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Commissie dd. 15. 6. 72 

Na.der rapport ontwerp algemene maatregel van bestuur 

betreffende de inlicht:i.neen•- en veiligheidsdiensten 

' s-Gravenhage, juli 1972 

AAN DE KONINGIN 

Blijkens kabinetsrescript van 8 december 1970, 

machtigde Uwe Majesteit de naad van State zijn rapport 

betreffondo hot or;_twerp-bcrüu:L t met nota van tocü:Lchting 

houdende een a1gemeEe maatregel van t,estuur met bet:cekki11g 

tot de taak 9 de or-ganirmtie 1 rle werkf:i jze en de :::iamen·.,;erking 

�r,91'! de i' nJ � c11t·; 11-ev,, en ''T"'J' l-i ,c,-h ,,.; 0�"'!:J � G'1C<'L'"J1 rc, 011-·-" + '"•O .. ,.- "' r,,:,-• , _ _ - • .l. .,, .._ t!, .c.= ,_ , c; ... .� &-v ·'- "" _t_._ "J ,., t, c: . ,. , -· t .. , � .r.. c .. )o. ,:, c..,�J l 

de arnb·csvoorga.:rie;c:r van de eerste cmdergetekcnde te ëloen tockornèn, 

Dit adv:i.cs 1, ged2;tecrd 23 december 'i970, nr. 3 m0&;6 u }:-üerbij 

wo:cclen aangeboden. 

De opme:ck:Lngon van de Raad van State hebben er in 

belang:d.;jke mate toe oijgec1ra.gen dat de Cüdergetekenélen het 

ontvverp·"beGluit en de daaraan ten g:rondslag lic;g8néle beleifü;•-

overweg:i.ngc:m opnieuw j_n beschouwing hebben genomen,. 

Dj_t beraad heeft de onc1eige:�tekenden tot de slotsom geb:rz-,cht i 

dat de totst:::mdkomi.ng van het ontwc1°p·�beslui t j_n de vorm zoals 

het door u aan d.e naad van State ter advisering is voo:r·ceJ.cgd 

niet verder moet worden bevorderd. 

'Alvorens de beweegredenon uiteen te zetten die tot 

deze beslissing habben geleid, mensn de OTidergetek9ndon echter 

op een enkele 01:ime:ddng v2.n ulgeme:rw aard in het 8,dvü,G van 

de R8-aél van State te mootE:n ingaan. 

dat een toe. eggi:r\3 van ee:1 ministe;:c orn e(�n aJ.gmneno mari:i�regel 

va.n be:=:,;-c1xur in 0\1 erle[, met een K8JïtGTcorruni:Jsio samen te stEü1en� 

tegen de d0 or de miniéter-president op 21 april 1970 eau de 
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nieur;e Koninldi j1c Besluit inzake cle inlicht ir2.cen- en veilic

heiclsclienst en in overlec met c1e v1:::.ste co::1missie van cleze Kancr 

voor de inlichtingen- en veilicheülsdiensten zal v:orden s8,men

r;esteld. 

De ondercetekenden delen de oi)Va·t-cing van de naad, 

dat naar geldend staatsrecht ge�een overleg met het parl�nerr� 

of een zijner orcanon aan de aard van een alr;ernene maa·sre[;cü 

van 1)estuur vreemd is. 

De eerste ondercetekencle kan ecî1ter verzel�eren dat zijn ambts

voo1\:,;anger met he·i:; doen vo,n zijn toezec;cinc; slech·t:s é.l.e bedoeli:.'.>.::_ 

heeft c;e}1ad. de cercler_senoemèl.e Karne:ccom.rnü;sic in cle ::;elec;Emheiê� 

te stellen even-tuele rwnsen en verL,,:n.0ens betTef:f ende cl.e 

inlloucî. Vë::!.n het ontwerp-1Jerüuit m . ...,ar voren te bren;::;en en i:;:� 

eencn dele afbreu:c heeft r.'illcn cloen aan cl c positie vc1.i1 de 

van cJ.e va::::te corn.nnssie w::.�s te meer gewc:--u:it or:,dat de o:t1.cle:;:·:1c�v:i.cG 

