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Naar aanleiding van Uw verzoek om een schema
te mogen ontvangen van de organisatie van de C.V.D.
heb ik gemeend niet met een tekening te kunnen vol-
staan (deze berust reeds op Uw Kabinet); ik liet
daarom elk afdelingshoofd een schema met toelichting
maken van dat onderdeel van de C.v.D. waarvoor hij
de rechtstreekse verantwoordelijkheid draagt. Ik voeg
daaraan een algemeen schema toe van de organisatie
in haar geheel die dus gebaseerd is op het eveneens
bijgevoegde K.B. van 9 April 194-6 No.27.

Een korte toelichting op mijn eigen werkzaam-
heden en die van de Afdeling Kabinet gelieve Uwe
Excellentie eveneens hierbij aan te treffen.

Het Hoofd van de Dienst,

Mr.L.Eint hoven.

A A N

Zijne Excellentie
de Heer Minister-President,

Plein 1813 No.4,
' s - G R A V E N E A G E .



I, Schema C.V.D.

II. E.B. 9 April 194-6 ïïo.27.

III. Toelichting op Schema I.

IV. Schema Afdeling A.G.D. (Centrale Documentatie).

V. Toelichting daarop.

VI. Schema Afdeling B (Extremisme).

VII. Toelichting daarop.

VIII. Schema Afdeling O (Contra-Spionnage) .

IS. Toelichting daarop.

S. Schema Afdeling D (Beveiliging) .

SE. Toelichting daarop.

XEI. Schema Afdeling A.I.D. (Interne Dienst).

Uil. Toelichting daarop.
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HOOFD C.V.D.

Kabinet

Zal) .Af.

l Plv.Hoofd
(Jur.Adviseur)

Opleiding
3 personeelsleden

Het onderhouden
van verbindingen
met het "buiten-
land.

2 secretaresses
(l vacature)

Afa.A.C.P. Afd.B. Afd.C,
(Algemene Documentatie) (Extremisme in Neder- (Contra-spionnage)

l aria)

BIJLAGE I

TAfd.B.

Speciale opdrachten
van bijzondere aard

l hoofd
3 personeelsleden
(2 vacatures)

Afd.D.

l hoofd
l onderhoofd
34 personeelsleden
11 vacatures

l hoofd
l onderhoofd
40 personeelsleden
15 vacatures

l hoofd
l onderhoofd
11 personeelsleden
3 vacatures

Afd.A.I«E«
(Interne Dienst)

l hoofd l hoofd
l onderhoofd 27 personeelsleden
ly personeelsleden 4 vacatures
11 vacatures

HUIDIGE TOTAAL

waarvan
en

152
95 mannen
57 vrouwen

Aantal vacatures41



A F S C H R I F T .

9 April 1946

No. 27

W IJ W I L H E L M I N A , bij de gratie Gods,
Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz., enz-» enz.

Op voordracht van Onzen Minister-President,
Onze Ministers van Binnenland s c hè Zaken, Oorlog, Marine
Scheepvaart, Financiën, Justitie en Handel en Nijverheid,
Overwegende, dat het noodzakelijk is, <3at het Koninkrijk
beschikt over een Centralen Veiligheidsdienst,

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN
Artikel l

1. Er is een Centrale Veiligheidsdienst der^ederlandsche
Regeering, ressorteerend onder Onzen

Artikel 2
Deze dienst wint inlichtingen in iw heï binnenland om-
trent:
a. spionnage, sabotage en voor de "binnenland se hè orde

en veiligheid ongewenste propagsJida.
b. elk streven gericht op bestrijding van het wettig

gezag met onwettige middelen, dan wel op aantasting
van de grondslagen van een democratischen regeerings-
vorm.

Artikel 3
Met uitsluiting van alle overheidsorganen, -diensten
en in overheidsdienst staande personen, heeft de dien*
tot taak de inlichtingen, welke om-t rent de in artikel
2 genoemde onderwerpen door andere organen en cliensten
van departementen van algemeen bestuur worden Verkregen,
te verzamelen en in onderling verb&nd te brengeen.

Artikel 4
Het Hoofd van den Centralen v e i l i g 1 6 3 6 v^ordt door
Ons aangewezen op voordracht van O.nzen Ministei?-.pres^_
dent. Onze Minister-President raadpleegt omtrent die
voordracht Onze Ministers van Binnenlandse hè Z^keQj
Justitie, Financiën, Oorlog, Marine, Scheepvaat-fc en

Handel en Nijverheid.
Het Hoofd van den dienst is
aan Onzen Minister-President.



2.-

Artikel 5
Het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst kan aan
Onzen Minister-President voorstellen doen om den be-
trokken Minister te verzoeken de onder dezen ressor-
teerende diensten, organen of ambtenaren opdrachten te
verstrekken tot het inwinnen van inlichtingen in het
binnenland omtrent onderwerpen bedoeld in artikel 2.
De betrokken Ministers dragen zorg, dat alle op het
tijdstip van de inwerkingtreding van dit Besluit te
hunner beschikking staande gegevens en in de toekomst
te hunner kennis komende inlichtingen, omtrent de onder-
werpen, bedoeld in artikel 2, terstond ter beschikking
van het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst wor-
den gesteld.
Onze Minister-President zal, tenzij naar zijn oordeel
het Landsbelang zich daartegen verzet, alle te zijner
kennis komende inlichtingen omtrent de onderwerpen, be-
doeld in art.2, ter kennis brengen van Onze Ministers
en de Overheidsdiensten of organen, die daarbij belang
hebben, Indien de goede functionneering van den Cen-
tralen Veiligheidsdienst dit naar het oordeel van den
Minister-President en den betrokken Minister vereiacht,
kunnen de inlichtingen rechtstreeks ter kennis van de
overheidsorganen en -diensten worden gebracht.

Artikel 6
Onze Minister-President kan in overeenstemming met ieder
der betrokken Ministers bepalen, dat een of meer ambte-
naren behoorende tot departementen van Algemeen Bestuur,
Overheidsorganen, -diensten of -bedrijven, onder ver-
antwoordelijkheid van den betrokken Minister, zullen
worden belast met werkzaamheden als bedoeld in artikel
2. Deze werkzaamheden zullen worden verricht in nauw en
voortdurend overleg met het Hoofd van den Centralen
Veiligheidsdienst.

Artikel l
De geldmiddelen, die ter beschikking van den Centralen
Veiligheidsdienst worden gesteld, worden jaarlijks ge-
bracht ten laste van de begrooting van Onzen Minister-
President.
Een gedeelte dezer geldmiddelen bestaat uit geheime
uitgaven.
Het Hoofd van den dienst is gehouden mede terzake van
de besteding van de geheime uitgaven aan Onzen Minister-
President of door hem aan te wijzen personen, alle ge-
wenste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 8



Artikel 8

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.
2. Onze Minister-President en Onze Ministers van Binnen-

landsche Zaken, Oorlog, Marine, Scheepvaart, Financiën,
Justitie en Handel en Nijverheid, zijn ieder voorzooveel
hen betreft belast met de uitvoering van dit besluit.

's-G-ravenhage, den 9 April 194-6

w.g. ¥ILHELMIM

De Minister-President, tevens belast
met de Algemeene Oorlogvoering van
het Koninkrijk,

w. g. W.SCHERMERKOBN.

De Minister van Binnenlandsehè Zaken,

w.g. BEEL

De Minister van Justitie,

w.g, KOLFSCHOTEN

De Minister van Financiën,

w.g. P.LIEFTIÏÏCE

De Minister van Oorlog,

w.g.J.Meynen.

De Minister van Marine,

w.g. de BOOY :

De Minister van Scheepvaart a.i.,

w.g. de BOOY.

De Minister van Handel en Nijverheid,

w.g. H.YOS
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BIJLAGE III.

TOELICHTING OP SCHEMA. I.

Het Hoofd van de C.Y.D. heeft de algemene leiding
van de organisatie, welke overeenkomstig het bepaalde "bij
K.B. van 9 April 194-6, No.27, is opgebouwd.

Hij wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door
een Kabinet dat uit 2 gedeelten bestaat : Kabinet A en
Kabinet B.

Tot Kabinet A behoort zijn plaatsvervanger, die
hem in de leiding bijstaat en juridische adviezen ver-
strekt, lid is van diverse commissies, waarin de C.Y.D.
vertegenwoordigd is, terwijl hij rechtstreeks verantwoor-
delijk is voor de opleiding van ambtenaren van de In-
lichtingendiensten van Gemeentepolitie, Marechaussee,
Mijnpolitie, enz..

Tot Kabinet A behoort tevens de Raadadviseur, die
tot taak heeft de leiding bij te staan in het contact
met buitenlandse zusterinstellingen van de C.V.D. waarvan
sommigen hier te lande vertegenwoordigers gestationneerd
hebben. Deze hoofdambtenaar heeft tot taak alle inlich-
tingen, die de C.Y.D. aan het buitenland kan verstrekken
of van dat buitenland kan verkrijgen, te centraliseren.
Hij zal tevens nauw contact onderhouden met de B.I.D.

Afdeling Kabinet B voert opdrachten van zeer ver-
trouwelijke aard uit en staat daarom rechtstreeks onder
het hoofd van de dienst.

