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2 In overleg met C X
f

naam gewijzigd van "CONTACT C - MINISTERIE 
VAN FINANCIEN 11 in II LATIES BVD - MINISTERIE VAN FINANCIEN 11 

ACD/FA, 19 Juni '9 
3. PHC, 

Gaat U akkoord met inzage door hoofd E IX? ACD/PA ,.-:> -
7.2.68. 

/)..,.. A1 //J ,4
'//� - ?��B{ 
5. Retour ontvangen van hoofd E IX. ACD/�>- 7.2.68 • 
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'' •s-Gravenbage, 21 december 19�•---·
- -

Zeer geachte Heer Barneveld, 

Het deed mij veel genoegen te vernemen 

dat U tot Hoofd Yall de F.I.O.D. bent benoemd. 

Al vele jaren onderhouden ambtenaren van mijn 

Dienst contact met U en zij hebben steeds 

bijzonder veel medewerking van U mogen onder

vinden. Ik wens U - en ijn Dienst - dan ook 

van harte geluk et Uv benoeming • 

Aan de BoogEdelGestrenge Heer 
L.D.J. Barneveld
B00-td F .• I.O.D.

Droogbak 1a 
AMSTERDAM 
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Van CBA 

Betr.: Benoeming Hoofd F .I.O .D. 

Naar aanleiding van Uw destijds gedaan verzoek 
bericht ik U, dat blijkens perspublicaties de Heer 
L.D.J. Barneveld, Hoofdinspecteur van 's Rijksbelastingeen,
benoemd is tot Hoofd van de F.I.O.D.

De Heer Barneveld is sinds 1946 bij deze dienst 
werkzaam en is het contact van de BVD. 
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Bespreking met de beer L.D.J.BARNEVEiiO, 
Rootd Afd. Fiscale Recherche •• d.F.I.O.D. 
te Amsterdam. 

lil-IX• 

In overleg met B.E. had rapporteur op Vrijdag 

30 October 1964 een onderhoud met de h.eer 

L.D.J. BARlîBVELD, in verband met het �eit, dat 

de. heer B. be.zwaar had gemaakt tegen de te grote 

toevloed van aanvragen om..belast1ngdosa1ers 

door onee Dienst bij de 1.1.0.D. 

De heer Barneveld verklaarde het volgende� 

"!ot voor kort werden ten 'behoeve van Uw Dient 

bij de F.I.O.D. 3 á 4 belast�ngdoesiers per 

l.4 dagen opgevraagd. Dit vind ik normaal en 

aan een dergelijke ae.n"lraag ku.nn n wij seker 

vol.doen. Een pe.ax, weken geleden ontvingen wij 

eehter eerst een aa�vraag voor 7 doss.iera en 

binnen de ter-mjn van 14 dagen nog eens een aan•"·, 

vraag voor 6 dose1ere. Ik kan me best voorstellen, 

à.at Uw Dienst in �en bepaal.ie periode eens wat 

boven. het gemiddelde aanvra.agt,maar de zojuist 

genoemde aantal.len vind 1k toch wel te boog. 

Daaraa.ast hebben wij nog het volgende 

probl.aem. Als w.ij een dossier opvragen b13 

een kleine I.nsp,ectie, zoals bv. Schagen of 

Waalwijk, dan ontstaat er op zo'n kleine 

inspectie meestal enige deining. eestal 

kent men de man, •�arover het gaat persoonlijk 

en neemt men aan, dail er op belastinggebied 

iets met de men niet tn orde is. Zo'n dessier 

komt bier, wordt door Uw •erb1nd.ingeman in• 

gezien en gaat da;n zonder meer reohts1:reeks 



(2) 

weer naar de Inspectie terug, zonder dat ij zelt 

iets aan dit dossier do n. Komt nu dat dossier biJ 

de be•r. Inspecti terug zonder een rapport ot cmm

mentaar on1Eu1.•zijde, dan belt de betr. Inspecteur

ons op met de vraag, wat er m t de man aan de baad 

is •. Wij moet n er ons dan met e n  ot ander smoesje 

zien uit t� praten, Bij de grote Inspecti s, zoals 

bv. Amsterdam, Rotterdam en Deu B�ag doet zich 

uiteraard dit probl• m ni t voor. 

Ik zou U derhalve willen vragen, om bij een aan

•raag voor een kl 1ne Inspect1 iets m er selectief 

t .zijn •. 

Zoals U weet, is dese verstrekking van dossiers 

door de F.I.O.D. aan de B.V.D. ger geld op een bespreking 

op het Dep. van Financiën in 1950 onder leiding van 

Mr •. H.L. 's Jacob, destijds Sec�et ris Generaal van 

het Dep. van Financiën. Hierbij is toen ondêr meer be

paald, dat, indien deze verstrekking door de F.I.ó.D. 

ooit naar buiten zou uitlekken, hieraan onmiddelli;Jk 

een einde zou komen. U zult zelf kunnen begrijpen, dat 

de kans op uitlekken bij te v:eel aanvragen toeneemt. 

Daarnaast ben ik echter volkomen overtuigd van het 

nut en de noodzaak van Uw werk. Als U bij Uw onderzoek 

een dossier beslist nodig hebt, ook al moet dit uit 

een kleine Inspectie koman, dan zorgen wij ) ervoor, dat 

het er komt. De problemen, die hieraan eventueel voor 

ons vastzitten, lossen wij dan wel op. 

Ik vind het prettig, da� dit gesprek heeft plaats s•

vonden, omdat we hierbij de reeds zo lang gel den �e

maakte afspraak nog eens hebben kunnen optrissen11
• 

Çpmerk�ss iappor»•SE 
Heb de heer Barneveld medegedeeld, dat het door hem 

vermelde "te hoge aantal aanvragen" een gevolg was van 

opeenhoping tengevolge van ziekte van rechercheur 110 

(verbindingsman B.V.D. - 1'.I.O.D.), waarvoor de heer 1. 

begrip toonde. 

Hem verder medegedeeld, dat wij ons aan de door hem 

gegeven richtlijnen zullen houden. 