r.11:rc erie r.::;i ch ;liet goed leent voor openbare beh2,l1delin0•

Dien·c Gn{;evol[;e noet am1 het oon7.eel v2.n êèe :f:nl-ct:i_e·;c:0:.:7.;i·:; � er;:;,

die c1ee1 uit;:ialcen v2x1. ëi.c v2.s-ce cónmissie en C,ie zich iT!:·i!GT:ë;

-teccmover hun frac-cics o�rant stellen voor- he·cc;ecn in de

cornLüs::üe non1.t behan6.i:.üt en besloten, b:i. j?,cci.ë:ere r:2.e,n5.e rio:r·De:::

"GO 8[[0��82'1.C:. 

-· ·,_1_: .• c:··. - ·-1� :-.,.: c: ,_: __ :-�:,-
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Wat nu de beweegredenen betreft die geleid hebben 

tot de beslissing om de totstandkoming van het onderhavige 

ontwerp-besluit niet verder te bevorderen, merken dê onder

getekenden het volgende op. 

Bestudering van de materie heeft het kabinet tot conclusies 

geleid die in grote lijnen overeenstemmen met de opvattingen 

welke in 1970 door de vaste commissie zijn uitgesproken en die 

ook door de Raad van State worden gedeeld. Met de Raad zijn 

de ondergetekenden van mening dat de voorgestelde regeling 

van de ministeriële verantwoordelijkheid-voor het verwerven 

van inlichtingen betreffende het buitenland weinig doorzichtig 

is p- termjl voorts de voorgestelde procedure om de objectiviteit 

van de informatie uit het buitenland·te garanderen omslachtig 

genoemd kan worden • 

De ondergetekenden herim1eren er echter aan dat deze ingewikkelde: 

constructie voornamelijk het gevolg ·was van de wenselijkheid 

de minister-president te ontlasten van de directe verantwooTde•

lijkheid voor de Bu:i:te:r:1.landse Inlichtingendienst. Zij onder~ 

schrijven in beginsel de bezwaren die hun ambtsvoorgangers koes

terden tegen het ressorteren van de B.I.D. rechtstreeks onc3.er 

minister-preside.it. De Raad van Stc.te i.s het er b1:Ljkem, zijn 

advies ook mee eens f dat de minister--presiclent zic}.1 zoveel 

mogelijk dient vrij te houden voor het verrj_chten v.s.n zijn 

coördinercmde taak ten aanzien van het algemeen regerings1Je1eièL 

De eerste ondergetekende voegt hier nog aan toe, dat in de 

coörd.:Lnerende functie van de minir::ter-•president eigenlijk niet 

de verantwoor·deli jkhe:Ld past voor een dienst met een specifieke 

uitvoerende taak die -weinig of niets met de coê.'irdinatie v2.n 

het algemeen reger:Ln5sbeleia. heeft te mat:eno 

De ondergetekenden delen overigens niet alle andere lJez,warcn 

die door de naad van State worden aangevoerd tegen cle eevrij:e:-,igd.e 

opzet; zoals die doo:i-· het vorj_ge lmbir1et w2.s voorgeDte1d. 

Dat betreft met n2,me het bezwaar van de Raad, dat is gelegen 

in het feit dat de scheiding tussen de verantwoordelj_jklrniu 

voor het verw8rven van j_nlichti�1gen en èle vera.ntwoonleli Jkheid 

voor de bepaling weDrn inlichtingen we!1selijk z:L�j11 o:nj1..ü:::;-;; e11 

in hoc:;c mate onè.oelmr.tig zou zijn. Een d,j_en.,c;t a.L� niet n�g 

é.=n1alyse:cen en 2.a11v2.n.l;:(üijl: beoordslE,n ';;:1t z:i.j zelf f;.::.lE :Lrfcr:1é:.,:L:> 

vervmr:ft ks,n t. ald.us de Rao.<3. r niet goed. functioneren. De ondc ..:."-

getekenden clelen de,:;e opvatting va.n éte Raaà. slechts zeer 
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Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds 

wat de ondergetekenden zouden willen aanduiden met de term 

"technische evaluatie" zoals bijvoorbeeld de beoordeling van de 

betrouwbaarheid van de bron en anderzijds de beoordeling van de 

waarde van gegevens voor de beleidsvorming. 