Ten aanzien van het overige gedeelte van de orga-
nisatie van de C.Y.D. moge verwezen worden naar de schema's
met toelichting van elk van de afdelingen afzonderlijk.

ooOoo



BIJLAGE IV

ORGANISATIESCHEMA: CENTRALE DOCUMENTATIE.

jBERSTE SECTIE '

bhef (tevens
l piv afd hoofd)
l controlestaf
l van 2 krachten

jagendaris
j twee hulp-
5 agendaressen

i(totaal 6)

.-i.
SECTIE i

(KARTOTHËEKlT
chef;
8 meisjes

| (totaal 9}

\D j
j Secretaresse i

l totaal 2

DERDE SECTIE
(DOSSIERDEPOT) |
archivaris

t (totaal)!}

VIERDE SECTIE
(DOSSIERVORMING)
chef
3 onde^chefs
met elt enkele
krachten

(totaal 13)

PERS EMJ BIBLIOTHEEK

bibliothecaresse
hulpkracht

(totaal 2)

l FOI'PKAMBR

j fotbgraaf
l bediende

(totaal 2)

- controle en coördinatie

tö
H

H



BIJLAGE V

BIJLAGE V

OVERZICHT VAN TAAK, ORGANISATIE 5N WERKZAAMHEDEN DER
AFDELING CEKTRALE D OGÏJMENTAT IE .

TAAK.

1. De taak der afdeling is om met uitsluiting der andere
afdelingen de voor de dienst bestemde post te ontvangen en
te distribueren en het bij de dienst aanwezige inlichtingen-
materiaal toegankelijk te maken, te ordenen, te bewaren en
beschikbaar te stellen.

2. De afdeling dient binnenkomende stukken onder de aan-
dacht der behandelende afdelingen te brengen onder bijvoe-
ging van alle reeds bekende gegevens betreffende het onder-
werpen jke geval. 'Hiertoe worden, na raadpleging van de kar-
totheek, dossiers op de persoon of het onder-werp betrekking
hebbende, toegevoegd.

3. De afdeling is verdeeld in zes secties, te weten:
Controle en Agenda, Kartotheek, Dossierdepot, Dossiervorming,
Pers en Bibliotheek, Fotokamer, ieder onder een verantwoorde-
lijke Sectiechef.

4. De leiding berust bij het afdelingshoofd»

WERKZAAMHEDEN.

5. Het afdelingshoofd bepaalt de distributie van de binnen-
komende post, beheert het geheim archief, waartoe een secre-
taresse aanwezig is, bepaalt het beleid der afdeling en geeft
tesamen met de chef van de eerste sectie, tevens plaatsver-
vangend afdelingshoofd, leiding aan de dagelijkse bezigheden
der afdeling.
Totale sterkte der leiding: 2
Vacatures: Wegens^ voortdurende, groei van het geheim archief'.

l assistente.

6. De eerste sectie bestaat uit een chef, tevens plaatsver-
vangend afdelingshoofd, een controlestaf van twee en een agenda/
postkamer van drie personen. De controlestaf is belast met de
controle van alle s tukker-, die de afdeling verlaten of weer
binnenkomen, benevens de controle en coördinatie van de werk-
zaamheden der overige secties en het contact met de overige
afdelingen. De agenda/postkamer is belast niet de ontvangst
:en het openen van de binnenkomende post, het frankeren van de
uitgaande post, het maken van fiches van de binnenkomende
stukken, het bijhouden van een chronologische- en een afzender-
klapper op deze documenten, het bijvoegen van retroacten, het
maken van tijdelijke correspondentie-omslagen en het volgen
vari deze laatsten door de afdelingen.

Gedurende



Gedurende 1948 zijn ruim 25,000 "binnenkomende stukken geagen-
deerd, of wel een gemiddelde van 86 per werkdag.

van de eerste sectie; 6^
Vacatures: Wegens overbelastirigi l ageiida-8 ssistente *

7. De kartotheek omvat behalve de kartotheken van het voor-
malig B'iMY (50.000) kaarten en enkele speciale kaart systemen
thans 155.000 kaarten. De sectie heeft tot taak de binnenkomen-
de post op namen na te slaan, het beantwoorden van 8.11e overige
aanvragen, het wegzetten van nieuwe kaarten en de controle en
sanering van de verschillende systemen, die in elkaar gepast
moeten worden. Gedurende 1948 werden ruim 160.000 namen nage-
slagen.
Totale sterkte van de kartotheek: 9
Vacatures: Y(egens aanzienlijke toeneming der werkzaamheden: 2

8. Het dossier-depot bevat alle bij de dienst berustende
dossiers. De archivaris -is- belast met de uitlening en administra-
tie. Gedurende 1948 werden 40.000 dossiers in- en uitgeboekt.
Totale sterkte van het depot: 1
Vacaturea: Wegens overbelasting:, l bediende ±

9. De sectie d o s si er -vorming heeft tot taak de door de afde-
lingen afgehandelde correspondentie en rapporten tot dossiers
bijeen te voegen, kaarten te maken ter plaatsing in de karto-
theek en alle verder '.benodigde uittreksels en verwijsingen te
verzorgen. In 1948 zijn ruim 20,000 documenten verwerkt, 2100
personendossiers gevormd en 43.000 kaarten, gemaakt.
Totale sterkte der vierde sectie; 15
Yacaturesj Wegens grote achterstand en vermeerdering van werk-

zaamheden: 5

10. De sectie Pers en Bibliotheek beheert en administreert
bibliotheek en abonnementen op dagbladen en periodieken.
Totale sterkte der sectie P%B-, 2
G-een vacatures.

11. De Fotokamer is belast met het vervaardigen van een scha-
duwarchief op smalfilm teneinde het aanwezige inlichtingenma-
teriaal in overleg met de Generale Staf 'buiten Nederland veilig
te kunnen stellen en met het lopende fotografisch- en reproduc-
tie werk.
Totale sterkte ; 2 .
Geen vacatures.

12, Als additionele vacature dient nog vermeld te worden het
ontbreken van een geroutineerde documentalist, teneinde tot
de samenstelling van een betrouwbare onderwerpsclassificatie
en dito kaartsysteem te kunnen overgaan. Voorts kan door perse-
neelsgebrek nog steeds geen aanvang worden gemaakt met het
saneren en versmelten van het archief van het voormalig BNV.

13. Totale sterkte der afdeling; 55
Totaal aantal vacatures: 11

—2-
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BIJ1AGE VII

AED5LING- 5 EXl'KBLïISME (B).

DOEL DSH v7/jEKZAAiIHHDM

WEES/IJZE
T)

(Extremisti-
sche organi-
saties)

2)

(ïian t el-
organisaties)

3)

(Crepene'treer-
de organisa-
ties)

4)
(tactiek
buitenlands
extremisme)

5)

(ideologische
studie)

De werkzaamheden van deze afdeling hebben ten doel, door
middel van het verzamelen en co-ordineren van inlichtin-
gen uit alle delen des lands, het Hoofd van de G.V.33.
in staat te stellen de. betrokken regeringsorganen voor
te lichten omtrent alle activiteit op links of rechts
extreem-politiek gebied, die voor binnenlandse orde,
rust en veiligheid een gevaar zou kunnen betekenen,
opdat deze regeringsorganen tijdig tegen genoemde acti-
viteit de nodige maatregelen zullen kunnen nemen.

Het verzamelen en bestuderen van inlichtingen omtrent
activiteit, samenstelling en werkwijze van extreem
linkse of extreem-rechtse partijen, organisaties en
groeperingen, deel uitmakend van het Nederlandse poli-
tieke bestel of zich manifesterend in de Nederlandse
samenleving, waarvan of de doelstelling aangeeft of
de activiteit demonstreert dat de daarbij betrokken
personen beogen liet wettig gezag met onwettige middelen
te bestrijden, of de grondslagen van de democratische
regeringsvorm aan te tasten. :

Het verzamelen en beenderen van inlichtingen, Omtrent '
activiteit, samenstelling en werkwijze van ogenschijn-
lijk niet extreem linkse of rechtse organisaties in
Nederland, waarvan vaststaat' of redelijkerwijze wordt
vermoed, dat hun handelingen door organisaties als in
1) omschreven, worden gedirigeerd.

Het verzamelen en bestuderen van inlichtingen omtrent
activiteit, samenstelling en werkwijze van niet extreem
linkse of rechtse organisaties in Nederland, waarin de
aanwezigheid van een groot aantal extreem linkse of
rechtse personen een aanduiding kan zijn dat .zij vroeg
of laat voor de doeleinden van deze personen zullen
worden misbruikt.

Het verzamelen en bestuderen van gegevens betreffende
activiteit en tactiek van extreem linkse en rechtse
partijen, organisaties en groeperingen buiten Nederland,
welke gegevens verkregen worden van bevriende buiten-
landse diensten op basis van uitwisseling.

Het bestuderen van extreem linkse en rechtse ideologieën
aan de hand van alle binnenlandse en de voornaamste,
buitenlandse publicaties op dit gebied alsmede van de
covmientaren op deze publicaties.

- 2 -
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6)
(Studie af-
Y/eer en
bestrijding)

7)
(Studie aan-
verwante
inlichtings-
diensten)

8)

(personen-
do cunienta t ie)

9)

Het bestuderen van de afweer tegen en de positieve
bestrijding van extreem linkse of rechtse activiteit,
onverschillig op weifee terreinen zich deze afweer en
bestrijding openbaren.

Het bestuderen van de werk/Jij ze van particuliere or-
ganen die zich met het verzamelen van inlichtingen
omtrent extreem linkse of rechtse activiteit bezig-
houden in verband met de mogelijkheid tot samenwerking.

