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q*ailkifistisolte ~atlas ia ifbdifilitat. 

De taakverdeling ia d• afdeling onderging enice 
wijziging la verband met de bestedingsbeperking, die 
persouwe s- afvloeiing tot gevolg had. 

. Bet conflict la CPB es 310 bracht ook gedurende 
de jongste verslagporiode veel extra ~kamde, dat 
voorkeur van behandeliag ~siste en bijzonder tijd- 
rovead bleek te zijn. la bol treffen van special* voor-
zieningen kon de steeds nagestreefde vlotte afdoening 
van alle taken der afdeling alsnog plaats vinden, 
het met bier en daar toenemende verschijnselen van 
arbeidsoverbelasting bij gebrek aan voldoende• altalj-
kingsmogolijkhodoa. 

Vlier leidiaggeveade medewerkers waren pruim• 
tijd aan de sterkt* van de afdeling onttrokken, een 
hunner la bot eerste kwartaal 1958 voor bet vervallen 
van een studie- opdracht bij het boreaal* Studie %a-
tm" en drie ander* la april door het la een bredere 
BVD- vertegenwoordiging dealacaem aan een orliatatio-
ca studiereis mar de Verenigde Staten (CIA). 

De boaveelhold •atvangen rapport** bleek ongeveer 
deunt& als la het eerste halfjaar van 1957. Zoals 
~maa leverde 1957 een stijging van 20 procent 
het jaar- totaal in 19% op. De thans ontwaste* infor-
maties bleken in bet algemeen van hogere kwaliteit te 
sijs dan voorkoom. Dit mes» la het bi zonder gelden 
voer het gehint* der magma di* de dienst solt ver-
wierf. Het hoog niveau der informaties noodzaakte de 
verantwoordelijke »werkers tot grote waakaaamheld 
ton aanglom van de bronbeveiliging. De fuadament•l• 
gegevens, beschikbaar voor evaluatie en interpretatie, 
oadorgiagea madams een uitgebreide *hacking en cross-
shocking. 

~iade een vlot en juist inzicht te verkrijgen 
la de meestal snel veranderende situaties werd het 
bestaande nauwe contact met de operationele afdeling 
van deze dienst oog intensiever, waarbij het weder-
zijds• overleg toomt. Ben en ander kon het bespoedi-
gen van de rapportage- arbeid ten goede komen, al 
wordt alsnog maar verdere verbetering daarvan ge-
steend. 

Bovenal uitde verkregen informaties van geheime 
aard kon een oordeel werden gevormd over de mate, 
waarin d• CPB en dommig* van haar hulporganisaties 
door do tweespalt la de partijleiding werden verzwakt. 

Het royement van do opposanten uit bot partijbe-
stuur der CPN - WALBAAR, ~TUK, BRANDBM, WEM 
•a Mevrouw UPS- Odiaot bracht verdere opholdoring. 
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Za bet vorig* *versie» kom van ~alge dar bij 
bot coafliot »trokken perse*** de positiobopaling 
nog niet werden gegeven omdat baa aarselead optreden 
esa **duidelijke situatie had geschapen. 

De oemsegaeaties va* bet **afliet en de daaruit 
voortgekomen acilvitaitea konden bij voortduriag wor-
den gepeild ook nadat de »trokken** stek op bet 
internationale vlak gingen roeren. Wiet op de laatste 
plaats vergde* des* iaternatioaaal-commuaistisobe 
aspecten  van het stok toespitsend* conflict cc* sore-
valdige observatie en bestudering. Vooral word daarbij 
*aa inkijk verkregen La de relaties, die de oude 3110 
en do partijgetrouwe *ZVC-l95$* onderhouden met bet 
VVV- secretariaat. 

•astgastold kon werd**, dat het Vereldwakvazbead 
tea opzicht* van d* **afliet- situatie ia do We een 
beleid van afwgibtea voerde. D* Wff-taktiek is temeer 
interessant, waar la dos* ~sla* politiek gerichte 
roac!ies van Moskou (Pruis en Trad) en van Praag 
(RadePrávo) de moodsaak van eausgesiadheid op idee- 
logisch gebied en ook op bet vakboadopolitieko terrein 
boklmateeadeni 

lno teruggang van di OPlIk4avload bij de stateaver-
kiosiagem van maart en de gemeoateraadaVerkiesinton 
van mot tamtam aak, dat de aamtratkiagskraebt van het 
sommuaisae ia Nederland verdor is ~adert. 

Op bot ~rata van de maatelorganisaties o.a. de 
vrteadachigmoveramigiagoa aa de commaalstlsche vrouw**. 
beweging - bood de afdeling de helpende baad bij het 
uitwerk** van oporatioael* gegevens. Hooggeplaatst* 
informatie-bronnenbovestigdea, dat bet **afliet ia 
partij en 	zich ook laat geld** in varecheideme 
*ader* halporgasiaaties van de CPN. Politiek werd de 
aandacht vooral ~ie» op de voorboreldiag van het 
internationale vredescongres in juli l9,0 te Steekbelm, 
op d• oprichting van **a sim* organisatio veer 
culturele uitwissel tag ia d* USSR en op het in het 
ALTY gevormde eenha voer internationale uitwisseling 
van jongeren van ulteealepond* gosiadt*. 

Zon begin kom worden gemaakt met do uitvering 
van **a ~arend* functie van dese dienst lab** 
kader van de culturele uitwisseling tassen het Sowjet-
blok en Vaderlands 

Rot centraal deer dos* dienst verstrekken "apoli-
tieke inliebtlagen die de Militaire Ialidbtiagoa Dienst 
(WO ter voorberoiding op zijn oorlogstaak »hooft. 
voad goed* voortgang. Als resultaatvan bet werk la 
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desa verslagperiode beschikken de militaire autoritei-
ten thans t.a.v. alle O~distrieten over fundameatele 
documentatie betreffende de sterkte en de structuur 
van de partij en haar balporgamisaties. 

MikiiiineRe~m 
Be ta 19» 	mum activiteit:saven bet 

Nederlandse groepje Trotskisten gaven do terugslag te 
slem op het falen van de "latrodepolittek" 
PvdA en sm net povere met duo ~ti« bereikte 
resultaat leidde tot het besluit van het ~al 
Guit& van de ROP om in ons laad bet Trotekimme ook 
weer openlijk te pageren. Zea sindsdien gehouden 
peiling van de 	ta die kring wees echter op 
gestage verwachtingen. 