De technische evaluatie dient vanzelfsprekend te 

geschieden door de verwervende instantie zelf. 

Een van de voon1aamste redenen voor de reorganisatie van de 

B.IoD. "oude stijl 11 vvas echter, en de ondergetekenden onder

schrijven dat standyJUnt volledig, dat de keuze van de noodzake

lijke informatie en de beoordeling van de waarde van cle inge•

wonnen gegevens voor de beleidsvorming, dient te geschieden door

de beleidsvormende organen.

Die beoordeling moet naar de mening van de ondergetekenden niet

bij de verwervende dienst zelf berusteno Wel moet er va...YJ.zelf

sprekend nauw contact zijn tussen de departementen die :Lmorma•w

tie wensen en de verwervende dienst. De ondergetekenclen zijn

van mening dat indien C:1.e I .D.B. zelf de gegevens zou evalueren

en de "r-equirements" zou opstellen het gevaar zou ontstaan dat

de gewenste informatie onvoldoende oora.eellrundig zou worden

bepa;:üd. Voorts :mu do dienst door deze taken een omvang k:r-i.jgen

die het veelvoudj_ge zou zijn van de huidige formatie. De d.oel

matighei.c1 zou daardoor noar do mening van de ondergetekenden

zeker n�et zijn gediend.

Nu. echter teven:-] is ge1)1eken dat - op het vlak van 

practi.sch functio1:i.eren van de Inlichtingendienst Buit en.land 

als clie1rnt van het Ministerie van Defensie - tegenover de voor

delen die door de ambtsvoorganger van de eerste ondergetekende 

zijn genoemd ook nadelen staan, heeft het kabinet, de voor--

en nadelen tegen elkaar afwcgend 1 toch in principe besloten de 

Inlichtingendienst Bo.itenland in zijn gereorganiseerde vorm 

weer onder de dj_r8ct c verantwoordelijkheid van cle minister

prer:;ident to pLJ.s.tse:n en voer het ove:r:i.ge terug te keren tot de 
,' / 

situatie welke voor 1 januari· 1971 gold. 

De ondergetekenden menen overigens wel, dat een nadere 

geboden is van u.v, vertrouwelijk besluit van 8 augustus 1949r 

nr. 5·1 } zcaL:; dat la.��t:;telijlc bij uw bc➔sluit Vé!n 1 rno.art :S56; 

nr. 9 i □ e2wijzigd, in hot bij�onder vanweGe bet feit dat door 

de a:nbtsvoorc;a.ngcr van de eerste ondergetekende is toegezegd. 
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dat de desbetreffende regeling zijn vertrouwelijk karakter 

zal verliezen. Bij de herziening is voor zoveel mogelijk 

rekening gehouden met opmerkingen die door de Ra.ad van State 

naar aanleiding van het door de ambtsvoorgangers opgestelde 

ontwerp-besluit zijn gemaakt. 

Daartoe gemachtigd door de ministerraad bieden de 

ondereetekenden m,,e Liajesteit bovenve-!cmeld ontwerp ae.n� Dit 

ontwerp ga.at vergezeld van een nota van.toelichting. 