Het identificeren en registreren van alle personen
waarvan vaststaat, dat zij tot bovenvermelde extre-
mistische groeperingen behoren, deae aanhangen, in
geestelijke of materiele zin steunen, bij de werkzaam-
heden van deze groeperingen zijn betrokken., of ten
aanzien van wie dit op redelijke gronden wordt vermoed,

Het vaststellen van de inatevan belangrijkheid der
onder 8 bedoelde personen ten opzichte van de vraag
welk gevaar zij kunnen opleveren voor de binnenlandse
orde en rust in tijden van beroering, waarvoor het
onder meer noodzakelijk is om van deze personen nauw-
keurig te v/eten welke positie zij openlijk dan wel
bedektelijk in extremistische groeperingen innemen,.



B Staf

B Staf )
11 'i a ) Geheime opdrachten van bysonder-e aard.
II H

B Staf c Typiste



B III

C O LI Li U II l 5 l-;i E

3 IÏI Leiding en verdeling van en controle op alle werk-
zaamheden.

B III a Sanenstelling speciale rapporten.
Bestudering tactiek, koers wijzingen on nietige acties
van G.P."J. en maiitelorganiBaties.
Overleg IQ e t B XI voor behandeling stof naand overwicht,

B III x Controle van alle door g, ,j en k bewerkte rapporten.
G.P.H.-lectuur (voornamelijk Voorwaarts, Politiek en

Cultuur, EV/artaal, Echo van het Landj met uitzon-
dering buiten-eclities "3e Waarheid") .

perc buitcimS.nd.Be coimunistische partijen.
Xorainform plus Kominxormblad.
Vergelijking G.P.E"*-acties binnenland met eventuele

parallel-acties buitenland.
Communistische ideologie en tactiek.
Samenstelling studie-rapporten (periodiek) voor. elk

der bij g, j eii k genoemde onderv?erpen in saraen-
v/erkiiig met d e a e»

Uitwerking voorstellen voor nieuïve acties ter aanvul-
ling kennis over C.P.ïï. (eventueel sanienste3.1ing
ouestionaires)«

3 III g Vergaderingen.
Weekoverzicht.
"De Waarheid" (alle edities).
C.ï.ÏT.-acties»
Scholing plus ScholinÈ;s-instituten.
Part i j b e s tuur sli cname n.
Partij-organisatie.
Congressen (binnen- en buitenland).
C.P."$.-inlichtingendienst.
landelijke ContrÖle-cocimissie.
Communisme buitenland.
Kunstenaar s groeperingen..
Intellectuelen*
Cultureel Bureau.
Haandrapporten.



B III 3 C.P. 1T.-leden.
Waarheids-abonné's*
Yrouwen-bureaux
Bedrijfswerk.
Bedrijfskranten
Volksbeweging voor V/elvaart, Democratie en nationale

Onaf n'ank eli j khe ia.
Af..: e e r coramuni sme.
Anti-communisme.
Verkie zinge n.
Korainx o rra-a gent en.
Maandrapporten.

B III k Y/etenschappelijk Bureau.
Tartijfinanciën.
Waarheidsfinanciën.
Pegasus.
Republiek der Letteren.
Politiek en Cultuur (Iniaoud, medewerkers, abonné's)
Yoorv7aarts .( " " " )
ÏÏclio van het land ( " " " )
Kwartaal ( " " " j
Communistische drukkerijen .
0. P. ïT. -propaganda.
C.Poïï•-gebouwen.
Waarhe i d- j?eb OUT/en.
Pilm.
Maandrapporten.

3 TH e laAIT-JEIORSAüTIAglE c.a.

Controle alle door l, d en m bewerkte rapporten.
Bestudering acties welke parallel

a) in binnenland net C.P.ïï. worden gevoerd
b) in buitenstlcjS. net zuster- en of moederorganisa-

ties v/orden gevoerd.

C.T.ïT.-infiltratie en C.P.ïï.-stuwing.
Tactiek, diverse organisaties.
Internationale congressen in binnen- en buitenland*
Samenstelling studie-rapporten, (periodiek voor elk der

• bij l, d, en m genoemde onderwerpen in samenwer-
king met deae.

Uitwerking voorstellen voor nieuwe acties ter aanvulling
kennis der diverse organisaties (eventueel samen-
stelling questionaires).



B III l Weekoverzicht.
Yergaderingen.
Vereniging ITederland-U.S.S.R. plus periodiek
Vereniging Nederland-Polen.
Instituut IJederland-IT. S. S.R.
Russen in Uederland.
Internationale federatie voor journalisten.
Internationale federatie van juristen.
De Vrije Katheder plus groepen rond De Vrije Katheder.
Dis-onderzoeken.
Byaondere onderwerpen.
Bewerking rapporten B III.
HaandraiTOorten.

B III d A.1T.J.V. (11 gene en I-Teder l and s Jeugd Verbond)
TÏ.V.V/. (iTederlands Verbond van Werkers Jeugd)
O.P.S.J. (Organisatie "Progressieve Studerende Jeugd)

Voor elk inbegrepen
Pers
Organisatie
leden ;
Vergaderingen :
Congressen ;
Scholing :;
Jinanciön •
Acties
Verloop

ï/.ïM>.Y. (vv'ordl Pederation of Democratie Youth) pi. pers;.
Jeugdparleraenten •
Ongeorganiseerde jeugd x

Maandrapporten.

B III m R.W.l-T. (Radio Y/erkend Nederland)
Vereniging Vrij Spanje
Vereniging Oud-Span.j e strijders
U.V.B. (Nederlandse Vrouwen Beweging)
Bond van Socialistische Zang- en Muziekverenigingen.

Voor elk inbegrepen
Pers
Organisatie
.Leden
Vergaderingen
Congressen
Scholing
Financiën
Acties
Verloop

F.D.I.F. (? ,ó d era t ion D&nocratique Internationale des
?eanes) plus pers

Culturele Communistische verenigingen

- ïïen -



Ben aantal verenigingen die hoewel op aichaelf niet
communistisch^ georiënteerê zijnde een dusdanige
belangstelling van de zijde van de C.P.1T. hebben,
dat waakzaamheid geboden is.

ïiaandrapporten
Controle binnenkomende inforgünitiekaarten plxis

distributie van deze over belanghebbenden*

3 III c Agendering, distributie alle rapporten voor afdeling
B.
Secretaresse-werkzaamheden

n) typistes
J-



B I?

1) Links-extreaisme. ;;

a) ïievolutionnair Communistische Partij (Heden. Sectie •
der IVde Internationale);
(periodieken, abonnd's, leden, organisatie, ver- ;
gaderingeia, vlugschriften, uitgeverij, acties, ,
geschiedenis, contacten buitenland, internatio-
nale organisatie, buitenlandse secties). :

b) Coramunistenbond "Spartacus" (organisatie, leden, ver- :

gaderingen, periodieken, contacten buitenland, ;
uitgeverij). \) Vereniging van Spartacus Yrienden (leden). ;

d) Bond voor Eevolutionnaire Propaganda in de Bedrijven
(Organisatie, periodieken, leden).

e) Francisco ?errer-Beweging België (contact met ITederland)

2) Anarchisme.

a) Vrije Socialisten. Verenigingen (plaatselijke verenigin-
gen, leden, landelijke organisatie, pers, zang-
koren en toneelgezelschappen).

b) ïïederlandse Bond van Vrije Socialisten (vergaderingen,
leden, organisatie, periodieken, uitgeverij).

c) Libertaire School Zaandijk.
d) Bond van Vrije Socialistische Zangkoren in ITederland

(organisatie, aangesloten verenigingen).
e) Anarcho—Syndicalistische Persdienst (periodiek, ver-

spreiding) .
f) Internationale Anarchistische Coördinatie Coiomissie

(de verbindingen hiervan met de ITederlandse anar-
chisten, uitgaven,, richtlijnen, samenstelling en
invloed).

g) Esperanto ter Verbreiding van het anarchisme (organisa-
ties en hun samenstelling, contacten biiitenland) *

h) Landelijke Commissie voor Vrije Jeugd Conferenties,
(conferenties, periodieken, stichtingspogingen
Vrije Jeugdvereniging, leden, invloed van andere
organisaties).

3) Bellamy*

a) Internationale Vereniging Bellamy (acties, organisatie,
periodieken).

b) Nederlandse Bellamy Partij (acties, organisatie, perio-
dieken) .

4) ITederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (ver-
gaderingen, organisatie, publicaties).

5)

a) Vrijdenkersvereniging "Be Dageraad" (organisatie, ver-
gaderingen, invloed van politieke partijen).

b) Vrijdenkers Radio-omroep.

6)

a) De Vlam (abonné's).

- b) -



b) Vlam-gr o e pen. (politieke stromingen, acties, vergade-
ringen, invloeden van diverse politieke rich-
tingen) .

In het algemeen v/orden van alle links-extrernistische
en andere hiervoor genoemde verenigingen en organisa-
ties de periodieken gelezen, wordt de organisatie,
politieke ontwikkeling, theorieën en practijken aoveel
doenlijk op de voet gevolgd, hiertoe wordt nauwlettend
kennisgenomen van alle "berichten hieromtrent»



B V

EXfJ_RES£B VAEBET/EGII'TG EH S

I Werkzaamheden t.a.v. de BL. Y.C. s Eenheid s Yak Centrale.

Van de landelijke E.V.G.-leiding moet v/orden gevolgd:
A- het optreden en de samenstelling; van:

1 . het la.ndeiijk hoofdbestuur,
2. de landelijke raad,
3. de landelijke propagandisten en districtsbestuurders,
4- de redactie van het orgaan "Werkend Nederland",
5. het Bureau Scholing en Propaganda,
6. het Sociaal-Economisch Bureau,
7. het Bureau Rechtsbijstand,
8. de afdeling Buitenland,
9. de S.V.C.-filmdienst.

