wordt ingegaan op alle mogelijkheden 
om aan inlichtingen te komen. Bovendien wordt hier aandacht 
besteed aan het rapporteren. Bijlage 3 geeft een voorbeèld 
van een dergelijke cursus. 
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De tweede speciale cursus voor politiepersoneel behandelt 
het onderwerp observatie. Allereerst wordt hier weer gewezen 
op de betekenis van dit onderdeel in het geheel van het 
inlichtingenwerk, Dit onde:rwerp beperkt zich niet tet het 
"volgen'' omdat volg,en beschouw� wordt ale een onderdeel van 
observatie. De theoretiaqhe grondslagen van observatie worden' 
hier behandeld. Rey belangrijkste onderdeel is echter de 
praotisohe vaardigheid die verkregen moet worden door ver
schillende soorten oefeningen. Deze cursus dient nog een 
ander doel. In de oefeningen worden de cursisten vertrouwd 
gemaakt met de conepiratieve techniek van de tegenpartij 
(dode brievenbussen, ontmoetin�en enz.) terwijl zij hier te
vens uit leren hoe ze hun eigen operaties moeten beveiligen. 
Bijlage 4 geeft een voorbeeld van een observatiecursus. 

Opleiding heeft eleehts zin indien er periodiek gelegen
heid bestaat voor herhaling. De wijze waarop dit voor hoger 
personeel ie geregeld is hierboven aangegeven. Na het be
eindigen van de laatste van de drie hierboven genoemde cur
sussen wordt het lager personeel enige tijd met rust gelaten. 
Dan worden echter samenkomsten belegd op dezelfde wijze als 
dit voor hoger personeel hierboven is aangegeven (gedurende 
10 maanden een dag per maand). Met name worden bier onder
werpen besproken die sterk aan verandering onderhevig zijn, 

Door de binnenlandse veiligheidsdienst kunnen behalve de 
hierbovengenoemde cursussen ook nog andere speciale cursussen 
worden gegeven zoals: 

Communisme 
Beveiliging 
Bewerken van verzamelde gegevens 
Conspiratieve techniek 
Anti-sabotage. 

Deze cursussen worden echter als regel niet door politie
personeel gevolgd, met uitzondering echter van de laatste. 
Speciale daartoe aangewezen politieambtenaren van de inlich
tingendiensten, in hoofdzaak afkomstig uit de grote steden, 
volgen een anti-sabotage cursus. De sabotage is s-teeds meer 
een vak geworden, hetgeen ook geldt voor haar bestrijding. 
Deze cursus, waarin het accent dus ligt op de a.fwee:r, duurt 
drie weken. Allere�rst wordt de eursisten kennis bijgebracht 
van sabotagemethoden en sabotagemiddelen. Verder praotisohe 
vaardigheid in het onderkennen en onschadelijk maken van 
aabotagemethoden en -middelen. Tenslotte moet de cursist in 
staat zijn een behoorlijk onderzoek in te stellen naar een 
gepleegde sabotag�daad. Bijlage 5 geeft een voorbeeld van 
een dergelijke cursus. 

In "'et hierbovonstaande ia sle.chts gesproken over de op
leiding van personeel van 4e inlichtingendiensten van de 
politie. In verschillende landen komt men steeds meer tot 
het inzieht dat het overig poli1;iepersoneel iets dient te 
weten van het werk van een binnenlandse veiligheidsdienst, 
opdat de inlichtingendiensten van de politie hun taak beter 
kunnen verrichten. Alle politieambtenaren zullen een idee 
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moeten hebben van de betekenis van het communisme als aub
versteve maoht. Hierdoor zullen ze in staat zijn personen 
die ze a.ndèrs geen aandacht schenken (zoals communisten of 
vreemdelingen uit landen achter het ijzeren gordijn) met 
andere ogen te bezien en opmerkzaam worden op oonspiratieve 
verschijnselen die hen anders ontgaan. 

In Nederland is hier ook een aanvang mee gemaakt. In de 
eerste plaats door deelname van de binnenlandse veiligheids
dienst aan het opleidingsprogramma van het hoger politie
personeel. liet ligt in het voornemen om hetzelfde te doen met 
betrekking tot lager personeel, zodra. de opleiding van deze 
categorie wat meer gecentraliseerd is. Tenslotte worden bij
eenkomsten voor politiepersoneel belegd of benut ten behoeve 
van het meergenoemde doel. 

Bi1jzondere lee:rmiddelen. 
Naast de lessen en de practische oefeningen worden met name 
de volgende hulpmiddelen gebruikt: 
1. Boeken, brochures, pamfletten, krantenartikelen enz.
Vooral op het gebied van het communisme bestaat een zeer grote
hoeveelheid literatuur. Hierdoor bestaat er een dringende be
hoefte aan voorlichting met betrekking tot de keuze van te
lezen lectuur. Hiertoe wordt een uitgebreide bibliographie
aangelegd die voor dit doel zeer goede diensten bewijst. Deze
bi bliographie beperkt zich nie·t tot het communisme, me.ar strekt
zich uit over het gehele terrein van het inlichtingen- en
veiligheidswerk.
2 0 Films. Beschikt wordt over een aantal films die
dienst.en bewijzen a.ls inatruetiema.teriaal.
3. Demonstratiemateria.a.l. Op verschillende gebieden (b.v.
sabotage) is demonstratiemateriaal onontbeerlijk.

L 

Bijlagen: 5.
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Aan: H.AZ 

Van: H.KO 

Hierbijgaand een opgave van de gedurende de maand Fil 

door het administratieve personeel van mijn afdeling verrichte 

overwerkzaamheden: 

Mej. G.T,v.d.Heide 

5 April van 17.00 - 21.00 uur 

19 April van 17.00 - 21.00 uur 

26 April van 17.00 - 21.00 uur 

Mej .D ,s, Water.reus 

5 April van 17-.00 • 21.00 uur 

12 April van 17-.00 - 21.00 uur 

19 April van 17.00 • 21.00 uur 

26 April van 17.00 - 21.00 uur 

Dhr. T .G.Boschker 

12 April van 17.oo - 21.00 uur 

19 April van 17 .oo - 21 •. 00 uur 

26 April van 17.00 - 21.00 uur 

29-.4.-'55 
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Aans H.A.Z. 

Vani H.K.O. 

Met referte naar mijn schrijven van 10-1-1955 betreffende overwerk 
op mijn afdeling (Uw nr.292782) deel ik U mede dat de daarin genoemde 
termijn van 3 maanden gedurende welke het overwerk zou worden verricht, 
voldoende is gebleken. In verband daarmede zal het overwerk met ingang 
van de maand Mei a.s. worden gestaakt. 

26-4-1955 
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Aan: H.A.Z. 

Van: H.K.o • 

Hierbijgaand een opgave van de gedurende de maand Maart 

door het aàministratieve personeel van mijn afdeling verrichte 

overwerkzaamheden: 

Mej. G.T .v.d.Heide 

1 Maart van 17 .oo - 21" 00 uur 

8 Maart van 17.00 - 21"00 uur 

22 Maart van 17.00 - 21.00 uur 

29 Maart van 17.00 - 21.00 uur 

Me3. D.S.Waterreus 

1 Maart van 17.00 - 21.00 uur 

8 Maart van 17.00 - 21.00 uur 

22 Maart van 17.-00 - 21.00 uur 

29 Maart van 17.00 - 21.00 uur 

Dhr. T.G.Boscbker 

1 Maart van 17.00 - 21.00 uur 

8 Maart van 12.:JQ - 21.00 uur 

22 Maart van 17.00 - 21.00 uur 

29 Maart van 17.00 - 21.00 uur 

2-4-'SS 



Aan: H.A.Z. 
Van: H.K.O. 

Hierbij� een opga:we van de gedurende de maand 

Febr'llari door het administratieve personeel van mijn 

afdeling verrichte QVerwerkzaamhedent 

Mej. G.T.v.d.Heide 
1 Februari van 17.00 "21.00 uur 
8 Februari van 17/00 - 21.00 uur 
22 Februari van 17 .oo - 21.00 uur 

Mej. D.S.Waterreus 

1 Februari van 17.00 - 21.00 uur 
8 Februari van 17.00 - 21.00 uur 

22 Februari van 17.00 - 21.00 uur 

Dhr. T .G.Boscbker 
1 Februari van 17 .oo - 21. 00 uur 

8 Febr11a.ri van l2!.Q.Q - 21.00 uur 
22 Februari van 17.00 - 21.00 uur 

1-3-155



AAN: het Hoofd van de Afd. K.o. - de Heer e.c. v.d. Heuvel.
· ---------------------------------------------

Onderwerp: Overwerk. 

i1f0f�f/1

�-

Onder verwijzing naar Uw nota d.d. 25 Januari j.l. 
deel ik U mede dat ook de heer Boschker in aanmerking 
kan k9men voor de normale overuurvergoeding voor het 
verrichten van het overwerk bedoeld in Uw nota van 10 
Januari j.l. 

j 
HET HOOFD ALGEivlENE ZAKEN,

�

• 
1 s - Gravenhage, 1' Februari 1955 • D�EZE. 

s.
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Aan: H.A.Z. 
Van1 R.K.O. 

Betreft: Overwerk. 

In aansluiting op Uw nota A.Zo/292782 d.d. 19 Januari j.l. 
bericht ik U dat het verrichten van overwerk in aansluiting op 
de diensttijd niet als een te groot bezwaar kan worden a&DgG
merkt daar de ierkzaa.mhedeu gedurende de overwerkperiod n 
volkomen andere aa;rd zijn dan tijdens de normale di nettijd. 

Dovendien heeft het door mij voorgestelde plan het voordeel 
dat het tijdrovende en vermoeiend heen en weer fietsen naar 
huis en kantoor, vooral sterk sprekend bij de op een grote at'
stand van bureau woonachtigen, wordt ondervangen. 

Wat de heer Boschker betreft, kan ik U berichten dat de 
�ilmvoorstellingen buiten de normale diensturen, gehonoreerd 
met een tijdelijke toelage van/ 12.50 per maand, in de toekomst 
minstens dezelfde tijd zullen blijven koeten ale in de eerste 
helft van 19540 Het verrichten van administratief overwerk zal 
slechts door hem geschieden voorzover de primair voor hem lig
gende tilmwerkza.amhaden hem daartoe de mogelijkheid open laten: 
van een vermindering van laatstgenoemde werkzaamheden t.b.v. het 
administratieve overwerk zal dus geen sprake zijn. 

Aan dit, wa:.�rschi jnlijk incidentele, overwerk serzook ik U 
dan ook hem onder dezelfde voorwaarden te laten deelnemen als 
Mej. v.d. Heide en Mej. Waterreus. 

Het ligt in het voornemen met het overwerk een aanvang te 
ma.ken op Dinsdag 1 Februari a.s. 

25 Januari 1955 
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AAN: het Hoofd van de Afdeling K.O. ( de Heer e.c. v.d •.. euvel ) 

Afd. A.z./4,Jl.fJ)l 
Onderwerp: / · 
Overwerk 

Naar aanleiding van Uw nota d.d. 10 - 1 - '55 deel ik U mede,
dat tegen het door U voorr,estelde overwerk geen bezwaar bestaat. 

Indien practisch uitvoerbaar moge ilc U echter in overweging 
geven de vier uren overwerk niet direct in aansluiting op de middag
dienst te doen verrichten aangezien daardoor een ononderbroken 
werktijd van 7½uur ontstaat. 

Aán de dames v.d. Heide en Water:eeus kan dit overwerk per uur
worden vergoed met 1¼x het normale uurloon van ieder der betrokkenen. 

De heer Boschker is voor de tijd dat hij belast is met het ver
tonen van instructiefilmopnamen, doch hoogstens gedurende é6n jaar, 
een tijdelijke toelage verleend van f. 12,50 per maand 

Aangezien de toelage werd gemotiveerd met de omstandigheid, dat 
dit soort arbeid meestal buiten de normale diensturen wordt verricht 
waarvoor geen overwerkvergoeding kan worden toegekend, zodat deze toelage 
moet worden gezien als een afkoopsom voor overwerk, zou ik - ter 
beoordeling van de vraag of betrolrJcene alsnog voor een overuurvergoe
ding voor het onderhavige administratieve overwerk in aanmerking kan komen 
- gaarne vernemen of deze filmvertoningen not_; ongeveer dezelfde tijd
buiten de normale diensturen in beslag nemen als in de eerste helft van
1954 c.q. in hoeverre deze tijd wordt verminderd als gevolg van het door 

,,. -U voorgestelde adm.inistratieve overwerk. 
/ 

HE'l' HOOI"D AuGEllEI·JE ZAt.EH. 
j) 

's-Gravenhage,{?Januari 1955. 
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Aan: H.K.O. 
Van; H.K.A. 

Betr.: Gebruik filmprojectietoestel 

K.A. 
vM.153 

Te Uwer informatie moge dienen, dat op een daartoe 
tot de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnen
landse Zaken gericht verzoek om aan te willen geven in 
hoeverre op goedkeuring van de Minister zou kunnen worden 
gerekend voor het gebruik van het filmproje'ctietoestel 
van de afdeling K.O. als antwoord is ontvangen, dat het 
gebruik van dit toestel buiten het gebouw beperkt dient 
te blijven tot het geven van instructiefilms, derhalve 
uitsluitend voorzover het dienstbelang er rechtstreeks 
bij betrokken is, en dat het toestel voorts binnen het 
gebouw, onder toezicht van de daartoe aangewezen operateur, 
ook voor andere dan instructiefilms gebruikt zal kunnen 
worden, uiteraard alleen ten genoegen van de Personeels
vereniging van de Dienst. 

De Dienstleiding heeft zich bij dit standpunt aan
gesloten en verzoekt U voortaan dienovereenkomstige 
aanwijzingen voor het gebruik van het filmtoestel aan 
Uw medewerkers te geven. 

Mr Huber is in zijn qualiteit van voorzitter van 
de personeelsvereniging door rechtstreekse toezending 
van een copie van deze nota ingelicht. 

23-5-1955
H.K.

i 
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Amu D.M.B. 
Van: P.H.K.O. 

Naar aanleiding van Uw verzoek hier puntsgewijze enige opmerkingen 
van cursisten m.b.t. antecedenten onderzoeken. 

1. Antecedentenonderzoeken consumeren zeer veel tijd. De opmerkingen
luiden dat ze: "zeer veel tijd kosten", "meer dan de helft van
de tijd daar.aan besteed, wordt", "vrijwel alle tijd kosten",
terwijl een enkele beweerde vrijwel niets anders te doen.

2. De instanties en particuliere instellingen welke Zich tot de
!D's wenden om inlichtingen zijn zeer talrijk. Soms krijgt men
van drie, vier instanties het verzoek om inlichtingen omtrent
dezelfde persoon.
Er is zeer veel geloop bij de ID 1 a. Naslagen kosten veel tijd.
Er beate.an geen'richtlijnen omtrent aan wie wel en aan wie geen
informaties mogen worden verstrekt.

3. Aan de IDt s worden informaties gevraagd welke met beveiliging
· ,niets meer van doen hebben. B.v. de C.P.D. (de Winter) _laat

de ID Delft bij Professoren enz. informeren naar het gedrag van
studenten, hun bekwaamheid etc., zuiver gegevens op het gebied
van de persóneela selectie. Een afdeling van Justitie gevestigd
Carel van Bijlandlaan 48 laat zeer uitgebreide onderzoeken in
stellen naar mensen die naar Amerika willen emigreren,etc.

4. Velen vragen zich af waarom het naslagwerk niet veel meer bij
de B.V.D. gecentraliseerd wordt. Dit zou ook kunnen voor zgn.
uitgebreide onderzoeken waarbij vader, moeder, broers, zusters,
inwonalie personen enz. moeten worden nageslagen. Daartoe zouden
de verschillende instanties zelf de bevolkingsgegevens moeten
verzamelen.
Centralisatie van het naslagwerk zou na.ar veler mening zeer veel
tijd, heen en weer schrijven enz. besparen •

5. Er waren nog andere punten van minder belang welke ter sprake
kwamen.
Geadviseerd wordt door BVP een systematische enquête te doen
instellen naar het werk dat door de !D's op het gebied van
antecedentenonde�zoeken gedaan wordt.

5 Maart 1955
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c.c.v.d.Heuvel
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W.G"Visser 
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FUNCTIEVERDELING 

HKO 

K02 

Afdelingshoofd 
Leiding sectie Politiek 
Docent 

Plv. afdelingshoofd 
Leiding sectie Inl.- en 
Veiligh.werk 
Docent 

Mr.H.c.u.J.Huber K06 Leiding sectie Recht 
Docent 

N.J.M.v.Rest 

H.J.M.Menn.es 

J.G.Boomsluiter 

J .M.Korsten 

C.Ottolini

Th.C.J.Boschker 

K05 

K08 

K03 

K04-

K07 

KOa 

Docent sectie Politiek 

Docent sectie Politiek 

Docent sectie Inl.-en 
Veiligh.werk 

Docent sectie Inl.-en 
Veiligh.werk 

Docent sectie Inl.-en 
Veiligh.werk 

assistent b/h onderricbl:i 

mevr.c.G.v.Dugteren-Hopster Beheer van studie-archief 
en bibliotheek 

mevr.E.A.Gerken 

Mej.H.Henneveld 

KOd 

KOs 

K0s2 

afd.secretaresse 

typiste 

SCHEMATISCH OVERZICHT EN FUNCTIEVERDELING

Dienstleiding 

XOa 
----

!Assistent

1
Th .C.J.��s��J 

1Fö1Tiïe1c--
-

- T 
C.C.v.d.Heuvel
N.J.M.v.Rest
H.J.M.Mennes

ï. HKO. 1 
L c_�c. v .d�Heuvel[

1. 

:K02 
W.G.Visser 

'To.l.e tiligh.wer1cl 
w.G.Visser
J.G.Boomsluiter

1 IC.Ottolini
�M.Korste!l, 

KOs 
Secretariaat 

Mevr�C.G.v.Dugteren 
Mevr.E.A.Gerken 
,Mej..!_H.Henneveld 

.Re ht, 
Mr.H.c.tr.J.Huber 
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TAAKOMSCHRIJVING DER FUNCTIONARISSEN 

HKO 
a::-Heeft de algemene leiding van het werk op de afdeling, 

onderhoudt het contact met de dienstleiding, 
onderhoudt het contact met autoriteiten buiten de dienst, 
voor wat betreft studie en opleidingszaken. 

b. Bestudeert in het bijzonder de onderwerpen die tot de sec-
tie Politiek behoren.

c. Geeft aan hoger, middelbaar en lager personeel onderricht,
in hoofdzaak over de tot de sectie Politiek behorende onder
werpen.

K02 
ä:"""'Vervangt het afdelingshoofd bij diens afwezigheid. 
b. Behartigt algemene beleidskwesties welke hem door het afde

lingshoofd worden opgedragen.
c. Bestudeert de onderwerpen die tot de sectie Inlichtingen- en

Veiligb.eidswerk behoren, in het bijzonder Spionage. 
d. Geeft aan hoger, middelbaar en lager personeel onderricht

over de tot zijn sectie behorende onderwerpen in het bijzon-
der Spionage. 1 

K06 
a::-Bestudeert de onderwerpen die tot ziJn sectie behoren. 
b. Geeft onderricht aan hoger, middelbaar en lager personeel

in de onderwerpen die tot zijn sectie behoren.
c. Bestudeert in opdracht van de dienstleiding en op verzoek

van andere afdelingshoofden onderwerpen van juridische aard.

K05 
a. Bestudeert de onderwerpen behorend tot de sectie Politiek
b. Geeft onderricht daarover

J
voornamelijk aan middelbaar en la

ger personeel. 

K03 
�estudeert de onderwerpen sabotage en materiele beveiliging . 
b. Geeft onderricht daarover, voornamelijk aan middelbaar en la-

ger personeel.
c. Treedt bij sabotagegevallen op als technisch deskundige

K04 
a::-Bestudeert de onderwerpen betrekking hebbende op de perso

nele beveiliging en het inlichtingenwerk van een binnenland
se veiligheidsdienst met uitzondering van het onderwerp ob-

t. } serva ie. 
b. Geeft onderricht daarover, voornamelijk aan middelbaar en

lager personeel.

K07
B a. estudeert het onderwerp observatie en conspiratieve tech-
niek. 

b. Geeft onderricht daarover, voornamelijk aan middelbaar en
lager personeel

c. Is belast met de voorbereiding en uitvoering van de practische
, oefeningen.

d. Is belast met het toezicht op de administratie.
e. Is belast met de organisatie van de cursussen
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K08 

a:-Bestudeert de onderwerpen behorende tot de sectie Politiek. 
b. Geeft onderricht daarover, voornamelijk aan middelbaar en

lager personeel.

KOa 
�erleent assistentie �ij de instructie van de vakken vallen

de onder de sectie Inlichtingen- en Veiligb.eidswerkt,bij de 
practische oefeningen. -7 

b. Is belast met het onderhoud van materieel.
c. Is bel·ast met de bediening van het geluidsfilmapparaat en

de projector, het onderhoud van deze apparaten, het schoon
houden en repareren van films en ander projectie-materiaal,
het monteren van dia-positieven.

d. Is belast met hèt geven van filmvoorstellingen met monde-
ling commentaar •

KOd 
a:-Is belast met het beheer van de'studie documentatie. 
b. Is belast met het beheer van de bibliotheek.

KOs 
a:-'Is belast met secretariaatswerkzaamheden. 
b. Is belast met het bijhouden van de administratie van de af

deling met inbegrip van de cursisten-administratie.

KOs2 
Assistente van KOs 

1,-12-57. 
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TAAKOMSCHRIJVING VMT DE AFDELING KO. 

TAAK 
-

De taak van de afdeling is tweeledig: 
het verwerven van een zo groot mogelijke algemene kennis 
omtrent onderwerpen die voor een binnenlandse veiligheidsdienst 
van belang zijn (studietaak); het geven van onderricht aan het 
personeel van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en aan andere 
personen die door het hoofd van de Binnenlandse Veiligheids-
dienst tot dit onderricht worden toegelaten(onderrichttaak). 

WERKTERREIN 

De werkzaamheden van de afdeling strekken zich uit tot de vol
gende onderwerpen: 
1. Geheime oorlogvoering
2. Recht
3. Politiek extremisme
4. Subversieve activiteiten
5. Het inlichtingenwerk van een binnenlandse veiligheidsdienst
6. Beveiliging
7. Conspiratieve techniek

ORGANISATIE 

Voor het uitvoeren van haar taak is de afdeling verdeeld in 
drie secties en een secretariaat. 

SECTIE POLITIEK 

Onder deze sectie valt de bestudering van en het onderricht 
in �e volgende onderwerpen: 
a. e geheime oorlogvoering in het algemeen
b� Politiek in het algemeen
c. Het politiek extremisme, in het bijzonder het communisme
d� De propaganda
e. De insurrectie

SECTIE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSWERK 

Onder deze sectie valt de bestudering van en het onderricht 
in de volgende onderwerpen: 
a. Het inlichtingenwerk van een buitenlandse inlichtingendienst

(spionage)
b� De sabotage 
c� Het inlichtingenwerk van een binnenlandse veiligheidsdienst 
d� De beveiliging 
e. De conspiratieve techniek

SECTIE RECHT ' 

-·

Onder deze sectie valt de bestudering van en het onderricht 
in de volgende onderwerpen: 
1. De wettelijke grondslagen van het inlichtingen- en vei-

ligheidswerk in Nederland
2. De grondslagen van de democratie
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3. Het inlichtingen- en veiligheidswerk en het strafrecht in
Nederland

4. Het inlichtingen- en veiligheidswerk en bijzondere wette-
lijke bepalingen in Nederland

5. Vreemdelingenwetgeving in Nederland

SECRETARIAAT 

Dit is belast met: 
a. Beheer van studiearchief en bibliotheek
b� Bijhouden cursistenadministratie
c. Bijhouden afdelingsadministratie (dossierregistratie e.d.)
d. Voorkomend typewerk
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EXAMEN 

Politiediploma en Politiediploma met aantekening 

Door de Inspecteur van het politieonderwijs 
wordt bekend gemaakt, dat: 

I. het schriftelijk examen voor · bovenge
noemde diploma's wordt gehouden om
streeks de tweede helft van Augustus
1948 en het mondeling examen ongeveer
twee maanden later;

II. de aanmelding hiervoor moet geschieden
voor 1 Juli a.s. door storting van het exa
mengeld op gironummer 1898J1 ten name

_ van G. Wisman, P. J. Troelstralaan 5 te 
Amersfoort én wel f m.- door hen die 
georganiseerd zijn in een der bij de C.P.O. 
aangesloten politiebonden en f 20,- door 
hen die niet georganiseerd zijn. (Op de 
girostrook moeten · duidelijk vermeld 
staan: Naam, voornaam en het adres van 
de afzender). Postwissels worden niet aan
genomen. 

III. Van het schriftelijk examen zijn vrijge
steld, zij, die bij het op 21 Februari 1948
gehouden schriftelijk examen zijn • ge
slaagd, doch bij het daaropvolgende mon
deling examen werden afgewezen;

IV. in het vervolg van het schriftelijk examen
zijn vrijgesteld degenen die bij twee on
middellijk daaraan voorafgaande exa
mens voldoende voor hun schriftelijk
werk behaalden. (Als eerste examen geldt
hiervoor het examen gehouden op 21
Februari 1948);

V. zij die van de vrijstelling gebruik wensen
te maken, op de girostrook, behalve hun
naam, voornaam en adres, moeten ver
melden, het examennummer en de cijfers
behaald bij het schriftelijk examen op 27
Februari 1948;

VI. in 1949 slechts één examen zal worden
gehouden en wel het schriftelijk gedeelte
omstreeks Juni en het mondeling gedeelte
ongeveer twee maanden later;

VII. personen beneden 20 jaar niet aan het
examen kunnen deelnemen.

Candidaten, niet behorende tot de politie, die
nen te bedenken, dat zij voor latere aanstelling 
bij de Rijks- of Gemeentepolitie in het alge
meen niet ouder dan 28 jaar mogen zijn en el=!n 
minimale lengte van 1,15 m., bfootvoets geme
ten, moeten hebben en dat zij van onbesproken 
zedelijk en maatschappelijk gedrag moeten zijn 
(Zie "Besluit aanstellingseischen politie-perso-

/ nee!", Staatsblad no. H 146, K.B. van 9 Mei 
1947.). 
Om voor plaatsing bij de politie in aanmerking 
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te kunnen komen, zullen de geslaagden boven
dien moeten voldoen aan zekere eisen met be
trekking tot ·karakter en beschaving, terwijl zij 
voorts lichamelijk en geestelijk geschikt bevon
den moeten worden. 

De Inspecteur van het politieonderwijs 
A. van Zoelen.

UITTREKSEL VAN HET POLITIE-EXAMEN-
. , REGLEMENT 1948 

Het schriftelijk gedeelte omvat de volgende vakken: 
1. Nederlandse taal (het maken van een opstei en een

invuloefenmg):
2. Het opmaken van een rapport: 
3. Het opmäken van een ·proçes-verbaal ener .overtre

dmg; en voor hen, die het diploma met de aanteke
njng "met lof" willen behalen, bovendien

4. Het opmaken van een proces-verbaal van een mis
drijf. 

Het mondeling examen loopt over de volgende vakken: 
5. Staatsinrichting: 
6. Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvorde•

ring:
7. Motor- en Rijwielwet, Wegenverkeersregeling,/we

Autovervoer Personen, Binnenaanvaringsreglement
1926;

8. Jachtwet 1923, Visscherijwet 1931, Stbl. no. 410,
Vogelwet 1936, Mollen-, Egels- en Kikvorschenwet;

9. Wet van 9 Mei 1890. (Stbl. no. 81) (Wapenwet),
Vuurwapenwet 1919:

10" Arbeidswet 1919, Steenhouwerswet 1921, Winkel
sluitingswet 1930 (Stbl. no. 460), Rijtijden�t 19l6; 

· 11. Drankwet 1931 (Stbl. no. 476), Loterijwet 1905; 
12. Boterwet, Warenwet 1935 (Stbl. no. 793), Vleeschkeu

_ringswet 1919 (Stbl. no. 524), Veewet, Wet op Woon
wagens en Woonschepen 1918 (Stbl. no. 492);

13. Trekhondenwet 1910 (Stbl. no. 203); IJkwet 1937
(Stbl. no. 627):

14. Eerste beginselen der opsporingsleer en begrip van
_ politieoptreden.

Op het examen wcirdt mede onµervraagd uit de algemene 
maatregelen van bestuur en verdere voorschriften, welke 
uit de hierboven genoemde wetten voortgevlo�id zijn, 
vermeld onde,r het opschrift "Exameneisen". 
Wordt een wet door een nieuwe vervangen, dan wordt 
laatstbedoelde geacht in de plaats daarvan te zijn gesteld. 
Dit geldt eveneens ten aanzien van de uitvoeringsvoor
schriften. 

EXAMEN-EISEN 

Nederlandse taal. 
De candidaat moet voldoende kennis der Nederlandse 
taal bezitten om zijn gedachten zonder zinstorende taal
of stijlfouten te kunnen weergeven. 

Rapport 
De candidaaf moet blijk geven in staat te zijn, aan zijn 
chef op overzichtelijke en zakelijke wijze de gegevens te 
rapporteren, die deze nodig heeft om zich een juist beeld 
te vormen van het feit, waarover gerapporteer•l wordt, 
en om zo nodig een nader onderzoek te doen instellen 
of inlichtingen aan derden te verstrekken. 

• 
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Proces-verbaal wegens overtreding. 
ffot opmaken van een proces-verbaal wegens overtr11-
ding van een feit, vallende onder de bepalingen van het 
Wetboe_k van Strafrecht of van een der overige tot het 
examen•programma behorende wetten. 

Proces-verbaal wegens misdrijf. 
Het opmaken van een proces-verbaal wegens een feit, 
dat in het Wetboek vari Strafrecht of een der andere tot 
het examen-programma behorende wetten als misdrijf 
strafbaar is gesteld. 
(De eventuele aangifte, de verhoren van getuige en ver
dachte, eventuele aanhouding en inbeslagneming moeten 
in dit proces-verbaal volledig worden vermeld). 
Bij de beoorde)ing van het schriftelijk werk, wordt mede 
er op gelet of het schrift duidelijk leesbaar is en voorts 
op het uiterlijk van het ingeleverde werk. 

Staatsinrichting" 
Enige kennis van de inrichting van het bestuur van rijk, 
provincie, gemeente, waterschap, enz. De grondrechten. 
Het tot stand komen van een wet en van een strafver
ordening. De inrichting en de bevoegdheid van de rech
terlijke macht. Enige kennis van de inrichting der politie. 
De wet van 22 April 1855, Stbl. no. 32, tot regeling en 

• 
beperking van het regt van vereeniging en vergadering. 
De vreemdelingenwetten van 1849 en van 1918. De wet ' van 31 Aug. 1853 (Stbl. no .. 83), tot verzekering der uit

� voering van sommige plaatselijke verordeningen. 
Wetboek van Strafrecht.· 

Voldoende kennis van de bepalingen van het Eerste Boek 
en van de meest voorkomende strafbare feiten. Bij het 
examen zal meer waarde gehecht worden aan een goed 
begrip der bepalingen dan aan het letterlijk kennen 
daarvan. 

Wetboek van Strafvordering. 
Voldoende kennis van de bevoegdhede.n en plichten der 
politie, uit het wetboek voortvloeiende, alsmede van de 
loop van he\ strafproces en van de bepalingen betref
fende de tenuitvoerlegging van vonnissen. 

Vakken, g�noemd in art. 4, onder 7 tfm 14. 
(Bijzondere wetten.) 

Een goed begrip van de gehele wet. Voldoende kennis 
van die bepalingen der bijzondere wetten, waarmede de 
politie meer in het bijzonder te maken heeft, alsmede 
van die - eveneens voor de politie van belang zijnde 
- voorschriften, zoals die laatstelijk werden gewijzigd
en vervat zijn- in:
1. Het Motor- en Rijwielreglement (voor zover van

• kracht). 
.� 2. De Motor- en Rijwielbeschikking (voor zover van 

kracht). 
3. Rijtijdenbesluit. > 4. Algemeen Visscherijreglement voor de binnenwate

ren (Stbl. 1932, No. 315) . 
5. Reglement voor de paaiplaatsen van visch {Stbl.

1932, no. 315).
6. Beschikking van de toenmalige Minister van Lan,d

bouw,- Nijverheid en Handel van 24 Juni 1911, no.
3807, houdende voorschriften omtrent inbeslaggeno-
men visch. 

7. Vogelbesluit 1937; Vogelbeschikking 1937 (Vergun
ningen); Vogelbeschikking 1937 (Modellen) en Be
·schikking waarbij onbeschermde vogels zijn aange
wezen. 

8. Vuurwapenreglement. 
9. Arbeidsbesluit 1920 en wel Hoofdstuk I en dan nog 

meer in het bijzonder de· eerste zes artikelen van 
dat Hoofdstuk, 

10. Werktijdenbesluit voor Winkels 1932. 
11. Rustdagbesluit voor transportarbeiders te land 1929. 
12. Drankwetbesluit 1932. 
13. Beschikking van de toenmalige Minister van Arbeid, 

Handel en Nijverheid van 14 _Maart 1932 (Ned. St.crt. 
no. 51), inzake de aanduiding vergunning of verlof. 

14. Algemeen Besluit (Warenwet), Stbl. 1925, no. 262. 
15. Melkbesluit (Stbl. 1929, no. 43). 
16. Broodbesluit (Stbl. 1925, no. 478). 
17. Consumptie-ijsbesluit (Stbl. 1934, no. 240), 
18. Kon. Besluit van 26 Maart 1921 (Stbl. no. 638) ter 

uitvoering van art. 1 der wet (aanwijzing van waren). 
19. Kon. Besluit van 24 Mei 1922 (Stbl. no. 379) tot uit

voering van art. 2, eerste lid, tweede alinea, onder a, 
van de Vleescbkeuringswet (Stbl. 1919, no. 524). 

20. Kon. Besluit van 5 Juni 1920 (Stbl. no. 285) tot uit
voering van de artikelen 18 en 25 van de Vleesch
keuringswet (Stbl. 1919 no. 524). 

21. Kon. Besluit van 25 April 1922 (Stbl. no. 220) ter 

uitvoering van de artikelen 16 en 51 der Veewet.
22. Kon. Besluit van 23 Februari 1922 {Stbl no. 80), ter

uitvoering van de artikelen 18 en 54 der Veewet. 
23. Kon. Besluit van 23 Februari 1922 (Stbl. no. 81), ter 

uitvoering van artikel 24 der Veewet. 
24. Beschikking van de toenmalige Minister van Land

bouw, Nijverheid en Handel van 14 Juni 1922 (Ned. 
St.crt. no. 115), gewijzigd bij beschikking van 19 
December 1922 (Ned. St.crt. no. 247), betreffende de
waarschuwingsborden en kentekens. 

25. Beschikking van de toenmalige Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel van 14 Juni 1922 (Ned .
St.crt. no. 115), betreffende het model van muilkor
ven waarvan honden moeten zijn voorzien. 

26. Kon. Besluit van 28 Juli 1919· (Stbl. no. 530), houden
de bepalingen ter uitvoering van de Wet op Woon
wagens en Woonschepen 1918, Stbl. no. 492 (Regle
ment op Woonwagens en Woonschepen). 

27. Kon. Besluit van 6 Februari 1911 (Stbl. no. 45), tot 
uitvoering van äe artikelen 1, 4 en 5 der Trekhon
den\'{et 1910 (Stbl. no. 203).

28. Kon. Besluit van 21 September 1928 (Stbl. no. 380),
tot vaststelling van den algemeenen maatregel van
bestuur, als bedoeld in art. 4, Ie en 4e lid der
Loterijwet 1905.

29. Reglement op de maten en gewichten, meet- en
weegwerktuigen 1939.

30. Beschikking van 27 December 1940, Ned. Stct. no. 
253, houdende voorschriften betreffende de aandui
ding, waarvan voorzien moeten zijn de maten, ge
wichten, meet- en weegwerktuigen, bedoeld in arti
kel 6, zevende lid, van de IJkwet 1937 (Stbl. no. 627). 

31. Kon. Besluit van 28 October 1909 (Stbl. no. 846), 
houdende voorschriften ter uitvoering van de Boter
wet, de artikelen 1, Ibis en 3 van het besluit van de 
toenmalige Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid van 29 Juli 1902, de paragrafen 1 2 en 3.

Opsporingsleer. 
Enige kennis van de hulpmiddelen, welke aan de politie 
voor de opsporing ten dienste staan. Enig begrip van 
het eerste optreden_ op de plaats des misdrijfs. 

Begrip van politieoptreden. 
Begrip van politieoptreden, waaronder mede wordt ver
staan een behoorlijk begrip van verkeersregeling. 
De Voorzitter der Examen-Commissie deelde mede, dat over 
tie Wet Autovervoer Personen en de Rijtijdenwet ( en het 
-besluit} eerst in 1919 zal worden gevraagd. - (Redactie).
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CIRCULAIRE van den Minister van Justitie van 17 Augustus 
1946, n:r. 239/1946, afdeeling Politie, aan de burge
meester der gemeenten met gemeentepolitie, betreffen
de voorloopige regeling politieopleiding 1) 

a. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
a. 

9. 
1 o.

b. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

Verhoudingscijfer Minima.al aantal 

Theoretische opleiding 
Nederlandsche taal . . . . . . . .
Processen-verbaal en rapporten . .
staatsinrichting . . . . . . . . .
Wetboek van Strafrecht . • . . . .

Wetboek van Strafvordering . . . .

Bijzondere wetten • . . . . . . •

Verordeningen • . • . • • . . . .

Dienstvoorschriften . • • . . . .

Opsporingsleer en politie-optreden 
Eerste Hulp bij ongevallen . • . .

Practische opleiding 

lesuren. lesuren. 