De ondergetekenden stellen u voor, :het ontwer1) bij 

de naad van State ter overwesing te -brengen en 2:oed te vind.en 

dat de Raad zijn advies rechtstreeks aan de eerste onderge

tekende doet toekomen • 

De I'.IIlTISTER-Pii.ESI:DfilTT, 
T:Iinister van Algemene' Zaken, 

:Oe Liinister ve.n JUsti-cie, 

De 1,:iinister Vé:UJ. B:LrrnGnlancJse Z,,1,l::ei2; 

I)e I;ïir1ts·te�c 'lf.ill j?i�1a._r1cië:iJ.:

De Llinis·�er van Defensie, 
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dd 4-7-72 
VERTHOU ./i�LIJK 

Het begrip "andere gewichtige belangen van de staat" in 
art. III,1 sub a van de ontwerp a.m.v.b. betreffende 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

1. De taak van een veiligheidsdienst kan niet volledig in artikelen worden
vastgelegd. Dit geldt overigens ook voor andere organen van de overheid.
Illustratief is artikel 28 van de Politiewet:

''De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag 
''en in overeenstemming met de geldende rechtsregelen te zorgen voor de 
''daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en van het verlenen van 
"hulp aan hen, die deze behoeven". 

In de taakomschrijving van de BVD terzake van het inwinnen van gegevens kome1 
als kernpunten naar voren, de begrippen "democratische rechtsorde" en "vei-· 
ligheid van de staat". 
Evenals het begrip rechtsorde in de taakomschrijving van de politie is het 
niet mogelijk deze begrippen precies te definiëren. 
Bij de discussie in de Tweede Kamer over de strafbepalirtgen tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, heeft prof. Polak, de toenmalige Minister 
van Justitie, opgemerkt dat het niet mogelijk is het begrip "in strijd met 
de staatsveiligheid'' nader te omschrijven. Het gaat hier, zo zeide hij, om 
een bestaand begrip dat zoals elke juridische term uitleg vereist. 

2. In de praktijk van het werk van de BVD is naar voren gekomen dat bij een
strikte interpretatie van de begrippen "democratische rechtsorde" en "veilig
heid van de staat'', zich gevallen kunnen voordoen waarin twijfelachtig kan
worden geacht of de BVD bevoegd is gegevens in te winnen.
Het is om deze reden dat in de taakomschrijving het begrip ''andere gewich
tige belangen van de staat" is opgenomen.
Minister Beernink heeft in de bijeenkomst van de Commissie op 16 december
1970 voorbeelden gegeven van de gevallen waarom het hier gaat. Gewezen werd
op de activiteiten van Zuid-Molukkers, van groepen buitenlanders in Neder
land en van groepen rijksgenoten, bijvoorbeeld Surinamers, die vanuit een
politieke motivering soms tot gewelddaden komen, die in onze samenleving
niet kunnen worden geduld.
Voorts werd gewezen op acties van internationaal opererende terroristen.
Vooral dit laatste is sterk gaan spreken toen Arabische terroristen Nederlan
ook als doelwit voor hun acties uitkozen. Zij bleken hierbij in relatie te
staan met in Europa optredende anarchisten, zoals bijvoorbeeld de Baader
Meinhofgroep en bleken ook 6ver steunpunten in Nederland te beschikken.
Later is aan de dag getreden, dat er ook contacten bestaan met buiten iuropa
werkzame terroristengroepen bijvoorbeeld in Japan en Zuid-Amerika.
Herinnerd moge worden aan de bomaanslag op de installaties van de Gulf Oil
in maart 1971, waarvan is komen vast te staan dat deze door een Frans
Palestijnse verzetsgroep is gepleegd en aan de aanslagen op de installaties
van de Gasunie in Ommen en Ravenstein in februari 1972, waarvan met zeker
heid kan worden aangenomen dat Arabische terroristen de daders waren.
De BVD houdt zich ook bezig met gevaren vanwege politieke groeperingen of
buitenlandse inlichtingendiensten, die zich kunnen voordoe� bij bezoeken van
vreemde staatshoofden of andere vertegenwoordigers van vreemde mogendheden.
De Dienst was terzake actief bij de staatsbezoeken van president Tito en van
president Suharto. Thans houdt de BVD zich bezig met mogelijke gevaren t.a.v
het bezoek van de Sowjet-Minister van Buitenlandse Zaken Gromyko, op 5 juli
a.s ••
Bij dergelijke bezoeken is de relatie van Nederland tot de betrokken mogend
heid een gewichtig belang van de staat, dat niet mag worden geschaad.