B. de door de E.Y.C, ondernomen acties
stakingen (voorbereiding, motief," ondersteuning
stakers enz.);
beleggen van Qongres_sjm voor verschillende groepen
der a rb e i d e r s' "o f vc'~o r""b~ e hand e l in g van speciale onder-
werpen y
de in de organen schriftelijk gevoerde acties, gericht
tegen de regering of tegen andere vakorganisaties.

0. De invloed van -en de verhouding tot- de verschillende
politieke partijen (G.P.S"., R.C.P., Spartacus, Yrije
Socialisten, enz»)»
r-̂ I

D. De verhouding tot de andere Nederlandse Vakbonden,
het Yv'ereld Vak Verbond en bxiitenlandse vakorga-
nisaties.

Hierbij gevoegd is een opgave van de bij de E.V.G« aangeslo-
ten bonden en landelijke bedrijfsgroepen*

II Het O.V.J3*; Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisa-
ties.

A. het optreden en de samenstelling van;
het dagelijks bestuur, de landelijke raad en eventuele
nog te stichten bureaus: en commissies verbonden aan de
landelijke leiding; de ontwikkeling in de plaatselijke
afdelingeno

B, O en D als onder I (E.V.C.) genoemdo

III De AjB^WJ/t*; Algemene Bond van Werkers in het Mijnbe-
drijf.
Zelfde als onder II genoemd
Kierbij wordt tevens nagegaan het optreden van eventu-
ele buitenlandse mijnwerkers (polen en Italianen).

IV Verschillende andere kleinere vakorganisaties, die van-
wege de extremistische politieke overtuiging van een
gedeelte hunner leden, of der door haar ontwikkelde

- activiteit -



activiteit dan '.vel ten gevolge van de pogingen van ;:
extreme zijde om zich van de leiding van deze organi- s
saties meester te maken, dienen te v/orden nagegaan. :-

Y ÏÏ.a.v. de s t akingen. ^
Oorzaak, aanleiding, omvang, verloop, resultaat, ;:
eventueiè inmening van vakbonden, eventueel op de ;;;
voorgrond tredende agitators, enz. f

Opgave van de bij de E.V.C, aangesloten bedri jfsbonden ;;
en landelijke bedrijfsgroepen. ;;.

B.L.Z• -3ond-landbQU\Y-Zuivel: Algemene Bond van Werk- ••
nemers in de Land en Tuinbouw, Veenbedrijveri en Zuivel- ;
industrie.
A.II.J3.JD.-Algemene Nederlandse Bond van Bioscoop- en
Theaterpereoneel.
A .B.W.B. -Al geinene Bond van Y/erkries in de Bouwnijverheid
A-B-T.I.-Algemene Bond van Werkers in de Tabaksindustrie

C-Algemene Bond van \Verkers in de Chemische-,
Voedings- en Fabriekmatige industrie.
'B * H * B. V. -Al geme n e Bond van Werknemers in Handel-,
Bank-' en Verzekeringswezen.
JV. 1̂ .B..H.• -Algemene ïTederlandse Bond van Horeca-personeel.
"A.BTli.ll. -Algemene Sond van Werkers in de Hout en
Heubileringsindustrie.
I)e j;iBTAAL-B'ond van Werlcnerns in de Metaalnijverheid en
Aanverwante Bedrijfstakken.
A.Î .B.jj.-Algemene I-Tederlandse Bond van Zeevarenden.
A.JD._E_.JC«-Algemene Bond van Werkers in de 'Textiel- en
KÏe'dingindustrie.
B̂ .IT.0.P.-Bond van Nederlands Oveiüieids Personeel.
A. B. _Ü?. —A-l geme ne Bedrijfsbond Transport. :.
B.l?.S.5*1^-Algemene Bond van Personeel in Sociaal- -
Hygiënische Instellingen.
Spoor-_, JTram- ̂ en A.LS_.O.-Pers_qneel, landelijke Bedrijfs-
groep.
Gr af i s clie Indusjrie, landelijke Bedrijfsgroep.

Van bovenstaande bonden en groepen dient voortdurend
te worden nagegaan:
de organisatie in al haar geledingen, het verloop
van het ledental, de pers en scholing, de ondernomen
acties en de verhouding tot elkaar- tot de landelijke
E.V.C.-leiding en tot de C.P.N.

De door de bonden belegde congressen en de door de
plaatselijke afdelingen gehouden vergaderingen.



B VI.

ULTRA PAGIü'ISMB en AHIMILIIAI

A.
1 ) Algemene Nederlandse Vredesactie met haar werkgroepen

(5) (Periodieken, organisatie, vergaderingen)j
2) Steunfonds voor Slachtoffers van Principieel en Daad-

werkelijk Anti-militairisme;
3) Actie Comité tegen verlenging Diensttijd;
4) Comité ter Voorlichting van Gewetensbezwaarden tegen

de Krijgsdienst j
5) Voorlichtingsbureau voor Gewetensbezwaarden inzake de

Krijgsdienst ;
6) Deserteurs (Redenen, verleende hulp, ev. organisaties

tot hulpverlening)j
7) Principiële dienstweigeraars (Redenen van weigering en

beslissing Minister van Oorlog);
8) Kerk en Vrede (periodieken, organisatie, vergaderingen);
9) Comité's tot steun aan dienstweigeraars (Plaatselijke

oprichtingen eii acties) ;
10) De Vredestichters (prof. Pootjes);
11) Nederlands Christelijk Jongeren Gilde (periodieken);
12) Watch TowerBible and ïract Soxïiety (Jehova's Getuigen),

(vergaderingen, organisatie, periodieken);
13) Jongelieden Geheel Onthouders Bond;
14) Vredescentrum Apeldoorn;
1 5) Acties tegen troepenuitaendingen;
16) Haarlemse Vredesraad;
17) ïïed. Beweging ter Bevordering van Internationale Vrede

en Veiligheid, (organisatie, aangesloten organisaties,
vergaderingen);

18) Internationale Vrijwillige Hulpdienst;
19] Vrede door Correspondentie (Vredocor);
20) wereld Unie van. Vredes Organisaties j .
21) Zaanse Vredes Verenigingen;
22) Zevende Dags Adventisten.

B. Organisaties vs,n een vaak internationaal karakter
waarvan dikwijls nog niet vaststaat in welke richting
aij geleid sullen worden, terwijl andere, juist door
hun internationale verbindingen, gemakkelijk gebruikt
kunnen \vorden "onaor subversieve extreme activiteit en
propaganda.

In het algemeen worden van de onder B bedoelde vere-
ningen en organisaties de eventueel verschijnende pe-
riodieken en vlugschriften gelezen.
De politieke koers van deze organisaties en de even-
tuele invloed van andere partijen hierop, wordt nauw-
lettend gevolgd, alsmede berichten omtrent organisatie/
en ledental.



B VII

OVSHIG- EXTREMISME.

Overblijfselen van rechts-extreraisme en in het alge-
meen uiterst rechts gerichte verenigingen en partijen.

1) Aristo (periodiek);
Verenigd Nederlandj
Brabantse Beweging;
G-root Nederlandse Beweging;
Groter ITederland Actie;
Nationaal Reveil (vergaderingen; organisatie;acties);
Nederlands legaal Verzet;
Nederlandse Volksunie;
Volksunie voor Baropees Herstel;
Acties eri Hergroeperingen van politieke delinquenten
(organisatie)j
Ne o vloodbrokers;
Verenigingen met overwegend politieke delinquenten
als lid (organisatie);
Contacten van politieke delinquenten met buitenland;
Weerwolf acties;
Roeland Vendels;
Incivisrae in België (algemeen);
Hergroeperingen van Verdinaso;
Vlaamse Beweging.

B. Diversen.

Alle O.V.W.'ers in een Verbond;
Miarka Vriendenkring;

3) Gomité Handhaving Rijkseeiiheid.

Indien voormalige politieke delinquenten enige acti-
viteit op vereniginsgebied vertonen, worden de binnen-
gekomen berichten nauwlettend gevolgd. Uitingen in dag-
bladen en periodieken, welke van een uiterst rechtse
mentaliteit getuigen, wordemionderzcclit en hierop wordt
ter eventuele coördinatie met andere bekend geworden
feiten de aandacht gevestigd.



B VIII

EU WB3S-IKI3ISGHS ZAKBH.

1) Het verzamelen en uitwisselen met de plaatselijke in-
lichtingendiensten van gegevens over de activiteit
van Indonesische communisten in ïfóderland en in het
buitenland (voornamelijk Oost-Europa met Praag als
centrum).

2) Het veraairüjëftg van gegevens over de extremistische
stromingen onder de Indonesiërs onder leiding van de
"Perhimpoenan Indoriesia" te Amsterdam en andere plaat-
sen, het contact dat de "Perhimpoenan Indonedia" onder-
houdt met communisten in het buitenland en de bemidde-

. ling die de "Perhimpoenan Indonesia" verleent voor het
reizen van Indonesiërs naar Oost—Europese gebieden
(o.a. door het Kunstgezelschap van de P.I.).

3) Het nagaan van de C.P.1T.-invloeden op de Indonesiërs en
de contacten die deae partij met Indonesiërs zowel in
Nederland als in het buitenland onderhoudt.