2 40 
2 40 
1 20 
3 60 
2 40 
3 60 

' 1½ 30 
1 20 
1 20 

16½ 330 

Kennis der plaatselijke gesteldheid) 1 20 
Optreden in het openbaar . • • • . ) 
Enige kennis van de inrichting . . • 
van motorrijtuigen . • • • . • • . . 1 20 
Vorming in militairen trant • . . .

a
50 

Schietonderricht • • • . • . • . . . 30 
Lichamelijke oefening • • • . • . • 50 

----

Totaal-generaal • . . 25 500 

In dit verband wordt opgemerkt, dat het voorbeeld-leerplan 
is gebaseerd op 25 lessen voor elk der verschillende vakken, doch 
dat één lee - naar gelang van de verhoudingscijfers - meer dan 
één lesuur kan omvatten. 

Uitgaande van een minimum van totaal 500 lesuren, te verdeelen 
over b.v. pl.m. 50 weken, kan het in de kolom "Verhoudingscijfers 
lesuren" vermelde aantal per 2 weken worden gegeven. In dat geval 
kan door vergelijking van het vermelde aantal lesuren met het bo
venstaand voorbeeld van leerplan, dit leerplan ook "pasklaar" ge
maakt worden voor een periode van pl.m. 50 weken. 

2 

Met nadruk wordt er op gewezen, dat het aantal van 500 lesuren 
verdeeld over pl.m. 50 weken van pl.m. 10 uur, moet worden beschouwd 
als een uiterst minimum, voldoende voor goed geschoolde en zeer er
varen leeraren en instructeurs. Voor minder ervaren leeraren en in
structeurs. zal een uitbreiding van het aantal lesuren geboden zijn. 

Zoo eenigszins mogelijk is het gewenscht de geheele stof gelijke
lijk te verwerken, met andere woorden de opleiding in de theoreti
sche vakken, zoowel als het onderricht in de practieche, over de ge
heele opleidingsperiode te verdeelen. 

Mocht het echter in verband met het stadium, waarin de opleiding, 
in het bijzonder in de theoretische vakken, zich bevindt, verkies
lijker aijn, het onderricht in. de practische te doen volgen op de 
theoretische va...ldcen, dan bestaat daartegen geen bezwaar, mits uiter
aard wordt vastgehouden aan het totale minimum, den ultimalen datum; 
1 Augustus 1947 en - bij benadering - aan de verhoudingscijfers. 

Mij bekend, De Minister van Justitie, 
Namens dezen, De Secretarie Generaal, 
J.C. Tenkink.

1) Voor de Rijkspolitie geldt een ov�F�nkomatige
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_____ MIIHST'.::RIE VAN BINNEl'IT,MIDsc:rn _ZAECEN -·------ ---------

,-Afdeeling Openbare Orde sn 
Veili@:heid. (Bur.B.) 

nr.U.39613. 's-Gravenhage, 28 r:eo.-�mber 1g4e, 

betreffande: vaststelling 
formatie gem.politisk�rps. 

Bijl.:1. 
Aan HeRren BURGE��ST�RS van 

-gemeenten met gemP.ent�politiP.

/ 

Ten verv:olre op m1Jn schrijven ven 2 I"'0 t: 
ber 1946 nr.U.35914 Afd.o.o. ED v. Bur.B., heb ik d9 f'P.r U hi:r. · 
bij te doen toekomen ,::,fn nieuw va st,gesteldf< voorloopi,ge formati,
voor het gamoentelijk politiekorps t•.�n Uwent. 

In afwaohtinp.- van midE:rfi voorschri ftrn on 
grond van art.4 van hi:ot Poli ti,;1bEslui t 1945 3 betr.f;ffende b!?nor---
mings- en bcvordFrin@:sFisch' n, komt h1:·t mij @:E'wrnscht voor , in 
difn'de volp8nd� b '. vorderings�isoh�n worden aan,gchouden: 

I 

a) voor brigadier:
1. ge�ohikthrid;
2. ano 1·tnni t;:.i t;
3. t6nminste 10 dienstjar�n;
4. hd brzit' yan h• t politi=·diploma nir.·t armt0rk·,ning;

b) voor hoofda,grnt:
1. gesohikth: id;
2. anoi::nnitiJit;
3. tFnminste 8 difnstjar�n;
4. het bE·zit van hrt politiPdiploma m�t aentP kr-nin/2'., of in

de praktijl<: gc-blek,::n th' or,:--tisoh� vBkbr.kwaP.mh..,id, w"'-lkr m- r'
d i :, van g:'nO :ma diploma OV': r"'-cnkom t �

(In dA toPkomst zal uitsl�it�na hrt politirdip�oma ffiPt aantr, 
krning als ··isoh van th:- or cctisoh, vakb?kv.aamh,..id voor dr·z•:n 
rang �cldcn, met dir-n v., rst1rndr, .dat 20% v-'.111 h:'t aantal h.oo::-.:: 
agent,: npla-atsr n zal kunnr n worden v,· rvuld d oer poli tiP -•8mbt-- -
na.ren met minima al 20 di: nst jar:: n è if slE' oh  ts h,� t €! won· d iplr 
ma bezittf'n, mits zij OV'. rig· ns p:c-sohikt zijn; ) 

o) voor agi::nt:
1� geschjkthcid, wrlk·· ond�:r m·�r CTo=t blijkrn uit r·cn 1J-oor

d,-:-··ling van a,,n l,idE:r van d 1·n thf'orr-tischc-n vakoursus;
21 ton�instr: ffn di•nstjaar 8ls Adspirant;
3� de rianst�lling p�sohirdt op pro�ftijd zoolang h t politi-

diploma ni'.t is b;-hsald, in w···lk g,'v@l d_.... 3·. rn vol� na
p'.:riodL;k'0 w,aar,v::rhooginp.· n ni 0 t word"'n tor:-w·t:-na. 

Afg3zirn van h�t g�st-ldr in dr pun�FL 
a) b) r-n o) zullrn vanzf-lfspr•·k: nd vrrkr"r-:· e rrohten ff'r,:- rbi"-dip.-à
mo12tr.:n word('n.
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2. 

Het stollen van bevordermnf-seisohen in bo
venstaanden vorm zal derhalve nimmer aanlRidiné! mog'3n zijn tot 
rangsverlaging of tot het wijzigen van een aanetellinf zond�r 
proeftijd in êsn m�t een proeftijd, 

Uit bPsrirekinren met d-8 verschillende chPfr 
der geu:.eentelijke politiekorp·sen is p.:ebleken, dat thans TIOf! 1:i-.î_·,·. 
een voldosnd aantal politie-ambtonarPn tfr beschikking staat�. 
met inachtneming van de bovf.nomschrcven eisohc,n alle vaoatu.rr s 
die zullen ontstaan tE vervullen. ])E:Z€' vac8turr a dii::nr,n clAn 0"! 1 • 

v<:,.rvuld_ t0 blijvtn, totdat pcraoneGl tër b8sohikking zal zijn t,' 
wèl aan ds g0st,::ld0 r·isohEn zal voldq,n. D,, br:>doelinf ven dr; u 
breiding van het aant�l bripadir: ra ( n hoofdögonten is slechts e,, 
gelijke bEvordrringsmog�lijkhedcn voor d� gPmrantrpolitiP al� b: 
de Rijkspolith tr· sëh:ppen.---

Ev1:- ns·''ns mo�:t nit"t• uit h,t oog 1JVorde-n v"rlo:i.· 1 • 

dat dE' nic.'UW vastw·st ld'.' formatie ,y-,n tor r-elat,n maximum &fnr:>·' 
Ind i,-:n de maximum to� g::, stan,- tota;L( at, rktc voor b G v. al-:' chts 'l' 
is b·:·r,- ikt, di nt a-·rhalvc ni- t m:;0r dan 75%- van hr:-t to• g,:,stanr 

aantal adjudant.:n, brigadiers r.·n hoofdag;-nt:-:n tr- 111ordc-n aangr.•str 

Het zal U zijn opg,.vallrn, dat bij dP hirrbo·. 
aangfgcvcn bevordr-:>ringsr i schen genn ond!:•rschn id m.-rr is g('maakt 
tusschen agEo nt::n l·. rn 2,-. kl&ssP� J)it vindt zijn oorzaak in h' 
ffit, dat hrt inmiddcls·gcp.ublü;er:,rdc "Ran@Tnb,:-,sluit Politirp,-.r, 
nul" van 30 Novr:m-brr l94ö, (Politi,-t-lad van 21 Dco'mb--r 1946 , 
nr.37) dit ond�rsBh,id ni2t m"Fr k:nt. strikt genomPn 3ouden 
derhalve alle huid igÈ' ags·.1te. n l!=. en 2e. klflsse een nieuw,:::, aanstr 
l;l..ng moeten ontvenp0.n als agent va-n :poli1:ie. HPt "Voorloo-pig Bi 
zbldigingsvoorschrift0 eóht�r kAnt h8t onderscheid nog wel, Om r· 
mi::1ist-ratieve rE'd·en°"ri v�frdient hPt naar mijn mc r=,nihp. dan ook af',.. 
V5ling , thans ge.en nieuwe aanstellinp.:sb<:<sluiten uit te reikPn 
T,ztt. n� inwerkingtrsding van het def1nitiev8 BezolaiginasbAsJ1 
zal ik1U nadere richtlijnFn 0p dit punt in ovsrweging fAVen, 
ware mede tn6t hE'.t oop op ds ra-ngsvergslijking met dé- Rijkspcli. .. ;. 
en d6 door d5ZA g,vo'."rdf' distincti�ven, r,..eds thans OVl'r tE" f!"'i 1 
het rangondersclic idingst,��·ken voor alle huidige agtntr. n le,., r-n : . 
klasse vöst tz att::.llcn op 2 v-vormiw: lissen op b'·'idr. bovn:m.ou·1· , 
é'D �0.n v-vorrnigE- lis cp bfidE bovGnmouwen voor dic adspirant '" n ct·. 
zelfstana ig hun a iE nst vE',rri chtcn. 

:CE MH:ISTER VAfT BINJ.Jlï;r'LANDSCHT!: Z.AK�!J, 
Voor a fiz.1.Pre 

:r.e Scorrtazris·-Gfcnfraal, 
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Heer van Maanen, 

Van de zijde van K.O. wordt gesuggereerd 

om het B.V.D. diploma in beginsel verplichtend te 

stellen voor alle ambtenaren van deze Dienst, tenzij 

zij daarvan door het Hoofd worden vrijgesteld. 

Een uitspraak in deze zal op prijs worden gesteld. 

Beleefd medegedeeld. 

In J�:IC-----1. 
I 

(Dr. L. Margadant) 
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Aan: Dr-Margadant 
Van: H•KO VERTROUWELIJK 

Hieronder volgt de gevraagl.e opgave van inlichtingenpersoneel 
van Gemeentepolitie, Rijkspolitie en Marechaussee. 

l• Gemeentepolitie 
Het aantal ID-ers dat een cursus gevolgd heeft of nog volgt 

bedraagt 287• Alle gemeenten die daarvoor in aanmerking kwamen, 
zijn thans aan de beurt geweest• Wanneer we rekenen op een.klein 
aantal dat nog niet in de gelegenheid geweest is, wordt het totaal 
ongeveer 300• Indien we rekening houden met een voorgestelde uit
breiding en we stellen deze op ongeveer 50, dan wordt het totaal 
350• We moeten aannemen, dat 20 % niet in staat is het diploma te 
behalen, zodat we moeten rekenen met een aantal van ongeveer �-

2• Rijkspolitie 
Het aantal Rijkspolitiemannen dat een cursus volgt (Districtscom
mandanten niet medegereiend) bedraagt 23• Aangenomen mag worden 
dat dit aantal nog wat uitgebreid wordt. Wanneer we aannemen, dat 
deze uitbreiding het totaal op ongeveer 30 brengt en we rekenen 
weer op een afwijzing van 20 %, dan hebben we te maken met een 
aantal van]!• 

3• Marechaussee 
Momenteel zijn 66 onderofficieren van de Marechaussee opgeleid of 
nog in opleiding. 
Bij een ideale toestand zal het inlichtingenpersoneel van de Mare
chaussee uit ongeveer 150 onderofficieren bestaan. Indien we hier 
weer rekenen op het uitvallen van 20 %, dan komen we tot een totaal 
van�• 

27-9-1951



Aan: plv--Hoofd B 
Van: Hoofd K 0 0° VERTROU\l�IJ'K 

Naar aanleiding van de nota van Hoofd A0 Z0 moge ik het volgende 
onder Uw aandacht brengen: 

De critiek die in deze nota op mijn voorstel is uitgebracht 
-betreft de wenselijkheid en de mogelijkheid• Bovendien wordt een
andere oplossing gesuggereerd die in belangrijke mate tegemoet zou
lêomen aan de bezwaren door mij naar voren gebracht• Deze bezwaren
worden in de nota nog eens in het kort samengevat• Hierbij wordt
echter het belangrijkste argument teruggebracht tot een kwestie
van oververmoeidheid bij de cursisten• Het gaat echter om iets
veel belangrijkers•

De grieven die de BVD in hoofdzaak heeft tegen de BVD-verbin-
-dingen culmineren in de opvatting dat zij vaak niet snappen waar
om het nu eigenlijk gaat- Het de verbindingen bijbrengen van----cîät
inzicht kan de belangrijkste opdracht van de opleiding genoemd
worden•

Dit bijbrengen geschiedt door middel van een opleiding die
zich voor een belangrijk deel bezighoudt met het bewerken van de
instelling. Deze bewerking vindt gedeeltelijk reeds plaats in de
lessen, maar zeker niet afdoende•

Bij afzonderlijke nota wordt door H•AZ het opleidingsinstituut 
voor'de burgerlijke verdediging in de discussie betrokken en ge
suggereerd, dat een vergelijking met dit instituut niet opgaat• 

M0 I• gaat een vergelijking zeker op; immers beide instituten 
hebben een opleidingstaak met betrekking tot personen die werk
zaam zijn op terreinen waarvoor dezelfde minister verantwoorde
lijkheid draagt. Een centraal opleidingsinstituut is voor beide 
instituten even belangrijk• te overheidsinstellingen waartoe de 
cursisten behoren zijn vaak van dezelfde soort• 

Een verschil tussen beide instituten is, dat bij het instituut 
van de burgerlijke verdediging slechts hoger personeel wordt op
geleid• Een tweede verschil wordt nog gevormd door het feit dat 
de cursusduur van verschillende BVI'-cursussen langer dan een week

is• 

Een deel van de critiek van H.Az is gericht tegen mijn opvat
ting met betrekking tot de continuïteit der cursussen, welke op
vatting te optimistisch zou zijn• 

Voorzover hier sprake zou zijn van optimisme, zou dit zeker 
niet te weerleggen zijn op de gronden aangegeven in de nota van 

-H.AZ. Hierin wordt namelijk de indruk gevestigd alsof alleen cur
sussen gegeven worden die opleiden voor het veiligheidsdienst
diplOillf!.• Er zijn echter verschillende andere soorten cursussen•
Met betrekking tot de cursussen die opleiden voor het veiligheids
dienstdiploma kan bovendien nog opgemerkt worden, dat voor de in
lichtingendiensten van Politie en Marechaussee praktisch de ver
plichting bestaat hun personeel te doen deelnemen aan de cursus
sen- Wat de herhalingscursussen betreft, 1s -gelet op de praktijk
tot heden- enig optimisme wel op zijn plaats•



VERTROUWUIJ'K 

De kern van de eritiek wordt gevormd door een uiteenzetting over de 
f1nenciele onmogelijkheid van het voorstel• Hiertegen zou ik het vol
gende willen voorstellen: 

De vraag of het instituut een stichting zal zijn, of dat een vorm 
van overheidsexploitatie gekozen zal worden, of dat een particulier 
beheerder de aangewezen figuur zal zijn, is m•i• een vraag die op de 
tweede plaats komt- TenslQtte zijn er allerlei Rijksopleidingsinstitu
ten waarvoor een modus gevonden is• 

In de nota van �-AZ wordt aangetoond, dat de kosten van het insti
tuut de baten zulle� overtreffen en dat speciaal de aanschaf'fings- en 
inrichtingskosten grote moeilijkheden zullen veroorzaken- In verband 
hiermede wordt een schema gegeven• 
Vele van de genoemde bedragen zijn m•i• rijkelijk hoog, terwijl de in
richting van het instituut niet geheel overeenkomstig mijn voorstel
ling.is• Mijn bezwaren zijn echter te gedetailleerd om hier te vermel
den; deze bijzonderheden lenen zich meer voo� een mondelinge bespreking. 

Een van de redenen waarom het voorstel financieel onmogelijk moet 
worden geacht, is de ontoereikende vergoeding ingevolge het Reiabe
sluit• Hierbij zij opgemerkt, dat hiervoor bij het instituut vàn de 
burgerlijke veroediging ook een oplossing gevonden is• Verder wordt ge
sproken over kosten te maken door docenten• Vanzelfspreken� zouden de 
docenten in de omgeving van het opleidingsinstituut gaan wonen en de 
kosten daaruit voortvloeiende lijken mij toch niet zo belangrijk• 

Als argument wordt verder n9g genoemd de kosten Ran het pand taan 
Copes besteed• Dit pand kan toch voor de dienst bestemd blijven î 
De verbetering.en die zijn aangebracht, zi-jn evenzeer ten gmnste van 
administratieve werkzaamheden• 

Natuurlijk zullen bij de uitvoering van een dergelijk plan moeilijk
heden rijzen• Het is echter m•i•� indien de medewerki�g van de betrok
ken instanties verkregen kan worden, uitvoerbaar en zeker te prefereren 
boven het voorstel van.H•AZ· Dit moet alleen al stranden op de onmoge
lijkheid om cursisten voor te schrijven in Den Haag te verblijven gedu
rende.de cursusweken• Bovendien zou de bewerking van de instelling, in 
de zin zoals hierboven aangegeven, dan nog maar een zeer gedeeltelijke 
zijn• .. 

Bij de oplossing die H.AZ aan de hand doet, komt ter sprake het con
tact van K.o. met de dienst• Van dit contact heeft men nog al eens de 
overdreven voorstelling alsof dit ze�r levendig zou zijn• De werkelijk
heid .is helaas �nders en ondanks allerlei goede voornemens van weerszij

den is de praktijk tot heden onbevre�i�end• Binnenkort hoop ik U hier
over nogmaals te rapporteren en terzake een voorstel te doen. 

Ik hoop, dat het laatste woord over deze zaak hiermede niet neerge
schreven is, maar dat een gelegenheid gevonden kan worden om na deze 
schriftelijke uiteenzettingen -die altijd onvolkomen blijven- mijn voor-
stel nog eens mondeling toe te lichten• 

21-7-1951
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Aen: Boord A· z.

Van: HooTd K·O· 

Betr• : voorstel interne cursus- en exemenregelillg 

BO IJK 

Zoals ik U bij ons laatste onderhoud mededeelde, 1 et de 
cursus- en ammenregeling in onz dienst nog het een en E!llder 
te wensen ovel"• e enige categorie aan welke voldoende aand cht 
kan worden besteed, is die van de rechercheurs• reze categorie 
wordt ongeveer een Jaar oreele1d (elke maand een week cursus). 

De stof die op die cursussen behandeld ·ordt, is echter 
voor een veel �otere kl-ing ven belang en ik denk hierbij met 
name aan de categorie die in onze dienst wel aangeduid wordt 
als de "case-oftieers"• neze categorie volgde tot heden slechts 
een cursusvan ongeveer 10 dagen, zo spoeói mogelijk indienst-
treding• 

Om nu uit deze ongewenste situatie te geraken, stel ik U het 
volgende voor: 
Er komen 5 soorten cursussen: 
I • Voor personeel ven de rang van ad ju.net-commies ar tot en met 

die van hoofdcommies (politiepersoneel van adjunct-inspecteur 
tot en met hoof'dins,eeteur) 

II• Vóor rechercheurs• 
Itl. Voor lager personeel ( van administratie, documentatie en huis-

houdelijke. dienst). 

!U.· 
Deze categorie zal gedurenà e ongeveer eend jaar opgeleid word en ( elke
maand een week cursus}. Aan het einde van �ursus ze.l een samen orde 
gehouden, het elk van iets groter waarde ge5cht moet •orden d n het 
examen voor de rechercheurs, omdat de stof' iets 01e · ander beh ndeld 
zal worden• liet -zou z&er wenselijk zijn, indien bovenstaande niet nl.
leen ,ran toi,pass1ng zou worden op nieuw pereoueel, 881" ook op het 
reeds in dienst zijnde personeel•

Ad lI• 
�kan.op de oude voet doorgegaan worden• 

Ad lil• 
Het is tot heden gewoonte geweest om het nieuwe persona 1 dat in 
deze categorie valt een beveiligingscursusje te geven• rit zou in d 
toekomst enigszins uitgebreid kunnen worden en gevolgd door eon test, 
die -indien goed- tot gevo1g zou hebben het uitreiken v n een soort 
verklaring• Ook deze regeling zou niet alleen moetoo geldm voor 
nieuw personeel, maar ook voor het reeds 1n dienst zijnde personeel• 

Het examen moet in dit verband gezien worden als een belangrijke 
factor• Mijn ervaring is, dat degenen die exemen moeten èoen aan het 
einde van de cursus veel en veel meer weten dan e toehoorders• 

Geen van de bovenstaande regelingen behoeft ar te stuiten op ge
brek aan tijd• K.o. is bereid ook in de avonduren cursussen te geven• 
Om deze gehele cursus- en examenregeling te animeren zou Toer promotie 
het bezit van het betreffende diploma als voorwaarde gesteld kunnen 
worden• 

/ 



Ten slotte zou ik willen voorstellen, dat in 1ed geval voortaan 
elk n ieuw personeelslid opgeleid zal worden in de zin zoals hierboven 
bedoeld• dus ook personeel boY de rang van hOGfdcommies, end t het 
volgen van een desbetreffende cursus als voo?'WBal'de bij de indienst
treding wordt gesteld• 

eJr het hier een interne r eling zou betrerten, zou het P.ootd 
van de dienst in alle daar oor in aarunerking komende gevallen vrij
stelling kunnen verlenen (ik denk hierbij een enkele veteranen in onze 
dienst en aen nieuw personeel in zeer hoge rang). 

31 October 1951 
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Nota aan:H.K.o. ' 

v.an:plv. H.B.V.D. 

t 5'"j r LlCAK! J 

ZEER GEHEIM 
(behandelen als P.A.) 

Hierbii gaat U toe een uittreksel uit de notulen van de P.G.-vergadering
van 7 ebruari 1952 met het verzoek mij Uw eventuele opmerkingen en 
suggesties spoedig bekend te willen maken. 

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

Aan P.G. Amsterdam werd medegedeeld, dat bij de dtploma uitreiking 
aan de B.V.D.-cursisten zou zijn gezegd, dat dit diploma gelijk staat 
met politie-diploma met aantekening. 

Jlr. Felderhof antwoordt, dat aan de B.V.D.-oursisten aa!l het eind 
van de cursus na een examen een zgn. veiligheidsdiploma wordt uitgereikt. 

Destijds is een officieuze regeling tot stand gekomen, welke ook aan 
de betrokkenen werd medegedeeld, dat dit diploma voor promotie gelijk
gesteld zou worden met het politiediploma met aantekening. Sommige ge
meenten hielden met deze officieuze regeling ook rekening. Zij zijn hier 
vanzelfsprekend echter vrij in. 

Het politiediploma met aantekening vervalt echter volgens thans be
staande plannen, zodat de officieuze gelijkste�ling van het veiligheids
diploma ook vervalt. 

Er wordt thans gezocht naar een regeling waardoor het bezit van het 
veiligheidsdiploma wellicht recht op een toelage zou geven. 

\ 
P.G. Amsterdam acht deze off�cieuze gelijkstelling onjuist. Voor het 

politiediploma met aantekening moet ja.ren gestudeerd en dikwijls meerdere 
malen examen worden gedaan, terwijl men daarbij het gemiddelde cijfer 7 

- moet halen. Een B.V.D.-cursus duurt slechts een half jaar.

P.G. '8 Bosch vraagt of er nog een nieuwe B.V.D.-cursus voor hoger 
personeel komt. 

Dit blijkt tegen September 1952 het geval te zullen zijn. 

P.G. Arnhem vraagt of dan opnieuw r.r. voor deze cursus moeten worden 
aangewezen. 

De Dir. Gen. acht dit niet gewenst. Hoogstens zou een reserve voor de 
2 r.r. die reeds per ressort zijn opgeleid, voor de nieuwe cursus kwmen 
worden aangewezen. 

T.z.t. zal de B.V.D. hieromt+ent nader aan de P.P.G.G. berichten.

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

18.2.1952 
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RAPP ORT (eerste gedeelte) 
van de COMMISSIE BEKWAAMHEIDSEISEN VOOR

BEVORDERING VAN POLITIEPERSONE3L. 

Bij gezamenlijke be schikking van de toenmalige Minis
ter.s van Justitie en van. Binnenlandse Zaken van 19 Maart 
1948, Afdeling Politie, Bureau Opleiding, nr 3001, werd de 
bovengenoemde commissie ingesteld. Als haar taak werd in de 
beschikking genoemd; het uitbrengen van advi es nopens de 

,� richtlijnen ter vaststelling van de eisen van bekwaamheid 
voor bevordering van het.politiepersoneel. 

In de ze c o;-runiss ie werden benoemd� 
tot voorzitter, tevens l.:!.d i
A. VPJ§ ZOELEN, Hoofdcommissaris van Rijkspolitie, Hoofd van

het Bureau Opleiding van de Afdeling Politie van het Minis
terie van Justiti e, Inspecteur van het Politieonderwijs;

en tot lid; 
C.M.· VAH VE:i!:N, Com;nissaris van Gem"!entepolitie te Hilversum;
Mr N. GnOENEWEG, Commissaris van Rijkspolitie, wnd Hoofd

van het Bureau Opleiding van de Afdeling Politie van het 
Min is te rie van Justitie ; 

M.C. RUIGrtOK, Dirigere nd Of:ficier der Rijkspolitie 3e klasse,
Commandant van het District 's-Hertogenbosch der Rijkspoli
tie;

K· V/Uî DER HAM, Hoofdinspecteur van Politie, werkzaam bij 
de Afdeling Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken; 

D. ROOK, Secretaris van het Bestuur der Centrale van Politie-
organisaties; . 

· · 

A• L3EWIS, Lid, thans Voorzitter van het Bestuur der-Centra
le van Politi eorganisaties. 

De comr.rhiss ie · de;�d zich als secretaris bijstaan door de 
hoofdcommies bij het Bureau Opleiding van het T.ünisterie van 
Justitie E. SCHONEVELDT. 

- rn· zijn installatierede, op 28 Mei 1948 namens de beide
Ministers uitgesproken, wees de Directeur-Generaal, Hoofd 
van de Afdeling Politie va n het Ministerie. van Justitie, 
Jhr Mr Dr L.H.K.C. van Asch van Wijck, er op dat de commis
sie o.a. onder ogen moest zien wat de waarde van vroeger be
haalde politiediploma I s is; welke eisen op het gebied der 
lichamelijke vaé:!rdigheid dienen te worden gesteld; of er be
paalde voorschriften ten aanzien van bevordering behoren te . 
bestaan. Het advi es diende echter in de e�rste plaats prac-

_tisch van aard t€ zijn, daar het de bedöeling was dat exami
natoren, instructeurs en evenzef.'r de examencandidaten met de 
resultaten van het onderzoek der commissie zouden werken. 
De- heer Van Asch van Wijck vestigde er nog de aandacht op 
dat de omschrijving der taak van de commissie in zoverre be
perking behoefde, dat zij slechts de bekwaamheid voor bevor
dering van politieambtenaren tot en met de rang van adju
aant had te bezien. 

- De -



Praealabele 
adviezen 

2. 
De commissie begon aanstonds met haar werkzaamhf:dcn. In 

het geheel vergaderde zij 23 kGE�r. 

De cóm�issie stelt er prijs op te verklaren dat zij vol

waardering is over de belangrijke ontgin.--iingsarbeid van de 
vak?r�anisaties d�r politie. De voormalige �.1:gemene Bond van 
Politiepersoneel in Nederland, de voormalige Algemene Neder
landse Politiebond (beide thans gefu-sef::rd in de Nederlandse 
�.Q.illiebond), de Bond van ChristeliJke Politieambtenaren in 
Nederland, de Nederlandse Rooms-Katholieke Politiebond Sint 
Michaé'l en de Bogd van Hogere Politie�mbtenaren in Nederland 
hebben toch indertijd, teen van overhe:Ldszijde nog niets aan 
de opleiding van de politieambtenaar werd gedaan en slechts 
weinig belangstelling daarvoor werd ge t.oond, waarlijk pio
nierswerk verricht� 

Intussen heeft de commissie, uiteraard gebonden door de 
beperking in de haar verstrekte opdracht, alleen gebruik ge.
maakt van hetgeen op het gebied van de examens voor de poli
tiediplomá's te harer beschikking stond. UnaniPm waren haar 
leden van oorde"",1 dat bij de besprekingen het examenregle
ment en het examenprogramma voor het politiediploma van de 
Centrale van Politieorganisati<C s ten grondsJ..ag zouden worden 
genomen. 

Het was de commissie reeds aanstonds duidelijk dat het 
noodzakelijk zou zijn scherp te onderscheiden tussen ancien
ni tei t, bekwaamheid en geschiktheid, Voo!' bevo.-rdering gelden 
ten aa.r1zien. van alle drie punten zekerr:i eisen, .Afgezien van 
de vraag of het noodzakelijk is !1.et begrip ?nc_ienni tei t na
der t e  omschrijven en of het mogeli�ik is welom2..ijnde voor
schriften te ontwerpen met betrekking tot de g§Schiktheid, 
was het niet nodig zich hierin te verdiepen, daar.de commis
sie zich uitsluitend met de eisen d,�r bekwaamheid behJorde 
bezig te houden. 

·-------

• De grondslag van haar taak vond de com:-1issie in artikel
8 - en met name het derde lid - van het Politieambtenaren
reglement. Dit artikel luidtJ 
11 1. De bevordering geschiedt door het g3zag, dat b"'0 oegd is
11tot de benoeming in dG rang, waartoe bEvorderd wordt.
112. Bij bevordering wor'dt rEkeni.ng gehouden mE' t ancinmi te it
11en met bekwaamheid en geschiktheid voo!' èa nieuwe rang en
nae te be ze tt.en plaats, zulks ter be oordeling van het in het
11 eerste lid bedoélde gezag. 
113. De bekwaamheid, bedoeld in het twe;, de lid, wordt, wanneer
"Onze Ministers van Justitie en van Binr-enlandse Zaken zulks
"nodig achten, mede beoordeeld naar de uitslag van een daar
''toe af te nemen examen. 1 !

Als basis voor haar werkzaamheden leek de redactie van 
het derde lid de commissie niet bijzonder geschikt. Zij 
stond voor de vraag� Wat wordt onder bekwaamheid verstaan? 
De ze vraag schijnt aldus te moe ten worden beantwoord� Be
kwaamheid omvat zowel theoretisc:1.e vakkennis (te beoordelen 
naar de uitslag van examens) als p_r.9c tt,sc_he '!-=tkkennis, door 

- ervaring -
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3. 

ervaring ve!'\vorven c�·1elker bezit kan worden aangenoJilfn na 
het vervullen van et: n zeker aantal dienstjaren). VPrmoedelijk
is'dit ook de gedachtengang van de ontwdrpers van het aange
haalde artikel tsliW8f.'st, want d.::.<-1rL1 valt te lezen dat de be
kwaamheid � wordt beoord.�eld naar de uitslag van ef"-n exa
men. ',fat het eedéelte der bekwêjamheid is, hetwelk niet naar 
e.;1n t:1xaJ1eZl wordt beoordeeld, is hier in het midden gelaten, 
doch uitP.raard k�n dit ge�n betrekking hebben op alles wat 
ondtr geschü:tl1eid valt tf� rang:Jchikk.en. 

Nu, naar de co.'.:1-rliss.ie he<:?ft verno:nen, ef.'n nieuw Politie-J�
aIJbtenare:irer-:li:;;;:i'=nt ( 1949) wordt ·:mt�vorpen, acht zij het zeer 
gewenst dat de r�dactie van het r.i.lidig"' artikel 8 anders 
komt te luid6n. Na overleg met de commissie W8lk0 tot taak
h€'::ft het ontwerp voor het nieuwe Politieambtenarenregle-
ment samen te stellen, me�nt de coII1C1issie in overweging te
moeten geven, de redàcti e als volgt te doen luiden; 
11 1. ::)e bevordering geschiedt doo r het gezag dat bevoegd is
"tot de aanstelling in '111 :Snlil:tie en de rang waartoe bP-vor-
11derd wordt, 
11 2. Bij bevordering wordt uitsluitend re�ening gehouden met
11 ancien üteit en met bekwaamhe1d en gPschiktheid voor de 
itnieuwe rang en de te bezetten plaats, zulks ter beoordeling 
11van het in het eerst?. lid bedoeldP. gezag. 
it 3. De ancien.rliteit wordt beoordeeld naar de plaatsing van
uae ambtenaar op dè ranglijst. Wij geven met betrekking tot 
11ae beoordeling van de bekwaemhe id voor bepaalde rangen naael 1,
11re·voorschriften omtrent het bezit van diploma's en het mi
nnimum aantal dienstjaren in lagere rangen doorgebracht." 

De invoeging ,van het woord 11 uitsluitend 11 in het tweede 
a,e lid acht de co!Il[afssie noodzake lij.lf'" om te voorkomen dat te 
enigeP tijd het bevoegde gezag in enig politiekorps schijn
baar terecht op grond van het desbetreffende artikP.l nog an
dere maatstaven z,ou willen aanleggen. 

Het schijnt de commissie onmogelijk - en tevens onge
wenst - omtrent de geschiktheid, of de beoordeling daarvan, 
nadere voorschriften te geven. 

Wat de co,ru:iissie gaarnf-, omtrent de ancienni tei t in het 
derde lid zag opgen omen, behoeft haars inziens geen toelich-
ting. 

. Na uitvoerig overleg meent de commissie dat het gewenst 
is dat het tot stand komen van !léldere voorschriften omtrent 
-de bekwaa,:1heid imperatief wordt gesteld. Zij heeft daarom de 
aanvankelijk geconcipie,:'rde term 1 1\Hj behouden Ons voor •••• 
te geven;' ve'l",r�ngen door ''Vlij ge.ven 11 • 

Ook de tekst van artikel 7 van het Politieambtenaren
reglement is naar de mening van de commiss.ie niet gehePl in 
over,?Pnste.m.'Ji.Il[ met de practijk. Het tweede lid, twe'°de zin,
luidt 1 ''l)P. volgorde der ge slaagden wordt bepaald door de 
11volgorde der data waarop de ui tslaeen hunner examens zijn 
11vastgesteld. 11 en in het derde lid, ei.?rste zip, is te lezeni 
"Wanneer •.••• de uitslag op dezelfde dag is vastgesteld ••.• •"• 

- Let.terlijke -
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Letterlijke toepassing hiervan zou tot onbillijkheden leiden, 
want hetzelfde examen wordt voor de onderscheiden candidaten 
op verschillende dagen gehouden en de uitslag wordt onmiddel
lijk vastgesteld en aan de candidaat medegedeeld. Wie als 
nummer 1 sl8agt op dè laatste dag van het examen, zou ten 
achter kunnen worden gesteld bij hem die op de eerste dag 
s.lechts voldoende behaalt. Daarom ware de volgorde op de rang
lijst niet te baseren op de dag van uitslag van het examen, 
doch op hetzelfde examen. Liçl 2, zin 2, warde na het tweede 
woord ttvolgorc1e ir aldus gelezen; 11der examens waaraan zij heb
ben deelgenomen. 11 In lid 3, zin 1, warde de boven aangehaalde 
zinsnede gewijzigd in; 1t'ï.Janne-5r .••••. de uitslag op grond van 
hetzelfde examen is vastgesteld ..•.. 11 

De commissie is tot de conclusie gekomen dat zij haar 
advies diende te vervat�en in een ontwerp van voorschriften 
omtrent de beoordeling der bekwaamheid, Mi tsdif>n heeft zij 
bij dit rapport een drietal concepten gevoegd, t.w. � 
A. het ontwerp van een Koninklijk besluitJ BESLUIT POLITIE-�

EXAMENS 19§9 (met bij lagen I, II en III);
B. het ontwerp van een Ministeriële beschikking; BESCHIKKING

POLITIEEXAMEUS 19!9 (met bijlagen I,- II en III);
c. het ontwerp van een Ministeriële beschikkingl BESCHIKKING

POLITI�VAARDIGHZIDSDIPLOMA 19'9 (met bijlagen I en II).
Hoewel zij meent dat de hoofdzaken van hetgeÇ?n zij met 

de eventuelt totstandkoming van de bedoelde voorschriften 
hoopt te bereiken duidelijk uit de genoemde concepten blijken, 
stelt de comnissi6 het op prijs ten aanzien van bepaalde' pun
ten eeh toelichting te gev.en. 

Toelichting A. Het BESLUIT POLITIEEXAMENS 19�. 

Artikel 1. 

Uitgegaan is van de gedachte dat de voornaamste eisen 
in zake de. vakbekwaamheid (theoretische zowel als practische) 
voor het korps Rijkspolitie en de gemeentepolitie eensluidend 
behóren te zijn. 

Naar analogie van het bepaalde bij artikel 1, twe�de 
lid, onder i, van het ,Eont .ozp) Besluit aanstellingseisen 
poli�ieambtenaren 1949 wordt in de eF.rste plaats voor bevor
dering tot wachtmeFs.ter der Hijkspolitie of tot agent van ge
meentepolitie het bezit van esn politiediploma (volgens het 
ontwerp: het politiediploma A) ge�ist en tevens van het poli
tievaardigheidsdiploma (op het gebied van de lichamelijke 
oefening). De commissie verwacht niet dat te dezen aanzien 
verschil van inzicht zal blijken te bestaan. 

