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Vastgesteld 30 juni 1993
In het debat in de Kamer van 19 en 20 januari 1993 over het vorige
verslag van de commissie (Kamerstuk 22 890, nr. 1) en het
BVD-jaarverslag over 1991 werd door verscheidene woordvoerders de
wens geuit dat de verslaglegging door de regering en door de vaste
Commissie voor de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten1 een zelfde
periode bestrijkt. De regering hanteert het kalenderjaar, terwijl de
commissie steeds verslag doet van haar werkzaamheden in de periode
juli-juli van enig jaar. Om praktische redenen is er voor gekozen dat de
commissie tussentijds verslag zal doen van haar werkzaamheden in de
tweede helft van het jaar 1992. Met ingang van het kalenderjaar 1993
zal aldus sprake zijn van verslagen die een zelfde periode bestrijken.
1. Samenstelling van de commissie

In de verslagperiode onderging de samenstelling van de commissie
geen wijziging.
2. Beknopt overzicht van de in de verslagperiode verrichte
werkzaamheden

1
Samenstelling:
Van Mierlo (D66), Wöltgens (PvdA), Bolke
stein (VVD), Brinkman (CDA), voorzitter.

De commissie kwam drie maal in vergadering bijeen. Op 17 september
1992 voerde zij overleg met de minister van Algemene Zaken over de
gevolgen van de voorgenomen opheffing van de Inlichtingendienst
Buitenland (IDB). In deze gedachtenwisseling stond de vraag centraal of
er al dan niet behoefte is aan een Inlichtingendienst Buitenland. Ook
werd gesproken over het onderzoek van de Rijksrecherche en over de
eventuele overheveling van de gevormde IDB-dossiers.
Vervolgens sprak de commissie met de minister van Binnenlandse
Zaken over het uit te brengen jaarverslag 1991 van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst. Op een aantal onderdelen lichtte de minister van
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Binnenlandse Zaken de operationele achtergronden toe. De commissie
achtte het een goede ontwikkeling dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst
openheid betracht waar dat mogelijk is.
De minister van Binnenlandse Zaken benutte deze vergadering, mede
op verzoek van de commissie, om enkele actuele zaken te bespreken. De
recente ontwikkelingen in Rostock nopen tot waakzaamheid, echter
zonder te vervallen in een overtrokken reageren op gebeurtenissen.
Niettemin schuilt er gevaar in de signaalwerking die de onrust met zich
meebrengt.
Ook de situatie in het voormalige Joegoslavië kwam ter sprake, in het
bijzonder de reflexwerking voor ons land en voor de hier verblijvende
personen uit de nieuw gevormde republieken.
Desgevraagd ging de minister nog in op de rol van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Dit
naar aanleidmg van persberichten over activiteiten van de Italiaanse
maffia in Nederland.
Voorts kwam aan de orde een brief van de voorzitter van de Hongaarse
zustercommissie, waarin de vaste commissie wordt uitgenodigd een
tegenbezoek te brengen. De commissie besloot hierop in positieve zin te
reageren. Desgevraagd onderstreepte de minister van Binnenlandse
Zaken het wederzijdse belang van onderlinge contacten en het uitwis–
selen van gedachten. Voor veel landen, en in het bijzonder voor
Hongarije, geldt Nederland als een voorbeeld op het terrein van de parle–
mentaire controle op inlichtingen– en veiligheidsdiensten.
In deze vergadering stelde de commissie vervolgens de brief aan de
Kamer vast, waarin zij haar visie geeft op haar eigen werkwijze en proce–
dures, alsmede op de samenstelling van de commissie. Deze brief
(Kamerstuk 22 890, nr. 2) is uitvoerig besproken door de Kamer in het
debat van 19 en 20 januari 1993.
Op 3 november 1992 voerde de commissie een gesprek met de
Nationale ombudsman en met de substituut-Nationale ombudsman.
Over en weer werd uiteengezet hoe wordt gehandeld ingeval van
klachten over het functioneren van Inlichtingen– en Veiligheidsdiensten.
Na deze uiteenzettingen werden werkafspraken gemaakt voor situaties
waarin adressanten zich zowel richten tot de Nationale ombudsman als
tot de commissie.
Op 14 december 1992 vond een gesprek plaats met het Driemanschap
over de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de controle
op het proces van schoning en vernietiging van persoonsdossiers bij de
Binnenlandse Veiligheidsdienst. Uit dit gesprek bleek dat het Drieman–
schap onder goede omstandigheden zijn taak kan uitvoeren.
In de maand december verstrekte de minister van Binnenlandse Zaken
de commissie nog schriftelijk inlichtingen over onder meer de bijeen–
komst van de Klankbordgroep en over het non-proliferatievraagstuk.
3. Behandeling van ingekomen brieven
In de verslagperiode ontving de commissie twee brieven van adres–
santen. Beide brieven betroffen vermeende activiteiten van een veilig–
heidsdienst. De adressanten konden naar kennelijke tevredenheid
worden geantwoord.
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4. Verklaring van persona non grata
Gedurende deze verslagperiode ontving de commissie een brief van de
minister van Binnenlandse Zaken, waarin mededeling werd gedaan van
een verklaring van persona non grata van een diplomaat.
De voorzitter van de commissie,
Brinkman
De griffier van de commissie,
Van der Windt
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