Het optreden van de Pacifistisch Becialietisabe 
Partij vroeg verdere aandacht op grond van bet navol-
gende: het programpunt insake eenzijdige ontwapening; 
de door het bestuur gestelde aogiolijke samenwerking 
met de CPN in bepaalde kwesties en de steeds auwesige 
kans op comunistleshe beinviuding van de PSP. 

Zen aantal bonafide pacifistische organisaties 
bleef onderworp van observatie git beefde van de be-
langstelling die s3. fan dm kamt der OP* gemietu, 
waardoor duo vers meen c.q. hun leden ia cum- 
nietige» "vredesact es" betrokken ~neig werden. 

Aaa de baad van »solutie binmenkemende rapporten 
kenden de bedrijvigheid en de plasma van de oud-
politieke delinquenten nader worden bekeken. laste» 
werd verkregen in het au-oasistisebe streven van een 
voormalige Oostenrijkse 88-er. De betrokkene strekt 
*tja activiteiten t.b.v. een door bom opgerichte later- 
nationale organisatie ook tot ons land zit. 

Zet betreft bier de NSostalorguisobe Ordumes-
bewogene ~opoe", afgekort de "Borba", waarvan de 
doelstellingen op enkele punten overeenkomst hebben 
mot die van Paul van Tienen.* voormalige MW. 

Het was voorts mogelijk de hand te leggen op bet 
zogenaamde Testament van Mussert. Het terzake inge-
stelde oudersoek wees uit, dat het bier Inderdaad 
*alge door Mussert salt geschreven "lacentwoordingu e 

 betreft. 

Varopeag011ppah 

In bet beek* van vereleeporiodo verlieten de drie 
leden van de,~a~ 	 missie, die door de 
Nederlandse RiiiiIii-Wegens ~verste» activiteit 
tot ~sou' non grata waren verklaard, ons land. 
Van de zijde van de Russische Ambassade werd nadoe.- 
duld, dat de functie van militaire- marine- en lucht-
maeld~~4 voortaan in ititn persoon sou worden ver-
~gd; hetgeen een verlichting van de taak van de 
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»least kas meebreng**. Geconstateerd kon werdea, dat 
bedeelde Miteljzing de Russen toch niet voldoende 
hebben afgeeMbrikt. 

Men voor do Itieme observatie moeilijke factor 
vormt de oaderbm• 	van enkele ~dele* van de 
~slee» Ambassade • dere la eigen podia, 

De vertegenwoordiger van Sompertillat • tot dus-
verre la hetzelfde perceel als de Tags-vertegemwoordi.- 
ging gehuisvest - verhuisde naar een pand to Amsterdam. 
Daarnaast werden voorbereidingen getroffen ook de in-
formatiedienst van de Sovjet-Ambassade ta een eigen 
pand onder te brengen. 

Ook door de te verwachten vestiging haal. valt 
esa A•roflot- vertegenwoordiging zal nog met uitbrei- 
ding van het aantal te observeren Sovjet-Raseische 
kantoren rekening dienen te worden gehouden. 

Bet aantal, de ~made ter beschikking staande 
auto's, breidt zich ook uit, evenals bet aantal diplo-
matieke- en ook slet-diplomatieke functionarissen var 
deze Ambassade in het bezit van een Nederlaads rijbe-
wijs. 

Het aantal Sovjet-lhoseteoge  delegaties, dat ome 
laad gedurende he % eerste › lfjaar van 1958 inrelede 
voor deelneming ao ►  - in hoofdzaak wetenschappelijke - 
congressen, bedroeg 20. De groep Sovjet-Musisch* 
toeristen, welke in juni 4.1. bet eerst sedert de 
Mengaarse gebeurtenissen ons land bezocht, telde 20 
leden; volgens de ~vangen visunaamentgea waren bet 
intellectuelen uit Gsergii. 

Op propagandistisch terrein trok, naast do ge. 
braikelijke activiteit der Sovjet-Ambassade la deze, 
de aandacht de tentoonstelling MO  jaren  Bovjetfila", 
gepresenteerd la het Stedelijk Museum te Amsterdam 
op initiatief van het Sovjet Ministerie van Cultuur. 
De uitnodiging tot bezoek aan deze tentoonstelling 
bleek mede uit te gaan van het nederlands Pilmantseum. 

Voorts werd geconstateerd, dat de Sovjet-Aibassad• 
contact bad mot een bestuurs-functi•naris van de 
Pacifistisch Socialistische Partij (P.S.P.), alsmede 
van "Kerk en Vrede. 

Tenslotte werd nog bericht ontvangen omtrent de 
wens van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland, 
twee Sovjet-Russische vertegenwoordigers van de 
Grieks Orthodoxe . 

Kerk voor een bezoek aan Nederland 
uit te nodigen. 

In de versléeperi•de keerden drie naar de Sovjet 
Unie geimigreerds gezimmen (waarvan de vrouw van las-
eische origine) naar Nederland terug. budiratleirepa- 
triéring vond niet moer plaats. Van de zijde der 
AMbaesade worden ton des• geen overrediagspogingsa 
neer ondernomen. Wel zet bet Geuit& voor de *Terug- 
keer naar bet Vaderland* vanuit Oost-Berlijn de 
propaganda voor deze terugkeer nog onvermoeid voort. 

Mom volstaat thans blijkbaar net het bremzen 
.5.. 
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van korte familiebezoeken aan de Sovjet Unie, waarvoor 
enige tientallen visa werden verleend. 

Het aantal -~c vluchtelingen, dat ziek 
medio april in ellbovoiadl, bedroeg: 2488. 
leder toegelaten op visuaaanvragen werden 260. 
Huldig totaal: 2748. 

Tot 1 juni repatrieerden 605 Hongaren, hiertoe 
bewogen door heinews, gebrek aan aanpassingsvermogen, 
ondervonden desillusies, e.d. 

In 1957 werden 171 Hongaarse vluchtelingen aan 
een uitgebreid verhoor onderworpen; in 1958 zullen 
naar schatting neg 140 vluchtelingen worden verhoerd. 

Tot ~verre kon - aan de hand van eigen verkla-
ringen - onder de Hongaarse vluchtelingen de aam.- 
sigheid worden getraceerd van: 72 leden van de Hon-
gaarse communistische partij, 658 leden van de Hon-
gaarse communistische jeugdbeweging, 43 dienstplich-
tigen van de Hongaarse veiligheidsdienst (A.V.H.) en 
15 criminele delinquenten. 