Da?r voor net verwerven van eerstbedoeld diploma niet 
het maken van een, proces-verbaal wegens misdrijf wordt gelast, 
acht de coffirlissie de bezitters daarvan niet voldoende bèkwaam 
voor de rang van wachtmeFster 1e klasse of hoofdagent. Beide 
rangen dienen te worden bekleed door ambtenaren die niet 
slechts in naam hoger zijn dan de wachtmeesters en de agenten, 
doch in werkelijkheid blijk geven leiding en steun te kunnen 

- geven -



5. 
geven aan hun ondergeschikten. Bovendien worden de postcom
mandanten bij het korps Rijkspolitie gerecruteerd uit de 
wachtmeE sters 1e klasse, die in deze functie tevens hulpoffi
cier van justitie zijn. De gelijkwaardigheid van de rang en 
het salaris van de hoofdag�nt maakt het noodzakelijk ook voor

deze rang me.t de uit het voorgaande volgende eisen rekening 
te houden. Deze eisen zijn - behalve het vervuld hebhen van 
6 dienstjaren ';ij de 1)01:tt i.e -· het bezit van een politiediplo
ma A met hogere waarderingscijf.;;rs dan voor de rang van wacht
me•,� ster/agent voldoend:➔ wordt geacht, en bovendien met een 
"ruim voldoende;! voor het, proces-verbaal wegens misdrijf. 

De c�Tunissie is tot de conclusie gekomen dat voor de 
oo-rlog terecht voor de rangen boven die van de tegenwoordige 
wach tmeia st(3rs 1 e klasse en hoofdagenten een uitgebreider vak• 
kennis werd geëist. Zouden de eisen thans worden verlaagd, 
doordat voor bevordering tot opperwachtmeester en brigadier 
geen zwaarder examen zou worden ingesteld, dan zou het se
dert 1940 aanzienlijk gedaalde gemiddelde peil der theoreti
sche vakkenrlis niet hers-t,eld worden. De commissie overwoog 
dat dit hoogst ongewenst zou zijn. De opperwachtmeester en de 
brigadier behoren haars inziens ten minste de kennis te be
zitten die blij.ki:, uit het bezit· van het door de commissie 
ontworpen politiediploma B. De com.�issie verwacht niet dat 
elke politieambtenaar voldoende capaciteiten bezit om dit 
diploma te behalen. Unaniem was zij echt.er van oordeel dat 
dit ge,m bezwaar behoeft te zijn; het bereiken van de rang 
van wachtmeester 1e klasse of hoofdagEnt zal voor een gedeel
te der politieambtenaren de laatste sport van de ladder bete
kenen. Is de ambtenaar er van ove·rtuigd dat hij �eschikthei_g 
bezit voor de hoge:ce rangsn ? 

dan moet van hem geëist worden 
dat hij toont ook ovGr de bekwaamheid daartoe te beschikken. 

De cómmissie zo'J. het nie t. juis-E."-achten ? te eisen dat 
één der door haar o:ïtwo:cpen diploma I s binnen zekere tijd 
wordt behaald. Het vaststellen van een minimum aantal dienst
jaren om voor bf-vorè.ering in aari...m.erking tE kunnen komen vindt 
de commissie wE'l i1oodzakelijk. ·. 

Daar de mogel.ij:d1.eid bestaat dat politieambtenaren na 
sollicitatie i,l e,:?n hoge:re rang bij e12n ander korps worden 
aang.:.-·steld� is het noodza·kelijk dat voor aanstelling dezelfde 
eis€n worden .§:}3stGld als voor bevorderi9&• Hierin voorzag de 
commissie door opnèmü:,g van het vijfde lid. 

Opgem.srkt :,:,ij dat, de commissie het overbodig heeft ge-
acht in de eisen omtrent het bezit van bepaalde politiediplo
ma's de bep8ling op te nemen 7 dat hij die een politiediploma 
Bof een z,g. ix:ispecteursdiploma he:sft behaa ld, geacht wordt 
het politiediploma A (eventue•?l me't de aantekenirlg) te bezit
ten, en dat hi�i die .er:'n z.g. inspecteursdiploma bezit, geacht 
wordt het polttfodi.plom.s1 B te hebben behaald. Dergelijke be
palingen mog€n pijnlijk nauwkeurig lijken, doch zij dienen 
alleen tot het vveren van irreële interpretaties der ontworpen 
voorschriften" welke de commissie in werkelijkheid meent niet 
te mogen verwácht,en. 

Ten slotte achtte de comrnd9sie het gewenst er rekening
) mede te houden dat zij ni.e t, in alle gevallen heeft �unnen ., 
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voorzien en, ook al zou zij gemeend hebben de stof geheel te 
hebben bezien, dat in zeEr bijzondere gevallen afwijking van 
de in artikel 1 vervatte voorschriftën mogelijk behoort te 
zijn. Met het oog hierop he,,oft zij in het zesde lid de be
voegdl'E id tot dispensatieverlening ontworpen. In het bijzon
der denkt de commissie aan het wachtmef.>stersdiploma, genoemd 
in artikel ö, tw,,.;de lid, onder III, hetwelk in het ontwerp
besluit wordt gelijkgesteld met het ontworpen politiediploma 
A voorzien van de aantekening, daar zij beseft dat er zich 
gE1vallen kunnen voorck,.en ? waarin gelijkstelling met het poli
tiediploma B gerechtvaardigd zou kunnen zijn. 

Artikel g.
De commissie kan zich er niet mede verenigen dat �e in 

de bezettingstijd aanvaarde gedragslijn, in zake het dd_en 
gelden van mil.i taire diensttijd als diensttijd bij de p·olitie, 
nog langer als richtsnoer dient. Aan verkregen rechten wil 
zij uiterac1rd niet t,:rnen. 

Dat de Koninklijke Marechaussee (d.w.z. het Wapen tot 
15 Mei 1940 en wederopgericht na de bevrijding, voor wa� 
Nederland betreft, alsmede het Wapen hetwelk, na dè bezetting 

· van Nederland, op geallieé: rd g�bied is opgetreqe�) slechts
tpt 1 ___ 1-8. Januari 1950 _ ... _de àa-:t,um van vaststelling_ van dit
rapport - als politiekorps wordt beschouwd, eist n-0g enige
toelichting. Da tegenwoordige taak e"n het huidige programma
der opleiding van de Koninklijke Marechaussee wijken naar het
oordeel der comnissie te zeer af van de voor de politie.geko
dende eisEn, dan dat de dienstjaren bij dit korps thans nog
zouden kunnen wo1"den aangemerkt als dienstjaren bij de poli
tie. De commissie acht het evenwel billijk dat de rechten,
voortvloeiende ui.t de tot nog toe te dezen aanzien heersende
opvatting, worden erkend. Het tijdstip waarop de commissie
haar rapport - samengesteld op grond van de notulen, welke,
om mogelijke onrust onder het politiepersoneel �a voorkomen,
ing�volge e-.mstermdg b(;?sluit geheim zijn gehouden - indient,
behoort haars inziens tevens de datum te zijn, tot welke
uiterlijk de Koninklijke Marechaussee nog wel als politie
korps kan worden beschouwd. Nu haar rapport wellicht een
punt van bespreki� �al worden in uitgebreider kr�, door
dat het aan autoriteit.en en ambtenaren·om nader advies zal
worden toegezonden. bestaat naar haar overtuiging de kans dat
haar opvatting in geleidelijk toenemendE:l JJB te bekend wordt.
wat ook de r,�éJc'tie vin min of met,r belanghebbenden mogen
zijn - voorkomen di�/1t te worden dat de erkennir.g van d€
diensttijd bij_ een niet tot de poli tie behorend korps hier
door onnodig vve.rdt v,.,rlengd.

Artikel .2•
De co.aifilissie ziat in dat de examens ter verkrijging van

politiediploma·s en het politievaardigheidsdiploma van Rijks
wege zullen moeten worden gehouden. Enige aangelegenheden van
financiële aard zuJJc�n _in het KoI1i.nklijk bçsluitër:im-·n t:: Vtl)rden
geregeld. Voor zover mogAV,�k hez0 ft de commissie echter de
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details geregeld in de ontwerpen der Ministeriële beschik 
kingen • 

.Artikel 6, 
De commis&ie wijst hc::t standpunt af, dat het bezit van 

bepaalde talenkennis tot de normale eisen voor de politie
ambtenaar zou behoren, Niet.tem.in acht zij het gewenst de s.tu
diE van vre-�mde talen voor hen die da<iirvan in de dienst nut 
kunnen hebben� aëcn te mosdig<::n. Zoveel mogelijk wil zij de 
regeling� welke echter in hoofdzaak uniform behoor t te zijn, 
aan de ko.rpsleiding over•latGn. 

Ar�ikel z,
Da centralisatie d-ar ,JxamE:ns voor de politiediploma I s 

en htt politievaardi.g:1.eidsc.iploma maakt het noodzakelijk uit
drukkelijk de Lli tre ikj_ng van d6 thans nog afgegevEn diploma's 
(zowel van enige grote gs1:ieenten als van de Centrale van Po
litieorganisaties) aan een termijn te bi..r1den. Een termijn van 
een jai:lr lijkt de comnüsnie redelijk. 

Volledigheidshalve merkt de coIDCTissie op dat zij meent 
te weten, op de i.ns.tem.adng van de bedoelde gemeenten en van 
de C.P.O. te kQnnon rekenen. De voorzitter van de Nederlandse 
Pólitiesportbo,.nd er .P.s"B.) is met de Inspecteur voor de 
lichamelijke opvoeding de""" politie en de cokiissie van oordeel

dat de eisen voor het politievaGrdigheidsdiploma, voor .bevor

dering t.ot ·wach tm.eGsteI"/agent g .st�ld ) a-::irrv,1:.�rdb�ar zijn. 

Ar tikel §. 
Een nitsrs'è. moeilijke qu.aesti.e was de beoordeling van

de waardG der v1"'O,,cg0 r afgegGVGn poli tie diploma I s - een waar
lijk bont g.:iz,2.l.sdrnp 1 - in vt.:rgGli.jking met de waarde der
door OG comrniss:l.e ontworpf:�1 dipJ_oma I s. De com.nissie }'Vil met 
de harerzijds ontworpen ovErgangsbGpalingen niet zeggen, dat 
de da;)rin t-ot ui tdrukk:lng gebrachte gelijkstelling inderdaad 
de verklaring inhoudt dat de waa.::de der in de onderscheidene 
rubrieken· opgesomde diplcma 1 s volkomen of nagenoeg gelijk is. 
Zij heeft er naar gestreefd naar recht en billijkheid te oor
delen en aan verkregen .rEchten .niet te tornen. In geval van 
twijfel., en zelfs wa:cneer :dj de zekerheid had dat haar waar-· 
aering eigenlijk t.e hoog moet. worden genoemd, heeft zij met 
het oog hierop ten vc,ordele van de bezitters der bedoelde di
ploma I s be•slist. Na het overv1e-g5n van de voordelt::n (voor de 
b.atrokkenen) i:m da .n.as:'!elen (voor het peil äer politie) he€ft 
zij mede in aannwrking g€ncm0n dat het een overgangsmaatregel 
b.etreft, welke dus OV''ó-r 6nig& jarBn zijn actualiteit heeft 
verlo11en, en dat het ze8r waarschijnlijk om ef:'n betrekkelijk 
gering aantal th.:,::::.s t'.:vo0r·:J · .. 2..::-.: -:-_:-'c. :l''r .. :1 p;, ·,t. 

A. BIJLAGEN I on.II_van het BESLUIT.

Voor z:cv6r het exa111.?n als onderzoek naar bepaalde kennis
vatbaar is voor oms chrijving 9 is het in de beide programma I s 
vervat. Met de r� st.rictie in de vorige zin bedoel t de 
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commissie sJ.e CdT..S 5 ex• de aandacht op te vestigen dat de toe
passing var1 het program.ma door de examinatoren welhaa:st de 
belangrijkste :factor ïs. Bij her, ontwerpen van de beide pro
gramma I s heti ft dr.-J commissie zich -· .het, spre1�kt voor haar van
zelf - laten leiden door hetgeen haar leden uit ervaring be
kend is omtrent a::, .re,.;:ds ge.'JeDtj_gèe traditie, in het bijzon
der ten aanz::Len ·Jan de e:x:amen.s va:1 de Centrale van Politie
organisa-t,ie s, DG cmschrijvilig d�;r vakken� en ook de omvang 
van hetgeon aan kenn:i.s wGràt ge{!ist, wijken weliswaar in en
kele opzichten tlnigszirl..3 a:f van andere programma 1 s, doch de 
aard van hot \3Xame.n heel.'T, de comr.üssie zich nagenoeg voorge
steld ove rE;:E:: nkomsti9 het bistor:!.sch op dit gebied gegroeide. 

Ds vsrmiJ.1 d:i.ng \in d€ programaa 1 s cnder II, het monde
linge ged,Vilts) dat m-3,: r waarde wordt gehecht aan een goed 
bGgrip van en inzicht in dE, bepalingen dan aan het letterlijk 
kennen daarvan is in de practijk gebleken 11iPt zinledig te 
zijn. 

Dat bij de eisen voor :--ie:, politiediploma B enige kennis 
van het burgerlijk ree;ht is opgenor.:en � betekent geen luxe. 
ook deze eis is voor de practijk van grote betekenis. De poli
tieman die weinig inzjcht he..-ft op dit t8rrein� verwijst eo?n 
burger maar al te sEeJ. naar ,22n adv.ocaat me t. de mededeling 
"dat het een c±vislG kw<>stie betreft 1 '. 

Dris pD.nten moge de commissie i:cg onder de aandacht van 
Uwe Excellent is.s brengec1. 

Ten €c"rste mag dé gr-oepe.ring der bijzondere wetten niet 
gezien :vrnrden al.s ,:i.::n logisch of Juridisch volkomen verant
woorde :e1ub!'j_c:::0 ri:1g. Het onder·brengen i.n verschillende groe
pen is voor.r.1.cme li.j k ge-; ba3;1,�1:d op de prac tische overweging, 
dat elke groep' een 0�1gcvaEr geJ..ijk0 hcie�;eeJ.heid examenstof 
diende te bevatten. 

Ten tvrned.ë.1 :.s het. clJ 3rnr::,t.i.ge bedoe.li!'lg 'Jan de comissie 
dat in den v;_u'volge mr:1er- ac:1ndacht vrordt geschonken aan het -
volgens s0mmig0r klac�1t •· i.n de lastste ,jaren hier en daar 
min of f..îear venvaarlcosdG va}: ' 1practisch politieoptreden". 
Dit moge ook. 'blijke.r: uit da ti�id geöurende vrelke in dit vak 
d:ie nt t.e worden ,.:mdervraagd ( 1 5 Din.uten; vide artikel 7 van 
het ontwer:;J der· Beschikking 

9 
bj_�i lage B). Het zal zaak zijn 

dat bi;) de opl.oidin.g de nodige aar..dach t aan dit vak wordt 
geschon..k.E-m 5 opdat de exarat"?ncandideat voldoende worde voorbe

re id. Het. gdat er dus off: dat hij wordt opgeleid voor de prac
tijk. Hij behom"'t. te weteD ?-

wat hij moet deen in geval van 
gasverst.i kr;:.:lnf; 3 waar,.Jp hij moet let.ten bij een aanrijding; 
wat vcor r,matregel.en hij :nc>0t neme1: om eEn voetspoor te be
schermen� en:,,. -s:c1z. En dat aan al dergelij,ke practische pro
blemen aandacht is geschonken bij zijn opJeiding, behoort 
te bliJksn op het exa;rn=m. 

Ten der.fü1 ach t. de commissie het om nractischP redenen 
ongewenst"'•Ir;· dé tekwaamhe id setsen voor bêvordering de eis op 
te nemen Ll. za�ce voldoende kenn.is van p_l�.9..tseli.jke verord�
gi�§.g en �rnn dt-3 9.J�.§..l}s�ty_9or:f

?...
�hF.iften. ZiJ heHft, ten :�nde 

te gerake;'.l to::. e:::n ze, groot mcgeli,ike eenvormigheid biJ de 
0pleidir1g, en grcilet op het doel, voor bevordering tot gelijke 
rang het bez�·::.; va�-i eenzelfde po:Lit::.edipJ.oma "Ge verlangen, de 
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stof voor de exam0ns vrij g.;detaillH ra in haar ontwerpsn om
schr1:,vën. Dit was ten aanzien van fä; plaatselijke verorde
ningen en die.astvoorschriften, door de grote verscheidenheid 
welke op dit gebi€d bestaat, uiteraard niet mogelijk. De com
missie meent te mogen aanbevelen door middel van onderwijs de 
politieambtenaren, en in het bijzonder hun die studeren voor 
het politiediploma B, kennis hie rvan bij te brengen. Wellicht 
is het zaak de kenais hiervan te hr::schouwen al.s eis van ge
schikthF-id. 

A. BIJLAGE III van het B�SLu.ri:r:.

Met het samenstellGn van een programma voor het examen 
in de vr 3emdc .tak n ( inclusief het Esperanto) hs,':ft de com
missie een proeve willen geven van haar idee�n omtrent deze 
vrij nieuwe stof. Van esn_algemeen bestaande traditie op dit 
terre in is, naar zij me-,.nt, nog geen sprake. D:' commissie 
hoopt dat hat har1;;;rzijds ontworpen programna in d� practijk 
zal blijken te voldoen. Zij he1: ft rtwds zoveE. l mogelijk reka
ning gehoudan met h.::tgeen haar voor de prac.tijk wem elijk 
leek. 

B. De BESCHIKKJ).\TG POL ITI:SEXAMENS 1 9J'O.

ArtikeJ.: 1· 
In het algemeen wil de comm.issie de opmerking maken dat 

de nade.re · voorschriften betreffende de examens geheel op de 
all.engs o.ntst.anE practijk zijn gebasefrd; Zij meent niette
min dat ge;,3n der door haar ontworpen bepalingen in de be
schikking gemist kunnen worden. Het lijkt haar in verband 
hiermede van telang ? te memoreren dat vrij vaak door een 
enkele candidaa·::. wordt, beweerd dat sommige examinandi in de 
gelegenheid zijn gew-i:lest van te voren kennis te nemen van de 
schriftelijke opgaven. Hoèwel e1:i:'l dergElijke bewering van de 
zijdt van î d<:,r 3000 à 4000 candidaten maa� weinig gE:wicht in 
de schaal ka;.1 l,:;.&:zn, acht de cor...nissie hE,t noodzak€lijk de 
go,ede gang van zaken op d;;; examens te waarborgen door het ge
van van g;:;dG taillGE· rfü: voorschriften. Zij msrkt hierbij tE
Vêns op ? dat tot dusv,,r11 e bij de vanwc•gf: de vakbonden gehou
den examens w�•.:,;n fra:ide is geconstat�1::rd, en dat beweringen 
als de gesignale,�rde · st0Bds Als pure :fantasie aan de kank 
moesten worden gestsld. 

In het ontwerp der beschikking ontbrePkt eAn regeling 
in zake toelating van burgE-rs tot de examens. De ms-rderheid 
aer comm.issie was van oorde(,l dat de opleiding - welke, naar 
zij meent ? van I�ijkswege d:i.E nt plaats te hebben, overeenkom
stig het bepealde bij artikel 4 ? dc'rde lid, van het Politie
besluit 1945 - zich uitsluitend di<"nt te beperken tot politie
ambtenart:n. 

- c. -
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C. De BESCHIKK:QTG POLI�I�VA;R"QJ.QHEIDSDIPLOMA 19,ffi.

Artikel 1.

10. 

De Inspectellr voor de lichamelijke opvoeding de.r politie . 
(ambtenaar bij het Mini.sterie van Onderwijs-, Kunsten en Weten
sch appen) treedt op als adviseur voor de Rijke- en gemeente
poli tie. Als deskundj_ge op het wel speciale gebied der licha
melijke oefening behoort hij naar ds mening der commissie 
permanent als plaatsvervangend "loorzitter der examencommissie 
op te treden. 

Artikel i•

Toekenning van waarderingscijfers voor de examenproeven 
is bij de onderwerpelijke materie - anders dan bij de theore
tische vakken - niet mogelijk. De candidaat springt bij prOef' 
II b.v. de vereiste hoogte en slaagt dus 9 of hij springt te 
laag en slnagt .niet. Een tussenweg bestaat hier niet. Hierom 
he.aft de commf.ssie in. haar ontwEirp de mogelijkheid gegeven, 
bepaalde zich daartoe le:i.ende proeven nog tijdens het examen 
te herhalen, 

Artike� _2. 
De co!I'.m.issie acht hët alleszins gewenst dat alle politie..: 

ambtenaren lichGmelijk voldoc,nde geoefend zijn. Het stellen 
van de eis, het politieva.s:rdigheidsdipl.om.a te bezitten, heeft 
zij dan ook overwegen. Zelfs meent zij dat het bezit van dit 
diploma niet de '6ekc:;:-hd_d [,Ge ft dat de politieambtenaar ook 
na vele jaren nog volde ende 1ichRms lijke geoefendheid bezit,· 
om welke reden de commiscie het aanbevelenswaardig acht, het 
diploma slech t.s g.Jdurenàc 5 j8a r geldig te doen zijn. Het 
politievaardigheiàsàiploma Z·JtJ. dus elke 5 jaren "verdedigd" 
behoren te worden. Dat äe. commissie no,:::htans geen daartoe 
strekkendE:1 voorschrifter. heeft on"'.:.worpen vindt zijn oorzaak 
in de verè(3re ove rweg.i.ng, dat in de eerste plaats de finan-
c iëlE middelen niet toelaten thans in meer dan het eerst 
noodzakelijk,➔ (i.c. äe lkha1nelijke oeüming bij, en het exa
men na afloop van, de e-=�·s t0 opleiding der politie) te voor
z.ien, en dat. in de tv.1ee·de pJ_aats de lichamelijk--e vaardigheid 
der thans in. dümst zijnd9 politieambtenaren het toch niet 
mogslijk maakt de eise.,1 reeds aar.:.stonds ten volle te doen 
gelden. Zij hs 1< � :net h,3t oog op de ontworpen gelegenheid 

· tot h_et vrijwillig d6elnems.n aa.::1 het examen voor het politie
Vadrdigheidsdiplo.na in. artikel 4 wel reeds een volledige in
deling in leeftijdpg.r:_anzen. opgenomen.

C. BIJLAGÈ I_-:.van.:.::de_ Bii:SCETKKil'JG J:O��JJ'JEVAARDIGHEIDSDIPLOMA

l2.� ..

De '.:"o.mrüssie he,2.ft zich op het standpunt gestel.d_t dat
het hier rüet betref't esn 2ego.llng van ê.12.2.rt;· als welker ken
merk de commissi.e ms,;,n-: .het �1:,�_ch:�en van prae staties te 
moeten zien, doch van. zod9nige eis6.::i 5 dat uit het slagen 
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Overige 

bekwaam

heids-
-

11 • 
niet mabr - doch ook niet minder - kan worden geconcludeerd 
dan dat de candidaat

7 
ook wat zijn lichame.lijke geoefendheid 

aanga·at -, bekwaar.:1 is voor bevorfü.-ring. De proeven zijn alle 
gebaseèrd op di:ügGne; wat de politieman in zijn practijk kan 
ontmoeten. Het is dan ·ook ge<..nszins de bedqeling dat de in
structeur iri dit vak zijn le-. rlingen oefänt in het. behalen 
van in de omschrijving der examenproev8n opgesomde "praesta
ti8s". Zou dG inst.ructëur - naar de woorden van de Inspec
teur voor de lichamel:Ljke opvoeding der politie - ·1tmet zijn 
horloge in de hS1nd 11 op het oefenterrein of in de gymnasti ek
zaal onderricht geven j dan bewijst hij daarmede de strekking 
van dit vak niet te hebben begrepen. Het oefenen in het 
schieten op bewegenoe doelen behoort pas te geschieden nadat 
de schut.ter volkomen thuis is in het. schieten op de schijf. 
Het zich specialiseren door de leerlingen, zoals beoefenaars 
der sport me.t het oog op een te verwachten wedstrijd doen, is 
voqr het examen ter verkrijging van het politieyaardigheids
diploma niet nodig; het zou bovendien ongewenst zijn, omdat 
het gevolg zou zijn, dat een bep9alde tak van "sport" te 
veel en de andere takken te weinig aandacht zouden genieten. 

De com�issie heeft thans nog tot taak de bekwaamheids
eisen voor de bevordering van vrouwelijk persone�l (kinder
politie). te ontwerpen. Zij meent er evenwel �oed aan te doen, 
dit eerste rappo.rt. thans af te sluiten en aan Uwe Excellenties 
aan te bieden. Zo spoedig mogelijk hoopt zij het nog resteren
de deel van haar ta::ik tot een ein.de te brengen en dáarvan bij 
nader rapport te doen blijken. 

1 s-G.ravenhage, ia J� ri t�o. 

A.van Zoelen
C-.M.van Veen
N.Groeneweg
M� c·. Ruigrok
K.van der Ham
D.Rook
A.Leeiwis
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BESLUIT POLITIEEXAMENS 19� 

Wij JULIANA' bilZ. enz. 

12. 

Gelet op artike.l 7, derde lid, van het Politieambtenaren� 
reglement �, Gn artikel 1, twGede lid, onde.r i, van het 
Besluit aanst6llingseisen politieambtenaren 1949; 

Enz. 
HGbben goedgevonden en vsrstaan: 

Artikel 1. 
1. Om bcvordêrd te kumen worden tot wachtmeester der

Eijkspolitis of tot agent van gemeentEpolitie moet de adspi
rant der Rijkspolitie of de adspirant van geme•.'.ntepolitie in 
het bezii zijn van het politiediploma A en het politievaar
dighe idsdiploma. 

2. Om bGvorderd te kunnen worden tot wachtme�ster der
:aijkspolitiG 1e klasse of tot hoofdagent van gemerntepolitie 
moet de wachtmcestor d.:.r RijkspolitiE-: of do agent van gemeen
tépolitie ten minste 6 di-2nstjaren bij de politi€ hebben en 
tevens in het bGzit zijn van het pol:ltiediploma A, voorzien 
van de aantekening !'bekwaam voor bevordering tot _wachtme•.;ster
der Rijkspolitie 16 klasse of, tot hoofdagent van gemeentepo
litie". 

3. Om bovordGrd te kunnen worden tot opperwachtmeeste�
d6r Rijkspolitiu of tot brigadier van gemeentepolitie moet de 
waohtm1;c s.tt:Jr der Rijkspolitie 1 e klasse of de hoofdagent van 
gemeentepolitie ten minste 10 dienstjaren bij de politie heb
ben en tevens in het bezit zijn van het politiediploma B. 

,-- ,.,:;:; 

4. Om bevorderd te kunnen worden tot adjudant der Rijks
politie- of tot adjudant van gemeente poli tie moet de opper
wachtmeester der Rijkspolitie of de brigadier van gemeentepo
litie ten minste 14 dienstjaren bij de politie hebben en te
vens in het bezit zijn van het politiediploma B. 

--;::; 

5. Bij aanstelling in een der bovengenoemde rangen gel
den àezelfde eisen als die welke voor bevordering tot de des
betreffende rang zijn gesteld. 

6. Voor wat het personeel van het korps Rijkspolitie aan-l gaat kan Onze Minister van Justitie, en voor wat het perso
net:l der gem-3ent.epolitiG aangaat kan Onze Minister van Binnen
landse Zaken in bijzondere gevallen van ·het bepaalde bij de 
voorgaande leden afwijking toGstaan. 

Artikel 2. 
Als dif nstjaren bij de poli tie, bedoeld in artikel 1, 

geldt de tijd, doorgebracht in dienst bij� 
á• de Koninklijke Mar�chaussee, tot 1 Jan ari 19jo1 
�- de marechausseG, zijnd6 het Rijkspolitiekorps uit de tijd

der vijandelijke bezetting van 1940 -1945;
�--de bezoldigde Rijkfveldwacht;
g. de ��aatspolitie er de Sta3tsrecherche;
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c. de gcm.ecntcpolitie;
f. de bezoldigde gemeenteveldwach t;

. g_. het korps Ri,jks.politie; 
en voorts de tijd, doorgebracht alsi 
h• bezoldigd rijksrech€rcheur. 

Artikel 3. 

13. 

1. Het examen voor het politiediploma A omvat de vakken,
vermeld in het als bijlage I bij dit besluit gevoegde pro
gramma. 

2. Het examen voor het politiGdiploma B omvat de vakken,
vermeld in het als bijlage II bij dit besluit gevo0gde pro
gramma. 

Artikel 4. 
Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 

geven bij gema,_nschappelijkG beschikking nadere voer schrif'
tGn met betrekking tot de in het voor gaande artikel bedoelde 
examens. 

- Artikel 5.

1. De leden der examencommissie voor de politiediploma's
A en B genieten een door Onze Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken bij gemeenschappelijke beschikking vast 
te stellen vergoeding voor het nazien van het schriftelijke 
werk. 

2. De vo<rzitter, de leden en de secretaris dezer -examen
cofil[1isaie genieten voor·elke dag waarop zij zitting hebben 
een door Onze Ministers bj_j gemeenschappelijke beschikking 
te bepsilen vacatiegeld. 

3. De politieambtena.;1r, deelnemende a8n het examen voor
het politiediploma A, het p.olitiediploma B of een der in ar
tikel 6 bedoelde exElmens vocrr- talenkennis, ontvangt van 
Rijkswege een reisords;:r v•oor de reis van en na.�r zijn stand
plaats. 

4. De ·kosten ·der exaIIJBns voor de pol.itiediploma I s A en B
komen ten laste van de Hoofdstukken Dl en V der Rijksbegro
ting in een verd,�ling na::;;r evem.cdighE id van de stPrkte, on

derscheidenlijk van het korps Rijkspolitie en van de gemeGnte
politie. To verdeling der baten geschiedt op dezelfde voet. 
Het comptabel bche8r berust bij Onze Minister van Justitie. 

5. Het in de leden 2
7 

3 en 4 bepa8lde geldt eveneens ten
aanzien van du examencommissie en het examen voor het politie
vaardigheidsdiplom3. 

Artikel 6. 

1. De politiegmbtenaar d:iE daartoe de wens te kennen
ge,;ft wordt, indien h et aàntal de6lnemE1 rs voldoende is, in 
de gelegenheid gesteld examen af te leggen in'. een vrEiemde 
taal. De commissies tot het afnemen dezer examens worden be
noemd door of met goBdkeuring van Onze Uinis.ters van Justitie 
en van Binnenl�r:.d ss Zaken. 

- 2. -
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t 2. De regelinc van de examens ceschie�t slechts onder
koedkeuring van Onze gsnoemde Minis�ers, overeenkoustig 
het als bijlage I}J. bij dit besluit gevoegde programr.1a, 
en zoveel mogelijk overeenkomstig de regelen, gesteld op 
gtond van het bij artikel 4 bevaalde. 

3. Slaagt de politieambtenatir bij het examen in een
vreemde taal, dan wordt hem da1;.,rvan een getuigschrift af
gegeven. 

4. OndE:r vreelèlde talen wordt meJ.e begrepen het Espe
ranto. 

Artikel 7. 

'Inga8.nde e8n jaar na L.e-c in werking treden van dit

) 
besluit, worden bui teq/le in artikel 1 bedoelde poli tie- .
diploma's A en B·geen di:ploma's me&r uitgereikt, strek- -:: 
kende tot bewijs der voqr bevorderin&._noodzakelijke �e
kwaamb.e ·:_a 

Artikel 8" 

1 • �1et het [_Clli_i?_=!:_e�_!,1-1�,.o�ö. !::,r.. bedoeld in artikel 1,
eerste lid, worden 0eli ,jkgesteld � 

I. a. het poli tiec1iploma der Centrale van Poli tie
orgéJ.ni;::,c:,ties; 

b. het poli tiedi�·�oma van de vooric1alige Algei:lene
Bond van Politi�personeel in Federlacd, van de
voormalige ;slgenene Yed.erlandse Poli tie bond,
van de 7Jor;d van Christelijke :?oli tieambtenaren
in Federlét.nd en/of.van de Stichting voor de
Politievako�leiding van de ITederlandse Rooms
�atholieke Politiebond Sint Michaël;

II. het bewijs Vd.n het met gunstig gevolg deelnemen
aan het examen na afloop van:
a.de cursus voor rijksveldwachter aan de Rijks
-- politieschool te Amsterdam voor 1 O r,Iei 1940;
b. een 6swesteli jke central0 cûrsüs van het kÖrps
- Rijkspolitie te Groning�n, 2ilthoven of Berg

en Dal voör wacLtmesst-0r der Rijkspolitie 1e
klasse na 5 I:.1ei 1945 en voor 1 Januari 1948;

III .het voor T ·r::a·äi·t ,1943-behaa.lde bewijs van het met 
gunstig·gevolg deelnemen aan het examen na af
loop van de cursus voor agent van eemeentepoli-
tie te: 
a • .Amsterdam; 
t. 1 s-Grav0nhage;
c. Rotterdam;
d. Utrecht;
e. Gronincen;
iet dien verstande dat het vorensta&nde uitzonde
ring lijdt voor wat het bewijs der Bemeentepoli
tie te U���cht betreft, hetwelk �etrekkin� heeft

op 
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op het examen n::. afloop van de .:22::.osfti j_d; 
IV. het na 5 :�ei 1945 be}:..a.c::1.L:e, door de Inspecteur van

het :f5öli 1:;iEÏon·a:e-:r.wijs geviseerde, d.i:•loma voor agent
vun Geme�ntepolitie te:
a. ii.msterdam ( diploma A) �
b. 1 s-r+ravenhage ( diploma A);
c. Rotterdam ( di1üoma A}:
d. Ilaarlem:
e. '-+roningen.

2. �e-� het .'J..ol_:i._t_ie�i).:..h?_m.a J�_y�p������� be
doeld in a.rt1.k"l 1; tweede lid, · 'orden gelijkgesteld: 
I. de in het eerste lid .,:enoemde diploma's en bewjjzeq., voor

zover behad.ld met c;emiddeld 7 voor álle . va:lü-er:.; mits
voor lï.et :t2_r_og_e_a-v_�r_b..á::::.h Vfe_g_�_�s ___ mi_S_?..E.tl[ en de overige

. schriftelijk geëxanineerde vakLen geen la.ster ei jf er dan 
6·-rs·toë,iei�;nd 6U niet me6r dan een onvoldoende' doch 
niet la�er dan 4, is toegekend� 

II.de in hE:t esrsce lid bedoelde diploma's of bewijzen,•in
t.et bezit va.n l sn die voor 1 Januari 1941 als marec.Laus
see, rij�sveld�achter, agent van gemeentepolitie of ge
meenteveldw�c�t6r in dienst waren en sedertdien in dienst

' bij de politie, in de zin van artikel 2, zijn gebleven; 
III.het bev,ij ,1s van het na 15 !îei 1940 en voor 15 :•�ei 1942

met guns�ig gsvo::•:-; a?,iileé°ëie ·exár'.1er
t 

vcïor"vfüdit'me9·s·ter
der marechaussee·.

� 3-de lid, 
T 

Het het politiedi;lomct"J3,bedoeld in artikel 1, der
worden gelijkgesteld: 
a. het politieuiploHa uet de aantekening 11 met lof"

van &e Cent�ale van Politie/brganisaties;
b. :::et :;.,oli tiediploma met de aantekening 11 met lof 11 

van de voorrn.b,lige l"lgemene Bond van ?oli tieper
soneel in Ifod_erland, van de voormalige Algemene
Nederlandse Politiebond, van de Bond van Chris
teli j,ke "oli ·Gieambtenaren in lîèderl�nd en/ of
van de Stichting voor de Politievakopleiding
Vdn de H,3derlandse Rooms-�ratholieke ?oli tie bond
Sint 1 1ichaë,l·

II. a. het bewi j r; �ran het voor 1 5 Mei 1940 met gur:.stig
gevolg a�gelegde examen voor wachtmeester der 
Koninkli jl,e 1 ":arecilaussee: 

b. het bewi;j2 va.n :.te't voor 15 Mei 1940 aet gunstig
gevolg a-?gelegde exam.en voor brigadier der Riks
veldw,:;.ct.t;

III.a.het bewijs van Let voor 1 � raart 1943 met gunstig
- gr,volg af gele (::;de exanïën voor b~rl:gadier van ge

met;nte-poli t:Le te Amsterdam, 's-Gravenhage of
Roi:;terCam:

b. he·� voor 1 :'Ia.-.. rt 1:943 behaalde II gemeentelijke
diplomé.tn der eemeeritepoli tie te Amsterdam;

c. het voor 1 '!aart 1943 behaalde diploma B der·· -- ,. ·-·-
-eemeentepoli tie-
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gemeentepolitie tE: 's-Gravenhage; 
d. :tet voor 1 :Je.art 1943 behaalde diploma voor ma

joor van gemeentepolitie te Rotterdam;
e. het voor 1 �aart 1943 behaalde di}loma met aan

tekening der gemeente�olitie te Utr�cht·
f. het voor 1 naart 1943 beha""lde di.1loma net aan

tekening dar gemeentepoli�ie te 0�onin�en;
IV. het na 5 liei 1945 behaa.lde, door de Insrecteur van

het ?olitieonderwijs geviseerde:
a. diplorrJB, B der gemeentepolitie te AmstertaB�
b. di�üoma 3 der gemeentepolitie te I s-Graven::,.age;
c. di_Jloma met é::tantekening der gerneentepolî tie te

Groningen;
d. diploëa.a met lüf der gemeentepol.i tie te Haarlem

V. [et bewijs v�n het met gunêtige ui-cslag afgelegde
tentamBn na afloop van een gevolgde cursus aan d�
Ka._ eropl.el<U.ng_s�bool der iijkspoli ti • a��� 
ui t,;;rlijk zes maanden na de inwerkingtreding van 
dit besluit. · 

Artikel 9. 

Dit bes:uit kan worden aange�aald als Besluit poli-
tieexamens 196'0. Eet treedt in werking op 19 

Onze :'hnisters van ,Tusti "tie en van :Jinnenlandse Zaken 
zijn, ieder voor zoveel hem be�reft, .belast met.de uitvoe
ring. van dit besluit, het,rnlk in de Nederland_se Staa. ts
courant zal •;1orderr ge�.1laatst en waarvan afschrift zal"wor
den gêzonden ann (de Raad van State en) de Algemene Reken
kamer . 
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A 

BIJLAGE I. 

