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O* oatvikkaliagaa ia hat inTtraaflóaaTa" ööBBraaiaaa
blijraa atark da aandacht rragaa. Hat ralt rala ooBoniaiataa
zwaar oa d* raoaata onthulliagaa orar d* aitdadaa raa Staliaj
da ruBia tuaaaa da Chiaaaa «a llbaaaaa partlj«a «a da CP8V,
alaook Aa Ruaaiaoha harrattiag raa da karnboaproaraa ta T»r-

Zoraal aogalijk tracht da CPI-laiding da batakaaia raa
daaa faitaa roor Badarlaadaa ooaauaiatan ta bagatalliaaraa.
Daartoa wordt da propagaada gahaal garioht op da kwaatiaa
Barlija aa Viauw Quiaaa aa op hat sgn. "harlaraad" aatio-
aaal-aooialiaaa. Op dit laatata tarraia blaak da CPI orar
aaa aaatal broaaaa ia kriagaa raa ax-88-ara ta baaohikkaa»
dia hat aogalijk aaaktan au aa daa agitatia ta badrijraa.
Daarbij wardaa allarlai faitaa op BOdaaiga wijaa bijaea ga-
braoht, dat da iadruk koa wordaa gawakt dat door ax-88-ara
aaaaala aotiaa wordaa oatplooid. Ia warkalijkhaid gaat hat
hiar aohtar oa politiak oabatakaaaada aotiritaitaa raa aaka-
la tiaatallaa paraoaaa*

Da aotiaa roadoa "Barlija* aa "Miauw Quiaaa" waraa roor-
al "rradaaaetiaa"* Da CPI ward gahiadard door da iaaotiri-
tait raa da ladarlaadaa Tradaa Raad» dia door iatarna tagaa-
atalliagaa zodanig waa raraahaurd dat da partijlaidiag ba-
Bloot da orgaaiaatia ta doaa oatbiadaa aa ta rarraagaa door
aaa aiauw aa gawllligar iaatruaaat* Da alotaota, waarbij ia-
dara oppoaitia tagaa da "partij-lija" zal Bija oagabraoht,
wordt opgaroard tagaa hat aiad raa jaauari 19*2.

Da diatriotaooafar,aatiaa, dia ia da raralagparioda war-
daa gahcmdan tar uitroariag dar ooagraabaaluitaa, garaa wai-
aig balaagwakkaada ta ziaa.

Da rooraaliga BTC-'JS (thaaa "hat oaatroa") riohtta
Bija hoofdaaadaoht op da looakwaatiaa bij da harxianiagaa
raa da o.a.o.'a dia biaaaakort aoataa plaata habbaa. Ook da
"ouda" BTC riohtta hiarop aaa "loonooagraa".

Baida orgaaiaatiaa troffaa alkaar ook bij hat WYV-
ooagraa dat ia Moakou gahoudaa ward. Bij dasa ontaoating
laaida da rijaadaohap ia alla harighaid op.

Ia noraabar kaardan rrij plotaaliag da dria roor aoho-
liag uitgasoadaa ladaa raa hat llgamaan ladarlaada Jaugdrar-
boad uit da DDR tarug. Hat ia aiat gahaal daidalijk» of daza
raraaalda tarogkaar »at da Barlijaaa oriaia aaaaahiag.

Bet Internationala Koatakt Bullatia dat raauit da 8WP-
kriag wordt uitgagaraa, kwaa roor da twaada «aal uit. Bat
blad blijkt aaa aaatal raaotiaa ta wakkaa ia rarwaata bui-
taalaadaa kriagaa. Bat ia aog aiat ta orarzlan, of hat blad
aioh >al kuaaaa haadharan.

Da Tiarda lataraatioaala (frotakiataa) tooada ia da
raralagparioda waar aaiga aotiritait. Da satal raa hat ia-
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taraatioaala saoratariaat Tarhuiada aaar Bruaaal* Opaarka»
lijk vaa da aaigiag ia Trotskistische kriaf oa aaa Tsrgalijk
ta zoakaa aat da CPSU, au Stalia ala aiadadiger aaa da kaak
ia gaateld.

Da B.Y.D.-OTersiohtaa raa da cpl*diatriataa vardaa op-
aisuv bijgeverkt. Da pariodiaka harsieaiagaa Taa da sga.
"Terjariagatabel" aa da lijst Taa "niet-ooaauaistisohe orga-
aiaatiaa* kwaaaa gareed* Daaraaaat verd aaa algaaeaa orer»
sieht Taa da CPI saaaagaatald, dat beoogt aaa balaaa-veerga-
ra ta lija. Base "balaaa" aal jaarlijks wordaa bijgeverkt*

••t aaataot raa da Diaaat mat da buurlaadea verd Toort-
geset. Mat da Bondsrepubliek was aat rarkaar iataaaiarar
doordat da Oostduitse ooaanaisten aoatijda hua aotia ia da
Boadarapubliak badrijraa ria Xadarlaada groadcabiad,

Ook tijdaas rartlacparioda ia fablakaa» dat da tacaa-
ataadar aioh tardaga bavuat ia raa da voordalaa walka da
•taad» rardarfaaada libaraliaariaf Taa hat paraoaaararkaar
biadt.

Kat batrakkiag tot da oulturalt aa wataaaohappalijka
uitwitaaliaf tuaaaa Badarlaad aa da laadaa Taa hat Savjat-
Blok, «a» raads aaydar gablakaa dat dasa waiai« gaoo5rdi-
aaard Tarloopt door hat grote aaatal ialtiatiafaaaar** Zowal
ia «ataaaohappalijka alt ia oulturala kriafaa baataaa ooa»
taotaa «at ia* t i tut aa aa oollaga'a aohtar hat IJvaraa Gordijn
Dit laidt garagald tot uitwiaaaliag Taa parsoaaa*

Hat orarsioht draigt ia dia oaataadighadaa ta l oor ta
gaaa aa hat ia »oailijkv ao alat oawogalijk oa ta baoordalaa
of hat laadabalaag bij ultwiaaaliag Taa paraoaaa ia aaa ba-
paalda «aotor val i* gadiaad. Hat apraakt Taazalf, dat da
Tailighaid Taa da Staat bij aaa oajuiat balald taa dasa ga-
raar «on lopaa» tarvijl aadarxijds aadara Waataraa laadaa
aaa ruiaa nitviaaaliagapolitiak Tolgaa» sodat Vadarlaad aoai-
lijk aahtar kan bliJTaa.

Da tot au toa gaTolgda praktijk laTarda aoval Toor da
haatariag Taa hat Traaadaliagaabalaid door hat Miaistaria TBD
Juatitia (axaoatiaf) als Toor dasa Diaaat (adrisaraad) aoai-
lijkhadaa op.