Het aantal partijleden zal la feite groter kunnen 
zijn, daar niet alle het wenselijk sullen hebben ge-
acht open kaart te spelen. Bij de beoordeling van hen, 
die wel van hun lidmaatschap blijk hebben gegeven, 
dient in aanmerking te oorden genomen, dat voor sommige 
functies het partijlidmaatschap verplicht was. Ver-
klaarbaar is ook het grote aantal leden van de Hon-
gaarse communistische jeugdbeweging; immers het lid-
maatschap opende de weg voor voortgezette studie of 
vakopleiding. De A.V.H.- dienstplichtigen bleken over 
het algemeen belast met taken van ondergeschikte aard, 
voornamelijk grensbewaking (42). 

In álán geval kon worden geconstateerd, dat de 
"vlucht" van een Hongaar naar Joegoslavie en zijn 
daarop volgend verzoek om in ons land to•worden toe-
gelaten, door de Hongaarse veiligheidsdienst was ge-
organiseerd. Toen nader bleek, dat de man wel in 
West-Duitsland was toegelaten, werd. de Duitse zuster- 
dienst gewaarschuwd. Ult een door die: dienst ingesteld 
onderzoek bleek, dat betrokkene bezig was opdrachten 
voor de Hongaarse veiligheidsdienst te vervullen; 
hij is daarop gearresteerd. 

Door het afspringen van een lid van de Hongaarse 
diplomatieke vertegenwoordiging alhier - betrokkene 
vroeg as$1 in West-Duitsland - werd de kennis van 
deze Dienst net interessante gegevens aangevuld. 

Hetelse Consulaat- generaal te Amsterdam is 
als bes 	ngamaatregel opgeheven; de werkzaamheden 
zullen - evenals dit v6ór 1954 het geval  was - door 
de Legatie werden verricht. 

De Poolse vertegenwoordiging heeft aan de 93 
leden tellende pro- Warschau "Bond van Polen in Neder-
land", de verzekering gegeven dat Polen, die als ge-
volg van een verslechterende economische toestand in 

Nederland 
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werkloos mochten worden, zonder seer naar kun land 
sullen kunnen terugkeren, waar mij dan stallen worden 
geholpen. Bedoelde Hond :taakt ook veel propaganda voor 
het ondernemen van vakantiereizen naar Polen, welke 
onder neer door een antebtasonderneming te Heerlen wor-
den georganiseerd, die in verbinding staat met het 
Poolse reisbureau Orbiss. 

De Pools* beereaapartij tra Nederland heeft een 
vollusuniversiWit opgericht voor de la de benelux ver-
blijvende Polen. 

Do Poolse regering heeft haar toesteamaing voor 
Poolse zeelieden sick te laten aaaamonsteren *p schepen 
van het Westen, ingetrokken; «vermoedelijk omdat teveel 
Poolse seelted■a van de tevoren aangeboden vrijheid 
gebruik hebben geraapt hun land definitief te verlaten. 

In de afgelopen maanden is speciale aandacht be-
steed aan het personeel van de Isaebtpq,be  diplomatieke 
vertegenwoordiging hier te lande. pvallend was do -
ondanks de bekende politieke controversen - gebleken 
aanwezige goede verstandhouding met de Zuid-Slavische 
legatie. 

Door bemiddeling van de Trij•shisehe pereattaehi 
beeft de eearnuatstische drukbrij Helm" & 0o. te 
Amsterdam het drukwerk mogen versoripan van het 
Tsjechische paLvillioen op de Brusselse tentoonstelling. 
Het benodigde papier is geleverd door een Tsjechische 
staatsfirma; dit werd cp "libre permis" ingevoerd. 

Het Tsjeshische reisbureau "WWV hooft contact 
opgenomen met een Amsterdams reisbureau, in verband 
met mogelijke trips van Tsjechen naar ons land (saaier 
gaand met een bezoek maa de ~asiels* tentoonstelling). 

volg* opdracht der R.I. -regesing hebben vele • 	studenten hun studie in Nederland afga- 
* Iers veelal in best-Duitsland - verder 

te gaan studeren. In haar orgaan *Game** heeft de 
Indonesische studelatenverealging *Persaireaa Paadje, 
Indoneslail  (P.P.I.) meldingt van de nemen harer 
verter awoordigers in verso lende steden in Test- 
Duits and. Mogelijk sullen er ook Indonesisch* stu-
denten naar Tsjechoslowakije es Oost-Duitsland gaan 
os daar verder te studeren net door de regeringen 
dealer landen ter beschikking gestelde bitumen. 
Net Indonesische verenigingsleven in Nederland biedt 
overigens een set beeld. 

lam boord van de schepen der Rotterdamse Lloyd 
en van de Naatechappij Nederland bestaan nog steeds 
secties van de ~Estisch* glearikat lurah Pelabtaan 
Pelajaraut", maar er is geen bepaalde activiteit waar-
genomen. Vastgesteld werd, dat te Amsterdam een pest-
adres bestaat van de Indonesische Vakcentrale 80381. 
Op dit adres woont een Nederlandse communist. 

?dm 
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» bezetting van het kantoor van de Seekgelas 
van deWE Volksrepubliek alhier is versterkt :We  
twee st - 	tionarissens con (ambassade)read en een 
handelsatt 	• 

Een delegatie van de "Chinese National Slik Oor- 
poration" vertoonde vrij langdurig in ons land. Ook 
de Nederlandse etadentenjougd tracht men voor China 
te interesseren door uitnodigingen voor het bijwonen 
in Peking van het daar te houden a.s. I.U.S.-congres 
van 4 tot 13 september a.a. De kosten vanaf Praag 
zullen uit een 1.1144,- fonds worden betaald. 

Bied juni j.l. voed te Den Raag do oprichtings-
vergadering plaats van de vereniging "Friends of Vree 
China", een groepering welke sympathiseert met IMMO 
Kai-Chek. Een groot aantal Nederlandse prominenten 
werd daarbij uitgenodigd. De Anbonesenlsider MAM" 
die circa een jaar geleden een bezoek braakt aan 
Formaat  zou bij de voorbereidingen tot oprichting 
van des* groepering zijn ingeschakeld. 

Economie *a Financiiin. 

De van de zijde van het commuaistiseh blok op-
nieuw verklaarde bereidheid om de handel met het »sten 
uit te breiden enerzijds en de economische recessie- 
verschijnselen iade Westelijke landen andorzijda 
hebben pogingen van het bedrijfsleven gestimuleerd 
om Russische orders te verkrijgen. Wanneer de heersen-
de verwachting wordt vervuld, datongeveer een derde 
van de vigerende Cocon- verbodabepaltwen zal konen 
te vervallen, zouden de kansen op dit gebied kannen 
worden vergroot en daarmede de mogelijkheden van 
contacten tussen Oost en west. 

