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VERTROUWELIJK^ Aan Zidne Excellentie de Minister

Van Binnenlandse Zaken»

kefe ik de eer$ Uwe Excellentie mede to delen j
dat op de voor de leden dor Kamer toegankelijke vergadering
van de vaste Commissie vooV Binnenlandse Zaken Voor het
onderzoek van hoofdstuk VIÏA der rijksbegroting voor het
dienstjaar 19^2 o,m» de volgende vragen werden ingebracht:

Vele leden zouden het op prijs stellen, indien een over-
zicht werd verschaft van de ontwikkeling van de B.V.D, vanaf
zijn ontstaan tot op heden.

Deze leden stelden omtrent deze dienst nog de volgende
vragen,

Acht de Minister de omvang van het apparaat adequaat
aan de taken, die het opgedragen kreeg? Verden deze taken
in de loop van zijn bestaan gewijzigd?

In hoeverre bestaat er een georganiseerde samenwerking
met de Buitenlandse Inlichtingendienst en met de inlichtingen-
dienst van de marine, de landmacht en de luchtmacht? Acht
de Minister het niet wenselijk, dat deze verschillende
inlichtingendiensten tot één centraal orgaan worden omge-
vormd?

Welke controle wordt uitgeoefend op het gebruik van
persoonlijke dossiers, die inzonderheid door de B.V,D.
zijn aangelegd?

Is de Minister bereid te bevorderen, de verschillende
veiligheidsdiensten onder controle te stellen van een nieuw
in het leven te roepen parlementaire commissie, die met be-
paalde volmachten wordt uitgerust? •

De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken heeft, met
goedvinden van de vragenstellers, besloten om deze vragen
niet in haar voorlopig .verslag op te nemen, doch ze voor te
leggen aan de vaste Commissie voor de B,V.D., met het ver-
zoek het daarheen te geleiden, dat de vrag-onstellende Kamer-
leden te eniger tijd door hun fractievoorzitter, in diens
kwaliteit van lid der vaste Commissie voor de B.V.D. kunnen
worden voorgelicht.

De vaste Commissie voor de B.V.D, zou te dien einde
gaarne een bespreking met Uwe Excellentie hebben. Zij zou
bij dat mondeling overleg voorts gaarne aan de orde gesteld
willen zien;
1. de wijze waarop de Commissie jaarlijks tijdig kan worden

ingelicht omtrent de begroting van de B.V.D, voor het
komende dienstjaar;

2. do rol welke/lp djenst gespeeld heeft bij Het vertrek
van Mevrouw^p^-ubjv-an Schiphol;

3. de ontwikkelingvan de HINAQ- en de daartegen gerichte
activiteiten van andere zijden*
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Wellicht, zijn er tenslotte nog andere aangelegenheden,
waaromtrent Uwe Excellentie bij bedoelde gelegenheid de
Commissie zal willen inlichten.

Ik moge Uwe Excellentie verzoeken, de griffier der
Commissie enkele data te willen1 laten wete'n waarop een derge
lijke "bespreking U schikken zou.;. De pommiöèiö geeft de voor-
keur aan een donderdagochtend - of dinsdag 12.óf 19 decem-
ber a.s. des ochtends ,• -in welke weken de Kamer óók op maan-
dag bijeen zal komen -, 20 mogelijk nog deze maand»

De Voorzitter van de Vaste Oommissie
voor de Binnenlandse Veillgheids-1

dienst,

(w.g.) Burger

(Mr. J.A.W. Burger)
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