4) De communistische invloeden op hier te lande bestaande
Indonesische verenigingen*

5) Hot nagaan van de samenwerking tussen ïïederlandse en
Indonesische communisten enerzijds en Chinese commu-
nisten anderzijds.

5) Het toezicht op het nagaan van de antecedenten van
extremistische personen, die naar de Overzeese Gebieds-
delen wensen te ver/trekken en het overleg hieromtrent
met het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.

7) Het verzorgen van de samenwerking tussen de C.M.I. te
Batavia en de C.V.D. (via de vertegenwoordiger van de
C.IÏ.I. op het Ministerie van Overzeese (Gebiedsdelen).
Het uitwisselen van daarvoor in aanmerking komende
gegevens en rapporten met deze vertegenwoordiger, het
behandelen van aangelegenheden op verzoek van de C.H.I.
en het behandelen der van de G.'!,!.!. ontvangen rapporten
en stukken.

8) Het behandelen van de aangelegenheden die voortvloeien
uit de samenwerking van C.Y.D. en de Procureurs-Generaal
te Batavia, Viillenstad en Paramaribo.

9) Het behandelen van cle organen van Chinese verenigingen
in iTederland en eventuele aangelegenheden betreffende
deze organisaties (Chung Bva Hui, Chung San Hui, Chin :
Hui, Pien Lun Hui en Kuang Chung).

10) Het behandelen van hier te landen uit het buitenland
aangebrachte Chinese extremistische gedrukten.

- 11) Het -



11) Het samenstellen van de rubriek Indonesië voor de
maandoverzichten van de C.Y.D. en het leveren van
bijdragen voor de v/eokoverzichten van de C.V.D.



B

Doen van onderzoeken»



B X

B X ) Correspondentie voor diverse secties
B X a ) Vervaardiging grotere oplagen van uitgaande
B X b ) rapporten en overzichten
B X c ) ïïypen van alle rapporten van rechercheurs B IX

Expeditie post»



B XI

B XI ) Samenstelling maandoverzicht
B XI a ) Bestudering van alle voor het maandoverzicht

van belang zijnde documenten»
Pers (binnen- en buitenland)
Opleiding (docering extremisme)
Beoordeling aanschaffing communistische
Iectuuro



BIJLAGE VIII
A F D E L I N G C .

Personeelsbezetting: 13 personen.

Tekort: 3 personen.

O = Wiet aanwezig.
verdachte

NEDERLANDERS

Verdachte
HJSSELÏ-

Algemene
ZakenVerdachte

POLEN - ÏSTECHM
en HONGAREN

Secretariaat
Verzamelen gegevens ,
van diplomaten van
a.h. Ijzeren Gordijn

Bestuöeren v. gegevens
van diplomaten v/a.h.
Ijzeren Gordijn.

Verbindings-
middelen.

Illegale grens-
overschrijding

Verdachte onderdanen
BAIEANIAKTDM en

ROMMIE

Zeevarenden



Bi.11ag.eJDC.
BIJLAC-E IX

A F D E L I N G C (Contraspionnage)

I. TAAK,

Het verzamelen van inlichtingen omtrent handelingen, ;
waarvan wordt vermoed, dat zij gericht zijn op het ver-;;-
krijgen van concrete gegevens, die in hét belang van
de Nederlandse Staat krachtens hun aard niet in handen
van onbevoegden mogen komen, dan wel handelingen waar-
van wordt vermoed, dat zij gericht zijn op het verkrij-
gen van gegevens, die, ieder op zichzelf weliswaar niet
geheim zijnde, in han onderling verband gerangschikt,
in handen van kwaadwillenden nadeel kannen toebrengen
aan de Nederlandse belangen, onverschillig of de per-
sonen, die déze handelingen bedrijven, Nederlanders • 17
zijn of niet.
Het verzamelen van inlichtingen omtrent handelingen, :

waarvan wordt vermoed, dat zij-:- zijn gericht op het
toebrengen met een politiek oogmerk van schade aan
zich in Nederland bevindende eigendommen, onverschil™ i.
lig of de personen, die deze handelingen bedrijven, ;

Nederlandera zijn of niet.

Het verzamelen van inlichtingen omtrent handelingen : :
op politiek propagandistisch gebied, waarvan wordt
vermoed dat zij, op instigatie of onder leiding van
niet Nederlandse personen gericht zijn op de versto-
ring van de openbare orde en veiligheid of op de aan- ;
tasting van de democratische grondslagen van ons
staatsbestel, onverschillig of de personen, die deze
handelingen bedrijven Nederlanders zijn of niet. :
Het verzamelen van inlichtingen omtrent handelingen
waarvan wordt vermoed, dat zij, op instigatie of onder
leiding van niet-Nederlanders, gericht zijn op het
toebrengen van schade aan Nederlandse economische- of
finantiële belangen, onverschillig of de personen, die
deze handelingen bedrijven Nederlanders zijn of niet.

Het verzamelen van inlichtingen omtrent handelingen,
vallende onder I sub l i/m 4, die vanuit Nederland ge-
pleegd worden om een andere staat te benadelen, onver-
schillig of de personen, die deze handelingen bedrij-
ven Nederlanders zijn of niet»
Het verzamelen van inlichtingen omtrent handelingen,
als omschreven onder I sub 5, welke in het buitenland
bedreven of beraamd worden (tegen een andere staat),
waarbij gepoogd wordt Nederlandse diensten of Neder-
landse instellingen als camouflage te gebruiken, on-
verschillig of de personen, die deze handelingen be-
drijven Nederlanders zijn of niet.
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II. WERKKJZB.

1. Bronnen:
De op I betrekking hebbende gegevens worden op alle ï
denkbare wijzen geput uit de overheidsadministratie,
de particuliere wereld, de politie-instanties, dan wel \n als gevolg van genomen veiligheidamaatrege- •;;

len of door tassenkomst van bevriende buitenlandse %
. diensten. l

2. Schema van werkwijze:
a. Beoordeling in hoeverre de gemelde feiten sympto- :

men zijn van een georganiseerde of van een inciden- -
tele activiteit.

b. Het reconstrueren van de mogelijke onderlinge sa-
menhang van alle inlichtingen, betrekking hebbende
op de onder I vermelde handelingen.

c. Het bestuderen van inlichtingen met het doel, in-
zicht te verkrijgen in de methodiek van handelingena
hetzij van personen of groepen van oersonen, waar-
van wordt vermoed, dat aij geschieden met de oog-
merken, omschreven onder I.

III. BESTEMMING-
SER

De aldus uit het binnen- en buitenland op een centraal
punt bijeengebrachte gegevens, als boven bedoeld
zijn bestemd om organen, die bij de wet zijn aangewe-
zen om de orde en veiligheid te handhaven en strafba- .
re feiten op te sporen, bij de uitoefening van hun
taak behulpzaam te zijn, alsmede om de daarvoor in aan-
merking komende overheidsorganen te waarschuwen, in
gevallen, waar van niet-strafbare feiten blijkt, wel-
ke niettemin van een zodanig karakter zijn, dat zij
voor Nederland een gevaar kunnen vormen.

IV.

Hoofd der Afd. G:
Coördinatie van de werkzaamheden van de hieronder
vermelde functionarissen.

C 1. Bestudering van gegevens, betrekking hebbende op Ne-
derlanders wier gedrag in de zin van het onder I ver-
melde verdacht is, met het doel, om vast te stellen
of zij deel uitmaken van een door nlet-ïïederlanders
geleide organisatie of van een extremistische groepe-
ring.

C 2. a. Bestudering van handelingen, die betrekking heb-
ben op subversieve Russische acties.

b. Bestudering - in overleg met andere afdelingen -
van verenigingen, die zich op natuurwetenschappe-
lijk gebied bewegen, welke mogelijk worden misbruikt
voor doeleinden als vermeld onder I.
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C 3. (niet aanwezig).
Het bestuderen van gegevens omtrent handelingen van
personen, als bedoeld onder I voor zover zi.j betrek-
king hebben op:
a. Polen, Tsjechen en Hongaren.
b. Handelingen als omschreven onder I ad 3» voor zo-

ver dese het terrein der cinematografie betreffen.

C 4. 1. Het verzamelen van gegevens:
a. Omtrent in Nederland vertoevende personen met

een diplomatieke of semi-diplomatieke status met
het doel om na te gaan in hoeverre zij zich schul-
dig maken aan handelingen als bedoeld onder I.

b. Omtrent de onder a vermelde personen, die in het
buitenland vertoeven én op gezette of ongezette
tijden ons land bezoeken.

c. Omtrent de onder a vermelde personen, die Neder-
land tijdelijk komen bezoeken om hun land voor
een welomschreven doel te vertegenwoordigen,
(B. v. deelnemers aan congressen).

2. Plv. Hoofd C.

C 5«LHet ontwerpen van de werkwijze waarop de door C 4 ad
l sub a t/m c vergaarde gegevens gecompleteerd kunnen
worden. ;
2. Het bestuderen van handelingen als omschreven in I

voor zover deze bedreven worden door personen, ge-
groepeerd in het verband der Russisch Orthodoxe
Kerk en haar vertakkingen.

3. Het bedtuderen van gegevens omtrent personen, die .
voor en tijdens de oorlog ten behoeve van de As-mo- ;
gendheden handelingen hebben bedreven als omschre-
ven in I met het doel vast te stellen, in hoeverre
zij ook nu nog deze handelingen bedrijven.