Bat kvaa aa koat Toor, dat proalaaata paraooalijkhadaa
«it Vadarlaad aa uit hat SoTjat-Blok Targaaada oadaraaada-
llagaa aaakaopaa» Toordat da RijkSTraaadaliagaadiaast aa da
B. T. D. op da hoogta si ja* Is ar daa toon ba s vaar tagaa da
bianaakoast Taa da batrokkaaaa daa vordt da vaigariag Taa
aaa risua aoailijkar aaaraata aaar aa laagar ovar da saak
door aadaraa ia oadarhaadald.

ïaaaiada tot aaa poaitiaf aa tagalijk baparkaad balaid
ta kaaaaa koaaa vard door da Mialstar Taa O.K. A W* tot
OTarlag aat da batrokkaa iastaatiaa baalotaa. Aaa dit OTar-
lagf dat tot au toa alaohta iaoidaataal plaataviadtt aaaaa
daal da Miaiatarias Taa O.X» & W« (Buitaalaadaa Batrakkia-
gaa)t Algaaaaa Zakaa (lijka Toorliohtiagadiaaat}» Buitaa-
laadaa Zakaa (Buraau Oost-Buropa aa AdTiaaur Tiaadiaaat) aa
Juatitia (BijkaTraaadallagaadiaaat) aa da B. T. D..

Doal hiarraa ia aaa jaiata oottrdiaatia Taa alla uit-
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wisselingsaotiviteitea, beoordeling TM» de plannen» «i *ti«
aulering ervan wanneer uitwi**eling het landsbelang «o* die»
nen.

9* bevoegdheid van de Ministerie* van Jurfciti* «n
Bul taaiand** Zaken t. a. T. d* toelating raa vreemdelingen,
zowel al* d« adviserende rol van d* B. T. 9. op het gebied van
d* veiligheid van de Staat blijft hierbij onverlet.

J9vjet-Ru«3,and* De afgelopen verslagperiode kenmerkt*oor onrast in «n om d* Sovjetrua*i*oh* vertegemwoordi*

De sedert juli 19é1 door d* Barlijn** ori»i* T«r*oa«rp-
t« ttf«ust«llinff Oo*t-Y«*t» wa* hitrran in do o*r*t* plaat*
ooreaak» terwijl vervolgen* d* hervatting der kernproeven
hiertoe bijdroeg.

Toor anbaicad* en handel* vertegenwoordiging werden dan
ook proteetde«on*tratie* gehouden» terwijl voort* da anba*-
•ad* enig* aaien politielmlp aoe*t inroepen ia verband net
aangebrachte vernielingen of bedreigingen daaraede.

Zn de toch reed* vrij ge«pannen efeer verooraaakt*
uiteraard d* a*lelaaavrage t* Aaaterdaa van Sr. A.I. OOLVB,
in de nacht van 7 op 8 oktober I9élf nog aeer opschudding,
•et naae door de uit deze asielaanvrage voortvloeiende vecht-
partij te Sohipholf de peraoonferentie ter aaba**ade en da
daarop volgend* verklaringen tot peraona non grata van de
aabaaaadeur, d* handel avertegenwoordiger en een 2e «eoretari^
tevena paraattaohl.

Da rol van da B.T.B* heeft aieh in deaa *aak beperkt
tot het door aiddel van doelgerichte ondervraging va*tatallan
van da Motivering van da defeotie oa te weten of hier eprake
wa* van aan bona-fide defeetie dan wel van aan bedrieglijk
apal van da taganatandar»

Doordat betrokkene een groot aantal controleerbare ge-
geven* op verschillend terrein veratrekte, wa* het de Dien* t,
in samenwerking aet andere - ook buitenlandse - diencten,
aogelijk een oordeel te geven ever de geloofwaardigheid der
beweringen* 00 LOT'* bona-fide* kon op grond hiervan worden
aangeaoaen.

Daarnaast heeft de Dieast een rol gespeeld bij het
vaststellen van de verblijfplaats van Mevrouw 00LÜB1 na da
dafeotie van haar aan ea de observatie van die plaat *( aet
het doel te voorkoaea dat «ij tegen haar wil op heiselijke
wijze uit Veder laad zou worden weggevoerd*

Eet in voorgaande verslagperiode veraelde oontaot aet
pacifistische groeperingen hier te land* werd» sedert de her-
vatting der kernproeven, - scala te verwachten viel - aan*
vaakelijk niet «eer geooaatateerd, doch i* sedertdien her-
vat.

Ook het contact «et parleaentariirs ea per* vendader-
da, node ten gevolge van de gespannen toe* tand, doch dit «al
van d* zijde van de 3ovjetrue*i*oh* vertegenwoordiging, naar
het thans voorkoat* eveaeeas so spoedig Mogelijk weer wordea
hervat.

Aandacht verdiende het waargenomen nauwe oontaot tu***a
d* Sovjetru**i*oh* ea de Cubaanse vertegenwoordigingen hier
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tt laada.
Toorts ward aaa toaaaaand aantal baaadariagaa van in

varbaad mat faailiaaazoakaa ia d* Sovjatuaia varblijvaada
ladarlands-Raaaiaoha aohtparaa gaaald. Xataaaiava ooatrdla
op da>a groap» waarbij aaar alla waaraohijalijkhaid ook d«
ia varbaad aat Mkaabalaagaa of toariaaa naar d« Sovjatuaia
raiaaada ladarlaadara cullaa dlaaaa ta wordaa garakaad, wordt
darhalva aoodzakalijk.

TBj+oho«»Slawaki3a« Polaa aa Hoaaarida. Da aotlvitaltaa
vaa daïalaadnaopotaturaal «atoarïatiaah gabiad blij vaa
aog ataada toaaaaaa.

Haa traoht ook laidiafgaraada paraoaaa ia ladarlaad op
dit fablad ta iat«r«aaar«at aa daartoa xoakaa aadawarkara raa
da ia ladarlaad farantifda diploaatiaka Tartagaawoordifiacaa
raa bo-vaagaaoaada laadan eoataotaa aat Jo«raaliataat raia-
voraanx aa oulturala raraaiglacaa. Da Polaa coakaa hiartoa
ook apaolaal ooataot ia atudaataakriafaa aa aaiga atadaataa-
ultwiaaaliafaa habbeu al plaattfaroadaa.