Rapporteur vernam verder van SBP/R., dat hij de beepre-
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ld.ng •an 1950 bad b1Jgewoon4. 
Sl3P/H. kon z1cb n1 t herirm.eren; 4at de 'hoen 

gemaak"e at pi-aak in een ot e.nt·r docum nt sou 
zijn v etgel•sd, ( De heer Barneveld had nl.. a.aa. 
rapporteu.r ve�teld; d t zieh "e•n document" betr. 
de gemaakte afspraak in de safe van Root4 �.x,o.».

b yond en dat htJ aannam, d t een=eltde dQcumen1 
zicb &on bevinten in de aate van H.B.v.n.) 

SB!/R/ kon zich ook ntet heriml ren, dat er be

Jaal4e voorwaarden zou.den 01Ja gaeteld bij de 
geute..likti! atrspraak. Wel h,rtnnerde h13 ztob., ctat 
de heer • Jaeob hd opga erli:t, dat b.e1:•'betei

was. om de w.ntater (Liett1nok) er buiten te 
boud.en." 

R t verslag Qver deee bespreking, dat �ioh 
be•inclt in iA • 0D 952, is Yolge:a.e SBP/H, 

zeer waareohijnlijk door hem opgemaakt. 

•e-Gravenhage, J-11-1964

E-IX-W 
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Aan: H.BVD
Van: H.C./CEF
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LBepenak en de 
voorgenomen 
omzetting in 
een N.V. van 
•�ichting

�- /1 /f
Op grond van de in 1950 door het Ministerie v Financiën getrof

fen regeling, dient in de gevallen, waarbij de B.V. 1 inlichtingen van 
de Belastingdienst wil verkrijgen, de aanvraag te lopen via de F.I.O.D. 
(Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst), waar de Heer L.D.J. Barne
veld als hoofd van de Afdeling F.I.O.D. de aangewezen tussenpersoon 
werd. 

Met betrekking tot de communistische bedrijven, welke alle onder 
de inspectie Amsterdam ressorteren, deed zich de behoefte gevoelen aan 
een meer rechtstreeks contact met functionarissen van de Belasting
inspectie, te meer daar de Heer Barneveld een zeer druk bezette en 
ambulante functie heeft. In het bijzonder leek thans een onderhoud 
gewenst over de belastingaangifte 1955 van de StichtingLUitgeverij/ 
Boekhandel Pegasus, welke omzetting een uitstekende gelegenheid biedt 
voor het verkrijgen van meer inlichtingen, daar hierbij fiscale facili
teiten in het geding zijn. 

Daarom had op 12 april j.l. CEF II tesamen met het Hoofd van de 
Afdeling F.I.O.D. te Amsterdam een bespreking met de Hoofdinspecteur 
tit. C.D. van Splunter, Hoofd van de Afdeling Interne Controle van de 
Belastinginspectie Amsterdam. 

De Heer van Splunter is een centrale figuur op de inspectie en 
reeds geruime tijd de functionaris, van wien o.a. de Heer Heyink zijn 
gegevens verkrijgt. 

Bij het onderhoud bleek, zoals reeds eerder te bemerken viel, dat 
de uitvoerende functionarissen van de Belastingdienst op het niveau van 
hoofdinspecteurs en inspecteurs de samenwerking met de B.V.D. een be
nauwend probleem blijven vinden als gevolg van de wettelijke geheim
houdensverplichting. De Heer van Splunter meende, dat de destijds 
getroffen regeling hoofdzakelijk dank zij het persoonlijk inzicht en de 
voortvarendheid van de Heer 1 s Jacob tot stand was gekomen en dat de 
tegenwoordige departementsleiding er thans veel gereserveerder tegen
over zou staan. 

/ i Men was ook slecht te spreken over het de laatste tijd blijkbaar 
P� � weer meer voorgekomen euvel, dat medewerkers van de B.V.D. rechtstreeks 

bepaalde inspecties benaderd hebben met verzoeken om inlichtingen, 
� � instede van gebruik te maken van de voorgeschreven weg. Men is bevreesd 

lv-. J b.. �l_, dat de belastingdienst gecompromitteerd kan worden door benadering van 

� � 
de verkeerde personen, of doordat een te grote kring van functionaris-

·. /. /J. f/l_d ·? sen van deze samenwerking op de hoogte komt. 

� L.JA" _y---121 
Een en ander maakte ook een rechtstreeks contact van CEF met 

. .-desbetreffende inspecteur van de vennootschapsbelasting te Amsterdam 
� minder gewenst, te meer daar zich op deze inspectie geregeld mutaties 

voordoen. 
De Heer van Splunter bleek er ten zeerste op gesteld, dat alle 

zaken, waarbij de inspectie Amsterdam betrokken is via hem zullen lope 
door tussenkomst van de Heer Heyihk of van de Heer Barneveld. De indru 
werd verkregen, dat wij van zijn kant alle medewerking zullen verkrtjger 
voor het eventueel doen instellen van onderzoeken bij communistische 
bedrijven, waarvoor de gelegenheid thans ook veel gunstiger is dan 
enige jaren geleden. Wel meende de Heer van Splunter hierbij enige 
aanspraak te mogen doen gelden op het ontvangen van inside information 
over eventuele belastingfrauduleuze praktijken van het betrokken bedrtj 
Het gevaar, dat de bron hierdoor gevaar kan lopen was z.i. uiterst 
gering, daar de belastingdienst heel dikwijls met vertrouweltjke mede-
delirge moet werken en daa;rop ingestel

�
s
LX .

. . � 
25 apr 1 1957. d!, .ik,lf"./ ir:1, 

- · /J � � < .. J>.!. 
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Noi..., kA 

Aan ACD. 

Bijgaand schriJven No.97911 dd. 28-11-50 werd door KA 
verzonden n.a.v. een bij KB binnengekomen informatie. 

KA, 6-12-50 
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MINISTERIE VAN 

BIN:NENI,ANDSE ZAKEN •s-Gravenhage, 28 November 1950.
Javastraat 68.

No. : k.,#�7911 

Zeer Cee.chte Bear K.oater, 

In aansluiting aan het zo even telefonisch besprokene, heb 
ik de eer U het navolgende mede te delen, wat wellicht voor d 
Jlinister van Financien of zijn.Ambtgenoot van Oorlog en van -
rine van belang kan zijn, met het oog op d.e heden middag be
paalde behandeling van de BeBJ,"Oting 1950 van Oorlog in de Eerste 
lta:!.er. 