C 6. (Niet aanwezig) .
Bestudering van de verbindingsmiddelen waardoor gege-
vens als omschreven in I sub l t/m 5 door de personen ;
die deze gegevens verzamelen worden overgebracht naar
hun opdrachtgevers, of omgekeerd.

C 7. 1. l^et bestuderen van de methoden van illegale binnen-
komst en het illegaal verlaten van het Nederlands
grondgebied door personen, waarvan wordt vermoed,
dat zij handelingen plegen als bedoeld onder I. •

2. Het bestuderen van gegevens omtrent Duitse onderda- .
nen, die worden verdacht , handelingen te plegen als
bedoeld onder I.

C 8. Het bestuderen van gegevens, die betrekking hebben op
handelingen als bedoeld onder I voor zover deze
gepleegd worden door onderdanen van de Balkanstaten en
Roemenië.

G 9. Het bestuderen van handelingen, omschreven onder
I ad 2.
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C 10. Toegevoegd aan Hoofd G. i
a. Voor de afhandeling van zaken van ondergeschikt be->

lang de leiding der A.fd. betreffende. ;"
b. Voor de uitvoering van spoedeisende opdrachten. ;

G 11. Het bestuderen van handelingen als omschreven in I, ;
voor zover bedreven door zeevarenden, onverschillig ƒ
van welke nationaliteit. ;;

Secretariaat:
1. secretaresse met als taak:

a. Het opstellen van routinebrieven.
b. Het verdelen en administreren der dossiers.
c. Het bijhouden van het kaartsysteem der gevoerde

correspondentie.
d. Het toezicht houden op en verdelen van het werk

van het onder haar gestelde personeel.

2. Een vrouwelijke administratieve kracht, belast met
het bijhouden van het C kaartsysteem, benevens
typewerk.

3. Een typiste.
4. Sen typiste (ontbreekt).



A I'1 U E L I N U- B E V E I L I U- I N fcr Cl

T

SECTIE 2
plv.Afd.Hoofd
Beveiliging
contracten. i

! l sectiehoofd

JLFDELINffSHOOFJ)

SECTIE l
Secretariaat:
Documentatie &
Administratie
l sectiehoofd
3 vr.admini-
str.krachten

BIJLAGE X

SECTIE 3
Overheids-
beveiliging

1 sectiehoofd
1 mannelijke

assistent

SECTIE 4
*/t&t er s e Unie

1 sectiehoofd
1 vrouwelijke

adm. kracht.

SECTIE 5
Beveiliging
research

.
1 sectiehoofd

SECTIE 6
Beveiliging ver-
keers en Verbin-
dingsbedri jven

1 sectiehoofd

SECTIE 7
Beveiliging
Scheepsbouw
Metaalind.&
Publieke Nuts-
bedrijven
1 sectiehoofd
1 mnl.assisten'
(voor ei e Nuts-
bedrijven)

SECTIE ö
Onderzoeken :

1 sectie hoof c
; 4 mnl«ass.

(XX)

SECTIE 9
Inlichtingen &
^olitieverbin-
lingen.

i 1 sectiehoofd
1 mnl.ass.
10 vrl.adm.

krachten
(xxx)

(x) waarvan 2 nog niet in dienst
(xx) waarvan 2 nog niet in dienst
(xxx) waarvan 2 nog niet in dienst
De onderstreepten pijn nog niet in dienst.
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BIJLAGE SI

AFDELING BEVEILIGING CD)

HOOFDTAAK.

D

2)

3)
4)

BIJZONDERE TAAK.

DEFINITIE
BEVEILIGINGSSYSTEEM.

DOEL.

AFBAKENING VER-
ANTY/OORDELIJKHEID.

DER

KARAKTERISTIEK
VAN HET NIVEAU
DER CONTACTEN.

Het propageren, ontwerpen en coördine-
ren van systemen voor de preventieve beveili-
ging van ons land tegen subversieve activi-
teit op politiek, economisch of financieel ge-
bied en tegen spionnage en sabotage, zulks ten
behoeve vam
civiele en militaire departementen van alge-
meen bestuur,
daaronder ressorterende diensten en bedrijven,
publieke nutsbedrijven,
particuliere industrieën, die, hetzij door hun
inschakeling in het militaire voorzieningspro-
ces, hetzij om andere redenen, als vitaal moe-
ten worden bestempeld.

Het organiseren van een afzonderlijk stel-
sel van beveiligingsmaatregelen voor het ge-
deelte van het Overheidsapparaat, dat zich
rechtstreeks bezig houdt met werkzaamheden in
het kader van de Westerse Unie.

Onder beveiligingssysteem wordt verstaan
het samenstel van beveiligingsmaatregelen op
het gebied van personeel, documenten, gebouwen,
verbindingen, bewaking en controle, welk sa-
menstel van maatregelen voor elk object afzon-
derlijk dient te worden ontworpen aan de hand
van de organisatorische, materiële en persone-
le structuur van het object.

Het uiteindelijk doel van deze werkzaam-
heden is de toestand, waarbij alle vitale ob-
jecten in Nederland, zowel in de Overheids-
als in de particuliere sfeer, zodanig zijn be-
veiligd, dat daden van spionnage en sabotage
of onmogelijk zijn, of zo snel opvallen, dat
tijdig maatregelen kunnen worden getroffen.

Hoewel de betrokken Ministers uiteraard
verantwoordelijk blijven voor de veiligheid
van hun departementen en van alles wat daar-
onder ressorteert, is het de taak van de Afd.
Beveiliging om adviserend en coördinerend op
te treden en het veiligheidsbeleid te bepalen.

In het algemeen zijn de werkzaamheden van
de afdeling Beveiliging van een organisatorisch,
constructief en pjreyentief karakter.

Uit het bovenstaande volgt, dat de contac-
ten der afdeling, steeds daar zullen moeten
liggen, waar de objecten organisatorisch kunnen
worden overzien. Zij liggen dus steeds op een
hoog niveau.
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WREIST TYPE
DER MEDEWERKERS.

De uitvoering van de werkzaamheden van de
Afdeling Beveiliging vraagt in het algemeen mede-
werkers met een ruime begaafdheid op het gebied
van organisatorisch denken en bij voorkeur een
neiging tot systematiek.

Zij dienen voorts goede onderhandelaars te
zijn en bovendien op het gebied van ontwikkeling
en leeftijd aanvaardbaar voor de contacten der
afdeling die, zoals vermeld, als regel van een
hoog niveau zijn.

ORGANISATIE AFDELING BEVEILIGING.

HOOFD DER AFDELING. HOOFDTAAK:

Coördinatie van de werkzaamheden der hierna
omschreven secties.

BIJZONDERE TAAK;

Het ontwerpen van adviezen aan de militaire
departementen op het gebied van de samenwerking
tussen de militaire veiligheidsorganen en de
C. V.D., met het doel tot een juiste afbakening
der werkterreinen te geraken, lacunes aan te
vullen, doublures op te heffen en de coördinatie
tussen de militaire veiligheidsorganen onderling
te bevorderen, een en ander mede gezien in ver-
band met de inschakeling van civiele instanties
door het militaire apparaat, in het kader van de
defensie-voorbereiding.

SECTIE 1:
SECRETARIAAT.

TAAK;

Het documenteren en administreren van de
werkzaamheden der afdeling.

BEZETTING;

l sectiehoofd
3 vrouwelijke administratieve krachten.
(2 niet aanwezig)

SECTIE 2;
BEVEILIGING G.QH-
CHAOTEN ,TEVENS
PLV.AFD. HOOFD.

T AAK i

De behandeling van beveiligingsproblemen,
resulterende uit de onderbrenging door 's lands
regering van contractuele opdrachten ten behoeve
van 's lands defensie, bij de Nederlandse indus-
trie, zowel op zuiver militair, als op militair-
-economisch terrein, zowel in als buiten het
kader der Westerse Uniej

het formuleren van bijzondere voorzieningen
op dit gebied in de contracten, in overleg met
de betrokken regeringsinstanties en de bedrijven;
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de inpassing van deze maatregelen in be-
staande beveiligingssystemen, in overleg met de
sectiehoofden, die voor deze systemen verant-
woordelijk zijn en de betrokken bedrijven.

BIJZONDERE BEVOEGDHEID;

Het hoofd van deze sectie heeft de bevoegd-
heid, het beveiligingsbeleid door andere secties
t.a.v. bedrijven gevoerd, zodanig te wijzigen,
dat aan de bijzondere eisen van beveiliging,in
bovenvermelde contracten vervat, ten volle wordt
voldaan.

CONTACTEN;

1) Overheid.
a) de opdrachtgevende militaire of civiele

regeringsinstanties.
b) de door de militaire opdrachtgevers aange-

wezen of aan te wijzen officieren, die ver-
antwoordelijk zijn of zullen zijn voor de
beveiliging en de controle op de beveiliging
van militaire opdrachten aan de industrieé

c) het öentraal Instituut voor Industrie Ont-
wikkeling (ClVI).

d) de politiële instanties in de plaatsen waar
de betrokken bedrijven zijn gevestigd.

2) Particulieren.
de directies der betrokken bedrijven.

BEZETTING;

l sectiehoofd,

T AAK i
OVEfólEIDSBËVEILIGING.

Het organiseren van de gecoördineerde be-
veiliging van alle daarvoor in aanmerking komen-
de regeringsorganen tegen spionnage en het uit-
lekken van vertrouwelijke en geheime informatie,
in overleg met de door deze organen aangewezen
ambtenaren, aan de hand van de organisatorische,
materiële en personele structuur van deze orga-
nen.