Beige ~lande. sakealieden bezochten indivi- 
dueel communistisch China; nadat een delegatie van 
Nederlandse zakenlieden de toegang was geweigerd. 

Industriediamant en gediamantmords werktuigen 
waren la de afgelopen maanden objeet voor clandestien.e 
handel met het Oostblok, waarbij T.O.- legaties een 
schakel bleken te kunnen vormen. In een geval, waarin 
levering rechtstreeks aan een zodanige legatie plaats 
vond, is een justitieel onderzoek ingesteld, waarbij 
de juridische vraag zich voordoet of in casu sprake 
is van "uitvoer" zonder vereiste vergunning. 

De burgerstrijd in Indonesië lokte verschillende - 
over het algemeen onbtebmende - zakenlieden tot een 
pogen om met de levering van oorlogsmaterieel aan de 
strijdende partijen een goede slag te slaan. In geen 
der onderzochte gevallen hebben de wapenhandelaren 
in sp4 succes kunnen boeken als gevolg van de am-
teuristiache opzet, hot gebrek aan fondsen van Indo- 
nesische zijde en/of de Nederlandse overheidsbepalingen 
op dit gebied. 

Evenmin vermochten de aanhoudende berichten 
over wapenleveringen aan de opstandige Frans. gebieden, 
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waarbij op de een of nadere wijs* ons laad barokke* 
sen sijs, na omderacek iets tastbaars opleveren. 

Net onderzoek maar de fimamalile toestand van de 
bij bet uitgeven van "De Waarheid!' betrokken somma 
mistische bedrijven hoeft aangetoond, dat de ~Imi-
tatie maa gemaand blad over 19,6 ma verlies beeft 
opgeleverd ia de orde van grootte vaa 150.000 gulden. 

Opnieuw is geblekes, dat esa belangrijk» ver-
lichting van de /imam:iele moeilijkheden wordt ver- 
kregen doordat da moer talrijke obligatiehouders 
geen rente of aflossing van uitgelote Wasibeidsobli-
gaties vorderen. 

zendeva toedis. 
ginarias 

Deer het vertrek van enkele sibtemarem anklet 
doorwerk" van do ia de vorige verslagperiode begonnen 
herindeling van werkterreimem onderging de taakverde-
ling in de afdeling enige wijziging ea koedoe enkele 
moreeavoadigingea word** ingevoerd. 

Veornamelijk met bet oog op de voortgezette op-
leiding van de velligheidamabtemirea op bel gebied 
van maatregel** en achtergronden van de beveiliging, 
werd mot een methode van probleem-behandeling iaalt 

dievelligheidamibtemaren geformeerde werkgroep**, begonnen 
s 	veel nat blijkt voor de bevelligingstooholgmbe 

vorming van die anibteasrea. 
Het werk van de afdeling in de loop der jaren 

beeft er toe geleid, dat thans een goed hanteerbaar 
systeem bestaat m.b.t. principes om techniek: van de 
beveiliging van gerubriceerde informatie. Terwijl de 
werkgroep** dit systeem in onderdelen eaderzoeken en 
aangepast koude* aan de eisen van het ogenblik, is 
het belangrijkste de behoorlijke toepassing van dat 
syeteea op al die punten te verkrijgen, waar laformami 
ti* berust die van belaag is voor de veiligheid van 
de staat. Hiertoe nal ia sterker mate dan dit tot nu 
toe is gebeurd de opvoeding in beveiligingssim van 
aldiegemen, die dergelijke informatie hanteren, moeten 
word** ter hand gemene*, met name bij de Departemen-
tea van Algemeen »stuur, waar aan dit belangrijke 
onderdeel van de beveiliging*-activiteit weinig ~- 
dacht werd besteed. In de verslagperiode werd hiermede 
op bescheiden schaal begonnen. Bij verschillende zich 
voordoende gelegenheden werd het belaag van de bevei-
liging,- opvoeding met de voor de invoering van be-
veiligiag verantwoordelijke personen bij Ministeries 
en bedrijven naar voren gebracht. Dankbaar werd hierbij 
gebruik gesmakt van het van geallieerde zijde ~koe-
gen inatrwrae-matorimal. Ia dit verband kan hierbij 
werden vermeld, dat de door de Mato• vervaardigde be-
veiligingsfilm thans is gereed gekomen en ook ia 
Nederland beschikbaar is. 

De inspecties op bet beheer van gerubriceerde 
Nat* informaties bij allo civiele Departempaten vond 
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wortgams en kon voor een groet deel door personeel 
van de secties lu de rang vaa Veiligheidsambtenaar 
worden uitgevoerd. Dit werk was eveneens sier ~Makt 
os bun inzicht ta het werken van de beveiliging te 
verdiepen en bevorderlijk voor bun animo ia het werk. 
Ook de vertegenwoordiging bij de Nago en de ambassades 
te Monden en Parijs werden bezocht os de stand van de 
beveiliging van NATO/WEB- gegevens te controleren. 
Bij deze inspecties kwamen allerlei leemten en tekort-
komingen aan het licht die aantonen boe nodig het is, 
dat van tijd tot tijd een wakend oog op de toepassing 
van de beveiligingsvoorschnften wordt gehouden. 

Met bet beveill~araat van de krijgsmacht-
delen werd bet gei 	ij informele overleg voort- 
gezet, dat in seer goed* harmonie bleef verlopen. 
De obers van de militaire bevelligLagsbiummac werden 
uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse bijeen.» 
komst van bovelligings-funotionariseen bij bet bedrijft-
leven ea zodoende meer vertrouwd te raken met da la 
die sector nek voordooade vraagstukken en beboetten. 

Ba het overlijden van de beveiligingsambtenear 
van de Dienst noemt de ambtenaar van de afdeling, die 
zitting beeft ia de Beveiliging* Commissie tijdelijk 
de fractie van IVA waar. 

balág~~dai,  

Bij het Staatsbedrijf dor P.M. werd bet lábri- 
oenngsvoorschrift 1949 ingevoerd. 

Overleg werd gepleegd met bet Ministerie van O.K. 
en W. en net Ma. t.a.v. de aanvaarding van gerubri-
ceerd* research-opdrachten door de Universiteiten. 
Dit os te bereiken, dat nen slechts met volledig in-
zicht in de gevolgen van de noodzakelijk* beveiliging 
beslissingen omtrent bet aanvaarden van dergelijks 
opdrachten zal nemen. 

Zen ontwerpvcorecbritt voor de beveiliging van 
de elgen Dienst kweegereed. 