Zijn wij goed ingelicht, dan kan van bepaalde zijdo een 
breed opge:.1;ette &anval verwacht word.on op de enom stijsing 
van de militaire uitgaven vanaf' 1945, waarbij gesteld zal worden 
da.t 40J' van de arbeidswaarde van een gezin aan militaire uitga
ven zal worden besteed enz., dit allee in verband met de Neder
landse economie, de buitenlandse politiek en in verhouding tot 
de Bussische cijfers • 

.Afgezien ven het feit, do.t het stellig overbodig voorko:nt 
om de J.lini.ster te dienen et de onmiddellijk grijpbare argumen
ten, dat de oorlog-sbegrotingen der esterse landen een betreu
renswaardig gevolg zijn van do Ruasische machtsontplooiing en 
dreigingen, dat de juistheid ven cijfers van Russische oor
sprong niet to beoordelen zal zijn en dat oen stelling, de.t in 
Rusland percentueel veel i::dnder voor bewapening wordt besteed 
geen enkele waarde heeft, wanneer niet de gehele begroting, ook 
voor een eventueel niet gepubliceerd gedeelu� in beschouwing 
zou kunnen worden genomen, kan het wellicht voor de Jlinister 
ve.n belang zijn, zijn aandacht ook te kunnen besteden ae.n de na.
volgende omstandigheden. Deze zijn gelegen in het feit, dat bij 
het poneren van de bedoelde stolling verzuimd wordt te vemel
den, dat de jeugû in Ro.ola.nd al van jongs af volledig militair 
wordt opgevo , dat de gehele Rtlsaische economie in de eerste 
plaats op bewapening is ingesteld, iods..t men het Russische per
centage alleen zal kunnen bepalen, wanneer daarbij ook de be
grotingen voor Onderwijs, Opvoeding enz., in aan::ierking worden 
genomen. 

Ik laat overigens de wijze ven een eventueel verder ge
bruik van deze ini'orrna.ti s gaarne oan U oordeel over en a: u 
daaraan alleen het verzoek willen verbinden dit schrijven als 
strikt persoonlijk te beschou: en. 

et de meeste hoogachting, 

.Aan de JJooB'EdelGestr. 1teer w. Kos-ter, 
fbesaurier-Genoraal, 
Jlinisterie van Financien, 
• a-GRAVENHAGE.
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MI.NIS'f'.E� \f AN 
BINN.ENLAND3E Z.U!."'EN 

' .  GFHEIM-'PiilROOORLIJK 
---...�,,_. _ _.... ___ :.!., 

Zeer geacb.te Heer Postma., 

Len zekere J .J .M"H.Schreurs te Yught 
heeft gedurende enige tijd geld ontvangen uit 
onze geheime fondsen in ruil voor inlichtingen 
die hij ons versóhafte • 

Op een gegeven mom.ent werden de verhalen 
w :fantastisch en z.ijn "rekeningen11 zó duurt· dat 
we de zaak gesto�t hebben. zeer tot ongenoegen 
V8.l'.I �oh:t'èUrS, dio z.ieh tGt Dr.Beel, Prof.de quay� 
en�. enz" wendde. JUda.nka hun herhaalde �drang 
heb ik vee� bij stuk gehouden. 

Dchreurs verkoch� bovendien zijn 1nlieh
tingen aan ieder" die er ma.ar wat -voor wilde geven, 
zodat de belastingdienst he� wellicht do duim
schroeven nog veel strak:Y...er aan zou kunnen zat-ten% 
Oci v,elke reden öchreurs zich thans ·tot de belas-

- t;ingen wendt ie mij onbekend.
".. · 7iij geven de21e inlichtine;en natuurlijk wel 
aan U, doch zij zijn VOQr niemand. ru.ders bestemd. 
Degeen, die met ons de correspondentie voort én 
allerlei détai.ls wil weten is de ho0f4inepecteu.r
titulair D.Berlmemer. 

Na beleefde groeten èlijf ik gaarne_,

Uw dw. 

Aan ëe Heer Directeur-Generaal der Belastingen, 
a.e Hoogèdelgestrenge fleer n:. Postma • 

.Ministerie va.n· lrinanciën, 
Kneuterè.ijk, 

'a-G RAVEN li AGE. 
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Bl!.SPIIBKHJG OP 28 .i�,::. IL 1950. 

Aanwezig van het Departement va.n Financi�n: 

'fr H.L. 's JACOB, secretA.ris-generaal van Financi�n. 
W. KOSTER, Thesaurier - Generaal.
II. POSTT,liA., Directeur - Generaal der Belastingen.
F.li.A.M:. PAJJ1.1ANS, Directeur van 's Rijksbel�stingen,

• Hoofd der �<l'd. Invoerrechten.
A. SISSINGH, Hoofd - Insp. van •s Rijksbelasti.ngen,

Hoofd F.I.O.D. 
E.J.H. VOU0.1AARS, Hoofd Douane Recherchedienst. 
L.D.J. BAilli"EVELD.
A.C.H. van RIETSCHO'rEN.
Mr A. teu SJ.\NDE, Hoofd Jur. Afd. 1 s Rijl<sbelasti ngen.
S.N •• EISMA, Ref. toegevoegd aan de Ai'd. Buitenla.ncls

Betalingsverkeer. 

Vertegenwooroie;er van àe Nederlandse Bank • 

Dr. J .H.O. Graaf van den BOSCH, Directeur Nederlandse Bank. 

orgemerkt wordt, dat er 3 wegen zijn, waarlangs clandestien 
geld in Neder.land kan komen. 

a.) 11 Inlandzahlungen". (Dit is de w1 JZe, waarop de Russische spionnage 
in Zwitserland gedurende de laatste oorlog gefinancierd werd). 

b} Door het kopen van Nederlands bankrapier en effecten in het buiten
land. Dr. van den BOSCH gelooft niet, dat er veel Nederlands bank
papier in het bui ten land is, maar dhr. VOLKMl'Jî.RS is van tegenover
gestelde mening.

c) Door onder- en overfacturering.

