
Ochtendbespreking van 4 Januari 1950  

Aanwezig de heren Einthoven., 
Serraris, Stall, 	 en Noyon. 

Duur van 9.00 tot 10.15 uur. 

, van Mannen, 

1. Hoofd BVD deelt mede dat een gunstig rapport van de Rijks- - 
 gebouwendienst te verwachten is over de krappe behuizing van de 

dienst. Ook Binnenlandse Zaken steunt de poging om betere huis-
vesting te verkrijgen. 
Het bezoek van den Minister dient o.a. om hem in de gelegenheid 
te stellen zich hier een oordeel overlte vormen. 

2. Hoofd BVD deelt mede dat het archief van de organisatie 
Hacke door de Justitie in beslag is genomen i.v.m. een strafrechter 
lijk onderzoek tegen 	, die ervan wordt verdacht gelden 
van de illegaliteit te hebben verduisterd. Het archief bevatte 
materiaal dat een zeer schril licht werpt op de methoden en 
interesses van de organisatie. E.e.a. kan wellicht voor de 
Regering aanleiding zijn tegen deze en dergelijke organisaties 
op te treden. 

3. Door KO-leerlingen werden penetratie pogingen bij door ons 
beveiligde objecten gedaan. Met uitzondering van Marine werden 
overal resultaten behaald. Overwogen wordt ook bij niet beveiligde 
objecten dergelijke oefeningen te houden. 

4. Het invullen der conduite-staten wordt aangehouden tot dhr 
zich nader omtrent hun ambtelijk gebruik zal hebben ge-

orienteerd. Het voor gezien laten tekenen door betrokkenen wordt 
door de aanwezigen bezwaarlijk geacht. 

5. De vanwege Binnenlandse Zaken toegekende Kerstgratificaties 
zullen door Hoofd BVD aan de betrokkenen worden uitgereikt. 
Van de gelukkigen behoorden er 2 tot de afdeling B, 3 tot AID 
en 3 tot ACD. 

ACD, 4 Januari 1950 
	

T.F. Noyon. 



Ochtendbesvreking van 11 Januari 1950  

Aanwezig de heren Einthoven, 	 , van Maanen 
Gerbrands, 	 , Serraris, Stan, 	, Rayon. 

Duur van 09.00 - 10.30 uur. 

Korte samenvatting van het besprokene.  

1. Hoofd BVD deelt mede, dat de mogelijkheid bestaat, dat 
door Binnenlandse Zaken een onnodig grote verspreiding wordt 
gegeven aan berichten, die zij van ons ontvangen. Om dit te 
ondervangendienen wij ons af te vragen of deze berichten niet 
door ons zelf reeds ruimer verspreid kunnen warden indien zulks 
nuttig en ongevaarlijk kan worden geacht. (Voorbeelden: 
Commissarissen der Koningin, Burgemeesters, een groter of kleiner 
aantal politieverbindingen). In dat geval dient deze distributie 
aan Binnenlandse Zaken te worden medegedeeld en wordt (door ons) 
ongewenste verspreiding voorkomen. 

2. Hoofd BVD deelt mede, dat binnenkort een dwingend voorschrift 
van Binnenlandse Zaken aan de gemeentelijke politiekorpsen kan 
worden verwacht, waarbij de minimum sterkte der respectievelijke 
ID's wordt vastgesteld. Deze aantallen liggen soms onder de door 
ons gewenst geachte, doch betekenen 'een aanzienlijke verbetering 
van de bestaande toestmnd. 

3. Dhr 	 wijst nog eens op het bepaalde in de ochtend- 
bespreking van 16 November 1949 omtrent het aan KA RA ter kennis-
neming zenden van doorslagen van rapporten die door de overige 
afdelingen aan de, Regering worden gestuurd. 