PROGRAivIM:A voor het examen ter verkrijging van het poli tie
diploma A. 

Bij __ de. beoor_deling_ van_ het_, __ schrifteli_jk werk wordt yr 
mede op�9let __ of liet schrift ___ duidelijk_ lees�aar is en 
vo�rts � het ui_tcrli jk_ van het._in�lever� werk. 

1. Kederlandse ta�l.
· Eet maken van a. een opstel en

b. een invuloeiening of een dictee.
De candida.a t mor➔t blijk geven voldoende kennis de.r

Nederlandse taal te b�zitten o� zijn gedachten zonder sto
rende taal- of·stijlfouten te kunnen weergeven • 

2. Ra2port
Ifot opm&ken Vcin een ra.JJort. 
De candidaat moet blijk geven in staat te ziJn aan

zijn chef op overzichtelijke en zakelijke wijze de gege
vens te rap}orteren, die deze nodig heeft om zich een 
juist beeld te vormen van het feit, waarover gerapporteerd 
wordt, en om zo nodig een nader onderzoek te doen instel
len of inlicl:.tingen aan derden te verstrekken. Pit het rap
port moet tevens bli jli:en, dat de rap:.,Jorteur de maatregelen 
nam, die in de gegeven omstandigheden refü:li jkerwi jze vam 
hem verwacht mochten wordon. 

3. rroces-verb��l �e�ens overtredina
--·--· ___ ., _____ ,. '-' . .... _, __ ---·--· ····--··-··�

!{et opmaksn van een _Jroces--verbaal wegens overtreding 
ter zake van ean feit, vallende onder de bepalingen van 
het Wetboek van Strafrecht of van een der overige tot het 
examenprogramma behorende v✓ etten of van een der uit die wet
ten voortgevloeide nadere voorschriften. De tekst van het 
artikel, o� grond waarvan het proces-verbaal moet worden 
opgemaakt, wordt in de opgav� opgenomen, terwijl de opgave 
tevens Ben aanduiding bevat van de ·feitelijke gebeurtenis, 
ter zake waarvan het proces-verbaal moet worden opgemaakt. 

4. Proce s-verbad.l F8:3ens _mi•sdri jf ( voor hen die het poli
tiedi':.üoma A voorzieri van de aantekening II bekwaam voor
bevordering tot wachtmeester der Rijkspolitie 1e klasse of
hoofdagent van gemeentepolitie11 willen behalen)

Eet opmalrnn van sen proces-verbaal wegens een feit 
dat in l:�t Wetboek Vbn Strafrecht of een der andere tot �et 
examen-programmb. b&horende we·Gten 8.ls misdrijf strafbaar is 
gesteld. ��t ter zake betrekkelijke artikel wordt in de op
gav,.:J o:t)c;cn0:.1en. �svens ,.-,1ordt mGlding gemaakt van de feite
lijke gebeurtenis, ter zake wa�rvan het �roces�verba�l 

- moet -
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moet :il/ord.en cpg8maakt, en ,1ordt aangegeven of veronder
steld moet v:orden, dé-1 t de verbalisant l�et feit zelf heeft 
waargenornEn, dan wal dcit er aangifte of klachte is gedaan, 
alsmede of het horen van getuigen of verdachte wordt ver-
langd. 

II. W01TI)EI,IJ.TG

::Ji jfa:t axamE::n zal_ meer waarde word�n g_ehacht aan _een 
�� _b_eg:r:�.P .'!.§!:.� -�� -�-g_�i._c�!--�.!!. de -�e;palingen d,_a:_n�-� 
letterlijk kennd'.� dd.o.rvan. 

1 • Staa_tsinrichti� 
Enigd al3dmbne ken�is �an: 

a. de inrichting çn de bevoegdheid van het bestuur van
Rijk, provincie, gemeente, waterschap, veenschap en
veenpolder;

b. de grondr�chten;
c. het tot stand komen van een wet en van een strafveror

dening. 
Voldoenda kennis van: 

a. de inrichting dar politie;
�- de inrichting en de bevoegdheid van de recht&rlijke

macht; 
c. de wet van 22 April 1855, Staatsblad no. 32, tot rege

ling en b0porking van het rscht van "ïk:reniging en ver
gadering;

d. de Vreemdelingen·,,--�etten ( de '.'!et van 13 Lugustus 1849,
Staatsblad no. 39, tot regeling der toelating en uit
zetting van vreemdelingen, en de 'ilet van 17 Juni 1918,
Staatsbl�d no. 410, houdende nadere voorzieningen in
dE: tegemvoorclige buitengewone omstandieheden betref
fende h,;,t tob zicht op hier te lande vertoevende vreem
delingi::;n.)

2. Strafrecht
Voldoende kennis van de algemene bepalingen en van de 

,meest voorkomende strafbare feiteri van het �etboek van Straf
recht. 

3. §_traf��-��e�J�_g_ ,
7J'öTdoi::mcte k1.::nn1s van:

a.de bevoegdLeden Gn de plichten der politie, uit het
- ''!c,tboek van s-�rafvordering voorvlo&iende, alsmede van

de loop van lH',t burgerlijk strc:..fproces en van de be
palin15en bE::tre:f:Cende de tenuitvoerleggin& van vonnis
sen en het betekenen van gerechtelijke stukken;

b. de · 1t:t van 31 Augustus 1853, Staatsblad no. /33, tot
- verzskering der uitvoerine van sommige voorschriften

van pla�tselijke verordeningen.

4 t/m 7. Bi_j_zondsre __ ;:Y_e_�_t_e_g 
Zen goed �egriJ vac de gehele wet. Voldosnde kennis 

-van-
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van die be�aling•.::n der wetti::ln, waarmede de poli tie - en wel mebr in het bijzonder de surveillbrentle politieambtenaar - te maken hebft, alsmede van �ie - eveneens voor depolitie van belaGg zijnde - voorschriftbn, welke mede indit programri.:.n zijn opgsnomen. 

4. GROEP A:
1. a. r'egenverkeerswet::;eving (thans Motor- en Rijwielwet, voor zover n6g van kracht, 6n Wegenverke1;:;rsre,�;1sline); 

b. Motor- en Ri,jwielreglement, voor zover vankr&cht; 
c. Motor- en Rijwielbeschikking, voor zover vankracht, 

2. 1:fet .h.u tovervoer :':)ersonen � 3. BinGenaanvaringsreglement;4. Lfotorrj j-b�i:1enbelastingwet �
5. GROEP B:

1. Jachtwet 1923;
2. a. Visserijwet, Stadtsblad 1931, no. 410; F. Algemeen Visserijreglement voor de binnenwateren, 3tsatsolad 1932, no. 315; c. Regle;:risnt voor de paaiplaatsen vun vis, Staats.blad 1932, no. 315; d. J3e·schikking van de Hinister van Landbouw, Nijverheid. en Handel van 24 <Juni 1911, no. 3807, houdende voorschriften omtrent inbeslaggenomenvis; 

3. a. Vogelwet 1936;
b. Vogelb�sluit 1937; Vogelbeschikking 1937 (Verguni'lingenh Vogelbeschikking 1937O.fodellen) enEeschiLbing wab.rbi j or,bescherm-de vogels zijnaangewezen� 

4. a. Tre�1ondenwet, Staatsblad 1910, no. 203;b. Trekhondenbesluit 1911; 5. Mollen--, Egels- en Kikvo:rsemvet; 6. Vlet van 9 J'foi 1 ry:w, Staatsblad no. 81, houdendeverbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen;7. a. Vu;,.rwapenwet 1919 5 �- Vuurwapenregleme�t:
6. GROEP Cg

1 • a. 
b. 

Arbeidswet 1919;
Arbeidsbesluit 1920 en wel Hoofdstuk I en dan nog meer in het bijzonder de eerste zes artike-len van dat Hoofdstuk; c. 'Verktijdenbeslui t voor '7inkels 1932; i. Rustdagbesluit voor transportarbeiders te land1929; 

2. Steenhouwer_swet 1921 ; 
3. \7iq.lrnlsluj_ itngm;et, §_!_?,a ��b.�ad 1930, no •. 460;

-4-
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4. a,Rijtijdenwet 1936;
�.Rijtijd�nbesluit;

7. GR0I:P D�

1. a. Boterwet;
�. Koninklijk �esluit van 28 October 1909, Staats

bl�d no. 346, houdende voorschriften ter uit
vöërine; van de Boter1;rnt, de artikelen 1, 1 bis 
en 3; Besluit van de Jlinister van Waterstaat, 
Handel en Fijverheid van 29 Juli 1902,· de para-

2. 

3 • 

4. 

a. 
b. 

C • 

ct. 
e. 

î. 

a. 
b. 

grafen 1, 2 en 3; 
�arenwet, Staatsblad 1935 no. 793; 
Algemeen Besluitîiffarenwet), Staatsblad 1949 
no. J 306; 

-··----·-·-·-

Melkbesluit, Staatsblad 1929, no. 43; 
Broodbesluit, St�wtsblad 1925, no. 478; 
Consurnptie-ijsbesluit, Staatsblad 1934, no. 240; 
IConinkli jk Besluit van 2b Maart 1921, Staats
blad no. 638, ter uitvoering van artikel .. j= der 
wet-(aanwijzing van waren); 
Vleeskeuringswet, �aa tsblad 1919, no. 524; 
Koninklijk Besluit van 24 Mei 1922, Staatsblad 
no. 37<), tot ui tvoerinc; van artikel 2, ee-istë-
lid, tweede.alinea, onder a, van de Vleeskeu
ringswet, St'.'1a!§.blad 1919,-no. 524; 

.2,. Koninklijk 73eslui t van 5 ,Juni 1920, �ê-a�sblad 
no. 285, tot uitvoering van de artikelen 11î en 
25 van de Vleeskeuringswet, Staatsb_;t.ad 1919, no. 

a. 

13'. 

C • 

d. 

e. 

524: 
Veewet; 
Koninklijk Besluit van 25 April 1922, Staatsblad 
no. 220, ter uitvoering van de artikelen 16 en 
51 der Vee11vet; 
I�oninkli jk :Besluit van 23 Februari 1922, · Staats
blcid, no. 80� ter uitvoerine van de ar�ikele� 
T8en 54 der Veewet; 
Koninklijk Besluit van 23 "'ebruari 1922, Staats
blad no. 81, ter uitvoerin� van artikel 24 der 
Vëëwet; 
Beschikking van de Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 14 Juni 1922 (Ned.St.crt. 
no. 115), gewijzigd' bij beschikking van 1�De-t;,a, 
cember 1922 (Iîed.St��rt.no. 247), betreffende 
de wa�rschuwingsborden en kentekens; 

f. Beschikking van de Minister van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 14 ,îuni 1922 · (Ned .Bt. ort.
no. 11 5), betreffende het model van imüikorven
waarva.n honden moeten zijn voorzien;

5. a. LJkwet, Staatsblad 1937, no. 627;
b. Reglement op de maten, gewichten, meet- en

weegwsrktuigen 1939;
c. BeschikLing van 24 December 1946, (Hed.St.crt.

- no. -
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no. 255), houdende voorschriften betreffende 
de aanduiding, waarvan voorzien moeten zijn de 
maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen,. be
doeld in artikel 6, zevende lid, van de IJ'itwet, 
Staatsblad 1937, no. 627; 

6. a.Drankwet, Staatsblad 1931, no. 476;
-�. Drankwetbeslu:Cf--1932;
c.Koninklijk Besluit van 27 April 1933, Staats-
- blad no. 235, tot uitvoering van artikël�

lid 2, der Drankwet, Staatsblad 1931, no. 476
(z.g. Dansbesluit);

d.Beschikking van de Minister van Arbeid, Handel
- en Nijverheid van 14 Ma.art 1932 (Ned.St.crt.

no. 51), in zake de aanduiding vergu.'nning�
verlof;

7.a. Loterijwet 1905;
�- Koninklijk Besluit van 21 September 1928,

Stao.tsblad no. 3UO, tot vaststelling van de 
algêmenërriaatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 4, 1e en 4e lid der Loterijwet 1905; 

8. Wet van 25 November 1948, St�atsbla<'!. no. I 514,
tot wederinvoering van de 'totalisator (Totalisa
torwet);

9. a. Wet op woonwagens en woonschepen, Staatsblad
191G, no. 492; 

b. Kon�nklijk Besluit van 28 Juli 1919, Staats
blad no. 530, houdende bepalingen ter uitvoe
ring van de Fet op woonwagens en woonschepen,
Staatsblad 1918, no. 492 (Reglement op woon
wagens en woonschepen).

8. Practischpoli tieoptreden

Begrip van en inzicht in politieoptreden bij straf
bare feiten, ordeverstoringen, verkeersregeling, ern
stige ongevallen, e.d • 
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PROGRAT�/fA voor het examen ter verkrijging van het politie
diploma B. 

-:::-

Bij __ de beoordeling van. het _schrifteli ;jke werk wordt er 
med_�_,__2.r_e;e_l�!._.of_}��-�s�hrift duidel_!_j_k_j.eHsbaar is en 'voorts 
op het_ ui ttirl_i jk van het i�el_everde werk. 

1. Nederlandse taal
De candidaat moet tonen dat hij voldoende kennis van t 

de Nedsrlandse taal bezit om zich, zonder storende fouten, 
juist en in behoorlijke stijl uit te drnkken. Dit zal wor
den beoordeeld na&r de ingeleverde schriftelijke werkstuk
ken. 

2. Rai)i_Jort
-".""Hetopmaken van een rappo-rt, hetwelk kan dienen als

grondslag voor een advies met betrekking tot een admini
stri:ltievu a.:c.ne;elegenl1eid;. zoals verzoeken om naturalisatie,� 
om naamsverandering, om beëdigine als makelaar, om benoe
ming tot provisione&l bewindvoerder, enz. enz. 

3. Proc�s
::_

v_�r:ba��----��Ji.e_r::_�--���sdrijf of een me8r ingewik:_frelde
ovE::rtr,iding

net opmakon van e&n protes-verbaal wegens een meer 
ingewikLeld feit dat j_n het '._'!etboek van Strafrecht of een 
der andGrG tot het examenprogramma behorendë wetten als 
overtreding of als misd-ri jf strafbaar is gesteld. Eet ter 
zake betrekkelijke artikel wordt in de opgave opgenomen. 
Tevens wordt meldinc gemaakt van de feitelijke gebeurtenis 
ter zake waarvan het })roces-verbaal moet worden opgemaakt, 
en wordt a&nGegeven of veronders�eld moet worden dat de 
verbalisant h0t feit zelf heeft waargenomen 1 dan wel dat 
e:i;- aangifte of klachte is ,3edaun, alsmede of het horen van 
getui,_,;en of verdachte wordt v8rlangd. 

4, SituutietekenGn 
Het maken van Gen niet te ingewikkelde situatieteke

ning op een aang6{_:i;evE-m schaal, op grond van in de opgave 
verstrekte gegevens. 

5. Tiienstcorrespondentie
�e-G st�ll�n van een eenvoudige dienstbrief op grond 

van in de opgave verstrekte gegevens • 

- II -



. • I 

• 

C, 

• 

-23-

fö:iJ::.f:i_�=yxarnen zal ��P.�_.3vaarde worden ;:-;ehacht aan een 
goed bef;r�y __ _vcrn _en inzicht_ in_ de b�P::'lli�en dan aan het let
terlijk kenn_ep auarvan . 

1 • �'2,��-a�_�i_n,�J: .. c_l�.:�_inc_��-��ç;\jr1i jl�_J.?_C':.��t.-�.Q. _b.�r&e.r.:,J.)_,}.t_yr9_9._e_ê,
recht 

r-· -I�ni�e ktrnnis van� 
a. de inrichtin� en de bevoegdheid van het bestuur van

Rijk, :)rovincie, gemeE-nte, waterschap, ve8nschap en
veen11old1.:;:;:,; 

b. de erondrecht&n; 
c. h8t tot stand komen van. t:oen wet en van een strafveror

genine;� 
Ruime k5nnis van: 

a. de inrichting en d8 organisatie der politie· 
b. d\j inrichting en de bevoegdheid van de recbIDrlijke

macht. 
Een goed inzicht in doel, strekking en practische toe
passing van� 

a. de �et van 12 �06ember 1992, Staatsblad nr 268, op het
Nedi.::rlandGrschap E:n het ing8z8tenschap ;· 

b. de \fot VB.n 22 April 1855, f3taa tsblad nr 32, tot rege
linc; en lJ,�pbrking d,:.;r ui to1:;:f:'"°Ö!Îing--van ,het recht van 
vereniging on vergadering; 

c. de 'Tot vu.n 1 J Augustus 1/349, St,.tátsblad nr 39, tot rege
ling d8r toelating en uitzetting van vreemdelingen; 

d. de '7et vun 17 Jun:. 1918. St;:,i,;:i.tsblad nr 41 o, houdende 
nadere voorzienincen i� de to�enwoordige buitengewone
bmf;tandighedié:m butreff eride het

i
toezicht op hier te 

lande V8rtoevende vreemdelinsGnf. 
e. de '.Tet van 22 April 1937, St2.a s lad nr 628, tot rE::ge

ling van hE:t zelfstandi.g ui toofc,nen yan beroepen en be
drijven door vre��d8lingen; 

f. de Wet v2n 16 Mei 1934
7 

Staatsblad nr 257, tot regeling
van het vsrrichtan van arbeid door vreemdelingen. 
Enig(:; kennis van heT; Burgerlijk VJ�tboek; de belang

rijkste bepnlinsen uj_t: 
a. het e0rste Boek: omtrHnt de burgGrlijke stand, woon-Il plaats_, huwelijk, r...f s:tam,ming 

1 
bJ.oedverv:antschap, zwa

gerschap, ouderl::;.jke macht, mind0rjarigheid en voogdij;
�- het tweede �00k: van ei�8ndom, rechten en verplichtin

gen tussen eiB8n�ren van naburiee erven; 
c. het d;_,rd0 Bo8k � l:oop en vBrkoop, huur en verhuur, zome

de ov1::;reenkomsten tot het verrichten van arbeid. 
Enig elem0ntair begrip omtrent de gang van een burger

l�jk proces. 

2. Strc.:1.frecht 
Ruime kennis van het gehele ryetboek van Strafrecht;

goed inzicht in de algemene leerstukken. 
-3,Strafvordering-
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3 . 
� 

Ruime kennis van de bevoegdheden en_de plichten der 
politie, ook die van de �1lpofficieren v�n justitie, alsme
de van de beJulingen omtrent de ��nuitvoerlegcing van von
nissen en het betekenen �an gerechtelijke stukken, voort
vloeiende uit het ��tboek van Strafvordering

9 zomede uit de 
Wet Vö.n 2-i Juli l,190, Stfü1. t3blad nr 127, tot verzekering 
van de toepassing van de bij de Wet bevolen of toegelaten 
vrijheidsbeneming� en de '.fet van 31 Aueustus 1853, Staats
blad nr G3, tot verzekerj_ng der uitvoering van sommige·-
voorschriften Vdn pla�tselijke verordeningen. 

-Kennis van de loop v�n het strafproces.� - --- ----- --- -

4 t/m 8. Bijzondere_ wet_ten 

Eert goed inzicht in doel
9 

strekking en practische 
toepassing van de wetten en daaruit voortgev](Bide voor
schriften, genoemd in het programma voor liet examen ter 
verkrijg�n� van het politiediplona A, onder II, vakken 
4 tot en met 7 (groepen A tot en met D), met dien verstande 
dat daaraan

1 
voor wat het program.ma voor het exl;_\men ter 

verkrijging van het politieè.ip1oma B betreft, wordt toe-
gevoegd� 
onder groep A

9 
nr 2� Uitvoeringsbesluit Autovervoer Perso

nen 1939, en voorts� 
8. Groep :2.

1 • Op:üi.r.cmet. Stu.1 tsblad 192B 
9 

nr 167; 
2. a. Bio se oopvÏet;

---

�- Koninklijk Besluit van 22 December 1927, Staatsblad
nr 401 

9 
'tot ui tvoeri1:.e van artikel 15, tweede lid, 

der �ios6oopwet (z.g. Bioscoopbesluit); 
3. a. 7et van 13 Januari 1923, Sta�tsblad nr 9, houdende

nctderG voorzienin�en ter voorkoming van brandge
vaar voor �ebouwen en getiff1erten; 

· b. ��oni.nkli jk T3esJ.ni t van 30 :December 1924, Staatsblad
1924� nr. 620, tot vaststelling van een algemene 
ffiè'J,u. t�·e{_s 1:ll van be stuur ter uitvoering van de v'1et 
van 13 Januari ]923, Staatsblad nr 9; 

4. Wet van 1 Ma8.r t: 1.·3J 5 
9 

Staatsblad nr 21, houden.de. voor
schriften ter vieri�g der dagen aan de openbare Chris
telijke godsdienst toegewëi.jd ( de artikelen 2 tin 4);

5. V!et van 1 0 AprL_ liJ69, Staatsblad nr 65, tot vaststel-·
ling van bepalingen betrekkelijk t,et begraven ván lij
keb, de begraafplaatsen en de begrafenisrechten;

·6. a. Paardenwet 1939;
b. �aardenbesluit 1939;

7. Nu ttige--Dierenwet 1914.

9. Practj_sch Pylitieoptreden

Begri� van en inzicht in politieoptreden bij strafbare 
feiten, kennis va.n de hulpmj ,-'JC'e::l.":ln welke justitie en pJli
tie ten dienst':) stt,>-i,l'.J bij he-c op-- en nasporen daarvan, ken
nis van crimjnPle tac��ek, en van politieoptreden bij orde
verstoringen, varKeersrec�ling, ernstige ongevallen, epz. 

blz. 25 -
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A 

B!JLAGE !II. 

PROGRM/ffa voor het examen ter verkri j.ging van het getuig
schrift wegens kennis van vre9mde talen. 

1. Het lezen van een stuk eenvoudig proza in de vreemde
taal en l�et daarr:.a, zonder gebruikmakinc van een woorden
boek, vertalen daarvan in de Federlandse taal.

2. Het �edntwoorden in de vreemde ta�l van in die taal ge
stelde vragen met betrekking tot het wijzen van de weg,
het aanduiden van bszienswaardigheden, e.d. onderwerpen.

3. Eet geven van korte adnwijzingen in de vreemde taal ten
. aanzien van het wegverkeer.

4. Het ondervrage.n in de vreE,mde taal van een ter zake van
0en strafba�r feit sta�nde gehouden verdachte tot het
verkrijgen var:. gegevens voor het opmaken van een proces
v&rbaal .
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Gelet op artikel 4 van het Besluit politieexamens 19.f6'. 

Hebten goedgevonden� 

vast te stellen de volgende 

.b.rtikel 1 • 

1. De examens ter verkri,jgin6 van het politiediploma A
en het politiedi::,iloma B worden gehouden door·een commissie 
als welker voorzitter, tevens lid, het Hoofd van het Bureau 
Opleiding van de Af�eling Poli�ie van het Ministerie van 
Justitie wordt aan,c;ewezen, en -.velker leden en secretaris 
hun plaatsvervan_;ers daaronder be�re:)en - -door de Ministers 
van Justitie en van Binnenlandse Zaken, telkens voor een 
jaar, worden benoemd. 

2. De examencommissie wordt zo nodig gesplitst in sub
commissies, elk bErntaande uit ten minste twee leden. 

Lrtike1·2. 

1. De e�amens worden gesplitst in een schriftelijk en een
mondeling gedeelte. 

2. Het scJ:ri::.·teli jke ,:::e deel te van I-:et examen voor het
politiediploma A wordt jaarlijks omstreeks Februari gehou
den. Het schri:!"teli;jke e;edeel te voor het politiediploma B 
wordt jaarlijks omstreek� Se�te�er gehouden. 

3. De J'hnistsrs van cîusti tie en van :Sinnenlandse �aken
bepalen de dagen waarop het-schriftelijke gedeelte, alsmede 
die waarop het mondelinge gedeelte qorden gehouden. Het mon
delinge gedeelte heeft uiterlijk driè maanden na. het houden 
van het schriftelijke ged6elte plaats. 

l:..rtikel 3. 

1 • De voorzitter der examencom:.üssie, daartoe gemachtigd 
door de Minist8rs van Justitie en van Binnenlandse Zaken, 
publiceert tijdig in het Alg•�-��e� Poli tie blad een mededeling 
omtr�n,t de dagen waarop d_e aanmelding voor de examens door 
de commissie mo9-i; zi .jn ontvantSen, zomede het bedrag dat 
voor deelneming moet worden betaald en de wijze waarop dit 
dient te geschieden. 

1- 2. De genoemde thnisters bepalen elk j&ar d'3 grootte van
deze bedra.:.;en.

3. �e sec�etaris draagt zorg voor een tijdige oproeping
van de candidaten. 

-Artikel 4 •. -
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.h.rtikel 4. 

1. Eet oordeGl der examencom.nissie over de kennis en de
bedrevenhsj_d d8r candidaten wordt, voor elk vak afzonder
lijk, uitgedrukt in een der cijfers van 1 tot en met 10, 
zonder verdere n.un·::j_jzing of onderverdeling, met dien ver
stande dat elk':J c,ls zodanig in het programma aangeduide 
groep van bijzondere wet�en als een afzonderlijk vak wordt 
beschouwd. 

2. Deze cijfers l1ebben Je
1 O: uitmunt 1rnd 

9 i ze,"r goëdJ
8: gor:;d; 
7: ruim voldoende, 
6: volcloende: 

Artikel 5. 

volgende betekenis: 
5 even onvoldoende; 
4 onvoldoende; 
3 g8ring r 
2 slecht5 
·1 zeer slecht. 

1. Ieder van de leden der examencommissie of subcommis
sie kent esn cijfer voor �lk vak toe. Bij verschil in de be
oordelini::; wordt b.bt 8indci jf er v&rkregen door het g6midde1·
de te neE1en VG.n éi"' ci;jfers, door de l& den der examencommis
sie of subcommissie toegekend. Ge :Jroken getallen worden 
daarbij afgerond tot het naastbijliggeride eehele getal. Ver
schillen de beoordelincsn van twee leden twee puntsh of 
meer, dat �ordt daarvan in het door de voorzitter uit te 
breni::;en verslag '.Ü tdrukkéli jk melding semaakt. 

2. De l0d,in der examencommissie of subcommissie exami
na ren mondeling gsen candidaat, aan wiens opleiding voor 
het examen zij op enige wijza hebben deelgenomen . 

.Artikel 6. 

1 • Tfot scllrift•.�li jke �{ed.:;el te der examens wordt voor 
alle candida.tcrn 1üs aè.n }�r3tz·-üfde examen deelnemen op de
zelfde dag en d3z8lfd& ur�n gehouden, en in zovele plaatsen 

· als op grond Vci.n t.�,t aa.ntal · de,�lnemers, mede gelet op hun
woon- of standpla�ts, ge½dnst is •

2. '7ordt het schriftc:lijkt::J gcdeel te der examens op meer
dan een plaä. ts · gc-,houd6n, dan wijst d0 voorzitter der examen
commissie voor ,;;lks -;_-:ilaa. ts sen subcommissie aan. De voor
zitter wijst tcv<:Jns de voorzitter der subcommissie aan.
Zijn er m�er dan twe� leden, dan b�noamen zij zelf de secre
taris der subcorai:o.issie; bdstb.&t oen subcor.1.111issie uit twee
leden, dan fLngeert het and8re lid als secretaris.

Artikel 7. 

1 • De candida. ten mor-;;t6n h-.,t schriftsli jkb werk voor 
het_ examen voor h.:,t politiediploma A binrcen de hierna ge
noemdè tijd gereed hebben: 

- 1 .Nederlandse taal -
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lingen of inlichting�n omtrsnt du opgdVbn, van Wblke aard 
of door wie ook, aan de candidaten worden verstrekt. Het ge
bruik van tJnig geschreven of g-.,drukt hulpmiddel is de c81til.i
daten verboden, voor zover het niet door de voorzitter is 
toegestaan. Candidaten diü zich aan enig bedrog ten aanzien 
van het examen schuldig maln,n worden van verdere deelneming 
aan het examen uitgeslot8n, 

2. Op de bu�alingcn van het eerste lid Dorden de candi
daten voor de:: aanvang van het examen uitdrukkelijk opmerk
zaam gemaakt. 

Artikel 11 � 

1 • }fot schriftt.:,li jlrn werk wordt. onverwijld t6r hand ge
steld aan d,a door de voorzitter met het nazien daarvan be
laste led&.n der examencomrnis,,üe. Deze leden zü,n het werk 
na en Wa8.rdenm het onafhankelijk van elkander i zij stellen 
op het werk ge&n aantekeningen. Binnen dertig dagen na ont
vangst zend0n zij het werk, vsrgezeld van een lijst met de 
nummers der candidatt.rn, waarop de door hen toegekende ei j
fers vermeld staan, zomede hun opmorkin86n, aan de voorzit
ter der examencommissie. Binnen veertien dagen na ontvangst 
van al het schriftelijke Wbrk belegt de voorzitt0r een ver
gadering der examencommisie tot vaststelling van de c�fers. 

2. Uiterlijk binnen zestig dagen na de dag waarop het
schriftelijke ,1ed0el te van }rnt examen is gehoudt,n zc;.ndt de 
secretaris aa,n de candidaten in eE::n behoorlijk gesloten om--7-7. 
slag een mededeling omtr&nt de uitslag • 

. A.rtikGl 1 2 •. 

1. Tot L0t m0 ndelinco gedeelte van het examen voor het
politiediploma A worden alle6n zij toegelaten, die voor elk 
der schriftelijk g��xarnin0Grde vakken ten minste het cijfer 
6 hebben behaald. Evene6ns worden toegelaten de candidaten, 
die bij de :.ic,ide voorafgaé.l.nd& examens voor het schriftelijke 
gedeël tt zijn gcsla, .. gd, doch bij Let mondelinge ged�.el te 
zijn af gev.1ezen. 

2. Tot het mond,,lin1;e gedeal te van het examen voor h.a�
politiedi?loma B worden alleen zij toegelaten, die voor elk· 
der ·schriftelijk geëxamineerde va� &n ten minste het cijfer
6 hebben behaald. :SvGntiens worden toe,,�elaten de candidaten, 
die bij de beide voorafgaand& examens-voor het schriftelijke 
gedeelte zijn g0slaagd, doch bij het mondelinGe gedeelte 
zijn afg8vte'.3en. 

li.rtikel 1 3 • 

1. Bij hat mond0ling0 gedeelte van het exam&n voor het
poli tiedi::_Jlorna A wordt iedere candidaat gedurende 75 minuten 
ondervraagd, met inachtneming v�n het bij artikel 4, eerste 
lid bepa�lde in zake de afzonderlijke toekenning van een 
ei j:fer voor alk vak. De duur der ondé;rvraging in de monde-

- ling -
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1. Nederlandse taal
a. opstel
b. invuloefening

dictee
2. Rap9ort
3. Proces-verbaal wegens

overtreding
4. :"races-verbaal wegens

of 

- 1 uur
½ tl 

3 4 -- 1 

-- 1 

"
tl 

11 

misdrijf - 2½"

-2 '3--

2. �� candidaten moeten hst schpiftelijke W9rk voor het
examen voor h'ë t :: oli tüidiploma B binnen de hierna genoemde 
tijd'gersed Leb��n: 
2. Rapport
3. Proces-v�rba�l
4. Di�nstcorresJondentie
5. Situatietekening

Artiksl 8 ., 

- 1 uur
- 2} 11 

_:·, 1 :\'· Il

� tl 4 

1 .  De opgaven voor hBt schriftelijke gbdetilte der exa

mens worden vastgbstbld door de voorzitter der examencom
missie. 

2. De voorzitt8r doet deze opgaven in voldoenden getale
met de vereiste zorg voor geheiITL.�ouding vermenigvuldigen of 
drukh.6n en tijdig in V•:.:rze[.;elde pakken voor elk vak afzon
derlijk bezorgen ter pláatse waar het schriftelijke g8deelte 
van het examen wordt gehoud0n. De pakken blijven daar onder 
de hoede van een lid der 0xamancommisiüe of van een poli tie
ambtenaar irt da rang van adjudant of hoger. Op elk pak 
wordt V6rrneld 9 voor 'i'Jelk onderd8el van het examem het de 
opgaven b&vat. D 1;:; opgaven Vt;rmelJ.rrn de tijd, �edurendG wel
ke •zij door de candida tbn moetbn 1�·orden ui tgswerkt. 

Artikel 9. 
1. Bij de �anvang van hGt schriftblijke gedeelte der

examens in elk vak wordt het p�k hetwelk da opgaven voor dat 
vak bevat in tagenwoordigLeid van dG candidatbn �eopend 
door dtgcne die bij he. t dxanen tobzicht houdt. 

2. H0t schriîtelijke werk wordt onds� voortdurend toe
zicht van ;-3,sn lid der exanencornmissie gemaakt. 

Artikel îO. 

1 • Hct s,:Lrifteli jke W6rk wordt uitsluitend gE>maakt op 
door dë examenco:nmissie verstrekt papier. :Ii,;rop mae niet 
de naam van cis candj_daat, doch dient all&en zijn examcnnum
m&r te worden Vbrm0ld. Tussen het tijdstip waarop de opga
ven voor een vak �ijn uitgereikt en het tijdstip w��rop het 
examen voor dit vak is Geëindigd, mag geen candidaat, behou
dens noodzaak 8n dan onder tobzicht, de examenzaal verlaten. 
Nadat de pakken met opgav&n zijn geopend mogen geen·medede-

-lingen -
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1. Staatsinric�ting 
2. Strafrecht 
3. Strafvordering 
4. Bijzonder� wett�n, grodp A5 • ft l! 11 
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3. �ractioch poli�i�optr��en 
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vol,-;t: 
- 10 minut .. ,n;

=130 
Il 

}a Il 

- 15 Il 

De l;;;dGn d:_:,r exarn1::mcor'lmissie of subcommissie verdelen in 
onderliqg overlee de vakken waf:.rin wordt ondervraagd. 

2. Bij het mondelin�e gedeelte van het exa�en voor het 
politiediplo�a B wordt iedere candidaat gedurende twee uur ·

ondervra;-:-..gd, met inachtne:ning van ·het bi J artikel 4, eerste 
lid, be1ma.lde in zake de a/zonderli ;jke toel--::enrd n,.s van een 
ei jfer voor elk Vdk. :De d:1;,;.:c der ondervrae;ing in de monde•
ling te examiGeren vak�;·en is uls volgt: 
1. Staatsinri.chtirg burgerlijk recht 

en burgerlijk procesri:;cht - 20 minuten;·
2 Strafr6cht 

} 3: 3trafvordering = 40 Il 

5 11 n 11 B 
4. �ijzondere �etten, groep A 

-1t :: :: , :: i � 4 5 " 
9. Fractisch poli tie optreden - 1 5 "
De leden der exar,1encommissie of subcom.missfa V8rdelen in 
onderling ovsrleg cle vakken wa,.rin \.'ordt ondervr8.agd. 

3. De leden der examencommissie cf subcommissie ontho,_:-•
den zich gedurende de ondr.rvraging van eE;n candidaat van 
elke gedraging welke de candidaat in ongunstige zin kan be
invloeden. 

4. �e voorzitter kan bij de exauerntoehoorders toela-
ten. 

_,.r'tikel 1 4. 
Als gesl•3.ä.gd ·nordt ë1.ancerne.1•kt: 

a. voor het poli tiedi1llolt1a A: de candidaat die voor elk de:c
g-eJéxmrtineer-de vak:-·'::;rr·-t,en7JI:i.nste het ei jf er 6 heeft be
haald, of voor alle vaklen gemiddeld 6 en voor niet Deer 
dan twee vakken (mits niet de vak1en Strafrecht,Straf
vorderi..Q_ff of :2ra�t:Lsch yoli tie�ptreden) een onvoldoende. 
doch niet la�er dan 4; 

b • �9E ...h�J.2l�...\h�A ... Y2"Q!..'Zi en ����Ji:!.-n"1�.;, 
bedoeld in artjkel 1. tweede lid, van hei Besluit ?oli
�xame�9�4.9::·-c

f

e··ê·änd-ida<i t. di·e � voor�'e'Yk.,,.de'rg'ê'rxam·i-� 
neerdë·-val�ïè-en;-dac.1.ronder .begrepen het �o<?_ès-v,:,rbaal we
�� misdrijf, ten mircbte het cijfer 7 heeft behaald, 
of voor alle vakken gemiddeld 7 en voor niet meer d an t�ee 
vakken (mits niet cle schriftelijk gr:-,ëxamineerde ,rak}· en 
en de vak\en 3tra:f:'recht

1 
Stra:fvorder.iJYl of ?rac.tisch 

-T'ol:i_ tieopt�_eè.en-
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politieopt_r�e�en) een lö.5er ClJier, doch niet lager dan 6; 
c. d[_oor het_::J?:21.i tiedinloma B; de candidaat die voor elk der

geëxamineerde vakken ten minste het cijfer 6 heeft be
haald, of voor alle vak}"en gemiddeld 6 en voor niet meer
dan tw�e vakt:en ( m� ts niet. d� vakken Straf:r:_��ht, Str�f
vorderi_n_g_ of .?rac

a
t��h_ poli tie optreden) een onvoldoende, 

doch ni8t lager an 4. 

Artikel 15. 

Aan de gesláétgde candida. ten wordt onmiddellijk na t.et 
aflegBen van het mondelinge gedeelte van het examen het 
hun toekomende politiediploma uitgereikt. Deze politiediplo
ma 1 s zi ;jn overeen omstig d8 als bijh:.gen I (:politiediploma 
A), II( politiediplom� A voorzien vhn de aantekening bedoeld 
in artikel 1, tv:eede lid) en III (politiediploma B) bij dez'if 
beschikking gevoegde modellen. Bovendien ordt :iedere ca::t"did· at 
onmiddellijk na het aflem�en van het mondelinze gedeelte 

� 

van h8t examen een dfschrift van zijn ;untenlijst verstrekt. 