Voor zover bekent is de door bet Ministerie van 
Moa. op te stellen instructie voor de beveiliging 
van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen 
nog niet gereed gekomen. 

Bet belangrijke vraagstuk van het rubriceren van 
informatie, wanneer do noot Baak tot geheimhouding 
niet meer bestaat, maakte een onderwerp van bespreking 
uit met de Voorzitter van Z.M./Te/40. 

partleulleire ~ter. 
Rot aantal gerubriceerde opdrachten van de Zwijg,- 

maakt is verminderd. Zr zijn thans verschillende be- 
dri.jinuawaarmede ia verband met deze opdrachten jaren-
lang contact is onderhouden en die thans niet meer 
over gerubriceerde opdrachten beschikken. wanneer dit 
door de betrokken bedrijven op prijs wordt gesteld 
wordt bet contact op eenvoudige schaal gehandhaafd va 
de mogelijkheid ia stand te houden deze bedrijven weer 
direct voor gerubriceerde opdrachten te kunnen inscha-
kelen. 



Mem 10• opdracht *  welke met een aar hoge rabri-
Amine bij een tiraa bier *e lamde was geplaatst *  kon 
aa moeizame onderhandeling met de opdraelatgeveade 
Moorse instantie tot aa juiste graad van rubricering 
werden teraggebrada hetgeen de bereidheid van de 
firma am aa behoorlijke beveiliging te organiseren 
deed toenemen. Ook hier werd ondérandea, dat over-
drijven van de beveiligingsnoodzaak er soms toe leidt 
de bereidwilligheid tot het treffen van verantwoorde 
maatregelen te doen verdwijnen. 

attatalagerainneabente• 
Rot tot stad komen va bet beitailigin~aasaii 

~tem gaf nog versebilleade meellijkbedea. Met prie-
el,* dat do beveiliging van lateraal• in bet Peno-
ze** *  indien nodig, op nadere wijze dan volgens een 
dergelijk reglement dia* te geabledem *  voed eilaas 
moeizaam erkenning en de wijze waarop de uitzondering 
wordt geregeld is niet als bijseader geslaagd te be-
schouwen. De aanvaarding van het reglement deer de 
Raad moet nog geschieden. 

Tor aanslea van de bevelliggaimbepalingea die 
van kracht zouden worden, wanwee bier te land* op 
bi-laterale basis tot productie van geleide projec-
tielen zou worden overgegaan, werd door tussenkomst 
van de Minister vaa Oorlog contact opgenomen met bet 
Moord van M.A.A.G.- Notherlads. Dit onderhoud heeft 
verhelderend gewerkt, speciaal met het oog op de door 
de Ver. Staten geformuleerde elan op bet gebied van 
de personele beveiligt»; waartegen bezwaren bestonden. 

tuis• groepen ineastriiile experts *  die ia bet 
kader van een eventuele "guided mialles•-productie 
de Ver. Staten hebben bezocht *  hebben ervaren hee 
groot d• waard* le *  die aldaar aan de beveiliging van 
deze activiteit wordt gehecht en zij hebben na terai• 
keer in ons land ban directies van het belang van een 
goede beveiliging op de hoogte gesteld. Overigens 
slet bet er naar uit *  dat een inschakeling va Ieder-
laad in aa geleide projectielen productie ziet op 
bilaterale bals zal geschieden *  doch veeleer op 
multilaterale in Mato- verband. 

In dit verband wordt van groet belang de uitwer-
king van de beveiliging voor een gerubriceerde ge-
coardinarde productie door fabrieken la versobilleade 
Navo- landen gezeizonlijk. 

Deze kwestie vertoont veel overeenkomst met de 
beveiliging van de intra- straattaal ,  Opirsebten*  waar-
van ia Navo- verband een regeling is ontwerpen, die 
biamakert van kracht zal worden verklaard. 

Het Hoofd van bet late Security »area verrichtte 
een laspectie van bot comic- archief van bot Minis-
terie van BuZa. Deze inspectie gal! geen aanleiding 
tot opmerkingen van enig belang. Genoemde functionaris 
heeft tevens een bezoek gebracht aan eea beveiligd 
bedrijf en enig inzicht te verkrijgen ia de wijze 
waarop gerubriceerde informatie bij de industrie ia 
Nederland wordt beveiligd. Dit bezoek is zeer bevre-
digend verlopen. 



Moeilijkheden ondervonden bij de aflevering van 
gerubriceerde zendingen afkomstig van het Shaw* Air 
Degene* Technical Centre door de Mederleadsil diploma-
tieke vertegenwoordigingen in het buitenland leidden 
tot een rondschrijven van het Ministerie van Ma, 
waarin nadere richtlijnen terzake aan de diplomatieke 
posten zijn verstrekt. Met verkrijgen van een behoor-
lijke regeling van de beveiliging van gerubriceerde 
subcontracten van het ZADTC met firma's in het 'Uitma-
lend, vergde de nodige onderhandelingen, die nog niet 
zijn afgesloten. 

Rot overleg met de militaire veiligheidsdienst** 
oa te komen tot een verantwoorde beveiliging van de 
militaire pijpleiding voor de bevoorrading met benzine 
en olie word 

Medlagegai"a• ~m ► .  
Dil N.T. Boll. Signaal Apparaten fabriek diende 

een aanvraag in oa ontheffing van het in artikel 6 
lid 1 gestelde verbod van het B.B.A. t.a.v. een 7-tal 
westnemers, waarop aan de Minister van Sociale Zake* 
inlichtingen werden verstrikt set betrekking tot haft 
politieke betrouwbaarheid. Deze maatregel was nodig 
geworden omdat door sluiting van een aparte werkplaats, 
waar ongerubriceorda orders werden gemaakt, het daar 
vrijkomende personeel naar de hoofdfabriek moest wer-
den overgeplaatst. Daar onder bevonden slok ~romen, 
die juist daar tewerk gesteld waren, omdat zij niet 
toegelaten konden werden tot de gerubriceerde op-
drachten. Aangezien de mogelijkheid honkbalt** de 
militaire gerabrioeerde opdrachten te houden thans 
verviel, heeft de werkgever, gebonden aan de Beveili-
gingsbepalingen van gerubriceerde Regeringsopdrachten - 
gemeend de bewuste ontheffing aaa te vrezen., welke 

g ook is verleend. Tegen het daarop volgende ontsla is 
een der betrokken werknemers in beroep gekomen.bij 
de Kantonrechter te Zaandam; zijn vordering werd hem 
echter ontzegd, waarbij da rechter heeft aangenomen, 
dat uitgaande van de objectiviteit van de beschikbare 
gegevens - afkomstig van de B.V.D. - de werkgever 
niet anders heeft kunnen handelen en het segeven ont-
slag derhalve niet als kennelijk onredelijk kan 
wordan beschouwd. 