CONTACTEN;

a) de door de Ministers aangewezen of aan te
wijzen beveiligingsambtenaren der Ministeries.

b) de door of vanwege de Ministers aangewezen of
aan te wijzen ambtenaren van die Overheids-
diensten, die, naar het oordeel van de be-
trokken Minister, in verband met de aanwezige

4.-
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vertrouwelijke en geheime informatie, voor
"beveiliging in aanmerking komen. (Voorbeel-
den: Centraal Bureau voor de Statistiek,
Landsdrukkerij), met uitzondering van de
ambtenaren van die Overheidsorganen, die "bij
de andere secties specifiek als contacten
zijn vermeld.

BB ZETTING-1

l sectiehoofd (niet aanwezig)
l mannelijke assistent (niet aanwezig).

SECTIE 4'
WESTERSE UNIE

T AAK s

Het organiseren van een stelsel van bevei-
ligingsmaatregelen met het doel te voorkomen dat
informatie, berustende bij het gedeelte van het
Overheidsapparaat, dat zich rechtstreeks bezig-
houdt met werkzaamheden in Westerse Unie verband,
in handen van onbevoegden geraakt, - een en ander
ingevolge de door de Nederlandse regering in dit i
verband aangegane verplichtingen tot geheimhou-
ding - door het organiseren van aparte kernen op
de daarvoor in aanmerking komende departementen ;
en staven, en Nederlandse vertegenwoordigingen
in het buitenland, welke kernen zodanig zijn in-
gericht, dat zij een vaste, geselecteerde perso-
neelsbezetting hebben, en materieel zowel als
administratief volkomen los staan van het betrok-
ken departement of de betrokken staf j

de voorlichting op beveiligingsgebied van i
Nederlandse deelnemers, die in het kader van de i.
Westerse Unie in Nederland of daarbuiten werk- i
zaamheden verrichten;

het verzekeren van de veiligheid van de
noodzakelijke verbindingen op dit gebied.

CONTACTEN;

1) de beveiligingsambtenaren der boven vermelde
kernen.

2) de civiele en militaire deelnemers aan W.U.-
werkzaamheden.

BEZETTING;

l sectiehoofd
l vrouwelijke administratieve kracht.

SECTIE_
BEVEILIGING
RESEARCH.

TAAK;

De behandeling van beveiligingsproblemen
op het gebied van de natuurwetenschappelijke
research, zowel de militaire research - onder-
gebracht in de Rijks Verdedigings Organisatie
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Organisatie T.N.O. -, als alle research der
industrie, waarvan de onderwerpen belangwekkend
zijn uit een oogpunt van spionnagej

de behandeling van veiligheidsproblemen
samenhangende met de meest te zeer op interna-
tionale uitwisseling ingestelde mentaliteit van
de natuurwetenschappelijk onderzoeker, alsmede
- in overleg met andere afdelingen - de bestu-
dering van bepaalde organisaties van wetenschap-
pelijke onderzoekers, die, hoewel met een sociaal
doel opgericht, door de tegenstander voor spion-
nagedoeleinden kunnen worden misbruikt;

de behandeling van veiligheidsproblemen op
het gebied van het fundamenteel onderzoek der
materie (kernsplitsing) en het adviseren van de
betrokken regeringsinstantie in verband met de
wettelijke regeling tot geheimhouding van de re-
sultaten van dit onderzoek, voornamelijk t. a. v.
het semi-technische en technische stadium van
dit onderzoek.

1) Overheid.
a) de plv. gedelegeerde van de Ministers van

Oorlog en Marine bij de Rijksverdedigings-
organisatie T.H.O.

b) de wetenschappelijke afdelingen der staven.
c) het Ministerie van Economische Zaken, zijnde

belast met het ontwerpen van een wettelijke
regeling inzake de atoomenergie.

2) particulieren.
de volgende industrieën en instellingen, die
zich met natuurwetenschappelijke research
bezig houden :

a) Philips Eindhoven,
b) Philips telecommunicatie Industrie, Hilversum,

Hazemeyer Signaal,
B.P.M.,
Staatsmijnen,
Unilever,

g .001,
h) ïïedinsco,
i) Nat .Lucht vaart Laboratorium.

BEZETTING' t

l sectiehoofd (niet aanwezig)

SECTIE 6.

YBRBIKDINGS
BEDRIJVEN.

TAAZ:
Het organiseren van beveiligingssystemen

bij die bedrijven, hetzij Staats-, hetzij parti-
culiere, die een belangrijke rol vervullen in
het verkeer te land en in de lucht en die, uit
hoofde hiervan uit een oogpunt van spionnage en
sabotage bijzonder kwetsbaar moeten worden ge-
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genoemd, met inbegrip van het telefonische,
radiotelefonische en radio-verkeer.

1) Overheid en Semi-Qverheid.
Rijksluchtvaartdienst.
Nederlandse Spoorwegen.
P.T.T.
Regeringsinstanties, betrokken bij het om-
roepwezen.

2) P art iculie ren.
K.L.M.
Aero-Holland.
Radi o-Holland.

BEZETTING:

l sectiehoofd (niet aanwezig).

SECTIE 7..
BEVEILIGING
SCHEEPSBOUWBE-
DRIJVEN , MEgAAL-
IMpüSTRlfflSïy
BUBLIEEE NUTS-
BEDRIJVEN'.

g AAK t ::

De behandeling van veiligheidsproblemen, ;
samenhangende met de aanbouw, installatie en
reparatie van oorlogsschepen, voorzover deze ge- :•;
schiedt bij particuliere werven, in overleg met
de betrokken afdeling van de Marine Staf en de
betrokken bedrijven;

de behandeling van veiligheidsproblemen, i
samenhangende met de metaal-industrie, voorzover
het werkzaamheden betreft van militair (leger, ^
Luchtmacht en Marine) of algemeen burgerlijk ;:
belang, in overleg met de betrokken staven en i;
bedrij ven j

de organisatie van een stelsel van bevei- ;
ligingsmaatregelen, ten doel hebbende de functi- ;

onnering der publieke nutsbedrijven in critieke
tijden te verzekeren en te voorkomen, dat deze
bedrijven door subversieve elementen worden ge-
saboteerd, een en ander in samenwerking met de
Departementen van Economische Zaken (Dir. Energie
Voorziening) .en Binnenlandse Zaken, de directies
der betrokken nutsbedrijven en de politiële in-
stanties in de plaatsen waar deze bedrijven
zijn gevestigd.

1) Overheid.

b

c
d
e
f

het Ministerie van Marine en de Marine Staf.
het Ministerie van Oorlog en de G-enerale
Staf,
de Luchtmacht Staf.
het Ministerie van Economische Zaken.
het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
de Directies der Nutsbedrijven.

g) Politiële instanties.
TJ _
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2) Particulier.
a) Ned.Ver.Scheepsbouwbureaux N.V.

N.V. De Schelde.
Wilton Pijenoord,

d) Ned.Dok- en Scheepsbouw Mij.
è) Werkspoor.

Artillerie Inrichtingen,
g} Stork, Hengelo.
h) Hazemeyer Apparaten fabrieken.
i) Hoogovens, Velsen.
j) Fokker.
k) Aviolanda.

BEZETTING!

l sectiehoofd (niet aanwezig)
l mnl.assistent (voor de Sector Nutsbe-
drijven) (niet aanwezig).

SECTIE 8.
ONDERZOEKEN.

TAAK:

Het verrichten van onderzoeken naar de
politieke betrouwbaarheid van diegenen, die in
de natuurwetenschappelijke sfeer door hun werk-
zaamheden over informatie beschikken, die uit
een oogpunt van spionnage als belangwekkend moet
worden beschouwd, in overleg met het Hoofd Sectie
Beveiliging Research;

het verrichten van onderzoeken naar de
politieke betrouwbaarheid van contacten der af-
deling Beveiliging zelve;

het verzamelen van inlichtingen betreffende
personen, die in vitale bedrijven werkzaam zijn
en waarvan de politieke onbetrouwbaarheid vast-
staat, doch die tengevolge van bijzondere om-
standigheden niet uit hun functie kunnen worden
geweerd en daarom voortdurend dienen te worden
geobserveerd.

BEZETTING;

l sectiehoofd.
4 mannelijke assiatent<waarvan 2 niet aan-
wezig) .

SECTIE .9*
INLIGHTINGEN EN
POLITIEVERBIN-
DINGEN.

TAAK:

Het distribueren over alle politie-organen
van alle aanvragen om onderzoeken,de politieke
antecedenten van personen betreffende, ten ver-
zoeke van regerings- en,in sornnige gevallen,
particuliere organen.

CONTACTEN;

1) alle politiële instanties in Nederland, zowel
Rijks- als Gemeentepolitie.
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2) de veiligheidsorganen van Land-, Zee-, en
Luchtmacht. ;

3) de afd.Security van het Ministerie van O.G. \) het overgrote deel van de Ministeries en ;

daaronder ressorterende diensten. ;
5) de personeelsafdelingen van enkele industrieel.

OPf/EBBKHTG; ';

Het aantal aanvragen om antecedentenonder-
zoeken bedroeg over het afgelopen jaar : .55000.

EBZKCCTG;

l sectiehoofd,
l mannelijke assistent.
10 vrouwelijke administratieve krachten

(waarvan 2 niet aanwezig).

•ooOoo



Secretaresse ( 10 t/m 15 ) HOOFD A«I,D, ( 21 ).

Alg ehele""l ei ding v-,.t
Confact met instanties.