Artikel 16. 

De voorzitter zendt zo spoedig mogelijk een verslag 
omtrent het examen aan de J'hnisters van ,Tusti tie en van 
Binnenlandse Zaken. Hij doet dit vergezeld gaan van een 
alfabetisch samengestelde naamlijst van de de6lnemers, mede 
bevattende de dö.nduiding van hun rang, van hun standplaats 
en van het korps waar·coe zij eventueel behoren, waarop de hun 
Vooroove:r.Bchillende vakken toegekende ei jf ers af'zonderli jk 
zijn vermeld. Voorts maakt hij in zijn verslag de opmerkin
gen waartoe het exaCTen hem en. de comrlissieleden aB-nleiding 
geeft. 

Artikel 17. 

Deze beschik�dng kan worden aangehaald als Beschikking 
politieexamens 19�9- Zij treedt in werking tegelijk met het 
Besluit politieexamens 1959. 
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B Bijlage I 

De commissie, krc..chtens artikel 1, eerste lid, van de 

Beschikking l'olitieexamens 19� door de Ministem van 

Justitie en van 3innenlA-nCtse Zaken beno0md, het:ft op 

........... · ........................ 19 •.• geëxamineerd 

· · · · · • • <> • • .: • •  .. ·······�··�················1)

geboren ....................• 19 ..•. te .•......... 

....................... ,. ................ 2) 

te .............•.. : .... , . : .. 3} 

en op grond van de uitslag van dat examen hem krach

tens de artikelen 14 en 15 van de genoemde beschikk-ing 

het POLITIETII?LO��� A uitgereikt • 

1) ( nc1am)

2) (rang)

3) (standplaats)

• . . . . . . . ..  <> .. .. .  , • • • • • • • • • 19 •..•

Namens de Examencommissie, 

Voo-rzi tter 

Secrsta.ris 

•
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De commissie, krachtens artikel 1, eerste lid, van de 

Beschikking :?olitieexamens 19f0 door de Ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken benoemd, heeft op 

•••••...•••••••••••••••••••• 1-g ••• geëxamineerd 
• • • • • • • o •  .. .. .. .  • .. • • • • • • • • " " '- '· • • � .. ·• • • •:• • • • • • • • .. ..  1) 

gebore_n . . . . . ............ 19 ... te •................• 

................... " . .,, ................................................ 2) 

te ......... " ............. � . . . . . . . . . . . • 3) 

en op grond v2.n de uitslag van dat examen hem krachtens 

de artikelen 14 en 1 5 van dA geno8mde beschil:1:-ing het 

POLITIE:DIPLO:.IA A ui tgendkt. 

AANTEKENING 

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Besluit rolitie
exarnen·s 19f0, en d6 artikelen 14 en 15 van de :Beschikking 
Politieexamens 19f9, verklaart de commissie, op grond :van 

de door de ódndidaat beha.,üde ei jf ers, dat houder dezes 

bekwaam is voor ·oevordering �ot ·1a.chtmeester der Rijkspo

litie 1e kla�se of tot Hoofdagent van Gemeentepolitie. 

. . . . . . . . . . .. . . .  ' • . . . • • • . . 19 •••. _

Kamens de ExaI'!encommiesiE:, 

Voorzitter 

Secretaris 

1) ( naam)

2) (rang)

3) (standplaats)
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J3 Bijlage III 

De commissie, krachtens artikel 1, eerste lid, van de 

Beschikking ?oli tieexar;iens 19�Q door de Ministers van 

Justitie• en van Binnsnlandse '.3aken benoemd, heeft op 

........ , ..................... 19 .... geëxamineerd 

•••o• .. ••••••'••••••• .... ••••••• .. •0•••••••••••••••••1) 

geboren ..................... · .. 19 .... te ................ . 

• • • • • • ••••••• -• • . • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••• 2 )

te ...................... _._ ... 3) 

en op grond Vdn de uitslag Vtin dat examen hem krach

tens de aTtilrnlen 14 en 15 vun de genoemde beschikking 

het P0LITIEDIJ'LOI/fA B ui tgereH:t. 

1 ) ( nàam) 

2)(rang) 

3)(standplaats) 

. . . .. . . . . . . . .  ,;, .. .  , 1 9 ••• 

Ha.mans de Examencommissie, 

Voorzitter 

Secretaris 
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Gelet op artikel 7, derde lid, van het Politieambtena
renrêglernent �, artikel 1, tweede lid, onder 1, van het 
Besluit aanstellingseisen politi(:Jambtenaren 1949-en artikel 
1, eerste lid, van het Besluit :Politieexamens 19.41); 

Hebben goedgevonden: 

Tast te stellën de volgende 

J3:ESCHIITING POLI T:!:BVALRIJI GFIBI:JSDI:?LOMA 19§9. 

Artikel 1. 

1 • Het examen ter verkrijging van het poli ti.evaardigheids
diploma wordt gehouden door een commissie, als welker voor
zitter, tevens lid, het Hoofd van het Bureau Opleiding van 
de Afdeling :?oli tie van het. Ministerie van Justitie wordt 
aangewezen, en welker leden en secretaris -- hun plaatsver
vangers daaronder begrepen -- door de Ministers van Justitie 
en van Binn8nlandse Zalcen, to;,lk.ens voor een jaar, worden be
noemd. 

2. De InsJecteur voor de Lichamalijke Opvoeding der Poli
tie is ambtshalve plaatsvervangend voorzitter der examen
commissie. 

3. De commissie wordt zo nodig gesplitst i.n subcommissies,
van welke in elk geval de voorzitter of de plaatsvervangende 
voorzitter der commissie als voorzitter fungeert. 

Artikel 2. 

1 • Het exaI!1en wordt jaarlijks omstreeks Juni gehouden, 
zo mogelijk op een of op twee opeenvolgende dagen. 

2. De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken
bepal8n de dagen waarop en de plaatsen waar het examen zal 
worden gehouden. 

Artikel J. 

1. De voorzitter der exar.1encommissie, daartoe gemachtigd
door de �Iini sters van Justitie en van Binnenlandse Zaken,· 
publiceert tijdig in het Al�emeen Politieblad een medede
ling omtrent de dagen waarop de aanmeldingen voor het exa
:rien door de commissie moeten zijn ontvangen. 

2. De secretaris draaGt zorg voor een tijdige oproeping
van de candidaten. 

ii.rtikel 4. 
1. Als geslaagd wordt

voor zijn 0roep geldende 
aangemerkt de candidaut die alle 
prosven op het gebied v&n de li

-chamelijke -
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chameli jkt:J oefening héeft afg,.-;lGE;d en wel, voor zover dit 
bij da eisen is vermold, binnen de voorgeschreven tijd of'
op ni,:;t minder dan de voorgeschreven afstand. 

2. Voor het examen gelden de in da bijlage I dezer be
schikking omschreven }roeven. De proeven IA, II, III, IV, 
VI, VII, VIII en IX moi:;cn ti,jd·ms het examen twe& keer 
worden herhauld indien �e candidnat de eerste of de tweede 
kt:Jtr niet slaagt. 

3. De_ ·candidatbn worden na, ... r de lé&ftijd die zij op 1
Mei van ht::t j&ü.r WéH:i.ri n hüt examen v1ordt gehoudf,n, hebben 
b�reikt, ing3d0�ltl in de volGsnde �roepen: 
a. tot 31 ja.ar;
b. van 31 tot 36 jaar�
c. van 36 tot 41 ja�r;
�- van 41 jaar én ouder.

Arti kGl 5 .• 

1. Aan de geslaagde candidaten wordt onmiddellijk na
het afleggen V8.n het exc1uen h8t hun toekomende politie
Vc"é:l.rdighGidsdi1:•loma ui t6ereilr.t, 0V8reenkonstig bi .jlage II 
dezGr beschikkine. 

2. Op het poli ti6vaardigLc:idsdiploma van de candidaat
die voldoet aan de eisen, genoemd in onderdeel 2 van 
proef IX, wordt de volgende aa.n tekening gesteld: 11 Houder 
dezes he6ft voldaan aan de eisen, genoemd onder proef IX, 
2 (zwemmen)" • 

1-,_rtikel 6. 

1. Voor zov0r de candidaten anders dan op grond van de
hun voor eventuele aanstelling of bevordering g0stelde 
eisen aarr het exB-men ter verk:ri jging van lrnt poli tievaar
digheidsdiploma wensen deel te nemen, betalen zij hiervoor 
exameni:$eld. 

2. De Ministers van Justitie en van Binnênlandse Zaken
bepalen t:Jlk jaär de grootte van dit examGngeld. In de pu
blicatie, btdosld in het eerste lid van artike� 3, wordt 
hië:ro!ntrent mededeling gedaan. 

Artikel 7. 

De voorzitter zendt zo spo0dig mog�lijk een Vbrslag om
trl;;nt hst ,::xam,,n aan d� Ministë:rs van Justitie t,Q van :Binn,/rf.,;. · 
landse Zak�n. Hij doet dit verg�zèld gaan van eon alfabetisch 
sam0ng1::;stclde naamlijst van de d,.,aln :_m8rs, m;;dt;; bova ttendt; de 

· aanduiding vé:l.n hun rang, van hun standplac:.ts on van hët
korps waartoe zij cV�ntucnl b�hor0n, waarop de uitslag van
dG verschillende procV8n afzondsrlijk is vermbld. Voorts
maci.h.t hij in zijn verslag de opm8rkingt=.n waarto(; h&t examen
h1::;m 0n d� commissi1::;l�den adnl1::;iding ge8ft.

Artikel 8. 

DezB hschikJ..:ing kan worfü::n aan�6haald als Beschikking 
politievaardiglï..__idsdiploma. 19§'9. Zij trsedt in Wi:lrking tege
lijk met het 3esluit politibbXamèns 19!0. 
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PROGR.A1�1=A- voor ����-'.��q�n ter varkrij5ing Y�t'l...��t politie
vaarcg_gl:18idsd_i)lo::ri.a voor de. lichameli j}:se .o_,:=;f,:;niI_ill,. 

PROEF I. L o p e n. 

A. KGuze door de duêln-:;m1:;r ui !-�"'��1:_y_olgend�. onderd8len:
1. 1 OO __ m0t_er hind,_,rn� __ sloop.

Op 25 metr;r, 5(1 me tor "n 75 filt:Jtcr zijn. respcictiev8lijk 
· �bn horizontale vast8 hindernis (welk1::r onderzijde zich
60 cm bovun de grond bevindt) (ondbrdoor1; �bn brug 
(legl �t,;rb/·eedte oneë;v0,:1r 50 cm, leegërhoogtu 1,25 meter) 
(ov;rh�6n) en ,,Hn hindr:;rnis, ,c;r,vormd door 2 Sï)rin5matten 
of2T.ijnbn op 2 meter afÀtand van elkand<:,r, i:n1::t op 
1, 75 met<:ir afstar.d van_ d0 voorste .mat of lijn een spring-• 
11::1.t op S'.on hoogta VHn 80 O�'l (ho�gtt::-vt'.::rte�,rongJ ge-
plaatst. 

Groep a: 
Il b: 

22 SGC

23 sec 
Groep c: 

tJ d: 
24 sec 
26 sec 

2. 400 _m0ter __ hindsrnislo_2r.
De drie hincL.rnL;,:,;0r:, g1.::l'.!oamd ond1::r 1, ZJ.Jn hi<-1r res

IJ..:,ctievulijk op 100 r.w..,t..-,;r, 200 mE;tGr nn 300 meter ge
plac:..tst. 

1 • 

Groe� a: 1 min 25 SGC

11 b: '1 min 30 s1:::c 

1500 m.::t0r. 

Groep c: 
H d� 

1 min 35 S&C

1 min 40 sec 

Groep a: 6 min Groep c: 6 min 45 sec

Il b. 6 min 15 sec fl 

1: 7 min 45 sec
-·

2. 3000 meter.
Groep a: 1 4 min Groep C: 1 5 min 

Il îi: 1 4 min 30 sec Il d: 16 min 15 sec 

Keu:rn door de exar:icncom.rnissis van twee uit de vier vo�gende
ondé,rfü::lGr:.: 

· · --·~·--·--·----

1 • I·Io�s
.,,;

1rir:t
...'
;fs'::U mc,t aa.nloo1?_. 

Groep a: 1,30 meter 
11 b: 1 ,25 meter 

2. Versprin�e�pet u.o.nl2.2.J2.
Groep a: 4,50 meter 

" b : 4 , 3 O , Jll.8 ter 

Groep c: 
n d: 

Groep c: 
" d: 

1, 20 raster 
1,10 meter 

4,10 meter 
3,75 meter 
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Groep a: 
tl :ê:: 2, 60 met,.,r 

:2, 30 meter 

4. Polstokver_�Q�iE,i.���-

Groep �: 5,50 m0ter 
11 

,È_: · 5 ,.oo urn ter 

Groep o: 
11 �= 

Groûp c: 
i: a: 

2,.30 metar 
2.00 mf;;ter 

4,60 mi3tei-
4,25 meter 

�OEF III. Sto te n, v a nge n  en w e  ;:_pe n. 
·----··- "'"·---·--•·'"' ...... __ ..;,w --

Keuze door de det--.J.nsm.�:r: . ..Y�ll. drie uit dé vijf_ volfil'_nd� onder ...
defën: 

1 • Ko_g__�_ten. ( GC:mic]1.t van de kogel 7, 25 kg) 
Groep a: 7,40 m&ter 

:r li: 7, 20 moter 
Groep c� 

n 1:
6,80 meter 
6,oo meter 

2. Sof�balldeTD8n.
�on sof:tb:111 ( ._: ;;;ncht ong.-:::vb,:;r 220 gru.m, omtrek 30 cm),
welke vc..n sen afst,.:i.nd van 15 mete,r wordt toF;gE;worpen,
vangen "'n zond.-�11 tusr;,.3npoos do,.m volgen door een worp .ep
een aangewez9n doel m0t Bbn br�edte van 7 mtittir.
Groep a: 42 matrf-r Groep c: 36 mtlt�r 

'1 ·o: 3 8 m,�tljr Il ëI: 34 meter 

3. Bal ,.ierpen.
}:;en met lucht gbvuld0 handbal (gbwicht tussen 425 en

475 gram; omtrek tussen 58 en. 60 cm)� welke van E;:e!l af. 
stand van 10 meter wor�t tosgGworp&n, vang&n &n zonder 
tussenpoos doün volgen door e,. n worp op e�n aar.gewezen 
doel m0t e•:.n breedt van 7 mot,:-,r. 

Groep �: 26 meter 
11 ''6' : 2 4 me ·t 0; r 

4. fil_scu�y�E,ï2:�· ( Gewicht van

Groep§.:.� 
" b: 

21,50 meter 
20 meter 

5 • .§r> ��.!.'!�TIL�. ( Ge wi cl• t van
Groep a: 27 m0ter 

11 o� 25 mf,tor 

Groa}J c: 22 meter 
11 d: 20 met'='r 

de discus 2 kg) 

Gro8p c: 18 meter 
n d: 16meter 

de sp&er 800 gram) 
Gro1::p o: 23 met3r 

11 ëî: 21 meter 

'!/ielrijden 09 (;6n harde weg ov;,,r ebn afstand van 400 
meter 0n daél.:r.bi j 1 l.ilaal Oi.,"l i;:en op 75 met�r geplaatS't) l)aal 
:ri jclep. � tu;::is0n op resrecti8Veli jk 150 en 20:1 meter aanee
brachte merktökens mei; hEJt rj Jniel a&p dt1 Land lop&n; en 
over en tuss<:m op respec-cieveli jk 275 :nGtar E;:U 290 mater 

- dwars -
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dwars g6plaatste Zwe,0dse banken het rijWit>l dragen, 

Groep a: 
Il b � 

1 min 25 SdC

1 min 30 sec 
Groep c: 

Il d: 
1 min 35 sec 
1 min 40 sec 

�Il.t ten minste 4 achot0n uit 1;;çn serie van vijf schoten 
E:;an bewegend d.0 1:::l raken. IJc pro8f mag onmiddellijk twee ma.al 
herhar.,.ld word·sn. 

De schijf wordt voor�eRt8ld door sin pop, welk& van 
links naar rechts of van rechts nadr links wordt b�wog�n 
met e�n snelheid van 4 secondbn ov�r &6n baan van 5 meter 
(4-} km/h). De pop is gcdurt-,nde elke der vijf voor het afvu
ren van ,8n sc!1ot bestemde pozün slechts 4 seconden zicht
baar. 

De afstand van �et do�l is 12 meter. Er wordt geschoten 
met automatisch pistool. Het wapen wordt telkens in de aan
slag gebracht zodra. de pop zichtbaar is. lfa elk schot ke.mt 
de schutt::r terug in de houding van vaardiG• 

--·--··--... ... .. 

�en door d0 exam�;;1comrn.issie aan te wijzen p�rsoon over 
�én schouder dragen en daarbij gaan over twa8 in elkanders 
verl&ncde en op het middon van de baan geplaatste Zweedse 
banken met een totale lengto van ongev6er 7 mete�. 

Groep�� 
if b �

45 meter 
40 meter 

PROEF VII. K l i m m e n. 
---·� ... _..,, ______ ___..., -- ....... �-------· 

-----··----·---�- -······-

Groep c: 
Il d: 

40 meter 
30 meter 

Keuze door d1;1 ,3xamencomrJ.issie uit de twe8 vol�nde onder-
delen:--

- --- · ·-� 
-----

1 • Touwklimm,,m. 
2. Paalklimmen •

. 
----- --•- · \ •· - · 

Klimmen en da.lc:n r.1t:t de schoolklimslag. Eve;ntueel 2 
maal de halve afstand onmiddellijk acht6r elkander, waarbij 
de grond mt::t de vo-:Jten ma,; worden aa.ng0raakt. Het beginpunt 
ligt daar, waar de ha.na.en h,:; t touw of de :paal vastgrijpen. 

Groep a: 9 meter Groep c: 7 meter 
11 b: 8 m� ter II d: 5 mE:ter 

PROEF VIII._ :C v e _n wi c _1: t. 
, ____ .... ..--� .. _ .... __ _. ..... - .  ----�- ----, --

Gaan over 2 3wuedse banken die in elkanders verlengde 
( eventu,::,el naast an evenwi j<lig ad.n elkander) zijn opgGsteld
met een tussE:nruimte van 1 meter. De banken worden boven
hoofdhoogte geplaatst. Van· de ene op de andere ov�rstappen�

- Op--
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Op het midë:.en van de e8rste bank 1 maal links - r;;n op· het mit-
der1 van d�:, t'.h -,de 1j;::..nk 1 rn.8.al rechts om d·e bank l;:laut,3ren 
zonder de i:�rond tE; ra}.�en. 
PROE? IX. 3 wem m � n. 

,�euze door de deelr:emer uit de t\•ee volgende onderdelen: 
__ ,.. .... - - • •• ... •-- ••• ---• ... •· .. _ .. . _, . ... -• •"-' M•-· •· --•-•••• .. .. ., •· ••-• ·• • - "'• :-" •.,. .  ·• -•• - • - w, ....... , ... ,•• ••- •• -

1 • Gekle•:d t•� water g�'t.è:.U van de '0assj.nrand net r•�chtstandige 
s-;�rong voór7Jd,<trt0 ;�c atrekt of ::18t starts rone 1 onmidr"'.elli jk 
gevol ri:d C.our 5n 1nat•;:r zwe"uen ,'let c1e schoolslag. De kleding 
bestaht uit: l_;,:md ·o:"' ::.'lan,,l� ov,:,rhë.1.:-1d, •nderbroek, J,.ange bo--
venbroek en sokken. 

Te water g:,,a.n van de bassj nrand met rechtstandige s: ,rong 
voorwai:l.rts gestrekt 03: ':1et de startsprong, onmiddellijk gevol6d 
door 1 50 mete:r zwe!ll:18n, waarvan de e8rste 1 00 meter met de 
schoolslag� de voL;enc:e 25 met•�r met dr:; enkelvoudige rugslag, 
met de hand":':n O'.) è.e heu :(rn en èie l,l.;itste 25 meter niet de en
kelvoudige rugnidg MHt �e armen gekruist over d� borst� 

':'e water ,,:,�,.n va.n d,=:: bas�ünr;.:md mAt rE-:chtstar:diee s1)rong 
voorW8.drts i:,n V':::rvolc-=;n:=; 1 min1 :u·::; ,,at•·;rtra;) ,en; wa�rvan de 
laatste 25 second�n met de hand�n boven watGr. 
2. Te watsr ga;;.n V,i::. d� b8.s;-::;�:_nrand !'!li•-:t si;artsl.Jror?[j

> r;evole-d
door 1 '10 rnet,.,r r-:wemnen, VJd.r.1rv;:;.n de 1--, 1-,rste. 50 meter Het de
schoolsl�G, de volgAndo 50 nct�r nst een vrije ·slag en de

· 1aatst,::: 50 rnat,-,r rr1:::t dG f,nki::l,;-oudi l�s rugslag mEJt de handen
o·;) de heu·Jen.-

r,roe>;n .�i -� .,r .. E.� 5 minut�m: groep 1� 6 minuten. 
'.ie water gaan vcm de bass::J. nr8.nd met s,_,rong nuar keuze 

van de de-::-:ln-'ln8r I onrnidcJ.,:3lli jk r:1:,vol,;d door 1 5 meter onder 
wa. tdr zwern:nfH1. 

G-P-lde-cd te •,::at,:::r gc.l.é.:.n va.n d-s 1 r1Ft1->.:r-:1lank mi::.t hurkval, 
gevolgd door 15 rn.i�t•.or Z'"18r·Pen, daa.rna duil::i-,n 1,m ef_,n pop, die 
zich ongE-ve :·r 3 ·.iet ar or.der df3 tippervla.kte· van h6t v-1c1.ter be
vindt, ophalsn �n d�ze over een afstand van 10 m0ter in de 
koJtP:'6i3p vervo,-;ren. DJ !dt>dinc b8si;aat uit� h�md of flanel, 
overhemd, onder;;roek, lang1=; bov;-:nbro8k er: sokLen. 
PBOI:F =x. = Z=,e=l=f = V

::: 
•'::=r = d=�== d=i=i:;=i=n=g. 

Keuz13 door de exc:i.;,:Hncomraif,sie uit de t\',e� volgünde onder-
dele91. • 

1. :Boksen.
Fi:it ui tvosren van aanvals- ën vsrdedtgi ng� büt:1e�ingen te

eenovc..r e,_;;n door d8 examencommiBE-:ie ac.i,n tH wij,en teg1:;nstan
der en h,:;t ten g•JnO'.-i.-_�en van de E:XE-.tnl'oncommissie bokf,?n van 2 
rondo:,n, tell�Fms vun 2 minuten (met 1 minuut pauze�, tew"n 
een door hc1..;.r é.t�n t-s •:<d;jzen tcger ,Rtc:i.nder. v�a,:crbij in het bij
zonéhr g�,let zu.l •. 1ordGn 01, de wijze van ui tvo.:,r"m der verde
digingsbe�0ging0n. 
2_. JiLj_i t��-- , . _ ITst ziel� vsrdedigen t�gsn vsrschil�Gnde, in de practiJk 
voorko�1ir,n,l:,; � vor.:tJ.en v,-.n a,mvall8n, b.v. scho_-,JHm, slaan, 
stoten, )a'.�b,,n, zon•,dG n·Js--, stol�, revolver- en pistoolaan
vall,,n, 'c n t•,t tou.:é:i.SG,m van •Jnigs 3"l'8l.1en, welke hot opbren
gen ten do"'�l l:t-;b'.Jen. 
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C :BI�îLAG:S II 

De commissie, krachtenB artik8l 1, eerste lid, van d·e 

3eschik:üng ?oli tieVatirdigheidsdiploma 1919 door de 

Ministers van Justitie en van 3innenlandse Zciken be-

noemd, heeft op ........... , .....• 19 •.• geëxamineerd

• • • • • • o • o • • • • • • o • u - .. • •  .. • • • • •  .. •••••••·••1) 

geboren ····••i: .. ••"······ ...... 19 ... t� ................. . 

-�········· ........... , ......................... 2) 

te ....................• 3) 

en op grond van de ui tslai� hem kracl1tens de artikelen 

4 en 5 van de g-enoemd8 beschikking het POLIT:-EVAJ..R:1:iIG

u::;JDS::JIPLOHA uitgereikt. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
• •.••....•• 1 9 ... 

Namens de 3:xc:Lruenoommi s sie, 

Voorzitter 

Secretaris 

Gelet ·op artikel 5, tweede lid, van de I.5eschik�.:ing 

Poli tievc1.ardigL➔idsdi:ploma 191"Q verklad.rt de comnissie,
dat houder dezes Àeeft voldaan àan ·de eisen, genoemd 

onder proef IX 2 (zwommen). 

• • • • • • • • • • .. • • • • .i • ' 
• ••.••••••• 1 9 ...

1 ) ( nrt;:..m) 

2) ( rang)

3)(stand:plaá.ts)

Namens de �xamencommissie
1

Voorzitter 

Secretaris 
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I n h o u d 

RAPPORT 
_ .. _____ .. __ 

Inli:,iding 
rraealabele advi8zen 
Toslicht�n� o� de bijlagen: 

A, bijla�an I qn II 
A, bijlage III 

C 

C, bijlage I 

Ov•:;rige b,.::kwaa:µ1heidEi•aisen 
BI,TL,�G�N 

À. ll�SLTTIT ::.-'OLI:iT.:::EYJi.��;;rs 19�0 
EIJLli.G:S I (:'.'rogramm.a voor hbt examen

b12n 
1 

1 

2 

"4 

7 
9 
9 • 

10 

îO 

11 

12 

12 

tc;r v8:rkri jt;inc Vè:Ln LE:,t poli ti6-· 
diploffid A) 17 

BIJL;,._G1
� II (:?rogramna voor hi:::t examen 

ter vPrkri ,j,<.;1n:z Vd.n L,st poli tie-
di:1lorna 3) 22 

:BLTLJi.G�� III (:)rogramma voor bat examen 
ter v·-.rl�ri :L;ine.; van ri,:;t ,�,3tuig
scLrt·"t we,:Çern; tenr;.is van vreemde 
talbh) 25 

B. :;Jr. sc r.rn:-'-PTG T'OLI':::'I'ZXA�TFS 19f0
7:Ic:L.t"GB I(l1oli ti6di�,loma A)
BIJLAG� II C'oli tü,di}Jlomèi. A voorzien

van de aant�kening) 
31.TLAG:2 III U)oli tié:Jdiploma. :B)

c .:s:::scT�r
,,.

-n
T
G. :::10:::.,I'.:.Ir:vii.Ji.E�::IGE: '.Dsnr::r.oHA 

26 

32 

33 
34 

19�0 35 
:'.lI JL;�GE I (-r:>rocramma voor LHt examen 

tf;;r v1:,rLriji.tinr; van h�t poli tie
vac.:1,rdieL,dfü,di�1loméi voor de · 
lichamelijk8 oef8nin1) 37 

BI.JLAG:S IT(�oli tiE;:vac:1.rdigheidsdi:,loma) 4-1 
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Ae.n: pl V• H• BVD 
Van: B•KO 

t. fr.

?Taar aanleiding ven het mij toP.gezonden uittreksel ven de ver
gadering van de Procureurs-Generaal roet de f'irecteur-Generae.l
van Politie en U van 7 ebruari 1952 moge ik het volgen.de onder
Uw aandacht brengen: 

Voor het leger politiepersoneel besteat een tweetal diploma's,
nl• het pol1t1ed1ploma en het politiediploma met aantekening (lof)

Practisch iedere politieman beneden de re.ng van 1nspeetenr is 
in het bezit van het politiediploma• De aantekening op dit diploma\ 
wordt verkregen door het behalen van een gemiddeld cijfer 8� 
het politiediploma-examen• Bov�ndien moet in plaats van een proces
verbaal van een overtreding een proces-verbaal van een misdrijf 
gemaakt kunnen worden•

re aantekening is noodzakelijk om de rang ve.n brigadier te 
kunnen behalen• 

Het B.v.r•-diplome nu is gelijkgesteld met de anntekening op
het gewone politiediploma- t1t is geschied om het personeel van de 
inliehtingendiensten van de gemeentepolitie geen promotie
belernmeri ngen in de weg te leggen. 

Immers normaal moet hij 0.m brigadier te l!.-unnen worden de aanteke
ning behalen• Dat kost hem veel tijd, die hij Daast het inlichtin
gexiwerk -dat hem vaak een meer dan volledige dagtaak verschaf't
bijna niet kan vinden• Bovendien kan bij het enthousiasme ma.ar slecht
opbrengen, omdat de studiestof volkomen buiten zijn ptractisch werk 
ligt• 

l'u ontvangt hij een opleiding in zijn vak en het behalen van een 
diploma in dat vak kan hem normaru promotie doen maken• 

Het •V•t•-diploma is 1n de  praktijk gelijkgeatelà met de aanteke
ning op het politiei!1plom en dus niet met het politiedinloma met 
aan.tekening. r·1t misverstand is ontstaan door de tekst van het 'B• V•D•
diploma, waa�op o•m• de zinsnede voorkomt: �welke eisen gelijkwaardig 
zijn te achten een die gesteld voor het politiec:liploma met lof• ,. 

Overigens is het B· v.r.-examen veel zwaarder den door de verschil
lende Procureurs-Generaal ordt gemeend• ne B-V•D•-cursus strekt zich
niet uit over een half jaar, maar over een heel jaar, dezelfde tijd 
waarin het politiediploma met aantekening behaald kan worden•

Eet is duidelijk, dat de waarde var. het B.v.r--diploma, waarvoor 
een geheel jaar intensie� gestudeerd moet worden, verre uitga.et boven 
een rum.tekening die verkregen wordt door in plaats van gemiddeld fi' �ee,_ 

gemièdelö 8 te behalen en een iets ingewikkelder proces-verbaal te 
maken• 

22-2-1952



Aan: K.A. 

Van: R°KO 

VERTR01Jl,':E1 IJK 

In de hierbijgaande opgave is thans tevens vervat een nader· 
antwoord op de vragen gesteld in het schrijven van de Minis
ter van Binnenlandse Zaken betr. k-wartaalverslagen nr-3456, 
afd Kabinet da. 15-3-1951 (AC� nr,1055??), welke vragen 
voo r een deel beantwoord werden in mijn schrijven van 
2-4-1951 nr-1055??. 

14-12-1951 
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Gemeente Sterkte Percent:'8ke 

21• Delfzijl 1 1 X 10.✓ 

22· Den Helder 2 2 X 100 (1 gedipl•) 

23• Deventer 3 3x75. / (1 gedipl•) 

24. Doe tinchem 2 2x10,;:/ ( 1 gedipl•) 

25. Dordrecht 2 1 X 
;

0 ,✓ 
1 X 5 

26• Ede 2 1 x\100 (gedipl•) 
(gedipl•) 

• 
lx 20 

o ✓ (2 gedipl•) 27. Emmen 2 2 X 

28· Enschede 6 6 (3 gedipl•) 

29• Geldrop 2 

30• Geleen 1 1 X\5 ✓ . �

31· Goes 1 1 x/5 1/

32• Gorinchem 2 2 X \20 ✓ (1 gedipl•) 

33• 's-Gravenhage ® 21 X ,[l"00 { 13 gedipl• ) 

34. Gron ingen 6. 6 X 1100 • ( 3 gedipl• ) 
1 

35. Haarlem 12� 11 X \100 ( 7 gedipl•) 

• 
1 X 4_§°) 
- r

35. Harderwijk 1 /''r 

/ 
(gedipl•_) I 

37. Haren 2 1 20)�
1 X 15 

·{
38· Harl ingen 1 t-\ 1 :x(yo 

,_,, .,� 39. Heemstede 2 l�O

V
'"" 1 3� -�(gedipl•)

40• Heerenveen 1 1 X 0
I 

41• Heerlen 5 2 X �0 (1 gedipl•) 
3 X 10 (1 gedipl•) 

42• Hellendoorn 1 1 X 50 

43. Hengelo 2 
� 

2 X 100 (2 gedipl•) 
1 

44. 's Hertogenbosch 5 1, X 40
)) 

(gedipl•)
) - 1 X 25 (gedipl•) 

1 X 20 (gedipl•) 
tJ..xN. 
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Opgave sterJct.
:1��

n
:

el van de . .'VJl!Sxl;,l�Jende __ .,,.� .�gemeente-I•. • 'l' f.!11��-C:r;:.:;iloÁ:Ji.k""" ___,,_.._,.,, 
d i;it ..à.oo..�w.o�.t e.uicll t •

Gemeente Sterkte

--

l• Alkmaar 4 3 X 100 ---===== 
'- 1 leiding .... ,

2• Almelo 2 1 X 100
1 X 50 

3• Alphen aan de Rijn 1
" 

1 X Ç)

4• Amersfoort

5. Amster.d§Ill

6• Apeldoorn

7. Arnhem

8• Assen

g. Baarn

10· Bergen op Zoom

11 • Beverwijk

12• Bloemendaal

13• Bolsward

14• Boxtel

15• Brunssum

16• Bussum
--

17• Coevorden

18• Culemborg

19• De Bilt

20• Delft

4 
J J/ J � , 

3 X 100

1� ,_ f
1 X qO

r::::) 
J, Y. , 18 X 100� 4 $5,V l X sa---. 

2

7

1

1

3 

1

1

1

1

1

1

2

1

3 

I � -i- I 

, 
1 1 x 100

/ 1 X 60
1 

-

{ 
1rtr-O 'j 7 X �,. 

'? 

1 X 50

1 X 50

?

1 X 20

1 X 25

1 X 100 -
·,

2 X 20

?

1 X 90 
2 X 3 0

( 2 gedipl• ) 
3( 1 le iding)

( 2 gedipl• )

( 11 gedipl• )

(gedipl•) 
'2.(gedipl•) 

( 3 gedipl• )

(gedipl•)

(gedipl•}

(gedipl•)
(g_edipl•)
(gedipl•)

(gedipl•)

(gedipl•)

(gedipl•}

(gedipl•}

( 2 gedipl• )

( ged ipl• )

(gedipl•) 
( 1 �edipl• )

•
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,.,.. 
Gemeente Sterkte Percenta5e

45. Hilversum -([) .,1 X 75·
'\ 1 X 50 

1
1 X 40 / (gedipl•)

�-
46• Hoensbroek 3 �1 X �() 

1 X 25 (gedipl•)
1 X 20

47. Hoogeveen 1 1 X 50

48. Hoogezand 1 1 X 5
·,

49. Hoorn 1 1 X 15

50° Huizen 1

51• Jutph aas 1 1 X 5

52• Kampen 2 ?

53. Katwijk 2 2 X 5

54. Kerkr ade 3
'/..� .. 

· l X 90✓ (gedipl•)

/�
1 X 5� (gedipl•)

I ,iJ i 1 X 2 1/ (gedipl•)

� � 
55. Koog a 0 d-Zaan 1 i 1 X 10 (gedipl•)

r
r� 55. Krommeni e 2 2 X 7 

57. Laren 1 ? ( gedipl• )

59. Leerdam 1 1 X 15 ( gedipl• )

• 59. Leeuwarden (i) 1 X 75 (gedipl• )

60° Leiden 2 2 X 100

61· Maartensdijk 3 3 X 10

62· Maassluis 1 1 X 5

63• Maastricht ':9 lx4p)1 (gedipl•)
1 X 20 ( gedipl• )
l x 0 •' 

64• Meppel 1 1 X 25

65• Middelburg 2 2 X 5

66· Monster 1 1 X 10

67• Naaldwijk 1 '{ 

68° Naarden 2 2 X 25 'k ( 2 gedipl• )
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Gemeente Sterkte Percentage 

59. Nieuwer-Amstel 3 3 X 10 

70• Nijmegen 2 2 X 100 

71. Noordwijk 2 2 X 20� (1 gedipl•) 

72° Oldenzaal 1 ? 

73• Onstwedde 1 1 X 15 

74. Oosterhout 1 1 X 10 (gedipl•) 

75. Opsterland 2 2 X 50 

75. Oss 1 1 X 20 ( gedipl• ) 

• 77. Renkum � 2 X 100 ( 2 gedipl• ) 

78° Rheden 4 1 X 35) 
1 X 25 

.,,,, :! X 10 

79. Ridderkerk 1 1 X 80 

80- Rijswijk 1 1 X 75 

81· Roermond 1 1 X 5 {gedipl•) 

82· Roozendaal 2 1 X 60 ( gedipl•) 
1 X 5 {gedipl•) 

83· Rotterdam 15-...A 15 X 100 (8 gedipl•) 

84• Schiedam 5 3 X 90 (3 gedipl• ) 

• 1 X 30 ( gedipl� ) 
1 leiding 

85° Sittard 2 1 X 25 (gedipl•) 
1 X 15 

86· Sliedr echt 1 1 X 15 

87- Smallingerland 1 1 X 50 

88° Sne ek 2 1 X 35 (gedipl•) 
1 als plaatsverv• 

89• Soest 3 2 X 5 � ( 2 gedipih• ) 
1 X 2 

go. Tegelen 2 ? 

91• Terneuzen 1 1 X 10 

92• Tiel 1 1 X 30 
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' ' 

Gemeente Sterkte Percentage 

93. Tilburg 3 3 X 100 )1 gedipl•) 

94. Ujrecht rv 9 X 100 (5 gedipl•) 

95. Veendam 1 1 X 50 (gedipl•) 

96· Veenendaal l 1 X 45 

97. Velsen g 6 X 90 (4 gedipl•) 

99. Venlo 2 1 X 15 ( gedipl• ) 
1 X 70 ( gedipl•) 

99. Vlaardingen 2 1 X 100 (gedipl•) 
? (gedipl•) 

100• Vlagtwedde 2 1 X 15 (gedipl•) 
1 X 25 (gedipl•) 

101· Vlissingen -1x 9� (gedipl•) 
-2 X 20
_.-2 X 10
__J. X 15

102• Voorbur,s 1 1 X 100 

103· Vught 1 1 X 30 (gedipl•) 

104• Waalwijk 1 1 X 5 

105• Wageningen 1 

{
1 X 40 

106• Weert 1 1 X 0 

• 107• Winschoten
/1-:t 

2 1 X 70 
1 X 10 

108• Winterswijk 1 ?