4. Naar aanleiding van het geval 	 komt ter sprake, 
dat de PG de licht heeft ons te raadplegen indien hij in gevallen, 
die Ons kunnen nteresseren, in wil grijpen - terwijl wij het 
recht hebben hem in zo'n geval te verzoeken zich van actie te ont-
Eó— in. Er is' hier" dus geen meldingsplicht onzerzijds. Niettemin 
zal een rondschrijven aan de afdelingshoofden worden toegetonden 

• waarin zal warden verzocht in geVal van strafbare feiten etc. 
dhr. Serraris in te schakelen opdat deze eventueel contact met 
de PG kan opheMen. 

5. Dhr 	deelt exemplaren uit van de bij het CDK gebruike- 
lijke .  conduitestaten. Een nadere beslissing wordt nog aangehouden. 

6. De sluitingstermijn van de affiche-prijsvraag zal enige tijd 
worden verlengd. 

7. Lor 	 zal op de eerstvolgende ochtendbespreking het 
woord voeren over de opleiding. 

ACD, 11 Januari 1950 	 T.F. Noyon 

DistribUtie: Aan alle aanwezigen 



Ochtendbespreking van 18 Januari 1950  

Aanwezig de heren Einthoven, 	 , van Maanen, 
Gerbrands, 	 Serraris, Stall, 	en Noyon. 

Duur van 9.00 - 10.30 uur. 

Korte samenvatting van het be . .roken  

1. De concept-beoordelingsstaat zal nogmaals worden herzien.Een 
nadere beslissing wordt aangehouden. 

2. Aan alle personeel, dat langer dah twee jaar in dienst is , 
zal per circulaire worden gevraagd of het voor vaste dienst in aan-
merkin6 wenst te komen. Hoofd BVD zal dan bepalen wie hiervoor bij 
Binnenlandse Zaken zal worden voorgedragen. 

3. Hoofd BVD verlaat de bespreking en dir 	 geeft een 
overzicht van de opleidingen. Hij geeft hierbij de volgende aantallen 
-cursisten respectieviijk voor de periode Juli '47 - Maart '49 en 
Maart '49 - heden: 

BVD 
ID's 
Marechaussee 
Bedrijfspolitie 
Generale Staf 
Marine 
Diversen 

Eerste periode 
84 

111 
172 
15 
5 

80 
13 

Tweede peric,ce 
97 

146 
168 

-
16 
66 
48 

.0 

Bij het beeindigen van de 1D-cursus, welke ook door eigen 
personeel kan worden gevolgd, wordt een examen afgelegd. Het hier-
voor behaalde diploma is do r de Minister van Binnenlandse Zaken 
gelijl:gesteld aan het nitie-diploma net Aantekening. 

Er is een Commissie van Toezicht benoemd, terwijl de laatste 
tijd ook toehoorders tot het examen worden toegelaten(Korpschefs, 
hoofden ID'S en burgemeester, Bij de examens in Maart '48'en December 
'48 slaagden van de respectievelijk 30 en 63 candidaten er 24 en 51. 

Getracht wordt de cursussen steeds te verbeteren en te specia-
liseren: Er is thans een toonkamer ingericht, films zijn in aantocht, 
er is een Handboek samengesteld en er wordt overwogen dit jaar een 
cursus voor leidend ID-personeel te geven. Dhr 	 legt nog- 
maals de nadruk op de wenselijkheid van het fourneren van praktijk-
voorbeelden aan KO. 

Bij de discussie komt nog ter s:,;rake dat het uit elkaar groeien 
van theorie en praktijk voorkomen moet worden. Het zou nuttig zijn 
indien het Handboek aan critiek der afdelingen werd onderworpen en 
indien het cursuspersoneel geregelde stages bij de afdelingen zou 
doorlopen. Tevens wordt de mogelijkheid besproken een psychotechnische 
methode te ontwikkelen volgens welke sollicitanten op hun bruikbaar-
heid zouden kunnen worden getest. 

ACD, 18 Januari 1950 	 T.F. Noyon 

Distributie: Aan alle aanwezigen 
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