De directeur"generaal der belastingen zag verschillende be
zwaren tegen het voorstel alle inspecteurs in te schakelen. 

Door onze eoede relaties met de F.I.O.D. kunnen de bezwaren 
van het niet inlichten van alle inspecteurs, dunkt fle, wel ondervangen 
worden. F.I.O.D. kan alle dossiers orvrasen en de inspecteurs zullen de 
F.I.O.D. toch waarschuwen, als zij iets verdachts bemerken.

De medewerking van de douane is natuurlijk belangrijk, doch in 
de grote havens worden zoveel transito-eoederen behandeld, dat de geno
men steeknroeven m.i. weinig zullen opleveren. 

Aan de Bulgaar BASï,{Af)IEFF, die relaties onderhoudt met TJENKOFF, 
Vasile 'HINKLER en Eugene HIRSCH is een visum voor 8 dagen voor Nederland 
verleend. Hij zal besprekingen voeren met een Amsterdams advocaat, met de 
Fibema en met de Bary. Het zou wel interessant zijn, te weten, wat er be
sproken wordt. 
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AIDE MEMOIRE 

De Nederlandse Regering is met de regeringen van de 
westerse landen, inbegrepen Engeland en Amerika, gesteld 
voor het machtige probleem van de oorlogsdreiging van het 
Oosten, die geleid wordt door Sovjet-Rusland, overgenomen 
is door de Satelliet-landen en gesteund wordt door de 
communisten, georganiseerd of individueel en overal ter 
wereld waar zij zich bevinden. 

In het kader van de tegen deze oorlogsdreiging op 
internationale voet georganiseerde afweer is aan de onder 
de Minister van Binnenlandse Zaken ressorterende Binnen
landse Veiligheidsdienst, de B.V.D., de taak opgedragen 
om de beveiliging te bevorderen van alle vitale en kwets
bare overheids- en particuliere instellingen en bedrijven. 

Om deze taak naar behoren te kunnen volbrengen is het 
nodig de aanwezigheid van de vijand in het land op te 
sporen en zijn sterkte, gedragingen en gevolgde methodes 
te kennen, teneinde te weten tegen wie en tegen wat en 
hoe beveiligd dient te worden. 

Daartoe is de B.V.D. voor de primaire taak gesteld om 
de gegevens te verzamelen omtrent de personen, die zich 
bezig houden met of verdacht worden van subversieve acti
viteit, en omtrent extremistische stroming�.n, teneinde aan 
de hand van de verkregen informaties de Regering te kunnen 
inlichten om Haar ih de gelegenheid te stellen tijdig de 
geëigende maatregelen van repressie tè doen treffen of Haar 
tegenmaatregelen op de acti vi tai t. van de vijand af te stem
men. De B.V.D. heeft aldus een dienende taak. Executieve 
bevoegdheden zijn deze dienst uitdrukkelijk onthouden. 

In de bestaande toestand van de hierboven geschetste 
oorlogsdreiging is het voor de B.V.D. van bijzonder belang 
de Regering te kunnen informeren over de wijze waarop en 
de mate waarin de communisten en hun volgelingen hier te 
lande ter uitvoering van hun taak om aan de oorlogsvoorbe
reiding van Rusland binnenslands mede te werken de middelen 
ter beschikking krijgen, hetzij door aanvoer uit het buiten
land, hetzij door winstgevende handelstransacties of - ma
noeuvres, in het�emeen om te weten of en in welke kringen 
en in welke omvang de oorlogsvoorbereiding binnenslands tot 
ontwikkeling is gebracht, teneinde bij eventuele verscher
ping der verhoudingen niet voor verrassingen te worden ge
steld. 

Ter illustratie hiervan kan·naar verscheidene persbe
richten van de laatste tijd worden verwezen. 

In Itali� b.v. zou de financiering van de communis
tische partij geschieden door het stichten van handelsonder
nemingen of door het opkopen van aandelen in bestaande maat
schappijen. Deze zaken traden dan op als agent van Oost
Europese firma's en waren door de regeringen m�t uitsluiting 
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van anderen gemachtigd om za..ken te doen. 
Een artikel van een buitenlandse correspondent van 

een Nederlands dagblad te Kopenhagen bespreekt een door 
de Kominform toegepaste methode om door middel van in 
de plaatselijke handelskringen als volkomen solide bekend 
staande zaken transacties met Oost-Europa af· te sluiten, 
waarvan de winst ten goede komt van de locale communis
tische partij. 

Uit een ander West-Europees land bereikte mij het uit 
vertrouwelijke bron verkregen bericht, dat bij enkele 
handelsmaatschappijen, die zich bezig houden met de verkoop 
van metalen naar Hongarije, leden van de directie opvallend 
hoge salarissen en reiskosten toucheren, waarvan .aangenomen 
wordt dat een deel gefantaseerd is om dit deel, zonder dat 
daarvan boekhoudkundig iets blijkt, naar de communistische 
partij te doen afvloeien. 

De belangen van de Regering liggen ook op een minder 
ver verwijderd terrein. Tot de middelen waarvan de oorlogs
voorbereiding zich bedient behoort het verstoren van de 
bedrijfsvrede door op zuiver politieke gronden georgani
seerde stakingen. Voor dergelijke stakingen is veel geld 
nodig. De Communistische vakorganisaties kunnen daarover 
uit eigen middelen te enenmale niet beschikken. De commu
nistische partij evenmin. Hebben dergelijke stakingen toch 
plaats en blijkt van financiële ondersteuning der stakers 
dan zullen de bronnen dienen te worden opgespoord waaraan 
de nodige middelen zijn ontleend. En wanneer het mocht 
gelukken tevoren deze bronnen op te sporen zal het wellicht 
mogelijk blijken deze bronnen af te sluiten om daarmede de 
stakingen te voorkomen dan wel de Regering zo tijdig in te 
lichten dat Haar de gelegenheid is gegeven door Haar orga
nen de nodige repressiemaatregelen te treffen ter beperking 
dan wel onderdrukking der stakingen. 