109· Woerden l ?

110· Wormerveer 1 1 X 100 (gedipl•) 

111• Zaandam 6 2 X 10
) - 1 X 80 ( gedipl• ) 

/! 

2 X 50 ( 2 gedipl•) 
) 

\) �

1 X 20

112· Zaandijk 5 2 ?

113• Zandvoort < ,_ 4 1 X 6QV 
1 X 50\ ( gedipl• ) 
1 X 30 (gedipl•) 

114• Zeist 1 1 X 80 ( gedipl• ) 



' . 
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• 

• 

Gemeente 

115• Zierikzee 

116• Zuilen 

117• Zutphen 

118• Zwijndrecht 

119• Zwolle .. 

Totaal aàntal gemeenten 
119 

- 6 ...

Sterkte 

2 

1 

2 

2 

2 

Totale sterkte 
307 

VERTROlJl lEl TJK 

Percentage 

1 X 1 
lx½ 

1 X 60 
---

2 X 25 

1 X 50 
1 X 25 

2 X 75 /'- ·· 
�) 

(gedipl•) 

( 2 gedipl• ) 

(1 gedipl•) 

Totaal aai.tal gedipl• 
145 

Van 8 gemeenten werd nog geen opgave ontvangen. Totale sterkte hiervan

_ ��dt geschat op 15 nan, ·waaryan�ediplomeerd zijn•
·�n ►werden volg'ê'hs onze gegevens gediplomee�d, maar dezen worden in

äe ontvangen I•D--opgaven in het gehee l niet genoemd•

Totaal aantal gemeenten 
127 Totale sterkte 

322 

Totaal aantal gedipl• 
160 / 
___,, 



. -.�,-�:_. BESLUI'r BEVOR:J�RTi\JGSEIS�j:J EN �X ... c:,lJiE}!"S JiUJ1(8- :SlJ GE1ilEEliJTEPOLITIE? 

;

( 

I 

BENEDEN :J3 RAl'JG::EN VAN .ADSPE'J:.:ï.-JT-OF?ICIER EN SURNUJVI3RHR 1952. 

Wij ? JULL'UJA ? bij de gratie Gods ? Koningin der Nederlanden ?Prinses van Oranje-Nassau ? enz. ? enz. ? enz. 
Op de voordracht van Onze Liinisters van Justitie en van

Bin.1enlandse Zaken van · 
? 

:ce Raad van State gehoord (advi�s van
no. )' 

Gelet op artikel 4 ? eerste lid ? aanhef en.onder f van het 
Politiebesluit 1945 en op artikel 7 ? derde lid ? van het Politie
ambt�narenreglement; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers
van 9 

Hebben goedgevonden en verstaan; 

Artikel 1. 
1. Om bevorderd te kun;·1en woràsn tot wachtmeester der Rijks-. 

poli tie of tot age�1t van geme2ntspoli tie ? moet de adspirant der
Rijkspolitie of de adspirant van gemeimtepolitie in het bezit 
zijn van het politiediploma ;:,. en tevens van het politievaardig
he idsdiploma. 

2. Om. bevorderd te kunnen wo:;:'den tot wachtmePster der Rijks
politie 1 e klasse of tot hoofdage.flt van gemeentepolitie ? moet 
de wachtme- ste1"' der Rijkspolitie of de agent van gemeentepoli
tie ten minste 6 dienstjaren· bij het Korps Rijkspolitie en/of 
da gemeentepolitie h-3bben en tE-vens in het bezit zijn van het 
politiediploma A, voorzien van de aantekening 11bekwaam voor be
vordering tot wachtmeester d-;;r Rijkspolitie 1 e klasse af tot 
hoofdagent van gemeente poli tie ;r. 

De wachtme� stdr d6r Rijkspolitie en de agent van gemeentepoli
tie, die ten minste 20 dienstja1'E.n bij .het Korps Rijkspolitie 
en/of de gemeentE-poJ.i t.ie hsb1)-�n 1 kunnen tot wachtmeester der 
Rijkspolitie 1 a klasse ? ond0rsche id enl:i.jk hoofdagent van gemeen
tepolitie word,3n bêvorde rd ? indiEn zij voor 10 Mei 1940 als 
marechaussee ? ::'ijksveJ..dwachte.r ? agentt· van gemeentepolitie of 
gGmëenteveldwachter in die.nst waren. 

3. Om bèvordsrd t;:l kunn.en wordGn tot opperwacht.m€1:.' ster der 
Rijkspolitie o::' tot brigádi,3r van gem,è8Dtdpolitia maat d8 wacht
me-, st"=:r d'6r Rijkspoli ti:s î z klasse of dG hoofdagE-nt van_ gemeente- .
poli ti<a t0n minste 10 di,,rnstjar,:n bij het Korps Rijkspoli t_ic 
en/of dG g,�m-2 :nt-.,poli tL; h.:;bb.sn Gn tc.vu1s in het bezit zijn van 
het politiedipJ.ona B, 

4. Om _be".."orde.:"'d e kunnen word-sn tot adjudant der Rijkspolitie
of tot adjudant va.n gemeentepolitie mo·e·t de opperwachtmsester 
der :RijkspoJ_itiB of de brigadier van gem:es.ntepoli tie ten minste 
14ftianstjaran bj.j het Korps Rijkspolitie en/of de gemeentepoli
tiEf hebber: r::n ,,Gvens in het bezit zijn van het politiediploma B. 

// 5. Voor ·:v2: t het ·persone,:l van het Korp·s Rijkspolitt'e ··.9abgaát 
y kan Onze, i':lin.i..st<H' van Justj_tis ? en voor wat het personee 1 der 

g,3mee.ntepoli ti,:! é.1angaat, J<att Onze Minister van Binnenlandse 

j 
Zakan in g,�'° �.F bijzo11d0.t'a gêvallan van het bepaalde bij de voor
gaande !e_den <:1fw::.jking to-:::�_-�aan, 

.;rtikel 2, 
Jüs diGnstjarsn l;)ij het Korps Rijkspolitie of de gemeente

politis ? b,sdoald in artik:31 1 
7 

g,3ldt de tijd, doorgsbracht in

dianst bij� 
- a. -



• 
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a. de Koninklijk6 Mar8chaussee, ziJnde het militaire onderdeel,
bedoeld in het Koninklijk Bfsluit van 31 December 1830,
staatsblad no.102, echter allsen voor zovEr het b•ê'treft de.ge
nen, die op 1 O Mei 1940 tot dit wapen behoorden en die sedert
d�en zonder ond,3rbreking, �aarbij in dien�t zijn gebleven, met
dien verstande, dat de tiJd nae Februari 1950 doorgebracht
in diEnst bij dit wapen ni8t m;: -=r als diensttijd geldt; .

b. de marechaussee (gendarmerie), zijnde het politiekorps inge
steld bij de 11verord8ning Organisatie Poli tie a (Verordeni.ngen
blad voor het bezette Ned2rlandse gebied 1942

1 
no.147), als

mede het politiekorps, dat als voortzetting van de Koninklij
ke Ma�echauss�e hier te lande politiediensten verrichtte van 
15 Mei 1940 tot 1 Maart 1943; 

c. de bezoldigde Rijksvèldwacht, zijnde het politiekorps, inge
steld bij Koninklijk Besluit van 11 November 1856, s.114; 

d. de Staatspoli tie of de Sta�tsr,?ch?rche, zijnde de politiekorp
sen ingesteld bij de ;'Verordening Organisatie Poli tie a (Ver
ordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied 1942,
no.147);

e. de gemeentepolitie, zijnd=: de gemeentelijke politiekorpsen,
berustende op de gemeentewet, onderscheidenlijk op het Poli
tiebesluit 1945;

f. het Korps Ri�kspolitie, berustende op het Politi9besluit 1945,
en voorts de tijd doorgebracht als

g. b€zoldigd gemeenteveldwachter, krachtens e2n aanstelling be
rustende op de gemeentewet;

h. Rijksrechercheur, bezoldigd overe.:.: nkomstig het Bezoldigings
besluit Burgerlijke �ijksambt?naren 1934, sedertdien gewij
zigd, dan wel voigens h2.t Bezoldigingsbesluit Burg.grlijke
Rijksambtenaren 1948, zoals dit sedertdiAn is gewijzigdî

i. lid van de parketwacht, voor zov'._. r hij .:1adien deel is gaan
�uitmaken van het Korps Rijkspolitie.

(j;'f.i;,:'7
Artike 1 3. 

1/ 1. Het examen voor het politiediploma A en dat voor het poli
tiediploma A, �et de aantekening, bedoeld i.:1 artikel 1, lid 2, 
omvat de vakken, vermeld in h�t als bijlage I bij dit besluit 
gevoegde programma. · 
· 2, Het examen voor het politi,3diploma B omvat de vakken, ver
meld in het als bijlage II bij dit besluit gevoegde programma. 

1 · Artikel 4.
Onze Ministers van Justi ti,s èn va;1 Binnenlandse Zaken geven 

bij gemeenschappelijke beschikking nadere voorschriften met be
trekking tot de L1 het voorgaande artikel bedC€lde examens, wel
ke worden afgenomen door com,nissies, benoemd door Onze voornoem
de Ministers. 

Artikel 5. 
1. De leden der examencommissies voor de politi8diploma's A

en B genie ten e€n doo.r 0�1.�e Ministi:-rs _v�n. Justitia ei:i van. BinnE:11.landse Zaken met medewerKing van Onze Ihnister van Financi�n biJ 
gemeenschappelijke beschikking vast ts stellen vergoedL1g. · 2. Onze Minist�-.rs van Justitie en van Bin21enlandse Zaken kun
nen jaarlijks een bedrag voor het examengeld vaststellen •. D:
politieambtenaar,,deelnemsnde aan het exa�en voor het politie
diploma A, het politiediploma E of een der in artikel t> 

- bedoelde -
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bsdoelde examens voor talenkenais, ontvangt van Rijkswege een 
reisorder voor de reis van e:i naar zijn standplaats. 

3. De examens wordsn afgenomen op d'3 door Onze Ministers van
Justitie en van Binnenlandse Zaken aan te wijzen plaatsen. 

4. De kost8n der examens voor de politiediploma's A en B
komen ten laste van de Ho::ifdstukken Dl en '! der Rijksbegroting 
in een verdeling naar 6V&br-:;digheid van het aantal deelnemers, 
onderscheidenlijk van het Korps ��ijkspoli tie en van de gemeente
politia, en voor wat betreft dselnemers, niet behorAnd tot het 
Korps Rijkspolitie of de gem,3 ?.ntepoli tiB, naar evenredigheid 
van de toegE stans maximum st2rkte. van dit Korps en van de ge
meE ntepolitie. De verdeling der baten gesGhiedt op dezslfde 
voet. Het comptabel beheer b�rust bij Onze Minister van Uustitie. 

5, Het in de leden 1, 2, 3 en 4 bepaalde geldt eveneens ten 
aanzien van de examencommissies ,sn het exame 0

1 voor het ingevolge 
artikel 1, lid 1, ver,sists politiöVaardighsidsdiploma. 

Artik•:l 6 • 

1. De politieambtenaar die daartoe de wens te kennen geeft
wordt, eenmaal per kalenderjaa.i.", in de gelegenheid gesteld exa
men af te leggen ü1 een of ms-::-r vreemde talen, tegen vergo<2ding 
deF kosten. Dit examen wordt afg,momen overeenkomstig het als 
bijlag3 III bij dit besluit gevoegde programma. De commissies 
tot het afnemen dezar Examsns worden benoemd door Onze Ministers 
van Justitie Gn van Binnenlandse Zaken. Artikel 5, lid 1 ,  is 
toepass8lijk. 

2. Onze voornoemde Ministers geven bij gemeenschappelijke bB
schikking nadere voorschrift-3n. met betrekking tot de in het 
eerste lid bedoelde examens en zoveel mogelijk overeenkomstig 
de regelen, gestald op grond va� het bij artikel 4 bepaalde. 

3. Slaagt de politieambtenaar bij het ..sxamen in een vreemde
taal, dan wordt hem daarvan e 0,:n gEtuigschrift ·afgEgeven. 

4. Onze voorno,:;mde Ministers bepa--1,·m, welke talen als vre·omde
tal,-.,n 7 in d.s zin van h0t e·.,rst.:, ;;;n derde lid worden. aangemerkt. 

Artik2l 7.

1. Met het 2_olitied-iP_loma A, bedoeld in artikel 1, eerste lid,
worden gelijkgestGld� 
r. a. h•3t politi.:;dmploma de:r Centrale van PolitiGorganisatiGs,

beb:a--a:tct v ·o0r î Januàri_-__1_2_:2J 1 
b. het politiediploma van de voormalige Algemene Bond van

Politiepersoneal in Nede_rland, van de voormalige Alge
mene NBderlandse Poli tiebo11d 

7 
van de Bond van Christe

lijke PolitieambtenareJ :L1 Nederland en/of van de
Stichting voor de Politievakopleiding van de Nederlandse
Rooms-Katholieke Po1 itiebond Sint Uich9�1, behaald Y.2.Q.r
1 Maart 1943;

II• het, (voor zover het hctrEft punt d door de Inspecteur van 
het Politieonderwijs g,.;visesrde), bewijs van het met gun
stig gevolg deelnemen aan het exa�en na afloop va�s 
a. de cursus voor rijksveldwachter aan de Rijkspolitie
- school te Amsterdam voor 10_ JVIei_.12jQ;
b. de ê6rste zesmaandse opleidingscursus voor mare.chaussee

aan het depot der Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn
voor 10 Ivl-s i 1940;

- C • -
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c. 0�n _g,,w_r:csteli�k•s csnt1:ak cursus van het, Korps Rijkspo
li tië te Groning�.,n 

7 
Bilthoven of Berg en :8al voor wachtr 

mss ster der iiijkspolitie 1� klasse na 5 Msi 1945 on 
voor 1 Januari 1948; 

Q.• a� eerste opleidingscursus aan dG opL:oidingsschool der 
Rijkspolitis te NistslrodE na 1 Januari 1952 en voor 
1 Januari 195J; - --

III, het voor 1 Maart 1943 bshaald-3 bewijs van hat m,3t gunstig 
gevolg d,3sln-zmen aan h1�t examGn (-:;v.:mtu0.el aan dat na af
loop van de cursus) voor agent van geme.3ntepolitie te g 
a • .Amsterdam; 
'.§. 1 s-Grave nhage j
g. Rotterdam;
g_. Utrecht1
.§.• Groningen; 

Dl, het na 5 Mei 1945 en voor 1 Januari 1953 behaalde, door de 
Inspecteur van het Politieonderwijs geviseerde, diploma 
voor agent van gemeentepolitie te; 
.à• Amsterdam, (diploma A); 
�- 's-Gravenhage (diploma A); 
�• Rotterdam (diploma A)j 
Q.• Haarlem; 
!?_• Groningen. 

2. Met het p_olitiediplo,ma A voorzien van de aantekening, be-
doeld in artikel 1, tweede lid, worden gelijkgesteld� 
r. de in het e8rste lid geno�mde diploma's en bewijzen, voor

zover beh�ald met gemiddeld een rµim voldoende cijfer vcor
alle vakken, mits voor het p_roces-verOaal wegens misdTijf
en de overige schriftelijk ge�xamineerde vakken geen lager

, cijfer dan vol.doende is toegekend, en niet mGer dan een 
onvoldoende, doch nist lager dan onvoldoende, is/toege
kend; 

II. de in het eërste lid bedoelde diploma's of bewijzen, be
haaldL'.door hen, die op 1 Januari 194Z in dienst waren bij
het Korps Rijkspolitis of de gsmeentepolitie en sedert
dien in dienst bij het Korps Rijkspolitie en/of de gemeen
tepolitie zijn gebleven1 

'III. het bewijs van he,t na 15 I,1Iei 1940 en voor 15 Mei 1942 met.
gunstig gevolg afgslegde examen voor wachtmeester der 
marechauss.ee. 

3. Met het politiediploma B, bedoeld in artikel 1, derde lid,
worrB!en gelijkgesteld; 
r. §..· het politiediploma met de aan.tekening 11met lof11 van de

'---... Centr}}le van 'Politieorganisàties, behaald na 5 Mei 1945 
/. en voor 1 Januari 19-2.3.1 
b. het poli tie diploma me.t de aantekening 11met lof11 van de 

voormalige Algemene Bond van Politi-epersoneel in Neder
land, van de voormalige Algemene Nederlandse Politie-
bond, van de Bond van Christelijke Politieambtenaren 
in Nederland en/of van de Stichting voor de Politievak
opleiding van de Nederlandse Rooms-Katholieke Politie
bonç! Si-nt Michaël, behaald v66r 1 Maart 1943; 

rr. a. het bewijs van het voor 15 Mei 1940 met gunstig gevolg 
afgelegde examen voor wachtmeester der Ko-ninklijke 
Marechaussee; 

- b. -

/voor 1 Maart 1943 

f-1 
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b. het bewijs van het voor 12 Mei 1940 met gunstig gevolg

afgelegde examen voor brigadier der Rijksveldwacht;
III. s• het bewijs van het voor 1 Maart 1943 met gunstig g�volg

afgelegde examen voor brigadie.r van gsmee�tepolitie tB 
.Amstardam, '�iravenhage of Rotterdam; 

Q.• het voor 1 Máär 194 3 behaalde; 
....--- 1. 11g-3m.eentelijk diploma" der gemeente poli tie te ,� Amste_rdam; 

2. diploma B der gémeentepolitie te 1 s-Gravenhage; 
3 •

.. diploma voor majoor van gemeentepolitie te Rotterdam;
4 d�ploma met aan'teken�ng der gemeëntepol� t�e te Ut.recht; 
5. diploma met aantekaning der gemeentepolitie te Gro

ningen 1 
IV. het na 2 Mei 1242 Gn v6ór 1 Januari 1923 behaalde, door

de Inspectéur van het Politieonderwijs geviseerdeg
a. diploma B der g,3m,,,entepoli tie te Amsterdam;
�. diploma B der gems0ntepolitia te 's-Gravenhagej
Q• diploma voor brigadi·ar di:3r gemeentepolitie te

Ràtterdam; 
g. diploma met lof dër geme8ntepolitie ts Groningen;
f• diploma mët lof d,:ir geak3ntepolitie te Haarlem;

, 'h,;t door da L'1spectsur van het Politieonderwijs gsvi-
s2-e rd,3 b,:::wijs van hr; t me:, t gunstig-s uitslag afgG lsgd'3 
tentame!l na afloop van i:: .::n g0volgd.s cursus aan de kader
opl.:sidingsschool d2r. Rijkspoli ti-2 na 2 Iviei 1242 Gn Y.2.2!. 

1 1 Januari· 1223.• 

Artih,l S. 
Wië hGt poli tisdiploma A m::;t de aantek ming b-Jd<X''ld in ar

tikel 1, twe2de lid, of daarmede krachtEns artikel 7 gelijkge
steld diploma bezit, wordt geacht het politiediploma A te be
zitten. 

Wie het politiediploma B of daarmede krachtens artikel 7 
gelijkgesteld diploma bezit,, wordt geacht het politiedip;Lpma A 
met de aantekening, bedoeld in artikel 1 , twe<➔ de lid, te bezit
ten. 

Wie het bewijs van het met gu!lstig gevolg afgelegd examen 
voor� 
het diploma van adspirant- of ca�illidaat-L�spectPur van politie, 
ingesteld door de, Bond van hog-:::re politieambtenaren, of door de 
v.m. R.K. vereniging van hogsr politiepersonë�l, ond�rscheiden
lijk door de Centrale van Politieorganisaties of door de v.m.
Algemene Nederlandse politi:abond, of voorg
het·diploma van inspecteur van gsmeentepolitie en officier der
Rijkspolitie (gedeèlte A), bedoeld in artikel 10 van het Besluit
opleiding hogere politieambtënaren 1 

bezit, wordt geacht het politiediploma B te bezitten.
/ .l\rtike 1 9. 

Dit besluit kan worden aang13haald als Besluit b:avorderings
& is6n an 8xamens Rijks- an g.::m3:;nt2politie, bëni'>d•�n de rang-sn 
van adspirant-officbr .:::n sur:1umE:rair 1952. H3t tr:.:C:'dt i:1 wer
king op 1 Januari 1953. 

Onze Mülisters va'n JustitiG 6i1 van �irnenlandse Zaken zijn, 
roer voor zove,al hem betreft, belast ;net dis uitvoering van dit 
be sluit, hetwelk in d:3 Nedrarlandss Staatscourant zal worden ge

plaàtst i:m waarvan afschrift zal worden ge zonden aan de Raad 
van Stat-� en de Alg,sme.::ie :.:i.(skenkam6r. 
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BIJLAGE I 

J?ROGRAMMil voor· het examet1 ter verkrijging van h.et politie
diploma .A. 

I. SCEHU1'.L'.0LIJK GBD.r;BLT.8
:SJ:j de beoordeling van het schriftelijk we1·k wordt mede 

gel��=-op sr�--�e-s588rnëT�=;,ä_ri het së1ïr:[��L�11 .. -�.:R_h�t LJ.i t8rTijk 
van üei:;_ inge_:1:;ev-2rde werk. 

1. Nederlahdse taal
--- HeT'maken van. a. een Ol)Stel en

, b. een invuloefening of ee l1 dictee. 
To ca nd idaat moet blijk geve ri voldoende kennis der Neder

landse taa 1 te bezitten or;1. zijn get[achte n zonder storende 
taal- of stijlf ou.te n te kLrnne n wsergev8 n. 

2, Ra_ï.;_;2� 

I-ïet opmaken van ee::1 rappoTt (b.v. aanrijd_irig, verdrin
'kingsgeva 1 enz. ) • 

� ca ndidaat moet blLjk geven in staat te zijn aan zijn 
. chef op overzichtelijke en zakelLjke wijze de gegevens te rap

porteren, die deze noc1 ig heeft om zich een j LJ.ist beeld te 
vormen van·het feit, waarover gerapporteerd wordt, en om zo 
nodig een nader onderzoek te doen instellen of inlichtingen 
aan derden te verstrekken. Uit het rapport moet tevens blij
ken, dat de rapportau.r de maatregelen nam, die in de gegeven 
omsta nd igh2de n redr:} li.jkerw�jze van hem vorwacht machten worden. 

3, Proces-ver·ba_al __ we 6ê, ns _ ov.::::rtredi_ng 
Het op1;1aken van een proces�v::êrbaal wegc:.r1s overtreding 

ter zake van een feit, vall0r1de onder de: b.::ipalL1gen van het 
Wetboek van Strafrecht of van 20n dor ovorigc tot hot oxamon
program.ma behorc nde we tto n of van 00 n dor LÜ t di:., wo tt;:; n · 
voortgevloeide nadere voorschriften. De tekst van het artikel, 
op grond waarvan het proces-verbaal @oet worden opgemaakt, 
wordt in· de opgave opgenowen, terwi.jl de opsave tevens een aan
duiding bevat van de feitelijke gebeu.rtenis, ter zake waarvan 
het :proces-verbaal moet wor�en opgemaakt, 

4. Proce s-ve3:b_a3L v'Je�_m: _mü:dri.j!:
Het opmaken van een minder ingewikkeld proces-verbaal 

wegens een feit dat in het Wetboek varr Strafrecht of een der 
overige tot het examenprogramma behorende �etten of.van een 
der uit die wetten voortgevloeide nadere voorschriften als 
misdrLjf strafbaar is gesteld. Het ter zake betrekkelijke ar
tikel vrnrdt in de opgave opgenomen. Teve,1s wordt melding ge
maakt van de feitelijke eebeurte'.üs, te1° zake waarvan het 
proces-verbaal moet woTde n opgemaakt, en _wordt aangegeven of 
verondersteld moet worden, dat d8 verbalisant het feit zelf 
heeft vrnargenomen, dan wel dat er aangifte of klachtG is ge
daan, alsrnedo of hot horen van g0trügen of vordachte wordt 
verlangd" 

II. -
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II. MONlJELING G�D.I:S.GLT.ii;

. Bi.� �het examen _za�. worden f2elet __ op __ een goe� begrip van
�g_�clii; in de b�p�1.i13:��_n en aan parate k��-:1-s daarvan 
speciaal �oor de :pra�_!."ill.:..!.. _ 

In verband hiermede za 1 b1.jzo ndere waarde v1orde n -toege
ke nd aan vak 8 (Practisch politieoptreden). 

1. Staats inrichting__� n r·ecllterlLjke __ o:cg�Jis!!_i ie
1 

.ê.• 

Q, 
C • 

a, 

o. 

C • 

d" 

Enige algtàrne ne ke n;1is va rn 
de inrichting en de bevoegdheid van het bes-tul.U' van 
Rijk, provincie, gemeente, waterschap, veenschap en 
veenpolder; 
de grondrechten; 

1 

het tot stand komen van een wet eri van ee-n strafver-
orde nihg. 

Voldoende kennis van: · 
de inrichting der politie; 
de inrichting en de bevoegdheid van de rechterlijke 
macht; 
de wet van 22 j:pril 1855, Staatsblad no, 32·, tot re
geling en beperking van het recht van vereniging en 
vergadering; 
de Vreemdelingenwetten (de 1;:et van 13 1\ugustus 1849,· 
staatsblad no. 39, tot regeling der toelating en uit-
zetting van vreemdelingen, en de \let van 17 Juni 1918, 
Staatsblad no. 410, houdende nadere voorzieningen in 
de tegenwoordige buitengewone omstanC:.igheden betref
fende het toezicht 'op hier te lande vertoevende vreem
delingen.) 

2. Strafrecht
Voldoende kennis van de algemene bepalingen en van de 

m eest·voorkomende strafbare feiten van het 1i.'etboek van Straf
recht. 

3 • �rafvorderinr, 
Voldoende ke,1nis van: 

!• de bevoegdheden en de plichten der politie, uit het 
Wetboek van Strafvordering voortvloeiende, alsmede van 
de loop van het burger-lijk strafproces en van de bepa-. 
linge n betreffe nc1e · d.G te nuivoerle gging van vonnissen 
en het .betekenen v13n gerechtelijke stukken, 

È.• de Wet van 31 .AugustlJ_s 1853, staatsblad no. 83, tot ver
zekering der uitvooring van sommige voorschriften van 
plaatse li.jkc ver orde tünge n. 

c� do voor de politie van belang aijnc1G bepalingen van de 
Wet op de economische delicten, 

4. t/m 7. Bij� ondere __ �::: _!!e n
Bnig begrip van de wet. Voldo�ndo kennis van die bepa

lingen der watten en voorschriften, wolkc in dit programma 
zijn o:pgcnom0n on waarm,:3cî.o de politie - in het bi.jzondor de 
surveillerende polii:;j_eambtenaar - te maken hooft. 

- 4.
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4., GROBP A: 

1, a. Wegenverkeersv1et; 
'5. Yïegenverkeersreglementi 

·2. Wet ALltovervoer I'0rsonèn;
3. Binne naa nvaringsregleme nt·;
4-. lYiotorri.jtuigenbelastingwet (stJ.mmiere kenni;);

5. GROEP B:

1� Jachtwet 19�3; 
2. a. Visseri.jwet, Staëtsblad 1931, no. 410;

�. Algemeen ·vis seri.jre gle ment voor de binne nwatere n
r staatsblad 1932

1 
no. 3î5; 

3 .,.. 

4. 

5. 
6. 

7. 

.2,. Reglement voor de paaiplaatsen van vis, Staats
blad '1932

1 no, 315; 
9-. Be schikking van de Minister vm r1 La ;:iclbou.w , Nijver-· 

heid en Handel van 24. Ju.,1i·1911, No,3807, hou.den
de voorschriften omtrent inbesla gge nomen vis; 

a. Vogelwet 1936;
b. Voge lbe21Lli t 1937; Vogelbeschikking 1937 (Vergun

ningen); Vogelbeschikking 1937(;::fodellen) en Be
schikking waarhj onbeschermde vogels zijn aangewezen ;

a, Trek..hondemvet, Staatsblad 1910, no. 203; 
'5. Trekhondenbesluit 1911; 
Mollén-, Bgels- en Kikvorsenwet; 
Wet van 9 r✓iei 1890, Staatsblad no, 81, houdende ver
bodsbepalingen tegen het dra-geL1 ·van wapenen; 
!• Vuurwapenwet 1919; 
È.• VLJ..t1rwape r ... :regle ment; 

6. GROEP C:

1. a. Arbeids\'1et 1919;
b. Arbeidsbesluit 1920 en wel Hoofdstuk I en dan nog

meer in het b�zonder de eerste zes artikelen van
dat Eoofdstu.lq

2.• Werkti.jde nbe sluit voo:;:a \"/iL1ke ls 1932; 
d � RustdagbeslLJ..it voor tra nspDTtarbe iders te land 1929; 

2; Winkelsluitingswet, Staatsblad 1930, no� 460; 
3. a. Ri.jti.jc1e n�,e t 1936;

"5. Rijti.jdenbesltJ.it;
4. Zondagswet;

7 • GROEP D: 

1. a,

�-
Boterwet; 
Koninklrjk Besluit van 28 0ctober 1909, Staatsblad 
no. 34-6, hoLJ.clende voorschriften ter uitvoering vari 
de"Boterwet, de artikelen 11 1bis eq 3; Besluit 
van de Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid van 29 Juli 1902, de paragrafen 1,2 en 3; 
Warenwet, Staatsblad 1935 no, 793; · 
lüge moe n Besluit (Y1ar·e nwet), Sta;:itsblad 1949 no, J306; 

c, Melkbc-slLJ..it, staatsblad 1929, no, ·43; 
ct, Broodbesluit, Staatsbli:id 1925, no, 4-78; 

2, a. 
�. 

e. ConsLJ..mptie-ijsbesluit, Staatsblad 1934, no, 240;
!, Koninklijk Jxn,lLJ..it van 26 Hoort 1921, StEJatsblE;id

no, 633, ter_ uitvo...;ring van a:rtilrnl 1 der wet (aan
wijzing v::L1 war-::n); 

- 3. · -
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3. a� Vleeskeurine,sWl'3t, Staetsblad 1919, no� 524;
�. Koninklijk Beslctit van 24 Mei 1922, Staatsblad· no,

379, tot uitvoaring van artikel 2, eerste lid, twee
de alinea, onder.§., van de VleeskeQTingswet, Staats-

4 .• 

C • 

a. 

�� 

É.• 

9-• 

�· 

blad 1919, no, 524; 
Koninklijk _Beslnit van 5 Jutli 1820, staatsblad no. 
285,. tot uitvoei�ing van de artike-len 18 en 25 van 
de Vleeskeurings�ett 8taatsblad 1919, no. 524; 
Veewet; 
Koninklijk Ee�luit van 25 }\pril .1922, Staatsblad no. 
220, ter uitv_oering van de artikelen 16 en 51 derVeewet; 
Koninkl�k Besluit van 23 FebrQari 192�, Staatsblad 

. no. 80,. ter LJ.itvoering van cî.e artikelen 18 en 54· 
cl.er Veewet; 
Koninkl�k Besluit van 23 Februari 1922, Staatsblad 
no. 81, ·eer LJ.itvoering van artikel 24 der Veewet; 
J3e schikking van de Minister V3 n · La ,1doo 1,1.w, Nijverheid 
en Handel van î4- JL1:rd 1922 (Ned,St.Crt.no,115), ge-
wijzigd bij beschikking van 19 JJecember 1922 (Ned,St. 
crt.no, 247), betreffende de waarschuwingsborden 
en kentekens; 

f• Bé schikking van de MinisteT van Landbouw Nijver he id 
en Handel van '14 Juni 1922 (ï_;ied.St.crtno. 1 15), be
treffende het model van muilkorven waarvan honden 
moeten zi.jn voorzien; 

5. a. IJkwet, Staatsblad 1937, no. 627;
'6'. Reglement op de maten, gev,ichten, meet- en weeg

werkttiigen 1939; 

6. 

7. 

c. :Be.schikking van 24 Dece,nber -1946, (i.ifed.St.crt.no.
255), ho uc1.e ndo voorschriften betreffende de aan
duiding, waarvan voorzien moeten zijn de maten, ge-

wichten, meet- en weegwerktuigen, bedoeld in arti
kel 6, zeve'.1de lid, van de IJkwet, Staatsblad 1937,

a � 
�-
�-

d • 

D, 

o. 

no, 627;
Drankwet, Sta2tsblad 193 1, no. 476;
Drankbesluit 1932;
Koninkl�k B3sluit van 27 April 1933, Staatsblad no,·
235, tot Qitvooring van Jrtikel 56, lid 2,dor Drank
wet, JteGtsblcd 193î no.476 (z,g. D2nsbosluit);
Beschikkihg van de Minister van Arbaid, Handel en
Nijvcn'haid, von _14 l'lîacrt 1932, (Hoc1. St.crt. no. 5 1  ),
in zcko de aJ�duiding Vclrgunning of verlof;
Lotori.jw,�t·;
Koninklijk Besluit vo n 2î 80:ptcimbor 1928, Sta.: tsblJd
no. 380, tot v2ststclling ven do algemene mJctrcgol
ven bestuur, .'.Jls bedoeld in Jrtike:l 4, 1e en 4e
lid dor Lotor�wet;

8. c. Wat op woonwog0ns on woonscl'wpon, Stoc:tsblJd 1918,
no. 492; 

�. Koninkl�k Besluit v8n 23 Juli 1919, Stn�tsblod no. 
530, houdende b0p8ling0n tor uitvooring vJn do �ot 
op woonwogons on woonsch0pon, St::c:tsblad 19 18, no. 
492 (}logL:;cü0nt op wootwnJgclns on woonschepen). 1) 

a. Proctisch politiGoptr8den
Bogrip ven on inzië1.it''-IT-i do dogolijkso took von de politie, 

politiooptredcn b� stroft�ro feiten, ordoverstoringcn, ver
kcorsrcgoling, ornstig:J ongavr.:llon, terechtzittingen, .:::. d , 

1) Wordt oen wot of een LJ.itvoeringsvoorscluift door· oen nieuw(e) vorvnn
go n, dn n wordt do nie �wo wot of hot nio uwe uitvo0ringsvoor�éhr if� gG8 cht 
in de pl□cte to zUn gestGld voor do oude wot of hot oudo uitvoorings
voorschrift. 
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PROGRAMMA voor het examen ter verkrijging van het IJOlitie
diploma B. 

I. SCHRIFTELIJK GED::2;:�LTE
Bij de beoordelinB van het schriftelijke werk wordt 

mede gelet OJl de leesbaarheid van_ het schrift en op het 
uiterlijk-van he: ing lever�e !erk. 

1. Nederlandse taal
De oandidaat moet tonen dat hij voldoende kennis van 

de Nederlandse taal bezit om zich, zonder storende fouten, 
juist en in behoorlijke stijl uit te drukken. Dit zal wor- · 
den beoordeeld naar de ingeleverde schriftelÎjke wer:kstuk-
ken. 

2. Rapport _ ., Het opmaken van een rapport 1 hetwelk kan dienen als 
grondslag voor een advies met betrekkin.; tot een admini
stratieve aangelegenheid, zoals verzoeken om naamsverande
ring, om beädiginJ als makelaai enz . 
J. ?roces-verbaal_weg;ens mii;.drijf of een meer ingewikkelde
overtre�ing.

Het opmaken van een proces-verbaal wegens een meer in
gewikkeld feit dat in het Wetboek van Straf.recht of een der 
andere tot het ex�"D.e'1programma behorende wetten als overtr
ding of als miijdrijf strafbaar is gesteld. Het ter zake be
trekkelijke artike 1 vrordt in de opgave opgeno�en. Tevens 
wordt melding ger,1aa.kt van-de feitelijke gebeurtenis ter za
ke waarvan het proces-verbaal moet worden opgemaakt, en 
wordt aangegeven of verondersteld moet viorden dat de verba� 
lisant het feit zelf heeft waargenomen, dan wel dat er aan
gifte of klachte is gedaan 1 alsmede of het horen van getui
gen of verdachte wordt verlangd. 
4. Situatietekenen.

Het maken van een niet te ingewikkelde situatieteke
ning op een aangegeven schaal, op grond van in de opgave 
verstrekte gegevens. 

5. Dienstcorrespondentie
Het ·stellen van een eenvoudige dienstbrief op grond 

van in de opgave verstrekte gegevens. 

II. MONDELING GEDS�LTE
Bij het exat.1.en zal- worden ge let op een goed begri12 

van en inzicht in de bepalingen en .aan parate kennis daar
van speci_aal voor de p.r._acti jk

2... 

In--rerband hiermede zal bijzondere waarde 1tvorden ge
hecht aan vak 9 (Practisch politieoptreden). 

1. Staat sinricht i_I?:fl.L�Q..hj; el'l�j]rn çiye;anisat i_�.L-burgerlijk
recht en bur_g_erli_j)(_-proce_srecht.

Enige kennis van: 
a. de inrichting en de bevoegdheid van het bestuur van Rijk,

provincie, gemeente, waterschap, veenschap en veenpolder;
Q• de grondrechten; 
c. het tot stand �komen van een wet en van een strafverorde

ning;
Ruime kennis van:

a. de inrichting en de algemene taak en bevoegdheid der
-politie-
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_r\,)l�81î·he 9 
b. de inrichting en de algemene taak en bevoegdheid van de

rechterlijke macht9
Een goed inzicht in doel, strekking en practische toe

passing van� 
-�· de Wet van 12 December 1892, Staatsblad no.268, op het

Nederlanderschap en-het ingezetenschap; 
b. de Wet van 22 April 1855, Staatsblad no. 32, tot rege

ling en beperking der uitoefening van het recht van ver-
eniging en vergadering;

c. de Wet van 13 Augustus 1849, Staatsblad no.39, tot rege
..... ling der toelating .en uitzett.ing van vreemdelingen; 
d. dé Wet van 17 Juni 1918, Staatsblad no.410, houdende na-
- dere voorzieningen in de tegenwoordige buitengewone om

standigheden betreffende het toezicht op hier te. lande
vertoeven de vreemdelingen i
Enige kennis van het Burgerlijk Wetboek; met name van qe

belangrijkste bepalingen uit: · 
�· het eerste Boek� omtrent de burgerlijke stand, namen, 

naams- en voornaamsverandering, woonplaats, huwelijk, 
afstamming, bloedverwantschap en zwagerschap, gezag over 
minderjarigen (ouderlijke macht, ondertoezichtstelling 
van minderjari�en, ontheffing en ontzetting uit de ou
derli"jke macht), handlichting, curatele, afwezigheid; 

b. het tweede Boek� het bezit, van eigendom, rechten en ver
plichtingen tussen eigenaren'ian naburige erven, retentie
rechtï

2· het derde Boek� koop en verkoop, huur en verhuur, zomede 
overeenkomsten tot het verrichten van arbeid; 

d. artikel 2014;
Enig elementair be-grip omtrent de gang van een burger

lijk proces. 
2. Strafrecht.