Da Polaa aakaa fra%uaat gabruik raa da door da lataraa*
tioaala Taoaaiaeha Hulp gabodaa faoilitaitaa» tarwijl ook
buitaa da I.T.H. o» vaa Poolaa «ijda ooataotaa wordaa galafd
aat badrijran aa «aiTaraitaitaa taaaiada Poolaa taahaioi aa
wataaaohapaaaaaaa ia da galafaahaid ta atallaa gadoraada
aaiga tijd ataga ta lopaa ia Hadarlaad.

liarbij moat wordaa opgaaarkt, dat ook la da 2a halft
vaa 19^1 wadaroa gablakaa ia dat oadar laatatgaaoaada Polaa
paraonaa waraa dia roor haa rartrak aaar ïadarlaad oatbodaa
waraa bij da Poolaa iallohtiagaadiaaat aa opdracht gakragaa
haddaa ta rapportaraa orar hatgaaa zij ta wataa koadaa koaaa
uit da badrijraa aa wataaaohappalijka iaatitutaa. Ba«a rap-
portaga batrof cowal da raaaarohaathodaa ala da aataoadaataa
raa da paraoaaa aat via zij ia aaarakiag soudaa koawa*

Ia «n geral kwaa dnidalijk aaar roraa dat da aadawar-
kar iran da Poolaa ialiohtiagaadiaaat ia Polaa bijsoadar goad
op da hoogta waa vaa da orgaaiaatia aa warkwijsa va» aaa ra-
aaarohlaboratorinv ia ladarlaad, waaruit aogalijk valt ta
ooaoludaraa dat ook ia bat varladaa raada ialiehtiagaawark*
xaaahadaa varrieht xija door vroagar bij dit laboratorium
warkcaaa gawaaat sijada Folaa.

Ia aauwa aaaanwvrkiag «at aat Kiaiataria vaa Juatitia,
afdaliag Vraaadaliagaasakaa aa Oraaabawakiag wordaa da Polaa
dia hiar ta laada aalal aaavragaa aaa uitvoariga varaoraa
oadarworpaa. Xaa llohta toaaaaa vaa hat aaatal paraoaaa» dat
polltiak aaial aaavraagt la gaooaatataard. Ovarigana kaa wat
da Polaa batraft varvaaaa wordaa aaar hat Paaoraaa 1a halft
1961.

Taatgaatald koa wordaa, dat ook ia daaa varalagparioda
aaa aadawarkar vaa da Poolaa vartagaawoordigiag ia ladarlaad,
dia geïdaatifioaard waa ala ialiohtiagaafuaotioaaria hiar ta
laada coaapiratiava oataoatiagaa had aat paraoaaa dia ia
Waat-Duitalaad varksaaa waraa voor da Poolaa ialiohtiagaa-
diaaat. Daza oataoatiagaa voadaa plaata ia iaatardaa aa
1a*0ravaahaga.

Ook la daxa varalagparioda had da Tajaohiaoha vartagaa-
woordigiag hiar ta laada waar oaca bijsoadara aaadaoht.
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Uit van buitealanoTé zf j &e ontvangen aededeliagea
blijkt, dat d* Tsjechen op inlichtingen «a politl«k gebied
bijzonder aotief zijn oa te verwachten i*, dat speolaal de
Tsjeohea de door de 9.3.8.R. gevoerde politiek t.a.T. d«
kwestie Berlijn, «a d* opkoast vaa het Vestduitse ailitarls-
a* krachtig sullen steunen «a dit uitdragen in Vederlaad.

De Tsjechische inlichtingendienst blijkt nog steeds
actief te sija t.a.r. de Vederlandse zakenlieden die Tsjecho-
Slowaklje bezoeken, «a geooaatateerd werd dat benadering raa
deze zakenlieden ia Tajeeho~31owakije doorgang viadt, aa
aogelijk niet zonder •uooa».

Rekening aoet worden gehouden dat daartoe geeohikt per*
•oaeel ia de Tejeohicoha vartegeawoordiging proberen zal de
banden aet de Vederlaadee per* ea erentueel politioi aawrer
aaa ta halea teneiade de ateaaing ia Vaderland te peilen tea
opziohta Taa de kwestie Vieuw Ooiaeav de positie ran Berlijn
ea de verhoudingen en aeaiagaveraohillea ia het Westerse
kaap» daartegenover stellend de politiek van de TT.8.8.R..

Oost-fofl-tslaafl. De activiteit van de Oostduitse ialioh-
tingeadienstea blijft voortdurend onze bijzondere aandacht
vragen* Door de kwestie Berlijn is het aantal uit Oost-Duits*
land koaende besoakers aanzienlijk afgeaoaea, terwijl even-
eens een teruggang te bespeuren viel vaa het aaatal Heder-
laaders, dat Oost-Daitslaad bezocht.

Als uitvloeisel vaa arrestaties ia West-Duitslaad aoes-
ten voortdurend onderzoeken worden iagesteld naar Xederlaaden
die op de een of andere wijze aet da ze gearresteerde persoaea
ia West-Duitsland ia ooataot hadden gestaan.

Ook werd speoiale aandacht besteed aaa Vaderlanders»
die vanuit Oost-Duitsland naar Vederlaad zijn teruggekeerd.

Bet aaatal uitgebreide pereooasonderzoekan voor intern
gebruik van de sector oontra-spioaage bedroeg la de tweede
helft van 1961 s 302, terwijl 19 volgaoties plaatsvonden.

,_.- *> .
Rood-Chiaa» Ia de behoefte aan een hoofdaabteaaar voor de verwer-

king van 4e uit Chinese bronnen toevloeiende politieke gege-
vens kon door een interne versohuiviag biaaea de Dleast tij-
delijk worden voorzien. De nieuwe kracht is tevens belast aet
de bestudering van de rol, die de Chinese Volksrepubliek ia
de iaternationale oosaninlstisohe beweging speelt. Hij dieat
daarbij uiteraard bijzondere aaadaoht te schenken aaa de be-
staande politieke aa ideologische controversen tussea Coaau-
aistisoh China ea Sovjet-Ruslaad.

Deze uitbouw vaa de betrokken seotie zal, naar ver-
wacht wordt, een intensieve ea vruchtbare saaeawerkiag aet de
afdeling van het ooaaunleae bevorderen. Dit saaeaspel zal ho-
pelijk resulteren in eea verdieplag vaa het iazioht ia hst
ingewikkelde problee» vaa de Russlsoh-Chiaese verhoudingen ea
de invloed daarvan op de oovaunlstisohe stroaingen in turopa
ea ook in het bijzonder Vederland.

Mede dank zij de nauwe aaaenwarking aat de buitenlandse
zusterdleneten, aet wie regelaatig gegevens over Chinese sub-
versieve activiteiten worden uitgewisseld, ken de kennis daar
oatrent worder. veraeerdard.