Kunnen dergelijke financi�le bronnen worden blootge
legd dan zal de mogelijkheid aanwezig zijn omte voorkomen, 
dat het gebr�ik daarvan tot ontwikkeling en uitbreiding 
wordt gebracht. Dit zal een hopeloze taak zijn wanneer 
niet van tevoren een preventief werkend systeem wordt op
gebouwd. De grensbewaking tegen illegale grensoverschrijding 
kan hierbij als voorbeeld dienen. Ontbreekt een grensbewa
king dan zal de politie voor de hopeloze taak staan om over 
het gehele land de ongewenste vreemdelingen op te sporen. 
Een totale afsluiting van de grenzen is practisch onuit
voerbaar. De instelling van bepaa,lde doorlaatposten heeft 
allereerst het preventief werkende voordeel, dat de grens
overschrijdingen in het tussenliggende gebied illegaal 
zijn, waardoor zij, die zich daaraan schuldig maken een 
bepaalde verdenking op zich laden en deze omstandigheid 
gepaard met de kans om betrapt te worden zal deze personen 
ervan kunnen weerhouden om het land langs clandestiene 
wegen binnen te komen. En aan de andere kant zal door dit 
sy;steem bereikt worden, dat de politieorganen de vreemde
lingen, aangetroffen in het tussen de doorlaatposten ge
legen gebied, of de vreemdelingen, aangetroffen in het 
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binnenland terwijl niet blijkt, dat zij door een doorlaat
post zijn toegelaten, als verdacht zullen kunnen beschou
wen en dienovereenkomstig verder kunnen behandelen. 

Zo zal ook ten aanzien van de ongewenste activiteit 
op financieel en economisch gebied gedac0t kunnen worden 
aan.de opzet van een systeem om aan de bedoelde manipula
ties een hindernis in de weg te leggen en op de weg, die 
deze zaken moeten of plegen te volgen waarschuwingsposten 
op te richten om iedere onregelmatigheid naar een centraal 
punt te rapporteren, waar de berichten zullen worden ver
zameld en in onderling verband zullen kunnen worden ge
bracht, om aan de hand daarvan de opsporing van nieuwe on
regelmatigheden te kunnen bevorderen. Daarbij zal niet al
leen gelet dienen te worden op het geld of goed dat ons 
land voor binnenlands verbruik direct of indirect bereikt, 
maar ook op de rol, die in Nederland gevestigde firma's 
en personen, actief of passief, spelen in de internationaal 
opgebouwde systemen ter financiering van het wereldcom
munisme. Daarbij zijn van bijzonder belang de door het 
goud gevolgde internationale wegen, aangezien het goud 
tot het oorlogspotentieel kan worden gerekend en van de 
vijand verwacht kan worden, dat hij geen middel onbeproefd 
zal laten om zijn oorlogspotentieel.ten koste van dat van 
de westerse landen te versterken. 

Als het bedoelde centrale punt zal de B.V.D. zijn 
aangewezen, aangezien deze dienst over de politieke ge
gevens beschikt om de opsporing van de economische en 
financi�le gegevens mogelijk te maken, terwijl omgekeerd 
deze gegevens weer onontbeerlijk zijn voor het gebruik 
en de aanvulling der politieke gegevens. 

Het is de vraag of de zeer beperkte bezetting van 
de dienst het zal toelaten om met alle bedoelde waarschu
wingsposten een geregeld contact te onderhouden. Blijkt 
dit niet mogelijk dan zal vermoedelijk een oplossing kun
nen worden gevonden, wanneer deze posten zich in een 
coördinator of een soort coördinatiebureau verenigen, 
waar alle berichten ninnenkomen en waaraan ook de poli
tieke gegevens zullen kunnen worden verstrekt. 

Mocht tot de oprichting van een dergelijk bureau 
worden besloten dan zal het daaraan te verbinden perso
neel vooraf een scholing dienen te ondergaan, teneinde 
hen vertrouwd te maken met de zeer strenge eisen van be
veiliging waaraan de behandeling van de zeer subtiele en 
gevaarlijke zaken, waarom het hier gaat, zal moeten vol
doen en teneinde het mogelijk te maken, dat bij dit bu
reau de door de betrokken instanties doorgegeven ver
trouwelijke gegevens veilig zijn. 

Enkele concrete vragen waarvoor onze dienst zich 
bij de behandeling van de besuroken zaken gesteld zag 
en die een beeld kunnen geven van de moeilijkheden, welke 
zich daarbij voordoen, zijn de navolgende: 
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1. Indien een Oost-Europees land er in slaagt,
het gehele handelsverkeer met ons land over
een bepaalde onderneming te laten lopen,
zijn de Nederlandse instanties dan bereid
en in staat de financi�le transacties van
deze zaak scherp te controleren en te ont
leden?

�. Is het mogelijk, dat slechts een deel van de 
factuurwaarde van ingevoerde goederen naar 
het buitenland overgemaakt wordt en een deel 
hier bl:ijft? 

3. Er hebben in de loop van het vorig jaar een
aantai goudzendingen naar Nederland plaatsge
vonden, waarvan herkomst en bestemming on
duidelijk waren. Kunnen wij nader worden in
gelicht over de vraag, waar dit goud gebleven
is?

4. Is het mogelijk, dat w1J in kennis gesteld
worden van de aard van bepaalde valuta-trans
acties, indien ons blijkt, dat deze trans
acties wellicht een politiek karakter dragen?

5. Is het mogelijk enig inzicht te krijgen in de
bankrekeningen van gezantschappen van landen
achter het IJzeren Gordijn?



1. Indien een Oost-Europees land
er in slaagt om het gehele han
delsverkeer met ons land over
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en een deel hier blijft? 

Er hebben in de loop van het 
vorige jaar een aantal goud
zendingen naar Nederland plaats
gevonden, waarvan herkomst en 
bestemming onduidelijk waren. 
Kunnen wij nader .worden inge
licht over de bestemming van 
dat goud ? 