BIJLAGE XII

1 mann. kracht
; C 1, 7 )

1 mann «kracht
C 8, 9 )

1 mann. kracht
(2 t/m 6}

loonadm.
autobeheer.

10 chauffeurs
( 17 )

agenda,
magazijn,
inventaris
gebouwen.

Declaraties
G.7.P.
Buitenl.rei-
zen.
Verpl.kosten.
Credit.adm.

1 vrl. kracht
( 20 )

Contact tussen

1 chef -bod e
( 18 }

7 bode' s
1 conciërge

de leiding en
het 57 personen
sterke vrl.per-
soneel *

Cantine

Bewaking 4 pan-
den.
Portiersdienst
Koeriersdienst,

1 vrl. kracht
C 19 )

2 vrl, kracht en
( 16 )

Telefooncen-
trale.

De tussen ( ) geplaatste cijfers hebben betreding op

punten van het organisatie-overzicht A.I.D.

td
H

l
M
H



BIJLAGE XIII

TAAK EN SAMENSTELLING

DER AFDELING A.I.D.

I, De taak van de Afdeling A.I.D. omvat: %

1. De saj.ariksfldmir&stratie van c. a. 150 man, bestaande uit:

a, het bijhouden van mutatie slip s.
b. het bijhouden van mutatieregisters.

het bijhouden van mutatiestaten.
het bijhouden van salariskaarten.
het bijhouden van statistiekkaarten.
het opstellen van de betaalsrol.

g_,r het vervaardigen van arbeidsovereenkomsten.
h. de verstrekking en registratie van ziekencoupons.
j f f het bijhouden van de rentekaarten.
.1. het bijhouden van de spaarkaar t en.
kj het bijhouden van de loonbelasting kaart en.
1. het uitbetalen der salarissen en het vullen van lóonzakjes,

een en ander, zoals door het Departement van Financien, Bureau
Organisatie is voorgeschreven.

Een buitengewone druk wordt op dit onderdeel uitgeoefend
door de vele wijzigingen in de elementen, welke bij de salaris-
berekening een rol spelen, b. v.:

a. wijziging van de loonbelasting ( Juni 1948 ).
b. invoering loonbijslag ad F. 4.50 ( November 1948 ).
c. invoering kindertoeslag ad F. 1.10 ( November 1948 ).
d. verlaging premieverhaal inzake pensioen ( Juli 1948,

December 1948 en Januari 1949 ).
e. wijziging van het percentage, hetwelk ingevolge de

Ziektewet op het salaris kan worden verhaald ( Januari '49).
f. wijziging Bezoldigingsbesluit ( Januari 1949 ).
g. wijziging Kinderbijslagwet enz. enz.

In de toekomst staan nog meerdere wijzigingen op het program-
ma. Voorts dient niet uit het oog te worden verloren, dat het per-
soneel van de C.V.D. zowel uit burger- als uit politiepersoneel
bestaat.

Voor het politiepersoneel bestaan geheel afwijkende voor-
schriften, zodat feitelijk gesproken kan worden van twee admini-
straties.

2. De declaratiebehandeliOE. Dit punt omvat:

het controleren.
het registreren ( declarantenkaarten ).

c* het uitbetalen.
dj. de administratie van voorschotten op c.q. voor:

reisdeclaraties treindeclaraties
telefoondeclaraties pensionkostendeclaraties
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3» Behandeling der verplaatsingskosten»
( in geval van verhuizing van personeelsleden ).

4. Administratie G. V. P. ( Is Ziekenfonds voor politiepersoneel ).

Dit onderdeel omvat;
a. behandeling doktersrekeningen*
b.. bijhouden sterktestaten van politiepersoneel ten behoeve van

G.V.P.
c* bijhouden mutatiestaten van politiepersoneel t»b.v. G.V.P.
jilj. inning en afdracht van premies.
e. uitkering vergoedingen van G.V.P. aan politiepersoneel»

e reizen.

a. aanvrage deviezen.
b. behandeling vlieg tuig ver zeker ing.
c. bewaking deviezenbegroting.
d. behandeling van de declaratie.

6. Crediteurenadministratie .

a. behandeling der rekeningen.
b. bijhouden crediteurenkaartsysteem.
c» splitsing in begrotingsartikelen»

?• Beheer autoparkf omvattende:

»poolbehandeling
b. doen uitvoeren van reparaties.
Cj. behandeling schadegevallen*
dj,, statistische verwerking van cijfermateriaal.

C verbruik benzine, olie, verreden K.M. enz. ).
e. bandenregistratie*

8. Agenda en Archief .

Waar het karakter der stukken, bestemd voor de Afdeling
A.I.D., geheel anders is dan dat voor de documentatie van de
Afdeling A. C. D., is op deze afdeling een aparte agenda inge-
voerd. Deze stukken worden in eigen archief opgeborgen,

9* Materiaal en Gebouwen.

a. magazijnadministratie.
b. inventarisatie.
c. bevoorrading en bestellingen.

controle op de toestand der gebouwen.
het doen uitvoeren van herstellingen aan gebouwen»
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10. Ziekte- en ver lof statistiek.

11. Typewerk.

12. Controle wachtrapporten en bezoeker sbrlefr1 es.

13» Adm^QjLgtratie financiële personeelsdossiers.

14. Administratie A.C^D.-dossierSy benodigd door H. A.I.D.

15* Bijhouden kleine kas.

16. Bediening telefooncentrale.

De centrale is geopend van 8 uur - 18.30 uur. Hiervoor
zijn beschikbaar 2 telefonistes, die bovendien nog op de Af-
deling A. C. D. assisteren.

17» Het berijden der auto' s en onderhoud van het wagenpark,.

C wassen, verrichten van kleine reparaties, e. d. )

Voor 14 auto's zijn 10 chauffeurs beschikbaar.

18. Bodetaak.

Hieronder wordt verstaan:
A* bewaking der 4 panden. Deze bewaking geschiedt 24 uur

per dag, Zon- en feestdagen inbegrepen.
b. porti er sdienst. ( o. a. controle op bezoekers, passen-

controle ).
c. koeriersdienst.
cU verzorging van §• centrale verwarmingsinstallaties.
e. kamercontrole na bureautijd»
fx toezicht op de werksters { voor en na bureautijd ).

toezicht op de aanwezige werklieden.
g. onderhoud van de tuin.
h. vernietiging van papieren.
i± verrichten van herstelwerkzaamheden ( reparatie behang,

zeil, electrisch licht e. d. ).

19.

De cantinejuffrouw houdt tevens een aantal vertrekken
schoon, waar de werksters niet mogen komen.

20. Contact vrouwelllk personeeJL^

het zich op de hoogte stellen van de werkzaamheden van
het vrouwelijk personeel, hetgeen medebrengt, dat de met
bovenvermelde taak belaste figuur regelmatig zelf aan het
document at i ewerk deelneemt.
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20. ( vervolg ).

b. bemiddeling verlenen in geval van moeilijkheden, welke
zowel van particuliere- als van zakelijke aard kunnen
zijn.
( bemiddelend optreden tussen chefs en vrouwelijk per-

soneel, huisbezoek bij de meisjes, contact onderhou-
den met de ouders ).

c. aantrekken van nieuw vrouwelijk personeel. ( Contact
onderhouden met personen of instellingen, welke vrou-
welijk personeel kunnen leveren, instellen van antece-
dentenonderzoek ). •

d. de administratie van de antecedentendossiers van het
gehele personeel.

21. Taak Hoofd der Afdeling A.I.P.

a. Algehele leiding bij vorengenoemde 20 punten.

b. Contact met een reeks instanties, waarbij herhaalde-
lijk de moeilijkheid moet worden overwonnen, dat aan
de voorschriften, gesteld ten aanzien van Overheids-
instanties, moet worden voldaan, zonder de security-
eisen, aan de C.V.D. gesteld, in gevaar te brengen.

IJL. Per soneel s samenstelling A.I.D.

Punten l en 7
Punten 2,3,4,5 en 6
Punten 8 en 9
Punten 10,11,12,13,14 en l5
Punt 16
Punt 17

Punt 18

Punt 19
Punt 20
Hoofd

l man
l man
l man
1 secretaresse.
2 telefonistes.
10 chauffeurs.

l chef-bode )
7 bode's )
l conciërge )

l vrouw
l vrouw
l man.

Totaal: . 28 personeelsleden.



Wanneer de uitbreiding van de Dienst, zijn beslag zou
krijgen, dan betekent dat:

a.» Aantrekking van een belendend perceel»
Uitbreiding van het aantal bode's met een is wel zeer
bescheiden. Reeds thans is het een probleem die taak
normaal te doen verlopen, in geval van verlof of ziekte
( zie punt 18 ).

b. Uitbreiding van het autopark. Dit betekent aantrekken
van 2 chauffeurs. Hierbij zij gememoreerd, dat van de
auto's ten behoeve van onderzoeken in het land, een
zo intensief gebruik gemaakt wordt, dat per chauffeur
thans gemiddeld per maand 60 overuren worden gemaakt.
Slechts op deze wijze kan men het schromelijk tekort
aan ambtenaren camoufleren»

c. Uitbreiding van de personeelsbezetting zal de admini-
stratieve werkzaamheden doen toenemen.

Een verzoek om uitbreiding met l vrouwelijke kracht voor
Afdeling A.I.D. is dan wel aan de zeer bescheiden kant.

De laatste tijd moet door de voltallige administratie
twee maal per week van half acht tot half elf worden over-
gewerkt.

Dit is een toestand, welke niet kan blijven voortduren.