Da besprekingen over aan sanering van het toelatings-
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beleid t.a.v. Chin«««n, di« in 7̂ ^ i«i h«* KlBi»t«rlt TM
Justitie werden gevoerd aoader dat overeenstemming koa worden
bereikt» warden in d« verslagperiode hervat» De«e nadere be-
sprekingen resulteerden ia een overeenstem»)!ng over het te
volgen beleid. Bét overleg over de praktieohe uitvoering daar-
van va» eiade 1961 aog gaaade.

De ia het voorgaande verslag vermelde besprekingen aet
de Directeur-Generaal van Openbare Orde ea Veiligheid ea de
Directeur-Generaal van Justitie over maatregelen, die bij het
intreden van een conflict-situatie met Indoaesil tegen hier
te lando verblijvende pereonen van Indonesische aatioaaliteit
eventueel souden stoet ea vordea genomen» werden voortgeset.
Ten aaasiea van de te nemen maatregelen werd volledige over-
eenstemming bereikt.

Ia verband met de toenemende spanningen rondom lieuw-
Ouiaea werden de activiteiten van de Indonesiërs (inclusief
de Amboneaen) hier te lande onder scherpere observatie ge-
nomen.

Ook aan de ia lederland verblijvende Buriaamers werd
meer aaadaoht geschonken» waardoor het insieht ia de activi-
teiten van een kleine kern van llnks-geBriinteerden onder hen
koa worden verdiept.

Beveiliging. Algemeen. Het Beveiligingsvoorschrift II»19f1 werd door
de Ministerraad goedgekeurd ea per 1 aovember ingevoerd.
Hierdoor aal de beveiliging bij de Departementen van Algemeen
Bestuur aanzienlijk kunnen verbeteren» mits hiervoor voldoen-
de personeel en tijd beschikbaar wordoa gesteld*

Haar aaaleidiag vaa eea besluit van de Ministerraad werd
- in overleg met de Dienst - door het Ministerie van Binnen-
landse Zaken een model circulaire opgesteld welke door alle
departementen kan worden gebruikt om de gevaren» verbonden
aan het reisen naar landen achter het IJserea Gordijn» onder
de aaadaoht te brengen. Op sommige ministeries werd hieraan
reeds gevolg gegeven.

Zn een oiroulaire aan de beveiligde bedrijven werd de
aandacht gevestigd op de mogelijke gevolgen op het gebied van
de personele beveiliging van de Verordening ïo. 14 vaa de
E.B.8. lasake het vrije verkeer van werknemers binnen de
Gemeenschap.

In liet beraad van het Comité" van Permanente Vertegen-
woordigers bij de Europese Gemeenschappen werd nauwelijks
voortgang geboekt met betrekking tot het antecedentenonder-
zoek voor adspiraat Europese ambtenaren.

Een vertegenwoordiger vaa de Dieast woonde eea vergade-
riag van het BATO Seourity Committee bij» waaria het organi-
seren van een ïAVO-oursus voor functionarissen die een rel
spelea bij het invoeren van beveiliging bij de industrie en
de juiste conclusies uit de Duitse spioaagegevallea de hoofd-
schotel vormden.

De Directeur vaa het Seourity Bureau vaa de MAVO bracht
eea kort besoek om afscheid te aemea ea sija opvolger te ia-
troduoereni zijn vertrek wordt als eea groot verlies be-
schouwd*

De regeling voor de hantering van de oorlogspolitieke
gegevens werd ook door Justitie aanvaard. Op voorstel vaa de
Dieast heeft de Minister van Binnenlandse Zaken >ijn Ambtge-
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aotea van Defensie ea Juetitie alsook de Commissarissen ran
de Koningin vertoont dese regeling «et ingang van 1 januari
1962, analoog te doen toepaesen, onderscheidenlijk door de
militaire inlichtingendiensten en door de Rijks- ea Qemoeatc-
politie.

Bet overleg met de Militaire Diensten vond normaal voort-
gang. Ia keanic te hebben genomen van de wij Biging van de
etatuten ea de organisatie van de ia het vorig verslag bedoel-
de F.T. heeft Defensie verklaard dat de betreffende firma
voortaan ia aanmerking kan worden gebracht voor geheime aatio-
aale defensie-opdrachten.

gebieden van bevej.l|,*in*. Het resultaat van de gehouden
I&fO-inspëotie bij Verkeer en Waterstaat werd aan de Secreta-
ris-Generaal van dat Ministerie overhaadigdi dit resultaat
wae «eer teleuretellend te noemen. Maatregelen ter verbete-
ring werden toegezegd» dooh voor zover bekend aog Biet inge-
voerd.

In de verslagperiode werden enkele geheime atoom-oc-
trooien in lederlaad ontvangen» waardoor de luratom Beveili-
gings Verordening Ho. J in werking trad. Dit werd aam Justi-
tie en de Procureurs-Generaal berioht ia verband met de straf-
rechtelijke gevolgen van deze verordening.

Bij Economische Zaken werd het besluit genomen over te
gaan tot een concentreren van het merendeel der bij dit Minis-
terie te behandelen geheimen in fén Terboden Plaats. De hier-
toe nodige interne hergroepering stuit op vele weerstanden
doch zal van groot nut voor de beveiliging blijken.

In de Commissies Bescherming Bleotrioiteitsbedrtjven
0.4. Gasbedrijven, werd uiteindelijk een opset bereikt waar-
bij met de belangen van een juiste beveiliging rekening ge-
houden wordt* iaageciea de betrokken verenigingen van fabri-
kanten eioh bereid verklaard hebben dese opset te verspreiden
onder hun leden» wordt hierin een zeer belangrijke pas voor-
waarts gezien waardoor uiteindelijk met kaas op suooes aaa
de uitwerking van beveiligingsmaatregelen voor geselecteerde
bedrijven &al kunnen worden begonnen.

Bij de oefening "Zebralim" is gebleken» dat van voort-
gang met de extra beveiligingsmaatregelen voor buitengewone
omstandigheden bij de Departementen nog nauwelijks kaa worden
gesproken*

Bet contact met de provinciale beveiligiagsambtenaren
werd voortgecet.

feveilfl.fiflf««frffcH4k. Br wordt enige voortgang gemaakt
met het installeren van de apparatuur die ia bijzondere om-
standigheden de noodvemletigiag vaa gerubriceerde documenten
kan ver&orgem.

Advies werd uitgebracht over de mogelijkheden met be-
trekking tot de versending vaa gerubriceerde apparatuur ia
Bnropa.