4. Is het mogelijk, dat wiJ in ken
nis worden gesteld van de aard
van bepaalde valuta-transacties,
indien ons blijkt, dat deze
transacties wellicht een poli
tiek karakter dragen? • 

• 

5. Is het mogelijk inzage te krij
gen van de bankrekeningen van
gezantschappen van Oost-Euro
pese landen?

Dr. Jan KOBHYNNER, de Poolse handels
attaché wil met medewerking van de sta
tenloze Herman SANDIG, een firma op
richten, die de alleenvertegenwoordiging 
van de Poolse handelsbelangen in Neder
land zou krijgen. Deze onderneming zou 
tevens als gecamoufleerde inlichtingen� 
dienst kunnen fungeren. 

Een Tsjech, Rudolf FR.ANKEL, had volgens 
zeggen bij een Nederlandse firma (Polak 
& Schwarz te Zaandam) een tegoed van 
f. 40.000, dat ontstaan zou zijn, door
dat hij een factuur "gehalveerd" had en
slechts de helft van het oorspronkelijke
bedrag naar Tsjecho-Slowakije had laten
overmaken. (Dit geva.L is aan de FIOD
bekend, zie brief van 6 Oct. 1949, waar
bij door ons dit geval doorgegeven werd.)

32000 kg. goud, vermoedelijk afkomstig 
van de Roemeense staatsbank, werd in de 
eerste helft van 1949 per KLM naar Ne
derland verzonden. De bestemming was 
mogelijk de Bank Albert de Bary. Er heef 
nog een andere goudzending plaatsgevon
den, nl. vanuit Ethiopië. Deze zending, 
die eveneens de aandacht van het. buiten
land heeft getrokken, zou bestemd zijn 
geweest voor Schöne's Essaieer-inrich
ting. 

In Mei 1949 zou de Bulgaar TJENCORF, in 
Zwitserland bekend als communistisch 
agent-provocateur en handelaar in nage
mae.kte goudstukken, met de Rotterdamse. 
Bank te Amsterdam valuta-zaken hebben 
gedaan. (TJENCOFF is Conseiller Commer
cial Honoraire van de Bulgaarse Legatie 
in Boekarest). Binnenkort worden ver
wacht een hoofdambtenaar van het Deuar� 
tement van Financiën van Polen en d� 
directeur van een Poolse Bank voor fi
nanciële besprekingen, o.a. met de Ne
derlandse Bank. 

De Chase National Bank zou op 2 Mei 1949 
$ 2.000.000.-- gestort hebben op reke
ning van de USSR bij de A.msterdamse 
Bank. 



UITTREIZSEL 

Voor .......................... OD •. 9.5.2 ... . Naam ... 

Origineel in ....... . PD. .•.... H0.5 .. 4 ... . . ... .  Naam .... . . . . .  Ei..c:. .Bijl 

Volgnr . ................................ Ag.nr . ... 56361 ................. Aard van het stuk Verslag onderhoud met Paaymans 

..... va.n. .... Min .•.... van. ... .Fin, ............. Afz. . . H-AID ..................................................... .. .... ....... .. .... .... Datum . .  26-2-'49 

Onderwerp: G.C. Bijl 

Op 24 Februari j.l. gad ik een ohderhoud met de 
Heer Paaymans van het Ministerie van Financien, waarbij 
bleek, dat een Kabinet van Invoerrechten en Accijnzàn 
onbekend is. 

De Heer Paaymans kon niet nagaan, waar de tip inzake 
G.C. Bijl vandaan kwam. Door hem werd naar voren e;ebracht,
dat,o� zijn Bureau slechts zeer sporadisch een geval door
druppelt en dat het beter ware contact op �e nemen met de 
D.R.D.

Dit contact bestaat reeds. 
Mochten even tufil.e gegevens de Heer Paaymans bereiken 

over gevallen, we:ke van interesse zouden kunnen zijn 
voor onze dienst, dan zal hij zich met mij in verbinding 
stellen. 

Uitgetrokken door ... .. .. . ACD . 

Op aanwijzing van H/ACD 

1 s-Gravenhage, 26 Februari 1949

. .. Afd./Sectie .. . . J .• L .•... ..... Datum ........ 4-5- 149 
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In aansluiting op mijn brief Litt X 90 

• 
Geheim/GrVD 1269 dd. 30-11-1948 met een bijlage 
betreffende G.G. Bijl en onder verwijzing naar 
Uw daarop betrekking hebbende brief dd. 11-12-

e.o 1948, No. 5Q704 Geheim, deel ik U mede, dat door 
<--Majoor R.A. Baron van Heeckeren van Brandsenburg 

van mij'n Staf contact is opgenomen met de Heer 
Paaymans, Hoofd van de Dienst der Invoerrechten 
en Accijnzen van het Ministerie van Financien, 
tel.nr. 116240, toestel 222 te 's-Gravenhage. 
Deze verklaarde zich gaarne bereid met U een be
spreking te willen hebben, teneinde tot een juis
te co5rdinatie met Uw dienst te kunnen komen. 

• 

Ik moge U in overweging geven U in verbin
ding te stellen met de Heer Paaymans voornoemd. 

De Generaal-majoor, 
Commandant der Koninkli" e marechaussee, 

o/1 De Kolo , 
Chef van taf, 

w. 
., 

typ :HL 
coll: 

) 

AAN: 

Hoofd C. V.D. 

Form, 480737 e 43995 - 'i8 



No. è-�'704" c'Ä. •s-Graven.hage, 11 December 194:8.

Uw No. : Li tt X 90 Gehe 1m/GrVD 1269. 64;; 1 '1' 
d.d.: 30-11-1948 •

• Onderwerp: Verbindblg met I & A�

GEHEIM.

• 

Naar aanle1d 1ng van Uw n ewnvemeld sèhrijven 
moge ik 11 berichten, dat ik het op prijs zou stellen, persoon
lijk in contact te treden met het Kabinet '9'.811 de llnvoerrechten 
en Accijnzen. 

Aangezien het voor mijn dienst zeer nuttig !s 
gegevens over aangelegenheden op het "terrein" van Invoerrechten 
en Aceijl!lzen te ontvangen, 18 het m.1. wenselijk dat bovenve:r
neld Kabinet op de hoogte wordt gesteld van hetgeen wel, c.q. 
niet voor mijn dienst ven belang ia. 

Ik moge U beleefd flrZOeken dit contact te 
bewerkstelligen. 

M.O.



