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Ochtendbesoreki van 4 October 1950

Aanwezig de Heren Einthoven, van Maanen, Vrieze,
Noyon.
Steil,
Oerbrands,

1

,

Duur van 10.00 tot 12.40 uur.
Korte samenvatting van het besprokene.
1. Hoofd BVD deelt mede, dat ondanks herhaald aandringen nog geen
uitsluitsel aangaande de huisvesting is ontvangen.
2.
Dhr. Vrieze wordt verzocht maatregelen te ontwerpen om de arbeidsdiscipline te vergroten. Hij zal zich hiertoe met de afd. hoofden
verstaan.
Hoofd BVD deelt mede dat do Minister van Binnenlandse Zaken zich
3.
in een persoonlijk onderhoud zeer waarderend over de inlichtingen van
de BVD heeft uitgelaten.
Teneinde een vlotte behandeling van personeelsaangelegenheden te
waarborgen heeft Hoofd BVD afgesproken dat dhr. Vrieze zich telkens
zal verzekeren.
en
van de goedkeuring van de heren
De betrokken brief gaat daarna rechtstreeks naar de Minister die
hem vervolgens ter spoedige afdoening aan de secretaris-generaal zal
doorsturen.
Dhr. Vrieze verzocht de afd. hoofden alle thans bij hen in
4.
hehandelin zijnde sollicitaties 'aan hem op te sturen ter centrale
registratie bij de personeelsafdeling, en ook in de toekomst sollicitaties aan hem te doen toekomen. Slechts op deze wijze is een centraal
personeelsbeleid mogelijk en kan aan het enorme probleem van de
werving van 183 man vembr 1 Mei Y51 het hoofd werden geboden.
5, Dhr. Stan brengt, ter illustratie van de bedenkelijke toestanden
Op •veiligheidsgebied het gewerendrama van de landmacht ter sprake
benevens een bericht van het Regeringscommissariaat voor Buitenlandse
Agrarische Aangelegenheden. Uit.dit laatste blijkt een gebrek aan
coordinatie tuse€ln Buitenlandse haken en Landbouw op het gebied van de
visumverlening aan agrarische bezoekers van achter het ijzeren gordijn.
Dhr. Stan zou een straffere controle op dit gebied ook uitgestrekt
willen zien tot de congressisten van 0KW en de ondernemers van de BEB.
Hoofd BVD verzoekt een ontwerpbrief over _het onderwerp teneinde
de Minister van Binnenlandse Zaken vellighelds-argumenten aan de hand
te kunnen doen.

6.
Hoofd BVD deelt mede, dat Minister Teulings van Minister Stikkerde toezegging heeft, ontvangen dat de uitgifte van paspoorten zal
worden herzien.
7.
Dhr.
geeft een uiteenzetting van het besprokene op
de onlangs gehouden drie maandelijkse bijeenkomst van de veiligheidsdiensten van de bij de Westerse Unie aangesloten landen.
AC D, 6 Oct. 1950
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T.P. Noyon