Ten aanzien van de mogelijkheid tot ontslag van 
extremistisch gezinde ~waarom la tuncties, waarin 
de veiligheid van de Staat la het geding is, valt 
geen voortgang te melden. Veel werk meest worden 
verzet om ten aanzien van den belangrijk aantal poli-
tiek extreem gezinde P.M.- ambtenaren vast te 
stellen, welke politieke gegevens als uit "open" 
dan wel uit "gesloten" bron aftnectie 	 j zijn, waarbi 
in het laatste geval tevens moet werden nagegaan o 
deze gegevens in aanmerking zouden kammen worden 
gebracht moeder afbreuk te doem aan de noodzakelijke 
bronbeveiliging. 

Het grootste deel van heats werkzaam in functies 
waarin de veiligheid van de Staat niet in het geding 
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De veranderingen in de persomeolsonderzooke* 
die bij van kracht morden van de Wet op de Justitia* 
Doeumentatie zullen moeten plaatsvinden, werden nader 
onderzocht. De plaats die lu deze Wet wordt ingeruimd 
aan de Veiligheidsdiensten en de mogelijkheden die 
mem deze diensten wil geven ter vervulling van hun 
taak vormden herhaaldelijk een punt van overleg. 

Materieel.  
In het overleg in de Commissie Bescherming Water-

bedrijven werden richtlijnen voor de beveiliging van 
Waterbedrijven tegen sabotage opgesteld. Deze zullen 
als bijlagen worden opgenomen in het voorschrift 
"Bescherming Waterbedrijven met het oog op oorlogs-
omstandigheden". 

Net blijft nog een open vraag , of deze zeer 
wenselijk geoordeelde vorm van samenwerking met de 
bescherming tegen oorlogsgeweld ook bij de eleotrici-
tinto- en gasbedrijven zal kunnen worden gerealiseerd. 

In de praktijk le gebleken, dat vele stalen 
kasten die worden gebruikt voor het opbergen ven ge-
rubriceerde documenten van een sluitingssysteem zijn 
voorzien, dat vrij eenvoudig door middel van forceren 
is te openen. Deze kwestie is nader onder de lompe 
genomen en enkele eenvoudig aan te brengen verbete-
ringen werden uitgewerkt, welke het openen van de 
kasten zonder bezit van de sleutel wel haast onmoge-
lijk maken. Deze verbeteringen morden thans succes-
sievelijk aan alle stalen kasten bij de Dienst mange-
bracht. 

Teebaisok.  
In de verslagperiode werd veel aandacht besteed 

aan de afweer tegen het gebruik van clandestiene 
afluister-apparatuur, welk beg8a  voortaan aangeduid 
zal worden als "technische beveiliging". Dit is een 
veelomvattend technisch onderwerp en het nodige zal 
nog moeten worden gedaan om te kunnen geraken tot een 
goed georganiseerde afweer tegen dit gevaar. Met name 
bij sommige Nederlandse beveiligde objecten in het 
buitenland is deze zaak acuut omdat de eventuele ge-
volgen van het subversief afluisteren mede in verband 
met de in het algemeen nog niet op een hoog peil 
steende individuele bevoiligingsdisolpline van be-
handelaars ven steatsgeheimen, tot neer ongewenste 
gevolgen op beveiligingsgebied zouden kunnen leiden. 

?mondige Veiligheid. 
De afdeling bleef nauw betrokken bij het overleg 

t.a.v. de maatregelen, nodig voor het handhaven van de 
inwendige veiligheid in bijzondere omstandigheden. 
DO conclusie die werd bereikt in de afdeling Inwendige 
Veiligheid, dat coardinetie van de maatregelen voor 
bescherming, beveiliging on.bewsking noodzakelijk is, 
zal van grote invloed mosten zijn op het werk van de 
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adeliag. bit zal epeeleal bet geval sijs daar waar 
de beveiliging allee* tegen sabotage gericht is. 

nia.MEAM• 
D* w•rksamib•den dit gebied vellen bulten di 

*oraal• beveiligiagels van de afdeling doch zij* oa 
organisatoris•be redenen **dergebracbt bij de sectie 
nevelliging Overheid; »ij vonden serieel voortgang. 
Met ~tal bezwaarschrift** van adspirant migranten, 
die noemde* dat zij om ~moa ~politieke aart 
niet werden toegelaten was ta vergelijking net andere 
perioden groter. 

bad~12~1* 
l•ctudering van de vraag hee de beveiliging ver-

beterd kan word** leidde tot het inzicht, dat d* afde-
ling zich meer intensief zal aseten bemoei" met d* 
opvoeding la beveLligingesla van degenen, die ~abri- 
*eerde intermatale haater•as Ook zal de afdeling daar- 
bij zelf esa belangrijker bijdrage moeten lome* das 
bet dusverre is gedaan. Overleg hierover mot de afde-
ling opleidingen is gaande. 

Met een Praam* diens* - onderdeel van de ddrel4 
~aal* - waarmede enige jarsa geleden ~rende 
korte tijd rechtstreekse ~bindingen ware* onder- 
bondea werden opnieuw relaties aangeknoopt; de moge-
lijkheid bestaat, dat door des* verbinding de uit-
wisseling van gegevens omtrent de P.C.F. en de C.P.U. 
en lus* ~lieg* verhouding kan worden verbeterd. 

Tan verschillende sasterdionstea werden talrijk* 
~portee catvangea, deels stsdiaaateriaal, deels 
zakelijk* gegevens bevatte. 