UITTREIZSEL 

Voor . .. . .. . . .. OD • 95.2 . ...... ............................................ Naam ............ C.on.tac.L.G.,,,. .. Min •. van .Financi.en ...... . 

Origineel in .. . .P.P. •. B05. 4 ..... Naam ......................... G .• .C ..•... Bi.j.l 

Volgnr . .. ........ Ag.nr. 50704 ....................... Aard van het stuk .Toezending ..... rap.p.or...t. .... b.e . .tr ... . 

........... G..,C. ., .Bijl . ........ ...... ............... Afz. . .. .  . .. Mar.e.chaus.s.ee .. . . ..... ....................... Datum .. .. 30-11.-J.48. . .. .. 

G.M. 30 Nov ember 1948 

Litt X 90 Geheim/Gr/VD 1269 
Bijlagen :1 

Onderwerp: G.G. Bijl 

Aa.n: 

Hierbij doe ik U toekoMen een uittreksel 
uit een rapport, opgemaakt door Z, oetrekking 
hebbende op de Belg G.G. Bijl. 

Ik verzoek U mij tewillen berichten of Uwerzijds 
prijs wordt gesteld op het ontvangen van berichten 
over aangelegenheden, welke door het Kabinet van 
Invoerrechten en Accijnzen aan instnaties van deze 
dienst worden doorgegeven, c.q., of het gerelateerde 
U reeds door of vanwege deze d� nst werd gemeld. 

c.s.

Hoofd GVD. 
------------------------------------------------------------

Voor bijlage zie jn, 8054 (G.G. Bijl) 

Uitgetrokken door .. ................... J.. ,.L. • .. .......................... Afd./SC;ctie . ... . ACD. . ... Datum .. ...... 4,,,. .. 5 ..... 14.9. 

Op aanwijzing van H/ACD 

® 5030 • ' 48 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No 

• jlagen: 

's-GRAVENHAGE, 
Javastraat 68 

{ 
1 11539 Tel. 1 12778 

194 

Dict.: Typ.: 

Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: 

@ 43228 - '46 

Onderhoud met FOCK op 22-9-47 

Rapport uitgebracht van het onderhoud dat ik gehad heb op het 
depart. v

8
n Fin. 

Verzocht zoo spoedig mogelijk nadere inlichtingen te mogen ont
vangen, hetgeen me toegezegd werd. 
Fock merkte op dat het een belang was dat deze firma voor een 
ge prijs verkocht werd en wel om de volgende redenen: 
1 De verkoop van vijandelijke bezittingen komt in mindering 

van hetgeen wij zullen ontvangen als herstelbetalingen 
2 Het is van beteekenis dat bona-fide firmas zoo n bedrijf voor 

niet te veel geld koopen om behoorlijk te kunnen rendeeren. 

LP 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No 

• ijlagen: 

Dict.: Typ.: 

's-GRA VENHAGE, 
Javastraat 6 8 

Tel. { : :��;! 

194 

Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: 

Onderhoud met zegsman van het depa,.J'.'tement van Finantien op

22-9-47.
Hij deelde mede dat de verkoop .uitgesteld was en dat er zonder

toestemming van den minister van F niets gebeuren mocht.

Hij verzocht mij echter nadere inlichtingen te mogen ontvangen

omdat de verkoop eens zou moeten doorgaan onder dergelijke

voorwaarden dat de gevaren vermeden kunnen worden.
LP 

@ 43228 - '46 



Ter berging- in OJJ 952 ontv. V,· AGD/GI op 27.11.69. 
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Privé 

ontv. v. c;_�c1?. 2z·v� 
's-<::iravenhage, _LüctubeE.__1945

Den Weledelgestrengen Heer 
Mr. L.Einthoven, 
Bureau Nationale Veiligheid, 
Grand Hotel, 
SCHE.VE HNG EN 

Beste Lou, 

Je begrijpt da.tik een stroom van brieven 
ontvGng naar aanleiding van de maatregelen 
op het gebied van de geldsaneering. Daaronder 
zijn er naast vele welwillende ook enkele 
gsschreven in een onheuschen toon. Voor 
zoover er o �nkele punten een gegronde 
critiek is, tracht ik daaraan zooveel mogelijk 
gehoor te geven. V or het overige laat ik 
de zaak langs mijn kant gaan • 

Inliggend briefje gaat mij echter te ver! 
De schrijver is wellicht eenigszins uit het 
l�od geslagen, maar 'het kan ook zijn, dat 
het een gevaarlijk individu is. D�arom ben 
ik zoo vrij dit stuk in jouw handen te 
stellen. Ik laat het geheel aan je over, wat 
je ermee wilt doen. In ieder geval kan het 
voor je van belang zijn, van deze 1.li ting 
kennis te nemen. 

Ontvang intusschen mijn hartelijke groeten. 

Zie schr. aan HC7P Den Eaag, lQ,10,45 
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OD 952 ontv. v. ACD/CI, 27,11.69 

SCBEV .::n:rmr Grand llot 1 

AAN: 
Zi ,..:ne. �t::ce.llentis den R!l.in:i..Jter 
VH! ::1il"'..aJlOH!n, 
• n_ te.i"dijk 22
's-G r_c.. v 1. h n. ·� �.

........ ----.... --....:i......::; 

Hierbij de beide ptt_,poorten te1�,1� ) voorzien 
van de 11 - <?n ui trei$V1s�. vo r· en peri ;Q.e vt..n .3 ma.ruiden. 

Voor de Zui te,_.rncne vice. moe tez" ;ie schoon
ou.::.i.er .s zijl o., llct Z·;;i +-.,1r::;1"Lo.:.e Consule�1t t� A:, .t rl;f:irdam, 
Joh.Vermaercltraat 16, 

Harte i,.., ··e �roet-n; 
t.t#
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Den Weledelgestrengen lieer 
Mr. L.Einthoven, 
Bureau Nationale Veiligheid, 
Grand Ho te 1, 
SCHEVElHN C:IBN" 

Beste Lou, 

Mijn schoonouders Prof.Lam�ris en ZlJn 
vrouw hebben van de Llniversi tei t te 
Bazel een uitnoodiging gekregen voor 
een bezoek aa� Zwitserland. 