- 2 - VjmTHOUO'IELIJK 
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Gewelddadige acties met een politieke achtergrond nemen de laatste jaren in 
de internationale samenleving een steeds grotere plaats in. De veiligheids
dienst dient, om plannen en voornemens daartoe te kunnen onderkennen, bij
zondere aandacht te schenken aan de in ons land verblijvende buitenlanders, 
die bij dergelijke acties hulp kunnen verlenen. Nederland kan niet toestaan, 
dat het een broedplaats wordt van gewelddaden, die vanuit ons land worden 
voorbereid. 
De IlVD dient ook de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten in 
het oog te houden, die hun in ons land verblijvende landgenoten voor het 
bereiken van bepaalde doeleinden willen gebruiken of die erop uit zijn om
trent hun gedragingen gegevens in te winnen. 

3 ■ Wat de taakomschrijving van de veiligheidsdiensten in andere democratische
landen aangaat, kan het volgende van belang worden geacht:

De Veiligheid van de Staat in België vormt samen met de vreemdelingenpolitie
een onderdeel van het Ministerie van Justitie. De taak van de Veiligheid van
de Staat is niet in een officiële regeling vastgelegd. In een intern Belgisc.
document wordt gesteld: ''De taken van de Veiligheid van de Staat hebben meer
in het bijzonder betrekking op subversieve activiteiten binnen de grenzen
van het Rijk en de bescherming tegen bespieding, sabotage en ongeoorloofde
inmenging vanwege het buitenland11

• 

Het Verenigd Koninkrijk kent geen wettelijke regeling betreffende de veilig
heidsdienst, officieel Security Service, in de wandeling MI5 geheten. In het
rapport van Lord Denning opgesteld in september 1963, ·naar aanleiding van de
geruchtmakende Minister Profumo - Christine Keeler-affaire, wordt - onder
v_erwijzing naar een instructie van de Home Secretary aan de Directeur-Gene�
raal van de veiligheidsdienst van 1952 - de taak van de dienst alsvolgt om
schreven:
''De functie van de veiligheidsdienst is om het Rijk in zijn geheel te verde
digen tegen gevare11, die het bedreigen zoals spionage ten behoeve van een
vreemde macht of tegen binnenlandse organisaties die subversief zijn t.a.v.
de staat".

In de Duitse Bondsrepubliek is dezer dagen een wet betreffende de taak van
het Bundesamt fÜr Verfassungsschutz aangenomen, die voorziet in een uitbrei
ding en een precisering daarvan. In deze taakomschrijving staan evenals in
die van de IlVD de elementen 11democratische rechtsorden en ' 1veiligheid van de
staat" centraal:
"Aufgabe des BundesamtisfÜr Verfassungsschutz ist die .Samrnlung und Ausi'lertung
von AuskÜnften Über Bestrebungen die gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung, den Bestand un'd die Sicherhei t des Bundes oder eines Landes
gerichtet sind".

In Australi; is in de betreffende wet de taak van de Australian Security
Intelligence Organization zeer summier aangegeven als het verwerven, het
elkaar in verband brengen en evalueren van gegevens relevant voor de veilig
heid van de staat.

4 juli 1972. 