Va* de Praag* dienst werden rapporten ontvangen 
over de werkzaamheden van bet •Comité Interaational 
de Bolidariti" en ever "la coardiaatioa par le somma- 
*isme laternatioaal des manifestatie** afro-asiatiques 
de masse resulterende o.a. la de Monfirence de 
•ildert» des ~le* d'Asie et d'Afriques, die in 
december 1957 la Za" is gebonden. De Zemels* dienst 
leverde lee uitvoerig rapport over d* in novenber 1957 
es Moskee ~ouden oenterenele van communistigehe 
partij** ter gelogen!~ vs* de 40-,jarige beftenking 
der Russische revolutie, terwijl de Duitse dienst 
oren grondig oTerslobt van ~dorde* pagina's over 
"Die Titigkeit der Eacbrichtendionste des Sovjet 
Blocks in der ~tomben Dundecrepublik 19,7" produ-
ceerde. Van de Amerikaaase dienst werd verder zoals 
gebruikelijk weder** veel studiemateriaal ontraad,* 
over bet wereldeommunisne (o.a. naternatioaal Oman-
*lam and !baths tb* *ballend, of »e 1957 Moscow 
Festival, Status and prospects of international 
monnanisa and ~nasalen in »stern• ~Pope). 



ex. II ej 

In mei ja. werd deelgenomea aan de voor aars- 
vergadering van het NAVOargral Committeer te Partje. 
Besloten' werd o.a. tot re 	tig* uitwisseling van 
gegevens via het Smet act ~tremt Russische- en 
Satelliet diplomaten, die la min der bij de NAVO aow. 
~lot** landen tot "persen* nen grata* sijn verklaard 
ot aan wie "agrement" is geweigerd, terwijl ter vol-
gende vergadering *es beslissing aal worden genomen 
omtrent het voorstel bij bet Secretariaat een centraal 
kaartregister samen te stellen van alle Rusaischs- en 
Satelliet diplomaten, die ooit in de bij d* NAVO aam-
gesloten landen zijn geaccrediteerd geweest. Deze 
kaarten, die alleen persoonlijke gegevens van de be-
trokkene zullen bevatten, waden kamen dienen als 
~leg tem behoeve van het NAVO- land waar voor een 
Rassische- ot Satelliet diplomaat agriment is gevraagd; 
in geval betrokkene voorkomt sou aan het NAVO- laad, 
waar hij vroeger geaccrediteerd is geweest rechtstreeks 
om nadere inlichtingen kunnen gevraagd worden. 

Set Comité besloot eveneens in studie te nemen 
de *Security aspect* ot collo by Sovjet Bloc eivil 
~eraf% and ships la NATO- ~ries*. *elke tee 
gevolge van de omvangrijke toonnone van het blerbedoelde 
verkeer, terwijl ook de *Seourity aspect* ot the 

aa ~mee programma* nogmaals onder het oog 
en werden. gezien. De Nratergeney plamalas in the 

security field* zal verder worden behandeld met een 
studie over de *Vartime problems ot couateriiIntelli-
genie agensjes". 

9041diag. Voiallebtims pf sozdtio. 

9~1,  
Het aantal tnactionarisseavaa N.Y.D. en verbia-

dinsen dat ~basisopleiding volgt is thans praktisch 
beperkt tot nieuw pérsoneel. Ziet vers 	m.b.t. degenen, 
die in Nederland betrokken zijn in het  inlichtinsem- 
en veiligheidsweit: is toch nog zodanig dat jaarlijks 
zeker een viertal basiscursussen (van 6 weken ) gegeven 
moet worden. Hen groot gedeelte van de cursisten dat 
de basiscursus volgt, krijgt nog een verdere opleiding 
d.m.v. een iatormatiecuranks (daar 3 weken) en een 
observatiecursus (duur 4 weken). Deze cursussen dimmen 
elk ongeveer 5 maal per jaar gegeven te worden, daar 
het aantal deelnemers niet zo groot kan zijn als bij 
(ma basiseursusw 

Stads kort is een aanvang gemaakt mei de selectie 
van cursisten voor de basiscursus. Herhaaldelijk bleek 
de laatste tijd dat er cursisten waren wier algemene 
ontwikkeling te gering was es de cursus met goed ge-
volg te kansen doorlopen. Slet alleen betekende dit 
teleurstelling bij afwijzing voor het ~moa. maar 
*vernam een ongunstige beinvloeding van bet gemiddelde 
peil van een klas cursisten. Van des* gevallen bleken 
er verschillende zelfs totaal ongeschikt voor het in-
lichUnsem- en veiligheidswerk. Vaak bleek dit eerst 
ten volle op het mama. dus na 6 weken. Om aan al deze 
bezwaren tegemoet te komen is thans een test ingesteld 
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welke een dag duurt en tot doel beeft vast to stellen 
of de betrokkene voldoende alge!~ ontwikkeling, 
inzicht en belangstelling beeft em net enige kans op 
mees de basiscursus te kamen volgen. Daar dit 
nimmer in een dag volledig valt vast te stellen, 
zullen bij deze test slechts afgewezen worden degenen, 
die de verschillende tests met uitgesproken slecht 
resultaat aa ns 

Doordat ge* grote aantallen cursisten meer op• 
geleid behoeven • werden, kam meer aandacht besteed 
worden aan int* iveriag van de opleiding van 
personeel. Den 1 tal onderzoekingssábtenaren volgde 
een speciale culijsua op bet gebied van conspiratieve 
techniek. 

Iindtaniáb 
In het kader van da voorlichting is vooral ver* 

meldenswaard ***aantal z.g. *Heelsua comfereatiea*. 
zel

g"  

Mies het vort jaar werden deze bi 	 be- 
zocht door een 	tal categorieant po

j
litie ia 
eenkomsten 

 be- 
velliglagstanet narissen. Terwijl verleden jaar de 
Korpschefs van 	grote gemseiMlen uitgenodigd waren, 
nam** dit jaar deel de Korpschefs vim de kleinere 
gemeenten. Voor di bevelligingsflametionarissen werd 
een tweetal conferenties belegd, 4611 voor functio-
narissen uit bedrijven en instellingen waarmee de 
B.V.D. regelmatig in contact staat en voor wie bevei-
liging een hoofdtaak is, en 4in voor de met »veilt-
gingsverentwoordelijkhold belaste functionarissen 
uit bedrijven waarmee de B.V.D. ia *en wat 'dader 
nauw contact *teat *n voor wie beveiliging een neven-
taak is. De bedoeling van deze bijeenkomst** was 
wederom het contact te versterken en de deelnemers 
op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen 
in bewegingen en activiteiten welke object van be-
langstelling van de B.V.D. zijn. 

Door het verminderd aantal nieuwe cursisten kan 
niet slechts de opleiding verdiept en uitgebreid wer- 
den, maar ook de voorlichting. Zen voorbeeld hiervan 
is de voorlichting aan B.P.M.- functioaarissea. 
Den groot aantal voor hetwelk dit nodig geoordeeld 
wordt is thans voorgelicht over beveiliging. Voor 
enkele functionarissen die in het algemeen mede 
voorgelicht waren en die in verband met kun functie 
eigenlijk over wat meer kennis moesten beschikken, is 
een aantal extra voordrachten gehouden. Deze voor-
drachten werden gevolgd door discussie , waardoor 
allerlei problemen die vooral te natel hebben net de 
personele zijde van de beveiliging wat nader belicht 
konden worden. 