Zou je mij op weg willen helpen om zoo 
spoedig mogelijk voor .hen de benoodigde 
toestemmingen en visa te verkrijgen'/ 
Ik doe je daartoe ingesloten toekomen 
de geldige passen alsmede 2 verklaringen 
van politieke betrouwb&arheid. 

Gaarne zie ik je berichten spoedig.te
gemoet, zoo mogelijk onder opgave van 
een manier om deze zaak zooveel mogelijk 
te bespoedigen. Bij voorbaat mijn wel
gemeenëen dank voor je moeite. 

Met vriendelijke groeten, 

t.t. 

t/ 
antw.: 27.9.45 
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Ter berging in OD 952 
. verzonden aan�en Minister President 

Minister van Financien 

1 

Geheim 

·j 9 Ju.11. 19li-5

Aan den Chef Staf Militair Gezag 
Carel vnn Byla11dtlaan 

•s-Graven1ae;e

Ik heb de eer U Hoogedelgestrense hie�bij te doen' 
� 

. 

-

toekomen een Rapport betreffende het ontijtlig bckena. zijn 
vau <len maatregel. der ongeldig:verklaring vnn c1e b?.nkbil� 
jetten van i'. 1 oo.- ulo wettig beta.PJ.midcJ.el·. 

Het Hoofd van .hèt, 

BUREAU NATIONALE VEILIGHEID

De.Kolonel 

Mr L.Einthoven 





• 

in OD 952 op 27.11.69 ontv, v. ACD/CI \ 
VERZONDEN AAN Minister-President-M i n u t e • '" 

�inister van Fin. 
BUREAU NATIONALE VEILIGHEID. Chef Staf M.G. 

AFDEELING B • 

No. K_û..-0, - � 
Bijlage: l. 

Aan 

/j Juli 1945. 

G-'.!e h e i m 

1/1. 
Ik heb de eer UREG hierbij te doen toekomen 

een Rapport betreffende het ontijdig bekend zijn van 
den maatregel der ongeldigv�rklaring van de bankbiljetten 
van F.100.- als wettig betaàlmiddel.-

Het Hoofd van het 
BUREAU VOOR NATIONALE VEILIGHEID, 
De Res,Kolonel: 

(Mr .LiinthovenJ 

CHEF ST.A.F�ILITAIR GEUG, 
Carel v.Bylandtlaan 
1 s-Gravenhage.
�-9rte.h·�

Áf;,i,, � ;: .... �e,...·.,.-.:,



AFDEELING: B. 

No. 

• 

• 

VEILIGHEID. 
Rapp o r t. 

Geheim 17 Juli 1945. 

De maatregel van de ongeldigverklaring op Maandag 9 
Juli 1945 van de bankbiljetten van F.100.- als wettig betaal
middel, was in het ,,estland op verschillende plaatsen bij de 
tuinders teeds op Zaterdag 7 Juli 1945 bekend. Het gevolg 
hiervan is geweest, dat verscheiden tuinders op laatstgenoemdeJ, 
datum nog vele F.100.-biljetten hebben kunnen inwisselen, 
terwijl groote bedragen in die biljetten zijn gestort op 
girorekeningen. Men noemt Mons ter, al waar v66r den bewusten 
:Maandag alleen in die geme.a.nte nog tot een gezamenlijk bedrag 
van F.160.000.- in F.100.-biljetten op girorekeningen gestort 
zou zijn. 

Algemeen wijt men deze ontijdige bekendheid met den 
. bewusten maatregel aan vertrouwelijke meaedeelingen van 

beheerders van.postkantoren, die de biljetten, welke den 
maatregel aankondigden, reeds op Vrijdag 6 Juli'45 zouden 
hebben ontvangen. Men wijst er op, dat verschillende van deze 
beheerders van postkantoren dusdanige verplichtingen hebben 
aan tuinders en andere lieden .in het 1/esttand, die he.n gedu
rende den tijd van voedselschaarschta op het gebied van 
leeftocht belangrijk hebben "geholpen11

• dat zij zich verplicht 
gevoelen of er althans gemakkelijk toe komen tegenprestaties 
in een of anderen vorm te leveren. 

Ook vertrouwt men het personeel van de Landsdrukkerij 
niet, alwaar de aankondigingsbiljetten zouden z1Jn gedrïîkt. 
Men veronderstelt, dat bedoeld personeel aan ehkele zwart
handelaren de voo�ze categorie zoo waardevolle ntip 11 tegen 
goede betaling heç

"(
n gegeven •

De goed willende en fatsi>enli jke menschen in het ,iest
land zijn over een en ander zeer ontstemd. Zij betoogen, dat 
de fatsoenlijke burgerij andermaal den last ondervindt van 
den getroffen maatregel, terwijl velen van degenen, tegen wie 
hij bedoeld is gericht te zijn, zich weer tijdig veilig hebben 
kunnen stellen. Dit geeft aanleiding tot veel gemopper. �Men spreekt de hoop uit, dat de Regeering in de toekoIIJ.SL 
bij het nemen van soortgelijke maatregelen volkomen onverwa�htd 
te werk zal gaan en niet zal vertrouwen op geheimhouding m 
door ambtenaren,. die gedurende den tijd der vijandelijke 
bezetting in velerlei opzicht en zeker ook moreel zijn ont
wricht.-



Ter berging in OD 952 op 27.11.69 

verzonden aan:.Atén Mintster President 
:;'Minister van Financien 

19 Juli 194-5 

b?: w. n-.
Gehaim 

• 

1 

D/I! 

I 

Aan den Chef• Sta.:f l[ili �e:tr Gezag 
Carel van Bylandtlaa.n 

.!.§-Gravep.haEe 

Ik heb de et,r U llooBede1geatr ,nge h:i.or'bij te doen , 
toekomen een Bai:>port betreffende het ontijdig; 1:eli::end zijn 

' yan den :inaa:t'regel der ona;eidigvt:rklarinc VfJn' de 31'lkb;l1-
jetten va..'"l f •. 1 oo.-. als, wa·lïtie �etaalnrl."lèl.el.. 

Het Hoofd van he 

E � U NATIONJJ.iÉ 
De Kolonel. 

Mr L.Einthm,en 

ILIGEEID 
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