Door «n der Ministeries werd advies gevraagd t.a.v.
de risico's verbonden aan de aanwezigheid vaa een deel vaa de
7AR-vertef<mwoordiging naast een zeer kwetsbaar centrum met



aoof f*rubrlo**rd* laf onwil*.
Bij d* Y*d*rlaad** 8poorw*g*a w*rd **a k*ra vaa ooaau*

al»tl*oh f*Blad* arb*ld*r* dl* t* Aa*t*rdaa duidelijk* la*
rlo*d f*kr*c*a had uit elkaar g*haald, >oad*r dat dit aaa-
l*ldla* tot B0*llijkh*d*a «af.

lawaadlf* T«lllA*ld. Itt ov*rl*f a*t Oprabar* Ord*
•a Y*illga*ld, t*a*lad* tot **a f*oot)rdla**rd »*l*ld t* f*-
rak*» »lj h*t advl**r*a or*r la bljioador* OB«taadlth*d*a t*
tr*ff*a •aatr*f*l*a, road roortcaaff. Bij d* «lal>t*rl*» raa
Booaoalssb* Zak*a» Laadboxnr Tl«a*rlj *a To*d**lroorsl*ala<f
•a Soolal* Zak*af aaa d* aaadaoht, dl* aaa d* c* kw*ttl* wordt
b*«t**dt duldolljk to*.

lla ftrolg hl*rraa road*a r**d« >*apr*klac*a plaats a*t
*ak*l* la*t*lliaf*a, dl* aaar h*t lasioht vaa d* b*trokk*a
Mlal*t*ra, >*T*illflac*maatr*(*l*a mllaa ao*t*a tr*ff*a>
waarbij all* parti j*a, b*tr*kk*a bij a*t orfaal**r*a vaa d*
•p*olal* aaatr*«*l*a voor bljioador* oa*taadlih*d*a r*rt*f*a-
woordlfd war*a. D*>* aotlrlt*lt sal la d* to*koa*t aaailca-
lijk* aaadaoht rraf*a.

P* kw**tl* vaa v*llif*t*lliaf raa d* radlo*oavo*p a*t
h* t oog op bljsoad*r* oa*taadlfb*d*a w*rd la d* afdalla* I«-
w*adlf* T*ill»ii*ld aaa d* ord* f*st*ld.

Tlii n IMiTtUf- H«* va«tg**t*ld* doorc**fb*l*ld
h**ft >lja bvmlkbaarh*ld tot au to* la d* praktijk b*w*i*a.
Ia d* r*r*lafp*rlod* war*a *r ao*llijkli*d*a aoob. kla«ht*a»
ook al*t raa d* »ljd* d*r buit*alaad** ia«lfratl**autorlt*l-
t*a.

Toorllohtla* *a **MtTa1h1Hf or*r B*T*lllglaji» Ia d*
aaaad d*o*ab*r w*rd b*féaa*a a*t **a l*Klaf*aö/olu* TOOT
al*uw la b*T*lllglac*iak*a optr*d*ad* fuaetloaarl***a.

Op h*t f «ohalsoh C*atma roor d* Luohtr*rd*dlglac w*rd
•*a tw**tal Toordraohtoa or*r d* aoat*rfroad*a raa d* b*r*l-

f*f*T*a.
7* B**l«ua road **a tw**tal blj**akoa*t*a plaats» 4ia
t*f*a «pioaaf* b*T*lllgd* b*drljv*a *a d* aad*r Toor

*ati *abotac*/b*drlJT*a. Door **a tw**tal *rrar*a ga*t«pr«-
k*r* w*rd **a b*laa§Tljk* bijdraf* tot a*t alagaa raa d*i*
blj**akowit*a ff*l*r*rd.

M*t d* ITA'éa vaa d* alal*t*rl** w*rd **a blj**akOMt
f*bond*a waarop d* wijs* vaa lavocrla* vaa a* t al*uw* B*v*l*
llglac«voor*ohrlf t *a d* daarto* **r*t*aodlf* *tapp*a w*rd*a
b**prok*a.

our*u***ar >oal* ial*ldlaf*-f
ba*l*> *a g*ooabla**rd* laforaatl*-ob**rva-tl*eur*u***a w*rd*a

*a.
Tw** h*rhallai*our*u«**a ov*r h*t oad*rw*rp "ooatra-

•• . 9 .
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aabotafa" vardaa fvhoudaa~,• «lic aét aaa"duur TUI 3 &*•*»»
paraoaaal Taa Oaaaaatapolitia «n Kijkapolitia, Aai ia hat ba-
BÜ ia TM hat fatuigaehrift Taa da euraua aati-aabotaga.

Baaraaaat vard aaaf»Taafaa «at aaa aaria harhaliacaaur-
auaaaa Taa 2 aa 3 dagan TOOT paraoaaal Taa Oaaaaatapolitia aa
ftijkapolitia, ia kat baalt vaa hat B.T.D.-dlplom». Daaa raaka
wordt ia Jaaóari 1962 roortfaaat*

Spaelala eurauaaaa vardaa caorfaniaaard voor ooa f^aotio»
aaria yan da laliohtiafaa* aa Tailift4iaidadiaaat ledarlaadaa
Aatillaa aa TOOT aaa paraoaaalalid raa da Oavapaada Politia
3uriaaaat alamada roor aaa paraoaaalalid vaa da aifaa diaaat.

Madavarkiaf word rarlaaad aaa ourauaaaa raa diraraa op-
laidlagaiaatitutaa vaa Oavaaatapolitia» Rijkapolitia, Strijd*
kraobtaa aa hat Dafaaaia Stadia Caatrtm. Ook word daalfaaoaaa
aaa da hogara Taxaiaf yaa offioiaraa aaa da Hofara Krijfa-
aohool, da lÉariaastafaohool aa da Luohtaaohtatafaohool.

Toorliohtinf. lït gabroikalijka NEaalatoa*-ooafaraatiaa
waran dita&al uitaluitaad faorgaaiaaard roor baTailifiaca-
funotioaariaaaa raa badrijraa. Vadara bijtoadarbadan hiar-
oVar vardaa raada varaald oadar hat hoofdatuk "Bevailiflaff".

Da oauaariala orar taak aa orfaaiaatia Taa da B.?*B.
aaa da baad Taa hat K.B.» roor paraoaaal Taa Qaaaaatapolitia
aa Xijkapolitia Toadaa Toortfaaf. Ia totaal vardaa ia da rar-
alacparioda ruia 40 Taa dargalijka -roordraohtaa fahoudaa.

Toorliohtiag ia da rora Taa laaiafaa vard o.a. fagaraa
Toor Bljkaboofdiaapaotaura Taa hat Tarkaar, Toor imarikaaaaa
Luohtaaohtoffieiaraa aa Toor Taraohillaada groapaa Hariaa*
offioiaraa»

Toorta baaoohtaa da hoofdaa Taa da Caaadaaa aa Taa da Bal-
giaoha Biaaat ladarlaad, tarviji Tardar nog Taraohillaada aa*
davarkara, Taa o.a. da Praaaa aa Britaa diaaataaf voor baapra-
kiagaa aaa bazoak aaa Vadarlaad braobtaa. Braaala ia hat aar-
ata halfjaar 1961 braoht hat hoofd Taa da Biaaat bazoakaa aaa
aakala boitaalaadaa auatardiaaataa.