Mia* 
Tea dienste van de opleiding en de voorlichting 

beschikt de afdeling *Opleiding* over een studiedocu- 
imitatie. Deze is opgebouwd uit gegevens, die afkomstig 
zijn uit open en officia* bronnen, van eigen dienst 
en buitenlandse zusterdiensten. Deze studiedocumeata-
ti, voldeed niet geheel en is daarom gereorganiseerd. 

-16- 



enken. 3 

.16.. 

Des* reorganisatie is onlangs gereedgekomen, waarbij 
gebleken is dat de betekenis van des* documentatie 
uitgaat boven die van hulp aan de opleiding en de 
voorlichting. Zij vormt een basis ter nader* besta- 
dering van allerlei algemene en bijzondere aspecten 
van het inlichtingen- en veiligheidswerk en is daarom 
ook van belang voor de andere afdelingen van de 
dienst. 

Control* Doenmeatatie. 
De la het vorig panorama aangekondigde personeels-

vermindering met 8 personen i.v.m. d* bestedingebsper- 
king kreeg gedurende hit afgelopen semester haar be- 
slag. 

Helaas ging de verwachting, dat de te voxiskten 
werksaamheden, 	de bestedingsbeperking ook 
elders, iets zouden verminderen, niet in vervulling; 
het aantal bij de control* documentatie ontvangen 
stukken vertoonde een constante neiging tot stijgen. 

Zo werden er bijvoorbeeld ia het le halfjaar 1958 
20.973 poststukken ontvangen tegen 20.115 gedurende 
het overeenkomstig* semester van 1957. Uit de aard 
der saak komen bier de interne stukken nog bij. 

Getracht werd de werkzaamheden bij de Agenda te 
verminderen door bepaalde groepen routine-stakkea 
niet neer volledig vast te leggen. 

Desondanks moesten vermeerderde werkzaamheden 
opgevangen worden door minder medewerkers, waardoor 
op dezen een extra zware wissel-getrokken moest wer-
den. De gevolgen hiervan werden des te waarder ge-
voeld, doordat de afdeling te kampen had set een 
abnormaal hoog aantal ziekte-dagen. 

Wederom namen enige personeelsleden met succes 
deel aan dienst-cursussen en cursussen voor het di-
ploma amakterversorging. 

Uit de archieven werden 33.082 maal dossiers 
geraadpleegd tegen 26.054 maal gedurende het laatste 
halfjaar van 1957 en 24.202 maal gedurende de eerst* 
helft van dat jaar. 

• Rot aantal ~lagen in de centrale kartetheek 
liep wederom terug en viel van 	gedurende het 
2e halfjaar 1957 tot 	gedurende het le halfjaar 
van 1958. 

Set gebruik van de bibliotheek liep eveneens 
terug: tegen 1105 boeken en 835 tijdschriften geduren-
de de 2e helft van 1957 werden in de le helft van 
1958 1.035 boeken en 339 tijdschriften uitgeleend. 

Ook tea aanzien van nieuwe aanschaffingen en 
abonnementen t.b.v. de bibliotheek wordt een ernstig* 
bezuiniging doorgevoerd. Aangezien de abonnementen 
hoofdzakelijk jaar—abonnementen zin, nullen de 
resultaten hiervan eerst in 1959 blijken. 

haserm".  
In verband mot de opgelegd* inkrimping van de 

Dienst, welke vepea,  uitban van het jaar tot 600 man 
moet worden teruggebracht, wordt regelmatig gestreefd 
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naar vermindering van permissie Ultimo juli is de 
sterkte te 	bracht tot 608 man. Als gevolg van sla 
aantal vrijwillig* opwachlageldetellingen en een klein 
aantal gedwongen afvlocirngen ie het echter aan geen 
twijfel onderhevig, dat ultimo 1938 het verplichte 
aantal van 600 man zal zijn bereikt. 

In totaal zijn thans 13 man voor afvloeiing 
in aanmerking gebracht, terwijl vermoedelijk nog 
4 aan sullen volgen. 

Bij de afvloeiing le er tot nu toe naar ge-
streefd om geen onderscheid te maken tussen personeel 
dat als minder valide arbeidskracht is aangetrokken 
en het overige personeel dat op de normale wijze 
aan de Dienst werd verbonden. Mocht de inkrimping 
zich in 1959 voortzette& dan zal het echter Met 
meer mogelijk zijn de milder valide krachten te ' 
handhaven. 

Do werving van het vrouwelijk personeel blijft 
nog steeds moeilijkheden ondervinden. Binnenkort 
zullen er weer acht vacatures zijn, terwijl noodge-
dwongen twee vrouwelijk» krachten, die de peasi~ 
gerechtigde leeftijd hebben bereikt, 'als typiste 
moesten worden aangehouden. Bet laat zich niet aan-
zien, dat aan het tekort eau vrouwelijke krachten 
voorlopig een einde zal komen. Voor de Dienst levert 
dit te meer bezwaren op, nadat niet, ~le elders 
gebeurt, van de hulp van particuliere stens-type-
bureaus kan worden gebruik gemaakt. Ook de wat betere 
salariëring dan elders in de Overheid blijkt niet 
een voldoende stimulans te zijn om de werving volle-
dig te doen slagen. Daarnaast bestaat de moeilijkheid, 
dat de noodzakelijkerwijze langdurige voorbereiding 
bij de werving, het ontbreken van contact met pu-
bliek e.d. factoren, belemmerend werken op het in-
diensttreden van vrouwelijk personeel. 

Met de Commissie van Overleg zijn wederom ver-
schillende punten ta behandeling genomen. Hiertoe 
behoren onder meer de afwikkeling van het besluit 
plaatselijk vervoer en verblijf, het vaststellen 
van een vaste reissom voor het personeel van een bij-
zondere sector en de herziening van de vergoeding 
voor dienettelefoonaanaldbingen. Verder heeft de 
toekenning van de zgn. 2e reoherobeurwteelage weder** 
een punt van discussie uitgemaakt. Des* aangelegen-
heid verkeert momenteel in een zodanig stadium, dat 
vanwege het Ministerie een bespreking aal worden ge-
voerd met vertegenwoordigers van de Anbtenareadelegem. 
time 

Met de Overiegoommisele is informeel de invoe-
ring van de methode van personeelsbeoordeling be-
eprokea en toegelicht. Eet ligt in de bedoeling om 
in de herfat hiermede in de Dienst een aanvang te 
maken. 

13-8-1938. 
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