Ruime kennis van de algemene bepalingen en van de bij
zondere strafbare feiten van het Wetboek van Strafrecht; 

j. Strafvordering
Ruime kennis van de bevoegdheden en de plichten der po

litie, ook die van de hulpofficieren van Justitie, alsmede 
van de be.palingen omtrent do tE:nui tvoerlegging van vonnis
sen en het betekenen van gorochtelijko stukken, voortvloei
ende uit het Wetboek van Strafvordering, zomede uit de Wet 
van 21 Juli 1890, Staatsblad no .127, tot verzekering van de 
toepassing van de bij de Wet bevolen of toegelaten vrijheids
beneming, en de Wet van 31 Augustus 1853, Staatsblad no.83, 
tot verzekering der uitvoering van sommige voorschriften 
van plaatselijke verordeningen. _ · 

Kennis van de loop van het burgerlijk strafproces. 
Voldoende kennis van de voor de politie van belang zijn

de bepalingen van de Wet ou de economische delicten. 

4 t/m 8 Bijzondere wetten. 
Een goed inzicht in do�l, strekking en practische toe

passing van de wetten en daaruit voortvloeiende voorschrif
ten, genoemd in het progrrunma voor het examen ter verkrij
ging van het politiediploma A, onder II, vakken 4 tot en 
niet 7 (groepen .A" tot en met :J), 
met dien verstande dat daaraan, voor wat het programma voor 
het examen ter verkrijging van het politiediploma B betreft, 

-wordt-
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WOTdt toegevoe gdg 
onder groep A, no.2� Uitvoeringsbesluit Autovervoer Perso
nen 1939, en voortsg 
8. GROEP E.

1. Nuttige-Diere�wet 1914i
2. �· Wet ontplofbàre stoffen, (summiere kennis)

b .• Reglement ontplofbare stoffen.
3. Steenhouwerswet;
4. Opiumwet, Staatsblad 1928, no.167;
5. Wet van 10 April 1869, Staatsblad no. 65, tot vaststel

ling van bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken,
de begraafplaatsen en de begrafenisrechten·;

6. a. Wet van 13 Januari 1923, Staatsblad no.9, houdende
nadere voorzieningen ter voorkoming van brandgevaar 
voor gebouwen en getimmerten; 

Q• Koninklijk Besluit van JO December 1924, Staatsblad 
1924, no.620, tot vaststelling van een algemene maat
regel van bestuur ter uitvoering van de wet van 13 
Januari 1923, staatsblad no.9; 

7. a. Bioscoopwet;,
b. Kon:i.nklijk Besluit van 22 December 1927, Staatsblad

no.401, tot uitvoering van artikel 15� tweede lid;
der Bioscoopwet (z.g. Bioscoopbesluit;;

8. Wet van 25. November 1948, Staatsblad no.I 514, tot we
derinvoering van de totalisator 1).

9. Practisch politieoEtreden
Begrip van de algemene taak der politie en inzicht in 

politieoptreden bij strafbare feiten, enige kennis van de 
hulpmiddelen welke justitie en politie ten dienste staan 
bij het op- en nasporen daarvan, enige kennis van criminele 
tactiek, en ,van politieoptreden bij ordeverstoringen, ver
keersregeling, ernstige ongevallen, enz. 

1) Wordt een wet of een uitvoer{ngsvoorschrift door een
nieuw(e) vervangen, dan wordt de nieuwe wet of het
nieuwe. uitvoeringsvoorschrift geacht in de plaats te
zijn gesteld van de oude wet of het oude uitvoerings
voorschrift.
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AFSCHRIFT 

BESLUIT BEVORDERINGSEISEN EN EXAMENS RIJKS- EN GEMEENTE
POLITIE, BENEDEN DE RANGEN VAN ADSPIRANT-OFFICIER EN 
SURNUMERAIR 1952. 

Wij, JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der 
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en 
van Binnenlandse Zaken van , 

De Raad van State gehoord (advies van 
) no. 

Gelet op artikel 4, eerste lid, aanhef en onder f van 
het Politiebesluit 1945 en op artikel 7, derde lid, van 
het Politieambtenarenreglement; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 1inisters 
van ; 

Hebben goed evonden en verstaan: 

Artikel 1. 

· 1. Om bevorderd te kunnen worden tot wachtmeester der
Rijkspolitie of tot agent van gemeentepolitie, moet de 
adspirant der Rijkspolitie of de adspirant van gemeente
politie in het bezit zijn van het politiediploma A en te
vens van het politievaardigheidsdiploma. 

2. Om bevorderd te kunnen worden tot wachtmeester der
Rijkspolitie le klasse of tot hoofdagent van gemeente
politie, moet de wachtmeester der Rijkspolitie of de agent 
van gemeentepolitie ten minste 6 dienstjaren bij het Korps 
Rijkspolitie en/of de gemeentepolitie hebben en tevens in 
het bezit zijn van het politiediploma A, voorzien van de 
aantekening "bekwaam voor bevordering tot wachtmeester der 
Rijkspolitie le klasse of tot hoofdagent van gemeentepolitie". 

De wachtmeester der Rijkspolitie en de agent van gemeente
politie, die ten minste 20 dienstjaren bij het Korps Rijks
politie en/of de gemeentepolitie hebben,. kunnen tot wacht
meester der Rijkspolitie le klasse, onderscheidenlijk hoofd
agent van gemeentepolitie worden bevorderd, indien zij voor 
10 Mei 1940 als marechaussee, rijksveldwachter, agent van 
gemeentepolitie of gemeenteveldwachter in dienst waren • 

3. Om bevorderd te kunnen worden tot opperwachtmeester
de� Rijkspolitie of tot brigadier van gemeentepolitie moet 
de wachtmeester der Rijkspolitie le klasse of de hoofdagent 
van gemeentepolitie ten minste 10 dienstjaren bij het Korps 
Rijkspolitie en/of de gemeentepoliti� hebben en tevens in 
het bezit zijn van het politiediploma B. 

4. Om bevorderd te kunnen worden tot adjudant der Rijks
politie of tot adjudant van gemeentepolitie moet de opper
wachtmeester der Rijkspolitie of de brigadier van gemeente
politie ten minste 14 dienstjaren bij het Korps Rijkspolitie 
en/of de gemeentepolitie hebben en tevens in het bezit zijn 
van het politiediploma B. 

5° Voor wat het personeel van het Korps Rijkspolitie aan
gaat kan Onze Minister van Justitie, en voor wat het per
soneel der gemeentepolitie aangaat, kan Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken in zeer bijzondere gevallen van het be
paalde bij de voorgaande leden afwijking toestaan. 

-2-
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:SIJLAGE III 
PROGRAl✓.ll'vlA -voor het examen ter verkrijging van het getuig
schrift ·wegens kennis van vreen�de talen. 

1. Het lezen van een stuk zeer eenvoudig proza in de vreem
de taal en het daarna, zonder gebruikmaking van een woor
denboek, vertalen daar�ra.n in _de Nederlandse taal,

2. Het beantwoorden in de vreemde taal va..11 in dï
°

e taal ge
stelde vragen met betrekking tot het wijzen van_ de weg,
het aanduiden van be zienswe.:;.rdighe den, e.d. onderwerpen.

3. Het geven van korte 2.2.nwijzingen in de vreemde taal
' te.n 2.:::mzien van het wegverkeer en het stellen van vra

gen �ij a�nrijdingen. 

4. Het ondervragen in de vreemde t2.,::.l va.n een ter zake
van de meest voorkomende str.:..fb,:.re feiten st2.'.:.nde ge
houden verdachte tot het verkrijgen van gegevens voor
het opm2.ken V",n eE!n procss-verb2.cü,
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Artikel 2. 

Als dienstjaren bij het Korps Rijkspolitie of de ge
meentepolitie, bedoeld -in artikel 1, geldt de tijd, door
gebracht in dienst bij: 

a. de Koninklijke Marechaussee, zijnde het militaire onder
deel, bedoeld in het Koninklijk Besluit van 31 December
1830, staatsblad no. 102, echter alleen voor zover het
betreft degenen, die op 10 Mei 1940 tot dit wapen be
hoorden en die sedertdien zonder onderbreking daarbij
in dienst zijn gebleven, met dien verstande, dat de
tijd na 8 Februari 1950 doorgebracht in dienst bij dit
wapen niet meer als diensttijd geldt;

b. de marechaussee (gendarmerie), zijnde het politiekorps
ingesteld bij de "Verordening Organisatie Politie"
(Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied
1942, no.147), alsmede het politiekorps, dat als voort
zetting van de Koninklijke Marechaussee hier te lande
politiediensten verrichtte van 15 Mei 1940 tot 1 I"aart
1943;

c. de bezoldigde Rijksveldwacht, zijnde het politiekorps,
ingesteld bij Koninklijk Besluit van 11 November 1856,
s.114;

d. de staatspolitie of de Staatsrecherche, zijnde de politie
korpsen ingesteld bij de "Verordening Organisatie Politie"
(Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied
1942, no.147);

e. de gemeentepolitie, zijnde de gemeentelijke politiekorpsen,
berustende op de gemeentewet, onderscheidenlijk op het
Politiebesluit 1945;

f. het Korps Rijkspolitie, berustende op het Politiebesluit
1945, en voorts de tijd doorgebracht als

g. bezoldigd gemeenteveldwachter, krachtens een aanstelling
berustende op de gemeentewet;

h. Rijksrechercheur, bezoldigd overeenkomstig het Bezoldi
gingsbesluite Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, sedert
dien gewijzigd, dan wel volgens het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, zoals dit sedertdien
is gewijzigd;

i. lid van de parketwacht, voor zover hij nadien deel is
gaan uitmaken van het Korps Rijkspolitie.

Artikel 3. 

1. Het examen voor het politiediploma A en dat voor het
politiediploma A, met de aantekening, bedoeld in artikel 1,
lid 2, omvat de vakken, vermeld in het a�s bijlage I bij
dit besluit gevoegde programma.
2. Het examen voor het politiediploma B omvat de vakken,
vermeld in het als bijlage II bij dit besluit gevoegde
programma.

Artikel 4. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
geven bij gemeenschappelijke beschikking nadere voorschrif
ten met betrekking tot de in het voorgaande artikel bedoel
de examens, welke worden afgenomen door commissies, benoemd 
door Onze voornoemde Ministers. 

-3-



• 

• 

-3-

Artikel 5. 

1. De leden der examencommissies voor de politiediploma's
A en B genieten een door Onze Ministers van Justitie en
van Binnenlandse Zaken met medewerking van Onze ]inister
van Financiën bij gemeenschappelijke beschikking vast te
stellen vergqeding.
2. Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken
kunnen jaarlijks een bedrag voor het examengeld vaststellen.
De politieambtenaar, deelnemende aan het examen voor het
politiediploma A, het politiediploma B of een der in ar
tikel 6 bedoelde examens voor talenkennis, ontvangt van
Rijkswege een reisorder voor de reis van en naar zijn
standplaats.
3. De examens worden afgenomen op de door Onze Ministers
van Justitie en van Binnenlandse Zaken aan te wijzen plaatsen.
4. De kosten der examens voor de politiediploma's A en B
komen ten laste van de Hoofdstukken IV en V der Rijksbe
groting in een verdeling ·naar evenredigheid van het aantal
deelnemers, onderscheidenlijk van het Korps Rijkspolitie
en van de gemeentepolitie, en voor wat betreft deelnemers,
niet behorend tot het Korps Rijkspolitie of de gemeente
politie, naar evenredigheid van de toegestane maximum sterkte
van dit Korps en van de gemeentepolitie. De verdeling der
baten geschiedt op dezelfde voet. Het comptabel beheer be
rust bij Onze Minister van Justitie.
5. Het in de leden 1, 2, 3 en 4 bepaalde geldt eveneens
ten aanzien van de examencommissies en het examen voor het
ingevolge artikel 1, lid 1, vereiste politievaardigheids
diploma.

Artikel 6. 

1. De politieambtenaar die daartoe de wens te kennen
geeft wordt, eenmaal per kalenderjaar, in de gele enheid 
gesteld examen af te leggen in een of meer vreemde talen, 
tegen ver oeding der kosten. Dit examen wordt afgenomen 
overeenkomstig het als bijlage III bij dit besluit gevoegde 
programma. De commissies tot het afnemen dezer examens 
worden benoemd door Onze Ministers van Justieie en van Bin
nenlandse Zaken. Artikel 5, lid 1, is toepasselijk. 
2. Onze voornoemde Ministers geven bij gemeenschappelijke
beschikking nadere voorschriften met betrekking tot de in
het eerste lid bedoelde examens en zoveel mogelijk overeen
komstig de regelen, esteld op grond van het bij artikel 4
bepaalde.
3. Slaagt de.politieambtenaar bij het examen in een vreemde
taal, dan wordt hem daarvan een getuigschrift gegeven.
4. Onze voornoemde Ministers bepalen, welke talen als vreemde
talen, in de zin van het eerste en derde lid worden aange
merkt.

Artikel 7. 

1. Met het politiediploma A, bedoeld in artikel 1, eerst
lid, worden gelijkgesteld: 
I. a. het politiediploma der Centrale van Politieorganisa

ties, behaalde voor 1 Januari 1953; 

-4-
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b. het politiediploma van de voormalige Algemene Bond
van Politiepersoneel in Nederland, van de voormalige
Algemene Nederlandse Politiebond, van de Bond van
Christelijke Politieambtenaren in Nederland en/of
van de Stichting voor de Politievakopleiding van de
Nederlandse Rooms-Katholieke Politiebond Sint :Michaël,
behaald voor 1 Maart 1943;

het, (voor zover het betreft punt d door de Inspecteur 
van het Politieonderwijs geviseerde), bewijs van het 
met gunstig gevolg deelnemen aan het examen na afloop 
van: 
a. de cursus voor rijksveldwachter aan de Rijkspolitie

school te Amsterdam voor 10 Mei 1940;
b. de eerste zesmaandse opleidingscursus voor mare

chaussee aan het depot der Koninklijke Marechaussee
te Apeldoorn voor 10 Mei 1940;

c. een gewestelijke centrale cursus van het Korps Rijks
politie te Groningen, Bilthoven of Berg en Dal voor
wachtmeester der Rijkspolitie le klasse na 5 Mei 1945
en voor 1 Januari 1948;

d. de eerste opleidingscursus aan de opleidingsschool
der Rijkspolitie te Nistelrode na 1 Januari 1952 en
voor 1 Januari 1953;

III. het .voor 1 Maart 1943 behaalde bewijs van het met gun
stig gevolg deelnemen aan het examen (eventueel aan
dat na afloop van de cursus) voor agent van gemeente
politie te:
a. Amsterdam;
b. 's-Gravenhage;
c. Rotterdam;
d. Utrecht;
ë. Groningen;

IV. îiet na 5 Mei 1945 en voor 1 Januari 1953 behaalde, door
de Inspecteur van het Politieonderwijs geviseerde, di
ploma voor agent van gemeentepolitie te:
a. Amsterdam (diploma A);
b. 's-Gravenhage (diploma A);
c. Rotterdam (diploma A);
d. Haarlem;
ë. Groningen.

2. Met het politiediploma A voorzien van de aantekening,
bedoeld in artikel 1, tweede lid, worden gelijkgesteld:

I. de in het eerste lid enoemde diploma's en bewijzen,
voor zover behaald met gemiddeld een ruim voldoende
cijfer voor alle vakken, mits voor het proces-verbaal
wegens misdrijf en de overige schriftelijk geëxamineer
de vakken geen lager cijfer dan voldoende is toegekend,
en niet meer dan een onvoldoende, doch niet lager dan
onvoldoende, is toegekend;

II. de in het eerste lid bedoelde diploma's of bewijzen,
behaald voor 1 Maart 1943 door hen, die op 1 Januari
1947 in dienst waren bij het Korps Rijkspolitie of de
gemeentepolitie en sedertdien in dienst bij het Korps
Rijkspolitie en/of de gemeentepolitie zijn gebleven;

III. het bewijs van het na 15 Mei 1940 en voor 15 �ei 194�

-5-
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met gunstig gevolg afgelegde examen voor wachtmeester 
der marechaussee. 

3.Met het politiediploma B, bedoeld in artikel 1, derde
lid, worden gelijkgesteld: 
I. a. het politiediploma met de aantekening "met lof" van

de Centrale van Politieorganisaties, behaald na 
5 Mei 1945 en voor 1 Januari 1953; 

b. het politiediploma met de aantekening "met lof" van
de voormalige Algemene Bond van Politiepersoneel in
Nederland, van de voormalige Algemene Nederlandse
Politiebond, van de Bond van Christelijke Politie
ambtenaren in Nederland en/of van de Stichting voor
de Politievakopleiding van de Nederlandse Rooms
Katholieke Politiebond Sint Michaël, behaald voor
1 Maart 1943;

--

II. a. het bewijs van het voor 15 Mei 1940 met gunstig ge
volg afgelegde examen voor wachtmeester der Konink
lijke Marechaussee; 

b. het bewijs van het voor 15 Mei 1940 met gunstig
gevolg afgelegde examen voor brigadier der Rijks
veldwacht;

III.a. het bewijs van het voor 1 Maart 1943 met gunstig ge
volg afgelegde examen voor brigadier van gemeente
politie te Amsterdam, 's-Gravenhage of Rotterdam; 

b. het voor 1 Maart 1943 behaalde:
1. "gemeentelijk diploma" der gemeentepolitie te

Amsterdam;
2. diploma B der gemeentepolitie te 's-Gravenhage;
3. diploma voor majoor van gemeentepolitie te Rotter

dam;
4. diploma met aantekening der gemeentepolitie te

Utrecht;
5. diploma met aantekening der gemeentepolitie te

Groningen;
IV. het na 5 Mei 1945 en voor 1 Januari 1953 behaalde,

door de Inspecteur van het Politieonderwijs geviseerde:
a. diploma B der gemeentepolitie te Amsterdam;
b. diploma B der gemeentepolitie te 's-Gravenhage;
c. diploma voor brigadier der gemeentepolitie te

Rotterdam;
d. diploma met lof der gemeentepolitie te Groningen;
�- diploma met lof der emeentepolitie te Haarlem;

v. het door de Inspecteur van het Politieonderwijs ge
viseerde bewijs van het met gunstige uitslag afgelegde
tentamen na afloop van een gevolgde cursus aan de
kaderopleidingsschool der Rijkspolitie na 5 Mei 1945
en voor 1 Januari 1953.

Artikel 8. 

Wie het politiediploma A met de aantekening bedoeld in 
artikel 1, tweede lid, of daarmede krachtens artikel 7 ge
lijkgesteld diploma bezit, wordt geacht het politiediploma 
A te bezitten. 

Wie het politiediploma B of daarmede krachtens artikel 7 
gelijkgesteld diploma bezit, wordt geacht het politiediploma 
A met de aantekening, bedoeld in artikel 1, tweede lid, te 
bezitten. 

Wie het bewijs van het met gunstig gevolg af elegd examen 

_6-
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voor: 
het diploma van adspirant- of candidaat-inspecteur van 
politie, ingesteld door de Bond van hogere politie
ambtenaren, of door de v.m. R.K. vereniging van hoger 
politiepersoneel, onderscheidenlijk door de Centrale 
van Politieorganisaties of door de v.m. Algemene Neder
landse Politiebond, of voor: 
het diploma van inspecteur van gemeentepolitie en officier 
der Rijkspolitie (gedeelte A.), bedoeld in artikel 10 van 
het Besluit opleiding hogere politieambtenaren, 
bezit,wordt geacht het politiediploma B te bezitten. 

Artikel 9. 

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit be
vorderingseisen en examens Rijks- en gemeentepolitie, 
beneden de rangen van adspirant-officier en surnumerair 
1952. Het treedt in werking op 1 Januari 1953 • 

Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
ziJn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in de Nederlandse staats
courant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Reken
kamer • 
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AFSCHRIFT. 

DUPLJCA , · 

No. 124312 

9 Mei 1952. 

Bijl:-

Betr:Overgangsregeling geldigheid 
B.V.D. diploma voor bevordering. VERTROUWELIJK 

Ik heb de eer de aandacht van Uwe Excellentie 
te vragen voor het navolgende. 

Bij Uw schrijven van 19 November 1951 No 3113 
werd de verzekering gegeven, dat bij de invoering van de 
nieuwe politiediploma's -in samenhang met het politie
diploma met de aantekening "met lof" - een overgangsrege
ling in het leven zou worden geroepen voor wat betreft 
de waarde van het B.V.D.-diploma voor bevordering • 

In het thans ten Departement gereedgekomen concept
Koninklijk Besluit "Bevorderingseisen en examens Rijks-en 
G·emeentepoli tie, beneden de rangen van adspirant-officer 
en surnumerair 1952" ontbreekt echter een voorziening als 
vorenbedoeld. Ik moge derhalve hierbij aandringen op aan
vulling van art 7 lid 3 van evengenoemd Besluit met een 
bepaling krachtens welke met het politiediploma B mede 
gelijk wordt gestelq het politiediploma der Centrale van 

.Politie-organisaties behaald vóór 1 Januari 1953 zo dit 
is vergezeld van een eveneens voor evengenoemde datum 
behaald B.V.D.-diploma. 

Ik acht deze aanvulling van genoemd artikel be-
paald noodzakelijk, omdat dit de oevergangstoestand uit
puttend wil regelen, zodat uit ean cntbreken van de voorge 
stelde toevoeging door de desbetreffende tot bevordering 
bevoegde autoriteiten geen andere conclusie zal kunnen 
worden gatrokken dan dat met de inwerkingtreding van het 
K.B. de voor dien behaalde B.V.D.-diploma's hun geldigheid 
voor bevordering hebben verloren. Een en ander heeft reeds 
verontrusting verwekt, hetgeen mij is gebleken uit het 
feit, dat ik van de zijde van mijn personeel op de hier 
gesignaleerde omstandigheid ben gewezen. 

Ik moge derhalve Uwer Excellentie verzoeken het 
daarheen te willen leiden, dat meerbedoeld ontwerp
Koninklijk Besluit alsnog in de hiervoor aangegeven zin 
wordt aangevuld. 

Aan Zijne Excellentie 
de Vice-Minister-President, 
Minister zonder Portefeuille, 
•Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te
'·s-GRA VENHAGE.

Het Hoofd van de Dienst 

(w.g.) Mr H.W. Felderhof. 
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SAJm..TVATTING GANG VAN ZAKEN m• b• t• 
B- v.r. -diploma

In het belang van een go�de functionnering van de plaatselijke in
lichtingendiensten is in de loop van 1947 het denkbeeld geboren het 
personeel daarvan een B0 V0n°-opleiding te geven• 

-

Het werd wenselijk geacht hieraan een diploma te verbinden en tevens 
aan dit diploma bepaalde rechten te verbinden die ook gelden m•b•t• 
bestaande politiediploma's• 
Om bij het lager politiepersoneel promotie te kunnen maken, moet men 
in het bezit zijn van het politiediploma• Om brigadier en hoger te 
kunnen worden moet men tevens in het bezit zl jn van de "aantekening" 
op het politiediploma. eze aantekening wordt verkregen door een ge
middeld examencijfer (voor het gewone politiediploma-examen) van 8 
of hoger• 
Behalve de bovengenoemde diploma's bestonden er verschillende plaat
selijke of andere diploma's die dezelfde rechten geven. 
Toen nu de vraag aan de orde kwam, met welk diploma het B-V•D•
diploma gelijkgesteld moest worden, is daarover in een vergadering 
van de Politie Contact Commissie het volgende gezegd: 
gelijkstelling van het zgn. C0 V0D0 -diploma met de aantekenin� op het 
gewone politiediploma voor personeel dat werkzaam is bij de plaatse
lijke inlichtingendiensten behoeft niet op bezwaren te stuiten 
(zie brief nr•4 in on 1351, deel 4). 
Hierop is door de .• v.r. geantwoord (brief nr0 5 OD 1351, deel 4), 
dat met belangstelling kennis genomen is van het bericht dat 
een gelijkstelling van het e.v. •-diploma met het politiediploma met 
aantekening naar het oordeel van de Politie Contact Coll'Jlhissie niet 
op bezwaren behoeft te stuiten• 
Hier is dus de eerste verwarring binnengeslopen• Door de Politie 
Contact rorrmissie werd geen gelijkstelling met het politiediploma 
met aantekening bedoeld, maar gelijkstelling met de aantekening op 
het politiediploma. 
lit is ook veel redelijker,· omdat de ar.àe'.t'e gelijkstelling tot zeer 
ongewenste situaties kan leiden (bv0 iemand verlaat de plaatselijke 
inlichtingendienst en heeft alleen een B0 V0D•-diploma. 0 Hij wordt 
geplaatst bij de straatdienst en doet op grond van zl. jn B0 V0 P0 -diploma 
aanspraken gelden op bevordering tot brigadier)• 
Hoe is nu het hierboven bedoelde misverstand ontstaan "i 
foarschijnlijk door het volgende: De B0V0D0 -opleid1ng was aanvankelijk

slechts bedoeld voor het inlichtingenpersoneel van de politiekorpsen 
van de grootste gemeenten• Een van de eerste eisen voor een inlich
tingendienst moet zijn: weinig mutaties• Hoe langer een man bij de 
inlichtingendienst is, hoe waardevoller hij wordt. Pe ideale situatie 
is dus, dat het inlichtingenpersoneel bij de inlichtingendienst blijft. 
In dit geval hebben de betrokkenen weinig meer te maken met de normale 
politiedienst en er is dus aanleiding ze ook t0 a•V• bevordering geheel 
apart te behandelen- In dat geval zou het ook geen bezwaar vormen, 
indien het B-V•P•-diploma gelijkgesteld zou worden met het politie
diploma met aantekening. 
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Mogelijk heeft men ook op het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze 
gedachtengang gevolgd, anders is het onbegrijpelijk dat in een 
schrijven aan de c.v.n. m•b•t• de tekst van het diploma de volgende 
zinsnede opgenomen werd: ttwelke eisen gelijkwaardig zijn te achten 
aan die gesteld voor het politiediploma met lof, uitgaande van de 
Centrale van Politieorganisaties in Nederlandtt (zie brief nr-7 o 1351, 
deel 4). 
Een vraag die in dit verband rijst, is: Heeft de cursusleider van de 
B 0 V0 • • dit verschil in interpretatie niet opgemerkt '( 
Dat heeft hij niet om tweeërlei redenen: In de eerste plaats heeft 
hij de brief waarin ges roken werd over het gevoelen van de Politie 

·Contact Commissie eerst geruime tijd na aankomst hier onder ogen ge
kregen. In de tweede plaats was hij aanvankelijk onvoldoende op de
hoogte met de gehele politiediplona-materie om de consequenties van
het inte�pretatie-verschil volledig te kunnen doorzien• Vandaar dat
ook hij steeds gemeend heeft, dat het B.v.r 0 -diploma gelijkgesteld
was met het politiediploma met aantekening tot het ogenbli� dat hij
door kennisneming van de hierboven bedoelde brief en door het inmiddels
verkregen inzicht m0 b0 t• de gehele materie tot de conclusie kwam, dat
het slechts redelijk is om het B.V.P 0 -diploma gelijk te stellen met
de aantekening op het politiediploma•
In het algemeen heeft men het altijd ook wel zo opgevat. In ae praktijk
zijn -voorzover mij bekend- te dezen nimmer moeilijkheden gerezen•
(Er is dus nooit iemand geweest -voorzover mij bekend- die slechts in
het bezit·van het B0 V0 D0 -diploma en niet in het bezit van het gewone
politiediploma aanspraak maakte op bevordering tot brigadier)
De gehele politieopleiding zal gereorganiseerd worden en d eze reorganist
tie zal zeer binnenkort haar beslag krijgen• Hierdoor zullen allerlei
bestaande politiediplol!Ji's vervallen, die echter bij wijze van over
gangsmaatregel gelijkgesteld zullen worden aan nieuwe•
Afgesproken is, dat in de toekomst geen gelijkstellingen meer zullen
gelden tussen het B 0 V•D•-diploma en politiediploma's• Het is dus
redelijk, dat de tot een bepaald tijdbtip behaalde B0 V0 D•-diploma•s
vallen onder de bovenbedoelde overgangsregeling• De redelijkheid hier
van wordt door het Ministerie van Binnena.an-'se �en erkend, hetgeen
in beginsel blijkt uit een schrijven aan de B•V•D• als antwoord op
een voorstel van de B0 v.r. om onder bepaalde voorwaarden bepaalde ver
goedingen een l•P•-werkzaamheden te verbinden (zie brief OD 1351, deel
4).
Nu wordt echter het B.v.r•-àiploma niet genoemd in het artikel (van
het ontwerp-besluit m•b•t• de nieuwe politie-opleiding) dat bepaaloe
oude diploma 0 s met bepaalde nieuwe gelijkstelt• Men overweegt echter bi
Binnenlandse Zaken een bi.1zondere regeling van dezelfde strekking.
Het verdient echter aanbeveling hier geen bijzondere wegen te bewan
delen• In de eerste plaats onrlat de toch el verwarrende situatie m•b•t•
het B.v.r.-diploma hierdoor mogelijk nog verwarrender wordt• In de
tweede plaats om formele redenen; het zal niet meevallen de uitzonde
ring op enig bestaand artikel te gronden•
Om alle bestaande en toekomstige misverstanden uit de weg te ruimen
ware te overwegen in het meerbedoelde overgangsartikel gewoon het BVD
diploma op te nemen onder de titel veiligheidsdienstdiploma, met de
restrictie dat dit diploma slechts in combinatie met het gewone poli
tiediploma gelijkgesteld wordt met het nieuwe diploma dat vereist is
om brigadier en aöjudant te kunnen worden•
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Aan: plv• H0BVD 
Van: H0KO 

Naar aanleiding van het mij toegezonden uittreksel van de ver
gadering van de Procureurs-Generaal met de Directeur-Generaal 
van Politie en U van 7 Februari 1952 moge ik het volgende onder 
Uw aandacht brengen: 

Voor het lager politiepersoneel bestaat een tweetal diploma's, 
nl• het politiediploma en het politiediploma met aantekening (lof)• 

Practisch iedere politieman beneden de rang van inspecteur 1s 

--

in het bezit van het politiediploma• De aantekening op dit diploma 
wordt verkregen door het behalen van een gemiddeld cijfer �7 
het politiediploma-examen• Bovendien moet in plaats van een proces
verbaal van een overtreding een proces-verbaal van een misdrijf 
gemaakt kunnen worden• 

e aantekening is noodzakelijk om de rang van brigadier t.e

kunnen behalen• 
Het B.V.D•-diploma nu is gelijkgesteld met de aantekening op 

het gewone politiediploma• it is geschied om het personeel van de 
inlichtingendiensten van de gemeentepolitie geen promotie
belemmeringen in de weg te leggen• 

Immers normaal moet hij om brigadier te kunnen worden de aanteke
ning behalen• Dat kost hem veel tijd, die hij naast het inlichtin
genwerk -dat hem vaak een meer dan volledige dagtaak verschaft
bijna niet kan vinden• Bovendien kan hij het enthousiasme maar slecht 
opbrengen, omdat de studiestof volkomen buiten zijn pilactisch werk 
ligt• / 

fiu ontvangt hij een opleiding in zijn vak en het behalen van een 
diploma in dat vak kan hem normaal promotie doen maken• 

Het B•V•D•-diploma is in de praktijk gelijkgesteld met de aanteke
ning op het politiediploma en dus niet met het politiediploma met 
aantekening• Dit misverstand is ontstaan door de tekst van het B•V•D•
diploma, waarop O•m• de zinsnede voorkomt: "welke eisen gelijkwaardig 
zijn te achten aan die gesteld voor het politiediploma met lof•" 

Overigens is het B· V.D. -examen veel zwaarder dan door de verschil
lende Procureurs-Generaal wordt gemeend• De B0 V0D 0 -cursus strekt zich 
niet uit over een half jaar, maar over een heel jaar, dezelfde tijd 
waarin het politiediploma. met aantekening behaald kan worden• 

Het is duidelijk, dat de waarde van het B0 V0 D 0 -diploma, waarvoor 
een geheel jaar intensief gestudeerd moet worden, verre uitgaat boven 
een aantekening die verkregen wordt door in plaats. van gemiddeld ê uo-f� 
gemiddeld 8 te behalen en een iets ingewikkelder proces-verbaal te 
maken• 

22-2-1952

/ 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Afdeling Poli tie,' 
AFSCHRIFT 

Bureau Personeel en Organisatie. 
Nr. P. 5000/182 

VERTROUWELIJK 

's-Gravenhage, 10 April 1953 

Betreffende: Toelage aan het personeel.van 
het Korps Rijkspolitie, werkzaam bij de 
Inlichtingendienst. 

• 

• 

Met verwiJzing naar Uw missive, dd. 23 December 1952, 
Afdeling Kabinet, No U 10772 en naar aanleiding van het
geen door Mr. H.W. Felderhof met de Directeur-Generaal, 
Hoofd der Afdeling Politie van mijn Ministerie werd bespro
ken, heb ik de eer Uwer Excellentie te berichten, dat ik 
mij voorstel met betrekking tot het verlenen van een toe
lage aan het personeel van het Korps Rijkspolitie, hetwelk 
werkzaamheden verricht in het kader van de Inlichtingendiens 
de volgende regeling te treffen. 

Ik moge mij echter de algemene opmerking veroorloven, 
dat ik, gelet op het tot dusverre bij het Korps Rijkspolitie 
gevoerde personeelsbeleid, het toekennen van bijzondere toe
lagen in principe niet juist acht. Nu echter het personeel 
der gemeentelijke politiekorpsen, werkzaam bij de Inlichtin
gendienst, voor de toekenning van bijzondere toelagen in 
aanmerking wordt gebracht, wil ik de bejrokken ambtenaren 
van h,t Korps Rijkspolitie, uit billijkheisoverwegingen niet 
ten achter stellen. 

Ik stel mij voor, dat aan ieder ambtenaar van het 
Korps Rijkspolitie , die met gunstig gevo1g het aan het ein
de van-de betrekkelijke cursus, betreffende de inlichtingen
dienst, te houdende eindexamen aflegt en in het bezit wordt 

· gesteld van het B.V.D.-dàploma een gratificatie ad. f. 100,
wordt toegekend •

Voorts ontvangt ieder ambtenaar, al dan·niet in het
bezit van het E.V.D.-diplo�a. die zich op het gebied van
de inlichtingendienst bijzonder onderscheidt, telkenmale;
een op voorstel van de betrokken Districtscommandant door
de Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie vast te stellen
gratificatie.

De gratificatie ad. f. 100,-- voor het begalen van het 
B.V.D.-diploma, alsmede de gratificaties voor bijzondere
prestaties zouden door de Algemeen Inspecteur kunnen worden
uitbetaald.

Voor het jaar 1953 zou Uwerzijds uit de daarvoor in 
aanmerking komende fondsen beschikbaar kunnen worden gesteld 
a. gratificaties voor B.V.D.-diploma aan 25 geslaagden

25 X f. 100,-- is f. 2500,--;
b. gratificaties voor bijzondere prestaties, berekend naar

plus minus f. 270,-- per onderdeel (23 Districten te
land en 5 Afdelingen te Water) 28 x plus minus f. 270,
is rond f. 7500,--.



Indien U zich met het vorenstaande kunt verenigen 
moge ik U in overweging geven het totaal bedrag ad. f. 
10.000,-- aan de Algemeen Inspecteur der Rijkspolitie 
ter beschikking te stellen. 

De Minister van Justitie, 
(get.) L.A. Donker. 

Voor eensluidend afschrift 
Het Hoof van de Onderafdeling 

Post- en Archiefzaken, 

(get.) A.A. Schaberg. 
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1953 965 Stb. 551 

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

551 BESLUIT van 9 December 1953, houdende 

vaststelling van bekwaamheidseisen voor bevorde

ring van politieambtenaren tot rangen beneden die 

van adspirant-officier der Rijkspolitie en surnume

rair van gemeentepolitie. (Besluit bekwaamheids

eisen bevordering politie.) 

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE Goos, KONINGIN DER NEDER
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken van 15/21 September 1953, afd. Politie, 
no. P 5000/237, en afd. O.O. & V., no. U 3894; 

De Raad van State gehoord (advies van 27 October 1953, 
no. 20); 

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Politiebesluit 1945 en 
,.,p artikel 7, derde lid, van het Ambtenarenreglement-voor het 
.:orps Rijkspolitie en van dat voor de gemeentepolitie; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers 
van 30 Nov. / 2 Dec. 1953, afd. Politie, no. P. 5000/237 en 
afd. O.O. & V., no. U 4278; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1. 1. Om bevorderd te kunnen worden tot wacht

meester der Rijkspolitie of tot agent van gemeentepolitie, moet 
de adspirant der Rijkspolitie of de adspirant van gemeente
politie, onverminderd de eis van geschiktheid, bedoeld in arti
kel 7, tweede lid, van het Ambtenarenreglement voor het 
Korps Rijkspolitie en van dat voor de gemeentepolitie, in het 
bezit zijn van het politiediploma A en tevens van het politie
vaardigbeidsdiploma. 