Ia da baaattiaf dar Aaarikaaaaa» Britaa aa Praaaa Tarta-
ganwoordigingaa dadaa aioh ia Taralagparioda gaaa vijaigiafaa
Toor.

- 10 -
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De uitwisseling TUI gegevens aet de buitenlandse zustor-
dleaetea geeft geea verdere aanleiding tot bijzondere opmer-
kiagea. De hoeveelheid ontvangen en verzonden brieTea vertoon-
de ten opzichte TUI 1960 een geriage Temeerderiag*

Sea verslag over de najaar e vergadering van het UTO Spe*
cial Coaaittee werd reeds afzonderlijk iagediead»

r"a**tfl?1ft1i TfiBTfflilfUlr D* ooOrdiaatie ea de veriorging TUI de
3,9 onderscheiden autoriteiten vm gemeende- sa r i 31
alsmede van hef Wanen der Koninklijke *fH*tirllffTltlHftr vertoonde
gedurende het tweede halfJaar van 19*1 hetzelfde gunstige beeld
als ever het eerste halfjaar.

Ia het kader van hst regelmatig overleg werden ia septem-
ber en december wederom bijeenkomsten gehouden met ds Tertegea-
woordigsrs van de inlichtingendiensten der elf hoofdoommissa-
riaten ea met een aantal oommissarissea-korpsohefs Tam gemeen-
tepolitie, districtscommandanten d#r rijkspolitie en de leidiag
TUI ds firensTsilighcidsdlenst der Koninklijke Marechaussee.

In de deoember-ver»*deriagen bracht de voorzitter van de
in het vorig overzicht genoemde werkgroep ter voorbereiding
van richtlijnen voor het verstrekken vaa politieke gegevene
door de politie aan derden» verslag uit over de stand der werk-
zaamheden. Ondanks de moeilijke materie worden goede vorde-
ringen gemaakt zodat het zich laat aanzien dat binnen aiet al
te lange tijd een voor-ontwerp ia bespreking zal kunnen worden
gebraoht in ovengenoemde kring van vertegenwoordigers.

Er doen zioh de laatste tijd symptomen voor die er op wij-
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sea dat bat peraoaeeletekort bij ioaaige korpaoa da taakver-
vulling vaa da I .D. aadelig dreigt ta gaaa beïnvloeden. Al e
dit proeaa zien KOU voortzetten, cal aaa aaa boaohouwiag Taa
da vraag of aa op welke wijze dit cal kuaaaa worden opgevangen,
aiat zijn ta oatkoaaa.

Baa foutieTe exploitatie ra» aaa politiak gagavaa door
aaa plaat••lijk» I.D. bij aaa aollioitatia voor burgeaeester
ward dezerzijde bij da betrokken korpeehef, burgaaaaatar aa
Coaaiaaaria dar Koningin gecorrigeerd aa rechtgezet.

Baa aaatal aiaaw-baaoaada korpaohafa aa aaa nieuw ba*
aoaada burgaaaaatar wardaa dezerzijde bezooht aa Toorbaraid
op baa varaatwoordalijkbaid aa aaaaawarkiag aat da B.Y.D..
Daarbij ia opgevallen dat gaaa van ban door of vanwege da
Coaaiaearia dar Koningin, 0.4. burgaaaaatar bij da aanvaarding
Taa hun funotia gewezen ia op da werkzaaahedea TOOT da B.T.D.,
zodat da betrekken aiaiatariila circulaira aiat i* aagalaafd.

Mat da Proouraara-Oaaaraal. fgd* Directeur Taa Politia,
ward wadaroa ragalamtig yargadard, tarwljl araaaaaa a«t aakala
Coaai»aaria«an dar Ko»*«g<» ooataot ward opgaaoaaa batraffaada
da «tand van bat axtraaiaaa ia bua proriaoiaa.

Kat da B.T.P.-kaaarooaaiaaia road gaaa aaaaakoaat plaat*.

Da hoofdaabtaaaar Taa da B.T.D.» dia voor Biaaaalaadaa
Zakaa zittiag haaft ia de BiJzoadara Coaaiaiia voor bat Parao»
aaavarkaar Taa da Baaalux. wooada ia da afgelopen periode alle
vergaderingen bij. De Dienat bleef daardoor gelaforaeerd oa-
treat betgeea gaaada ia op bet gebied Taa viaa- en greaaooatrO-
leregeliagea aet betrekking tot de Benelux. Tevene waa ar dua
gelegenheid oa ia een aantal gevall«n de belangen van de Dienat
voor te ataaa* Da Directie Openbare Orde ea Veiligheid werden
alle agenda'a ea vergaderiageveralagen toegetonden.

Br beataat aaa * uiteraard begrijpelijk * etrevea naar aog
verdere vereeavoudiging der vooraohriftea. Dit boudt eveawel
TOOT bet werk vaa de Dieaat het gevaar ia van verdere afbrokke-
liag van wat aa de liberaliaatie ia overgebleven aaa Mogelijk-
heid oa iageliebt te sija over de keaat of bet Terblijf Taa
onderdanen Taa het ooaaunietieoh blok naar of binnen bet Beae-
luxgebiad.

Bea aoeilijk puat voor het werk ia bat algaaeaa ie da
grotere afhankelijkheid welke de opheffing vaa da pereonea-
oontrdle aaa de binnengrenzen van de Benelux beeft doea oat-
etaaa» vaa de aedewerking van de ialiohtiagea- ea veiligheide-
dienaten vaa Belgil ea Lnxeaburg. Bij de totataadkoalag vaa
de overeeakoaat Inzake bedoelde eontrftle-ophefflng ia de aaaen-
werkiag Taa de drie dieaaten nadrukkelijk eea oondltlo elne
qua non geaoead. Bedoelde aaaaawerklag waa reeda uitetekead ea
ia aiadadiaa ook zoveel aogelijk nog verder uitgebouwd. Bea
feit i* echter gebleven, dat de betreffeade xueterdienaten aaax
over beperkte aogalijkheden beaohikkea.

Bea oaderwerp dat biaaaakort aaa da orde aal koaaa ea
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waarvoor vaa de zijde vaa de Disast grote belaagstelliag be-
staat t» de uitwerking vaa artikel 12 vaa d* overeeakomst,
handelende over tot reoht vaa d* partners om dt persoaeaooa-
trol» aaa ds binnengrenzen geheel of gedeeltelijk tijdelijk
weder ia t» stellen, o» redeaea verbaad houdoade met dt Open-
bare Orde of d* fatioasle Veiligheid.

