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Bijlagen:

:Jaar aanleiding van de mij, tijdens mijn jcmgste verblijf
in lederland, door u in handen gestelde "BOTITIS~ i~zake veiligheidadienet dar Nederlandse Antillen," gedateerd. 28 &U81latua
1963, moge ik u het navolgende mededeleä.
De inhoud van bedoelde notitie heeft een onderwerp vaa gedachtenwisasling uitgemaakt met Minister Toxopeua en, na mijD
teruB)Ee•r op Curaoao, met de belangheb-bende instanties alhier.
Deze gedachtenwisseling heeft ertoe geleid dat ik voornemens ben op korte termijn de navolgende wijzigingen aan te
brengen tn respectievelijk het landsbesluit, regelende de taak
en organisatie van de Inlichtingendienst (P.B. 1963, noo 89),
alsmede in de daarop berustende ambtainetruotie voor het Hoofd
van de Veiligheidadienat Nederlandse Antillen (M.b. van 9 juli
1963, A.S. no. 6665a).
Artikel 3 lid 2 van het landsbesluit zal komen te luidena
"Het hoofd van de dienst is gehouden, binnen het kader vaa
de hem ingevolge dit landsbesluit toebehorende taak, de
Minister-President, Minister van Algemene Zaken, alle door
hem gewenste inlichtingen te verschafteno"o
Door het aanbrengen van deze beperking in artikel/) lid 2
mag naar het voorkamt - en ook Minister Toxopeua deelde deze
mening -worden aangenomen dat de in de notitie aangegeven bel
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zwaren tegen de huidige redactie van artikel 5 lid 1 sijn koaen
te vel'vallen.
Voorts heb ik Dealeten in artikel ó lid l van de aabtaiaàtrao•
tie de tweete volzin, luidendea "Rij etelt de Kinistez-Preeiient,
Minieter van Algemene Zaken, en de Minieter vaa Juatitie wekelijke
op de hoogte van alle uitgewiaaelde Del'ichtea" te doen verTallea.
Tenslotte ia onder punt.ó van vor~aangehaalie notitie nog
als beswaar tegen het landebesluit aa.,.TOer4, dat daarin niet ia
opgeaoaaa de bevoegdàeid van het Hoofd •an de dienst oa bij het
ope:a'baar ministerie te i.Jltervenieren en d.e verJIU.ohtiBc vaa het
openàaar ministerie om met bet hoofd v.. te .-&l~eidadieaa~ ia
overlee te treden. Jij het weglaten van deze bevoegdheid reep. ve~
plichttag ia overwogaa dat toepassing daarvtft in de praktijk weli~
waar gewenst ia, doch dat zulke beter niet ia een openbaar stuk tot
uiting sou wor4ea geàracht. Iaar het voorkomt kan tersake wortea
voletaan met een interae receliag. Ook .. t dese gedaohteagaac heeft
~iater Toxopeua kunnen iasteamea.
Iaar ik verwacht wordt door de hierv&6r &aageduide wijsigincea
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t.ceaoetgeltoaea .... de iersake .. u-.i be8taaate
Ik aoge u verzoekeR ook Miaister Toxopeu• vaa het voreaataaade
in kenais te atell...
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