2. Om bevorderd te kunnen worden tot wachtmeester der
Rijkspolitie l e  klasse of tot hoofdagent van gemeentepolitie, 
moet de wachtmeester der Rijkspolitie of de agent van ge
meentepolitie, onverminderd de eis van geschiktheid, bedoeld 
in artikel 7, tweede lid, van het Ambtenarenreglement voor het 
Korps Rijkspolitie en van dat voor de gemeentepolitie, ten 
minste 6 dienstjaren hebben en tevens in het bezit zijn van het 
politiediploma Aa. De wachtmeester der Rijkspolitie en de 

,a�ent van gemeentepolitie, die ten minste 20 dienstjaren 
'�ebben, kunnen, onverminderd de eis van geschiktheid, be

-êloeld in artikel 7, tweede lid, van het Ambtenarenreglement 
voor het Korps Rijkspolitie en van dat voor de gemeente
politie, tot wachtmeester der Rijkspolitie le klasse, onder
scheidenlijk hoofdagent van gemeentepolitie, worden bevorderd, 
indien zij voor 10 Mei 1940 als marechaussee, rijksveld
wachter, agent van gemeentepolitie of gemeenteveldwachter in 
dienst traden. 

3. Om bevorderd te kunnen worden tot opperwachtmeester
der Rijkspolitie of tot brigadier van gemeentepolitie moet de 
wachtmeester der Rijkspolitie le klasse of de hoofdagent van 
gemeentepolitie, onverminderd de eis van geschiktheid, bedoeld 
in artikel 7, tweede lid, van het Ambtenarenreglement voor het 
Korps Rijkspolitie en van dat voor de gemeentepolitie, ten 
minste 10 dienstjaren hebben en tevens in het bezit zijn van 
het politiediploma B. 

4. Om bevorderd te kunnen worden tot adjudant der Rijks
politie of tot adjudant van gemeentepolitie moet de opper
wachtmeester der Rijkspolitie of de brigadier van gemeente
politie, onverminderd de eis van geschiktheid, bedoeld in arti
kel 7, tweede lid, van het Ambtenarenreglement voor het Korps 
Rijkspolitie en van dat voor de gemeentepolitie. ten minste 
14 dienstjaren hebben en tevens in het bezit zijn van hel 
politiediploma B. De opperwachtmeester der Rijkspolitie en 
de brigadier van gemeentepolitie kunnen, onverminderd de eis 

van geschiktheid, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het 
Ambtenarenreglement voor het Korps Rijkspolitie en van dat 
voor de gemeentepolitie, tot adjudant der· Rijkspolitie, onder
scheidenlijk adjudant van gemeentepolitie, worden bevorderd, 
indien zij voor 10 Mei 1940 als marechaussee, rijksveldwachter. 
agent van gemeentepolitie of gemeenteveldwachter in dienst 
traden. 

5. Voor wat het personeel van het Korps Rijkspolitie aan
gaat, kan Onze Minister van Justitie, en voor wat het personeel 
der gemeentepolitie aangaat, kan Onze M_inister van Binnen
landse Zaken in zeer bijzondere gevallen van het-bepaalde bij 
de voorgaande leden afwijking toestaan .. 

· Artikel 2. 1. · À:ls dienstjaren, bedoeld in artikel 1, geldt de
tijd, doorgebracht:

a. in dienst bij de Koninklijke Marechaussee, zijnde het
militaire onderdeel, bedoeld in het Koninklijk besluit van 
31 December 1830, Stb. 102, echter alleen voor zover het be
treft degenen, die op 10 Mei 1940 tot dit wapen beboórden en 
die sedertdien zonder onderbreking daarbij in dienst ·zijn ge" 
bleven, met dien verstande, dat de tijd na· 8 Februari 1950 
doorgebracht in dienst bij dit wapen niet meer als diensttijd 
geldt; 

b. in dienst bij de marechaussee (gendarmerie), zijnde·bet
politiekorps ingesteld bij de Verordening Organisatie Politie 
(Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsé gebied 1942, 
no. 147), alsmede het politiekorps, dat als voortzetting vari de 
Koninklijke Marechaussee hier te lande politiediensten ver
richtte van 15 Mei 1940 tot 1 Maart 1943; 

c. in dienst bij de bezoldigde Rijksveldwacht,. zijnde. het
politiekorps, ingesteld bij Koninklijk besluit van 11 November 
1856, Stb. 114; 

d. in dienst bij de staatspolitie of de staatsrecherche; zijnde
de politiekorpsen ingesteld bij de Verordening Organisatie 
Politie (Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse ge
bied 1942, no. 147); 

e. in dienst bij de gemeentepolitie, zijnde de gemeentelijke
politiekorpsen, berustende op de Gemeentewet, onderscheiden
lijk op het Politiebesluit 1945, behalve de tijd doorgebracht als 
adspirant; 

/. in dienst bij het -Korps Rijkspolitie, berustende op het 
Politiebesluit 1945, behalve de tijd doorgebracht als adspirant; 

g. als bezoldigd gemeenteveldwachter, krachtens een aan
stelling berustende op de Gemeentewet;

h. als Rijksrechercheur, bezoldigd overeenkomstig het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, zoals dit 
sedertdien is gewijzigd, dan wel volgens het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, zoals dit sedertdien is 
gewijzigd; 

i. als lid vari de v.rp. parketwacht, voor zover bij nadien
d�el is gaan uitm<!ken van het Korps Rijkspolitie of van de 
gemeentepolitie; 
• j. als lid vari het .v.m. Korps Politietroepen, voor zover bij
na 15 Mei 1940 in dienst is getreden of aangesteld bij of in een
der boverïvermeldè k'orpseo; onderdelen of ambten, voor zover
deze indiensttreding of aanstelling onmiddellijk aansluit aan
zijn ontslag bij het Korps Politietroepen, dan wel niet later is
ges_chied dan 1 Augustus 1941.

2. Voor de ambtenaren van het Korps Rijkspolitie en van
de gemeentepolitie, die Teeds in--dienst waren op het tijdstip van 
inwerkingtreding .van dit besluit, kan de diensttijd, doorgebracht 
als adspirant, geheel of gedeeltelijk in mindering worden ge
bracht op d_e dienstjaren bij het Korps Rijkspolitie en/of de 
gemeentepolitie, met_ dien versta_nde, dat in ieder geval één. jaar 
van de diensttijd als adspirant wordt afgetrokken. 
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Artikel 3. 1. Het examen voor het politiediploma A en dat 
voor het politiediploma Aa, omvat de vakken, vermeld in het 
als bijlage I bij dit besluit gevoegde programma.--

2. Het examen voor het politiediploma B omvat de vakken,
vermeld in het als bijlage II bij dit besluit gevoegde pro
gramma. 

Artikel 4. Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken geven bij gemeenschappelijke beschikking nadere voor
schriften met betrekking tot de in het voorgaande artikel be
doelde examens. In deze voorschriften wordt tevens bepaald, 
op grond van welke gebleken, meer dan voldoende bekwaam-
heid het diploma Aa wordt uitgereikt. ' 

Artikel 5. 1. De examens, bedoeld in artikel 3, worden af
genomen door commissies, benoemd door Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

2. De leden der examencommissies genieten een door Onze
Ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Finan
ciën vastgestelde vergoeding. 

Artikel 6. 1. Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landse Zaken wijzen de plaatsen aan, waar de examens worden 
afgenomen. 

2. Zij kunnen jaarlijks een bedrag voor het examenoeJd vast
stellen. De politie-ambtenaar, deelnemende aan het° examen 
ontvangt van Rijkswege een reisorder voor de reis van en naa; 
zijn standplaats. 

3. De kosten der examens komen ten Jaste van de hoofdstulcken IV en V der Rijksbegroting in een verdeling naar evenredigheid van het aantal deelnemers, onderscheidenlijk van het Korps Rijkspolitie en van de gemeentepolitie, en voor wat betreft deelnemers niet behorend tot het Korps Rijkspolitie of de gemeentepolitie, naar evenredigheid van de toegestane maximumsterkte van genoemd korps en van de gemeentepolitie. De verdeling der baten geschiedt op dezelfde voet. Het comptabelb_ebeer berust bij Onze Minister van Justitie. 
Artikel 7. Het programma van het examen voor het ingevolge artikel 1, eerste lid, vereiste politievaardigbeidsdiploma wordt vastgesteld door Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. De artikelen 4, eerste volzin, 5 en 6 zijn 

van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 8. De politie-ambtenaar, die de wens daartoe te kennen geeft, wordt, eenmaal per kalenderjaar, in de gelegenheid gesteld exame'.1 _af te leggen in een of meer talen, aangewezen door Onze Mm1sters van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

�!t e�amen "".'ordt afgenomen overeenkomstig het als bijlage III b1J dit beslmt gevoegde programma. De artikelen 4 eerstevolzin, 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing. . 
' 

Artikel 9. 1. Met het politiediploma A, bedoeld in artikel J, eerste lrd, worden gelijkgesteld: 
I. a. het politiediploma der Centrale· van Politieorganisatiesbehaald voor 1 Januari 1954;

b. b�t. politiedipl?ma van de voormalige Algemene Bond van Poht1eperso�e�l m Nederland, van de voormalige Algemene Nederlandse _Politiebond, van de Bond van Christelijke Politieambtenaren m Nederland of van de Stichting voor de Politievakopleiding van de Nederlandse Rooms-Katholieke Politiebond Sint Michaël, behaald voor 1 Maart 1943;

II. het (y?or zove�. het ?etreft punt d door de Inspecteur van het Poht1eonderw11s geviseerde) bewijs van het met gunstig gevolg deelnemen aan het examen na afloop van: 
a. de cursus voor rijksveldwachter aan de Rijkspolitiescboolte Amsterdam voor 10 Mei 1940;

b. de eerste zesmaandse opleidingscursus voor marechaussee aan het depot der Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn 
voor JO Mei 1940; 

c: . een g�wes_telijke- �ntrale cursus van het Korps Rijkspolitie te Oronmgen, Bilthoven of Berg en Dal VOOT wacht-

meester der Rijkspolitie le klasse na 5 Mei 1945 en voor 1 Mei
1948; 

d. de eerste opleidirigscursus aan de opleidingsschool der
Rijkspolitie te Nistelrode na 1 Januari 1952 en voor 1 Januari
1954; 

III. het voor 1 Maart 1943 behaalde bewijs van het met
gunstig gevolg deelnemen aan het examen (eventueel aan dat 
na afloop van de cursus) voor agent van gemeentepolitie te: 

a. Amsterdam;
b. 's-Gravenhage;
C. Rotterdam;
d. Utrecht;
e. Groningen;
IV. het na 5 Mei 1945 en voor l Januari 1954 behaalde,

door de Inspecteur van het Politieonderwijs geviseerde, di
ploma voor agent van gemeentepolitie te: 

a. Amsterdam ( diploma A);

b. 's-Gravenbage ( diploma A);

c. Rotterdam (diploma A);
d. Haarlem;

-e. Groningen.
2. Met het politiediploma Aa, be1oeld in artikel 1, tweede

lief, worden gelijkgesteld: 
I. de in het eerste lid genoemde diploma's en bewijzen,

voor zover behaald met gemiddeld een ruim voldoende cijfer 
voor alle vakken, met uitzondering van het proces-verbaal 
terzake van misdrijf, indien hiervoor geen ruim voldoende 
cijfer is toegekend, mits voor de schriftelijk geëxamineerde 
vakken geen lager cijfer dan voldoende is toegekend, en niet 
meer dan een onvoldoende, doch niet lager dan onvoldoende, 
is toegekend; 

II. de in het eerste· lid genoemde diploma's of be·,vijzen,
?ehaald voor l Maart 1943 door ben, die op J Januari 1947
m dienst waren bij het Korps Rijkspolitie of de oeme�nte
politie en sedertdien in dienst bij het Korps Rijkspo�tie en/of 
de gemeentepolitie zijn gebleven; 

III. het bewijs van het na 1 Juni 1940 en voor 1 Juni 1942met gunstig gevolg afgelegde examen voor wachtmeester der 
marechaussee. 

3. Met ��t politiediploma B, bedoeld in artikel 1, derde Ji-worclen gehJkgesteld: � I. a. het politiediploma met de aantekening "met lof' van de Centrale van Politieorganisaties behaald voor 1 Januari
1954; 

' 
b. l�e� politiediploma met de aantekening "met lof" van de voormalige Algemene Bond van Politiepersoneel in Nederland, van de voormalige Algemene Nederlandse Politiebond van de Band van Christelijke Poliüeambtenaren in Nederland of van de Stichting voor de Pofüievakopleiding. van de Nederlandse Rooms-Katholieke Politiebond Sint Michaël, behaald voor 1

Maart 1943; 

II. a. het bewijs van het voor 1 Juni 1940 met gunstig gevolg afgelegde examen voor wachtmeester der Koninklijke Marechaussee; 
• . b. het bewijs van het voor ! 5 Mei 1940 met gunstig gevolgafgelegde examen voor bngad1er der Rijksveldwacht; 

III. a. het bewijs van het voor J Maart 1943 met gunstig gevolg afgelegde examen voor brigadier van gemeentepolitie te Amsterdam, 's-Gravenhage of Rotterdam; · 
b. het voor 1 Juli 1943 behaalde:
1. ,.gemeentelijk diploma" der gemeentepolitie te Amsterdam; 

i953 967 Stb. 551 

2. diploma B der gemeentepolitie te 's-Gra.vènlüfg�;-- · ·\ . )
3. diploma voor majoor van g-emeentepolitie te Rotterdam;

· ·.4 _ diploma met aantekening der ge_meentepolitie te Utrecht;
5. dip;oma met· aantekening der gemeentepolitie te Gro

ningen;

· IV. ·· het na 5 Mei 1945 en ·voor 1 Januari 1954 behaalde,
door de Inspecteur van het Politieonderwijs geviseerde: 

a. diploma B der gemeentepolitie te Amsterdam;
b. diploma B der geme�ntepolitie te 's-Gravenhage;
c. diploma voor brigadier van gemeentepolitie te Rotter-

dam; 
d. diploma met lof der gemeentepolitie te Groningen;
e. diploma met lol' der gemeentepolitie te Haarlem;

V. het door de Inspecteur van het Politieonderwijs geviseer
de bewijs van het met gunstige ·uitslag afgelegde tentamen na 
afloop van een gevolgde cursus aan de kaderopleidingsschool 
der Rijkspolitie na 5 Mei 1945 en voor 1 Januari 1954; 

VI. het, na 5 Mei 1945 en voor 1 Januari 1954 behaalde
veiligbeidsdienstdiploma van de Binnenlandse veiligheidsdienst. 

Artikel 10. Wie het politiediploma Aa of een daarmede 
kr,achtens artikel 9 gelijkgesteld diploma bezit, wordt geacht 
mede het politiediploma A te bezitten. 

Wie het politiediploma B of een daarmede krachtens artikel 
9 gelijkgesteld diploma bezit, wordt geacht mede het politie
diploma Aa te bezitten. 

Wie het bewijs van het met gunstig gevolg afgelegd examen 
voor: 

het diploma van adspirant- onderscheidenlijk candidaat
inspecteur van politie, ingesteld door de Bond van hogere 
politieambtenaren of door de v.m. R.K. vereniging van h�g_er 
politiepersoneel, onderscheidenlijk door de Centrale van Politie
organisaties of door de v.m. Algemene Nederlandse Po!It1e
bond,' ' of voor: 

het diploma van inspecteur van gemeentepolitie en officier 
der Rijkspolitie (gedeelte A), bedoeld in artikel 10 van het 
Besluit opleiding hogere politieambtenaren en artikel 2 van de 
Beschikking examen hogere politieambtenaren, 

bezit, wordt geacht mede het politiediploma B te bezitten. 

Ariikel ll. Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit 
ekwaamheidseisen bevordering politie. Het treedt in werking 

op 1 Januari 1954. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken zijn, 
ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en 
de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 9 December 1953. 

De Minister. van Justitie; 

L. A. DONKER.

JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

BEEL. 
_Uitgegeven de vijftiende December 1953. 

De Minister .van Justitie, 

· .L.. A DONKER.

BIJLAGE I 
Programma voor het examen ter verkrijging van de 

politiediploma's A en Aa 

I. SCHRIFTELIJK GEDEELTE.
Bij de beoordeling van het schriftelijke werk wordt mede 

gelet op de leesbaarheid van het schrift en op het uiterlijk van 
het ingeleverde werk. 

l. Nederlandse taal.

Het maken van: 
a. een opstel, en
b. een invuloefening of een dictee.
De candidaat moet blijk geven voldoende .kennis der Neder

landse taal te bezitten om zijn gedachten zonder storende taal: 
of stijlfouten te kunnen weergeven. 

2. Rappo,i

Het opmaken van een rapport (b.v. aanrijding, verdrinkings
geval, enz.). 

De candidaat moet blijk geven in staat te zijn aan zijn chef 
op overzichtelijke en zakelijke wijze de gegevens te rapporteren, 
die deze nodig heeft om zich een juist beeld te vormen van 
het feit, waarover gerapporteerd wordt, en om zo nodig een 
nader onderzoek te doen instellen of inlichtingen aan derden 
te verstrekken. Uit het rapport moet tevens blijken, dat de rap
porteur de maatregelen nam, die in de gegeven omstandig
heden redelijkerwijze van hem verwacht mochten worden. 

3. Proces-verbaal wegens overtreding.

Het opmaken van een proces-verbaal wegens overtreding ter 
zake van een feit, vallende onder de bepalingen van het Wet
boek van Strafrecht of van een der overige tot het examen
programma behorende wetten of van een der uit die wetten 
voortgevloeide nadere voorschriften. De tekst van het artikel, 
op grond waarvan het proces-verbaal moet worden opgemaakt, 
wordt in de opgave opgenomen, terwijl de opgave tevens een 
aanduiding bevat van de gebeurtenis, ter zake waarvan het 
proces-verbaal moet worden opgemaakt. 

4. Proces-verbaal wegens misdrijf.

Het opmaken van een proces-verbaal wegens een_ minder in
gewikkeld feit, dat in het Wetboek van Strafrecht of een der 
overige tot het examenprogramma behorende wetten of van 
een der uit die wetten voortgevloeide nadere voorschriften als 
misdrijf strafbaar is gesteld. Het ter zake betrekkelijke artikel 
wordt in de opgave opgenomen. Tevens wordt melding ge
maakt van de gebeurtenis, ter zake waarvan het pro
ces-verbaal moet worden opgemaakt, en wordt aangegeven of 
verondersteld moet worden, dat de verbalisant het feit zelf 
beeft waargenomen, dan wel dat er aangifte of klacbte is ge
daan, alsmede of het boren van getuigen of verdachte(n) 
wordt verlangd. 

II MONDELING GEDEELTE. 
Bij het examen zal worden gelet op een goed begrip van en 

inzicht in de bepalingen en op parate kennîs daarvan, speciaal

voor de practijk. 
In verband hiermede zal bijzondere waarde worden toegekend 

aan vak 8 (Practisch politie-optreden). 

1. Staatsinrichting en rechterlijke organisatie.

Enige algemene kennis van: 
a. de inrichting en de bevoegdheid van het bestuur van

Rijk, provincie, gemeente, waterschap; 
b. de grondrechten;
c. het tot stand komen van eèn wet en van· een strafveror

dening.
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Voldoende kennis van: 
a. de inrichting der politie;
b. de inrichting en de bevoegdheid va;1 de· rechterlijke

macht; 
c. de wet van 22 April 1855, Stb. 32, tot regeling en beper

king van het recht van vereniging en vergadering;
d. de Vreemdelingenwetten (de Wet van 13 Augustus 1849,

Stb. 39, tot regeling der toelating en uitzetting van
vreemdelingen, en de Wet van 17 Juni 1918, Stb. 410,
houdende nadere voorzieningen in de tegenwoordige
buitengewone omstandigheden betreffende het toezicht
op hier te lande vertoevende vreemdelingen).

2. Strafrecht.

Voldoende ·kennis van de algemene bepalingen en van de 
meer belangrijke strafbare feiten van het Wetboek van Straf
recht. 

3. Strafvordering.

Voldoende kennis van: 
a. de bevoegdheden en de plichten der politie, uit het Wet

boek van Strafvordering voortvloeiende, alsmede van de 
loop van het burgerlijk strafproces en van de bepalingen
betreffende de tenuitvoerlegging van vonnissen en het
betekenen van gerechtelijke stukken;

b. de Wet van 31 Augustus 1853, Stb. 83, tot verzekering
der uitvoering van sommige voorschriften van plaatse
lijke verordeningen;

c. de voor de politie van belang zijnde bepalingen van de
Wet op de economische delicten.

4 t/m 7. Bijzondere wetten.

Enig begrip van de wet. Voldoende kennis van die bepalingen 
der wetten en voorschriften, welke in dit programma zijn op
genomen en waarmede de politie - in het bijzonder de sur
veillerende politieambtenaar - te maken heeft. 

4. Gr o e p  A:
1. a. Wegenverkeerswet;

b. Wegenverkeersreglement;
2. Wet Autovervoer Personen;
3. Binnenaanvaringsreglement;
4. Motorrijtuigen belastingwet (summiere kennis);

5. Gr o e p  B:
l. Jachtwet 1923;
2. a. Visserijwet, Stb. 1931, 410;

b. Algemeen Visserijreglement voor de binnenwateren,
Stb. 1932, 315;

c. Reglement voor de paaiplaatsen van vis, Stb. 1932,
315;

d. Beschikking van de Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel van 24 Juni 1911, No. 3807, hou
dende voorschriften omtrent inbeslaggenomen vis;

3. a. Vogelwet 1936;
b. Vogelbesluit 1937;
c. Vogelbeschikking 1937 (Vergunningen);
d. Vogelbeschikking 1937 (Modellen);
e. Beschikking, waarbij onbeschermde vogels zijn aan

gewezen;
4. a. Trekhondenwet, Stb. J 910, 203;

b. Trekhonden besluit 1911;
5. Mollen-, Egels- en Kikvorsenwet;
6. Wet van 9 Mei 1890, Stb. 81, houdende verbodsbepa

lingen tegen het dragen van wapenen; 
7. a. Vuurwapenwet 1919;

b. Vuurwapenreglement;

6. Groep C:

1. a. Arbeidswet 1919;
b. Arbeidsbesluit 1920 en wel Hoofdstuk I en dan nog

meer in het bijzonder de eerste zes artikelen van dat
Hoofdstuk;

c. Werktijdenbesluit voor Winkels 1932;
d. Rustdagbesluit voor transportarbeiders te land 1929;

2. Winkelsluitingswet 1951;
3. a. Rijtijdenwet 1936;

b. Rijtijdenbesluit;
4. Zondagswet;

7. Gr o e p  D:
1. a. Boterwet;

2. 

3. 

4. 

b. Koninklijk besluit van 28 October 1909, Stb. 346,

c. 

a. 

h. 
C. 

d. 

e. 

f. 

a. 

b. 

c. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

houdende voorschriften ter uitvot!ring van de Boter
wet; de artikelen 1, 1 bis en 3;
Besluit van de Minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid van 29 Juli 1902, de paragrafen 1, 2 en
3;
Warenwet, Stb. 1935, 793;
Algemeen Besluit (Warenwet), Stb. 1949, J 306; .,. Melkbesluit, Stb. 1929, 43; .. l
Broodbesluit, Stb. 1925, 478; 
Consumptie-ijsbesluit, Stb. 1934, 240: 
Koninklijk besluit van 26 Maart 1921, Stb. 638, ter 
uitvoering van artikel 1 der wet (aanwijzing van 
waren); 
Vleeskeuringswet, Stb. 1919, 524; 
Koninklijk besluit van 24 Mei 1922, Stb. 379, tot 
uitvoering van artikel 2, eerste lid, tweede alinea, 
onder a, van de Vleeskeuringswet, Stb. 1919, 524; 
Koninklijk besluit van 5 Juni 1920, Stb. 285, tot uit
voering van de artikelen 18 en 25 van de Vlees-
keuringswet, Stb. 1919, 524; 
Veewet; 
Koninklijk beslu:t van 25 April 1922, Stb. 220, ter 
uitvoering van de artikelen 16 en 51 der Veewet; 
Koninklijk besluit van 23 Februari 1922, Stb. 80, ter 
uitvoering van de artikelen 18 en 54 der Veewet; 
Koninklijk besluit van 23 Februari 1922, Stb. 81, ter 
uitvoering van artikel 24 der Veewet; 
Beschikking van de Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel van 14 Juni 1922 (Stcrt. 115) betref
fende de waarschuwingsborden en kentekens; 

�Beschikking van de Minister van Landbouw, Nijve�r 
heid en Handel van 14 Juni 1922 (Stcrt. 115) betref-
fende het model van muilkorven waarvan honden 
moeten zijn voorzien; 

5. a. IJkwet, Stb. 1937, 627;

6. 

7. 

b. Reglement op de maten, gewichten, meet- en weeg
werktuigen 1939;

c. Beschikking van 24 December 1946, (Stcrt. 255),
houdende voorschriften betreffende de aanduiding,
waarvan voorzien moeten zijn de maten, gewichten,
meet- en weegwerktuigen, bedoeld in artikel 6,

a. 

b. 

c. 

cl. 

a. 

b. 

zevende lid, van de JJkwet, Stb. 1937, 627;
Drankwet, Stb. 1931, 476;
Drankwetbesluit 1932;
Koninklijk besluit van 27 April 1933, Stb. 235, tot
uitvoering van artikel 56, tweede Ed der Drankwet,
Stb. 1931, 476; (z.g. Dansbesluit);
Beschikking van de Minister van Arbeid, Handel en
Nijverheid van 14 Maart 1932, (Siert. 51), in zake
de aanduiding vergunning en verlof;
Loterijwet;
Koninklijk besluit van 21 September 1928, Stb. 380,
tot vaststelling van de algemene maatregel van be-
stuur, als bedoeld in artikel 4, eerste en vierde lid
der Loterijwet;
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• 

8. a. Wet op woonwagens en woonschepen, Stb. 1918,
492; 

b. Koninklijk besluit van 28 Juli 1919, Stb. 530, hou
dende bepalingen ter uitvoering van de Wet op 
woonwagens en woonschepen, Stb. 1918, 492; (Regle
ment op woonwagens en woonschepen). 1)

8. Practisch politie-optreden.

Begrip van en inzicht in de dagelijkse taak van de politie, 
politie-optreden bij strafbare feiten, terechtzitting.�□, ordever
storingen, ve,rkeersregeling, ernstige ongevallen, zoals door 
electriciteit, gasbedwelming, verdrinking, brand, neerstorting 
van een gevel, instorting van een bouwstelling, aanrijding, enz. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 9 December 1953 
(Stb. 551). 

Mij bekend, 
De Minister van Justitie, 

L. A. DONKER.

De Minister van Binnenlandse Zaken. 

BEEL. 

BIJLAGE Il 
Programma voor het examen ter verkrijging van het 

politiediploma B 

1. SCHRIFTELIJK GEDEELTE.
Bij de beoordeling van het schriftelijke werk wordt mede gelet 

op de leesbaarheid van het schrift en op het uiterlijk van het 
ingeleverde werk. 

l. Nederlandse taal.

De candidaat moet tonen, dat bij voldoende kennis van de 
Nedeïlandse taal bezit om zich, zonder storende fouten, juist 
en in behoorlijke stijl uit te drukken. Voorts moet bij de bij de 
politie meest voorkomende vreemde woorden in voldoende 
mate kennen. Dit zal worden beoordeeld naar de ingeleverde 
schriftelijke werkstukken en aan de band van een invuloefening
van p.m. 20 zinnen. • 

2. Ter keuze van· de candidaat:
a. Rapport.

• 
•• Het opmaken van een rapport, hetwelk kan dienen als
-'llllllll'grondslag voor een advies met betrekking tot een administra

tieve aangelegenheid, zoals verzoeken om naamsverandering, 
om beëdiging als makelaar enz. 

b. Dienstcorrespondentie.

Het stellen van een eenvoudige dienstbrief op grond van in 
de opgave verstrekte gegevens. 

3. Proces-verbaal wegens ee,v meer ingewikkeld strafbaar
feit. 

Het opmaken van een proces-verbaal wegens een meer inge
wikkeld feit, dat in het Wetboek van Strafrecht of een der 
andere tot het examenprogramma behorende wetten als over
treding of als misdrijf strafbaar is gesteld. Het ter zake be
trekkelijke artikel wordt in de opgave opgenomen. Tevens 
wordt meldipg gemaakt van de gebeurtenis ter zake 
waarvan het proces-verbaal moet worden opgemaakt, en wordt 
aangegeven of verondersteld moet worden, dat de verbalisant 
het feit zelf beeft waargenomen, dan wel dat er aangifte of 
klachte is gedaan, alsmede of het horen van getuigen of ver
dachte(□) wordt verlangd. 

') Wordt een wet of een uitvoeringsvoorschrift door een nieuw(e) ver
vangen, dan wordt de nieuwe wet of het nieuwe uitvoeringsvoorschrift 
geacht in de plaats te zijn gesteld van de oude wet of het oude uit
voeringsvoorschrift. 

Il. MONDELING GEDEELTE. 
Bij het examen zal worden gelet op een g9ed begrip van en 

inzicht in de bepalingen en op parate kennis daarvan, speciaal 
voor de practijk. 

In verband hiermede zal bijzondere waarde worden gehecht 
aan vak 9 (Practiscb politieoptreden). 

I. Staatsinrichting, rechterlijke organisatie, burgerlijk recht
en burgerlijk procesrecht. 

Enige kennis van: 
a. de inrichting en de bevoegdheid van het bestuur van Rijk,

provincie, gemeente, waterschap; 
b. de grondrechten;
c. het tot stand komen van een wet en van een strafver-

ordening. 
Ruime kennis van: 
a. de inrichting en bevoegdheid der politie;
b. de inrichting en bevoegdheid van de rechterlijke macht;

Een goed inzicht in doel, strekking en practische toepassing
van: 

a. de Wet van 12 December 1892, Stb. 268, op het Neder
landerschap en het ingezetenschap; 

b. de Wet van 22 April 1855, Stb. 32, tot regeling en be
perking der uitoefening van het recht van vereniging en ver-
gadering; 

c. de Wet van 13 Augustus 1849, Stb. 39, tot regeling der
toelating en uitzetting van vreemdelingen; 

d. de Wet van 17 Juni 1918, Stb. 410, houdende nadere
voorzieningen in de tegenwoordige buitengewone omstandig
heden betreffende het toezicht op hier te lande vertoevende 
vreemdelingen. 

Enige kennis van het Burgerlijk Wetboek, met name van de 
be langrijkste bepalingen uit: 

a. het eerste Boek: omtrent de burgerlijke stand, namen,
naams- en voornaamsverandering, woonplaats, huwelijk, af
stamming, bloedverwantschap en zwagerschap, gezag over 
minderjarigen ( ouderlijke macht, ondertoezichtstelling van 
minderjarigen, ontheffing van en ontzetting uit de ouderlijke 
macht), handlichting, curatele, afwezigheid; 

b. het tweede Boek: omtrent bezit, eigendom, rechten en
verplichtingen tussen eigenaren van naburige erven, retentie
recht; 

c. het derde Boek: omtrent koop en verkoop, buur en ver
huur, zomede overeenkomsten tot het verrichten van arbeid; 

d. artikel 2014.
Enig elementair begrip omtrent de gang van een burgerlijk

proces. 

2. Strafrecht.

Ruime kennis van de algemene bepalingen en van de bij
zondere strafbare feiten van het Wetboek van Strafrecht. 

3. Strafvordering.

Ruime kennis van de bevoegdheden en de plichten der 
politie, ook die van de hulpofficieren van justitie, voort
vloeiende uit het Wetboek van Strafvordering; alsmede van de 
bepalingen omtrent de tenuitvoerlegging van vonnissen en het 
betekenen van gerechtelijke stukken. Voldoende kennis van de 
loop van het burgerlijk strafproces, van de Wet van 
21 Juli 1890, Stb. 127, tot verzekering van de toepassing van 
de bij de wet bevolen of toegelaten vrijheidsbeneming, en de 
Wet van 31 Augustus 1853, Stb. 83, tot verzekering der uit
voering van sommige voorschriften van plaatselijke verorde
ningen. 

Voldoende kennis van de voor de politie van belang zijnde 
bepalingen van de Wet op de economische delicten. 
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4 t/m 8. Bijzondere wetten. 
Een. goed inzicht in doel, strekking en practische toepassing

van de wetten en daaruit voortvloeiende voorschriften, ge
noemd in het programma voor het examen ter verkrijging van
het politiediploma A, onder Il, vakken 4 tot en met 7 (groepen
A tot en met D), met dien verstande dat daaraan, voor wat
!-;et programma voor het examen ter verkrijging van het
politiediploma B betreft, wordt toegevoegd: onder groep A,
no. 2: Uitvoeringsbesluit Autovervoer Perso_nen en voorts:
8. G r o e p E:

1. Nuttige-Dierenwet 1914;
2. a. Wet van 26 April 1884; Stb. 81, houdende nadere be

palingen omtrent het vervoer, de· în-, uit- en door
voer, verkoop en opslag van buskruit en ·andere licht
ontvlambare en ontplofbare stoffen (summiere ken
nis);

b. Reglement op het vervoer van ontplofbare stoffen;
3. Steenhouwerswet;
4. Opiumwet, Stb. 1928, 167;

· 5. Wet van· 10 April 1869, Stb. 65, tot vaststelling van be
palingen betrekkelijk het begraven van lijken, de be
graafplaatsen en de begrafenisrechten;

6. a. Brandweerwet (summiere _kennis);
b. Koninklijk besluit tot vaststelling van een algemene

maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 3,
tweede lid, der Brandweerwet;

7. a. Bioscoopwet; 
b. Koninklijk besluit van 22 December 1927, Stb. 401,

tot uitvoering van artikel 15, tweede lid, der Bios
coopwet (z.g. Bioscoopbesluit);

8. Wet van 25 November 1948, Stb. I 514, tot wederinvoe
ring van de totalisator. 1) 

9. Practisch po1itie-optreden.

Begrip van de algemene taak der politie en inzicht in politie
optreden bij strafbare feiten, enige kennis van de hulpmiddelen,
welke justitie en politie ten dienste staan bij het op- en nasporen
daarvan, enige kennis van criminele tactiek, en van politie
optreden bij ordeverstoringen, verkeersregeling, ernstige onge
vallen, zoals door electriciteit, gasbedwelming, verdrinking,
brand, neerstorting van een gevel, instorting van een bouw
stelling, aanrijding, enz.

Behoort bij het Koninklijk besluit van 9 December 1953
(Stb. 551).

Mij bekend,
De Minister van Justitie, 

L. A. DONKER.
De Minister van Binnenlandse Zaken. 

BEEL.

BIJLAGE III
Programma voor het examen ter verkrijging van het 

getuigschrift wegens_ kennis van e_en taal 

1. Het lezen van een stuk zeer eenvoudig proza in de taal
en het daarna, zonder . gebruikmaking van een woordenboek,
vertalen daarvan in de Nederlandse· taal.

2. · Het beantwoorden in de taal van in de taal gestelde
vragen met· betrekking tot het- wijze11 van de weg, ·het aan
dûiden van ·bezienswaardigbedelf, e.d. onderwerpen.

') Wordt een wet of een uitvoeringsvoorschrift door een nieuw(e) ver
vangen, d_an-_w.or:çl t _de . nie_µ)Ye_ -i:,-e!_ of. het njeu;ve µitvoerjngsvoórschrift 
geacht' in de· plaats:_te zijn .gesteld van :de oud�_ wet of het oude uit-. 
voeringsvoorsdirif't .. - • � · ~· · ~:-:- �: ·· • ':' · ··- • 

3. Het geven van korte aanwijzingen in de taal ten aanzien
van het wegverkeer en het stellen van vragen bij aanrijdingen.

- 4. Het ondervragen in de taal van een ter zake van de meest
voorkomende strafbare feiten staande gehouden verdachte tot
het verkrijgen van gegevens voor het opmaken van een proces
verbaal.

Behoort bij het Koninklijk besluit van 9 December 1953
(Stb. 551).

552" 

Mij bekend,
De Minister van Justitie, 

L. A. DONKER.
De Minister van Binnenlandse Zaken. 

BEEL.

BESLUIT van 9 December 1953, houdende 

wijziging van het Besluit aanstellingseisen politie

. ambtenaren 1949. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE Gons, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

•Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken van 15/21 September 1953, afdeling
Politie, no. P 5000/237, en afdeling O.O. & V., no. U 3894;

Gelet op artikel 4, eerste lid, onder c. van het Politiebesluit
1945;

De Raad van State gehoord (advies van 27 October 1953,
no. 20);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers
van 30 Nov./ 2 Dec. 1953, afdeling Politie, no. P.· 5000/237
en afdeling O.O. & V., no. U 4278;

Hebben goedgevonden en verstaan:
l\,rtikel 1. In het Besluit aanstellingseisen politieambtenaren

1949 wordt na artikel 1 ingevoegd een nieuw artikel lbis,
luidende:

,,Voor aanstelling tot:
1. wachtmeester der Rijkspolitie of agent van gemeente

politie,
'2. wachtmeester der Rijkspolitie Ie klasse of hoofdagent van

gemeentepolitie
3. opperwachtmeester der Rijkspolitie of brigadier van ge-.-,..

meentepolitie en Y'
4. adjudant der Rijkspolitie of adjudant van gemeentepolitie

komt uitsluitend in aaI1merking hij, die voldoet aan de eisen
voor bevordering tot de desbetreffende rang, gesteld onder
scheidenlijk in de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 1 van het
Besluit bekwaamheidseisen bevordering politie".

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 1954.
Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken zijn,

ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van _afschrift zal worden gezond.en aan de Raad van State en
de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 9 December 1953.
JULIANA. 

De Minister van Justitie, 

L. A. DONKER.
De Minister van Binnenlandse Zaken·, 

BEEL.
Uitgegeven de vijftiende December 1953.

De Minister van Justitie, 

L. A. DONKER.
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