De Dieast w»» betrokkea la ««a besprekiag met d* Direetle
TOOT de Openbare Orde «a Veiligheid, handelende over h«t doer
d* Mlai«t«r r&a Justitie felatuieerde Traac*tuk -vma IfflTTIrtji
^m <<n (onrerplioht) ideatiteiteltewiJ» TOOT lederlnadMPi» Mtt
êiër wel aofèliJk aohteadV dat dé roordelia «ia de inyoëriBf
T«a «en dergelijk ideatiteitsliewije de nadelen aaaciealijk zou-
den kunnen orertreffea, wee het Juetitie-vooretel te koaea tot
een iaterdeparteaeatale bespreking.

De poeitiere belangetelling T*n de Dienet TOOT de betref*
feade aaatregel kon oader aeer worden geadetrueerd aet eea door
het Werkooait* Zaweadige Veiligheid ia si ja rapport raa 19 ok-
tober 1993 gestelde ooaolusie omtrent de aoodsaak raa roorzie-
aiagea tot onmiddellijke iaroeriag raa eea algeaeea identi-
teit ebewl j e ia de kritieke periode, oadat soader «ulk eea be-
wije eea oferstelpeade hoereelaeid legitimatie-» toegangsbe-
wijzen ea paseen zouden ontstaan, die de ooatrole spoedig illu-
soir zoudea maken.

Taa de zijde raa de Directie Openbare Orde ea Toiligaeid
werden rersohillende bezwaren tegea de inroering «ma eea iden-
titeitsbewijs voor Vederlaaders aangeroerd, deels liggeade op
het rlak Taa de technische uitvoering (persoaeelsgebrek)»

Ia de verslagperiode heeft eea wijziging plaats gevomdea
aeelsaaken* ia de organisatie van de afdeliag Algemene Zaken. Deze is ia

tweeën getplitat, namelijk ia een afdeling Personeelszaken ea
een bureau Fiaaaeiia ea Inwendige Dieast.

Oader de afdeliag Personeelszaken ressorterea twee sec-
ties, te wetea Persoaeelsbeheer ea Personeelszorg ea Orgaalea-
tie zomede de maatschappelijk werkster. Oader het bureau Fiaan-
oiüa ea Inwendige Dieast ressorterea de seoties fiaaaoiea,
Vervoer, &ishoudelijke Dieast, Foto ea voorts de bemoeleaissea
aet het beveiligiagskorps, voorzover niet tot de taak vaa de
B.T.A. behoreade. Eet secretariaat is oader beheer vaa de afde-
liag Personeelszaken gesteld. De afdeliag Personeelezaken ea
het bureau Fiaanoiia ea Inwendige Dieast staan rechtstreeks oa-
der het nieuwe Hoofd Eabiaet ea Algemene Zakea die ook de lei-
ding heeft van de afdeliag Centrale Documentatie. Door dese
nieuwe taakafbakening is het administratieve beleid thans op
Directieniveau gebracht•

Personeel. Wederom zijn de Dieast twee toegewijde ea ge-
waardeerde krachten door ie dood ontvallen.

Wegens pensionering verlieten het hoofd vaa het Kabinet
(l oktober 1961) ea het hoofd vaa de afdeling waarin o.a. alle
oadereoekiagsambteaaren zijn ondergebracht (1 augustus 1961) de
Dieast»

Ka inschakeling van de Bijks Psychologische Dieast sija
twee hoofdambteaaren, die uit eea veelheid vaa kandidaten het
meest geschikt werden geoordeeld, Toor de vervulling vaa ds
opeagekomen plaatsen vaa plaatsvervangend hoofd raa de afde-
ling contra-spionage en van plaatsvervangend hoofd van de in de
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vorige aliaea genoemde afdeliag uitgakoaea.
De gelukkige omataadigheid doet aioh TOOT, dat beidea be-

grip «a belangatelliag hebben voor porsoaaelswerk. Heapeotieve-
lijk ala voorzitter ag-jeoretaria vaa da ambteaareadelegatie ia
da Commiaaie vaa Overleg hebben ai J terzake da aodige kennis
raa oakaa opgedaan.

lat hoofd Taa da Inatruotle-afdeling rartrok ultimo deoem-
bar 1961 ia verband «at overgang ia particuliere dieaat. Zija
opvolger waa reada aaa aaaad ta roraa ia diaaat gekomea.

Ia da verslagperiode verlieten 8 vrouwelijke arbeidakraoh-
taa da Diaaati 5 wegens huwelijk» 2 ia rartaad aat aaigratia
aa 1 ia rarbaad aat Btvdia. laa Trouwalijk paraoaaalalid over-
leed.

Ia diaaat zijn getreden 9 vrouwelijke kraohtaa. liattaaia
blijft da ia het varelag orar het 1e halfjaar 1961 raada «e-
aohatata aorgalijka aituatia taa aaasiaa Taa het lager Trouwe-
lijk paraoaaal* Toeraaaalijk typakraohtaa* oarerainderd ba*
•taan. lavara, par 1 jaauari 1962 aija ia desa categorie aog
^ plaataaa ta verrulleat terwijl thaaa raada Taatataat dat bia»
aaakort aog 9 vaoaturee «iJa te rerwaohtea.

Eet laat sioh rooraleaog aiat aaaaiea» dat deae Taoaturee
op karta teraijn sullen kuaaea worden opge-ruld.

Ia totaal verminderde het aantal paraoaaalaladaa ia da
veralagperiode aet 17, te wetaa 8 aaaaelijke aa 9 vrouwelijke
kraohtaa» terwijl 18 peraoaaa zija toagatradaa (ta wetea 9 aaa-
aalijke ea 9 vrouwelijke kraohtaa). Taa deze aieuwe kraohtea
zija ar 9 ralatiaa Taa personeelsleden.

San advertentie ia da dagbladen, waaria t/plstes wardaa ge-
vraagd leverde geen enkel resultaat op.

Da ia het vorig halfjaar ia varbaad mat overgaag ia parti-
culiere dieaat (de Villmij) oatalagaa serveersters koadaa daak
aij de verbetering van da loaea voor het kaatiaaparaoaaal door
andere serveersters worden vervaagaa.

Ia da veralagperiode ia de bevorderlag garealiaeerd taa
aaaaiea Taa 9 lagere, 6 middelbare ea 8 aoofdambteaarea, ter-
wijl 1 middelbaar ambteaaar werd barordard tot hoofdambteaaar.

Da baTordariagavooratellen voor het jaar 1962 werdea aog
vtfór het eiade vaa het jaar 1961 bij het Departement iagadiead.

Aaa 10 personeelsleden, te watea 3 middelbare ea 7 Itgara
ambteaarea ia ia verbaad mat hun dienatprestaties ovar 1961 aaa
gratlfioatie toegekead, terwijl aaa 1 middelbaar ambteaaar aaa
tegemoetkoming ap grond van eooiale overwegingen ia Terstrekt.

Qaduraade het 2e halfjaar 1961 waren ) peraoaea ouder daa
6? jaar ia dieaat, Taa wie éea inmiddels par 1 jaauari 1962 da
Diaaat heeft verlatea.

Iet aaatal dieaatoagevallen bedroeg 11* Ia da maeata ge-
vallen waren betrokkeaea gedurende kortere af langere tijd ver-
hladard diaaat ta doaa. Ia gaaa der geTallen waa da Terhiaderiai
het gevolg vaa aaa ongeval terzake waarraa betrokkenen reohtea
tageaorer derden koadea doea galdaa.

Tam da ia da Toriga verslagperioda geaoemde 30
beaabtaa habbaa over het 1e halfjaar 1961 i» het 2e halfjaar
1961 27 ambtenaren aaa premie voor schadevrij rijdea ontraagea.
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Over het 2e half jaar 1*61 zullen 29 Taa de 30 verroerebeaabten
wordea voorgedrageai tra aanzien vaa 1 beambte i§ nog geen de»
fiaitief uitaluiteal ontvangen aot betrekking tot d* schuld*
vraag.

D* pereoneelabeoordeling volgaaa de aieuwe methode voad
op oagoveer 445f vaa het pereoaeol ran d» Dienat TOOP het ««rat
daa wal bij herhaling toepaaeiag.

Maatregelen aija genomen oa da beoordeling Taa hat overige
peraoaeel ta baapoadigaa.

Overleg. Da Commissie vaa Orarlag ia ia da Taralagparioda
aaaaaal ia rargadariaf bijaaa favaaat. Oadarwarp Taa diaouaaia
ia oadar aaar gavaaat hat aaataohappalijk wartt ia da Dianat.

Bat aaatachappalijk vark ia eea b.drljf wordt gaaiaa ala
aaa uitrloaiaal Taa hat pavaoaaalabalaid ra ia daa bij da
Maaat aaa Tarlangatuk Taa da afdaliag Paraoaaalaaakaa* Da poai-
tie vaa da aaataohapp«lijk warkatar ia aaaiaa aa haar taak ia
aaa iaatruatia Taatgalagd*

Ook ia Taa gadaohtaa gawiaaald orar da aaourity-cia Taa
hat paraoaaal( da wijaigiag Taa het raafaaatalaal Toor da hoofd-
aabtaaarea Toor apaoiala diaaataa aa hat diaaatrooatar Taa da
baTaillfiagabaaabtan ala gevolg van de ittToeriag Taa da 9>daag*
aa werkweek per 1 juli 1961*

. Zoala gebruikelijk wavea ia de afdeliag Doeaaaa-
tatie de autatiea het aeeat talrijk» aaaraijda door oatalagaaa-
vragen, anderzijda, door Tarplaataiag naar andere afdeliagea.
Bet vrouwelijk lager peraoneal wordt ala regel eerat bij da af-
deliag Doouaeatatle gaplaatat ea aa ingewerkt ta sija, voor
zover nodig overgeplaatet naar de aeer teohaiaohe afdeliagea.
Behalve lager personeel, varlietea ditaaal ook enige ingewerkte
aiddelbare kraohtea de afdeling, hetgeen bepaaldelijk eaa ver-
lies betekende. De proaotieaogelijkhedea ai ja eldera ia da
Dienst echter groter ea aangezien dese beide aabtaaarea ge-
aohlkt werdea bevonden voor werkBaaahadaa ia het teohaiaohe
vlak, werd tot hun overplaatsing besloten. Aaderzijds maken da-
ze overplaatsingen het aogelijk, dat enige dooratroaing in de
afdeling Doouaentatie zelf kan worden bewerkstelligd, hetgeaa,
gelet op de beperkte promotiekansen, vaa belaag aoet worden ge-
acht.

Werkzaamheden. Ia verband met de sioa Toorgeaaaa hebbende
vraag of ea co ja ia hoeverre de adminiatratie gaaaohaaiaaard
zon kunnen worden, werd door het hoofd vaa deze afdeliag eea
korte ouratts op dit gebiedt uitgaande Taa hat Ï.I.V.E., gevolgd
aa Werdea door hè* .tezamen met enige andere ambteaaren vaa da
Dienat, bezoeken gebracht aan da R.M.A. aa da Duitse zuster-
dien» t.

Ben der aeotieohefa, die tevens optreedt ala onderoommaa-
daat der bedrijfazelfbeacherming, volgde eea 14-daagaa ouraua
aan de kaderachool der B.B. te Baraeveld.

Bij de aeotie Agenda werd voortgegaan mat het atravea naar
vereenvoudiging, hetgeen tot resultaat had dat reeda aan niet
onbelangrijk deel vaa de binnenkomende poat niet aeer vÓórgeoo-
deerd wordt.
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Ook bij de seotie Onderwerpsdoesiervorming i» ••» r«rt«m*
voudigde wijze van berging van stukken in voorbereiding. Qe-
streef d wordt naar vermindering van het typewerk en nof meer
overzichtelijke dossiers.

la verband met het ruimtegebrek te tegen de achtergrond
van een eventuele noodrem! eti ging werden door het hoofd van
de>e afdeling in ea»enwerking «et de BVA plue telkens een epe-
oiaal aangeweaea ambtenaar der verschillende afdelingen bij
ieder dezer afdelingen aanwijzingen gegeren inzake het opruiaen
van overbodige papi»rm*»sa's. Deze aotie leidde tot behoorlijke
resultaten.

Boor een samenloop ran oaatandigheden (siekte- en verlof-
dagen) cntetond er speciaal bij de controlegroep van de eeetie
Agenda een te grote achterstand. Gehoopt wordt deze binnen af»
zienbare tijd te kunnen wegwerken.

Gedurende de verslagperiode werden 20.268 stukke» geregis-
treerd tegen 23.02? gedurende het 1e halfjaar 1961 en 2).(94
gedurende het 2e halfjaar 19(0. &e ditmaal zeer korte aaand
december Is waarschijnlijk van invloed geweest.

In de kartotheek werden 222.809 naslagen verricht tegen
227.431 in het eerste halfjaar van 1961 en 295.433 i» aet tweede
halfjaar van 1960.

Do bibliotheek leende 1114 boeken en tijdschriften uit te-
gen 1313 in het 1e semester van dit jaar en 1173 i& &•* 2e
halfjaar 1960. Deze cijfers belopen voor wat betreft het aantal
verstrekte inlichtingen respectievelijk 623» 337 •* 419*