VER·rROU'.·V ELLJK 
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NQTA VA.N TOl!!LlCil'.fING op het Koninkli.ik Bes:luit van u• ,-• .......

houdende een algemene maatregel_van bestuur met-betrekking tot de 

taa.k1 de organ.taatte1 de :werkwijze ea de samenwerking van de 

inlichtingen en veiligheidsdiensten 

Algemeen 

tijdens de openbaFe behandeling door de Tweede Koer de� Staten
Gene�aal. van het verslag van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen
en Veiligheidsdiensten op 21 april 1910 (Handelingen Tweede Kamer, 
zitting 1969-1970. 306?/308.3 en J090/}10.5) is -itvoeri.g gesproken ov-er 
de beslissing vaa de regering die de naodzaak met zich bracht het ver
ti-ouwe1ijk Koninklijk Besluit van 8 augustus 1949, nr. 51, zoals sedert 
gewijzigd, houdende nadere regelen �et betrekking tot de organisatie, 
de werkwijze, de taak en dé sa.menwe�king van de inlichtingen- en 
veiligb.eicisdiensten te herzien. 

De gewijzigde opzet is indertijd - zoals ook tijdens het debat op 
21 april 1970 is g•bleken - niet zonder aarzeli.ng aanvaard. 
Met narne bestond bezwaar tegen de ondoorziohtighei� van de voorgestelde 
regeling van de ministeriële verantwoordelijkheid en de omslachtig• 
heid iran de procedtu•e om 4e objectiviteit vu de intoraiatie uit het 
buitenland te garanderen. 

Aangezien de herz1en.1ng van het KB van 8 augustus 1949, nr. 51 w bij 
het optreden van het huidige kabinet nog niet was voltooid, hebben de 
ondergetekenden de voor- en nildelen van de voorgestelde opzet nog eens 
nauwkeuria tegen elkaar afgewogen. 
Zij zijn daaJ:"bij onder 11Jeer tot de conclusie gekomen dat het toch de 
't'oorkeu?/' vei-dient de ialichtingendieast die tot taak. beeft b.et verwer
ven van gegevens betreffende het buitenland weer te stellen onder de 
directe verantwoordelijkheid van de minister-president. 
De ondergetekenden menen de toezegging gestand te moeten doen die inder
tijd in de T.weede Kamer is gedaan dat het nieuwe besluit niet langer de 
rubricering "vertrouwelijk" zal drageri en dat tot publikatie ervan zal 
wordèn ovePgegaan. 
In verband met de aard van de te regelen materie is do vorm van een 
Algemene Maatregel van Bestuur gekozen • 

Het Koninklijk Besluit waarbij de taakoverdracht wordt gerealiseerd 
is op dezelfde datum in werking getreden als het onderhavige besluit. 
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CONCEPT 
- ---

VERTRO U'wELI ,TK 
--

Aan de heer Voorzitter van de 
Vaste Commissie voor de Inlichtingeü� 
en Veiligheidsdiensten, 
p/a Mro W. Koops, 
Binnenhof 
's-GRAVENHAGE 
- -

Bij de gedachtenwisseling iu de vergadering van Uw 

Commiesie op 7 juni 1972, heeft de heer Drs. Den Uyl ge1,rn;,.,eu 

op zijn eerder gemaakte opmerkingen over. de taakomschrijvin6 

van de B.V"D. en de vraag of deze niet kan w0ràen gerelateerd 

aan het Wetboek van Strafrecht of aan de wet in algemene zin� 

Wat de inhoud van deze opmerkingen aangaat verwijs ik 

naar hetgeen is vastgelegd op de pagina's 9 t/m 11 v&n de 

notitie van de Griffier van 30 mei jloo 

In antwoord op hetgeen de heer Den Uyl te berde bracht 

merkte ik in de vermelde vergadering op, dat het niet te 

verwa.cht:en vaJ.t dat voor de kwestie ve.n het rele.te:ce:n van de 

B.V.D.-taak aan het Wetboek van Strafrecht een constructie

kan worden gevonden� 

Met het oog op de a.s o vergadering van Uw Comî!iissie leek 

het mij nuttii de overwegingen die terzake hebben gegolden, 

op schrift te doen stelleno 

Ik doe ze U in de hierbij gevoegde notitie toekonen& 

DE MINISTF�R VAN BINNEi:H,ANDSE ZAKEN 
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Taakomschrijving van de B.V.D. 

Mogelijkheid tot relatering aan strafrecht 
of wet in algemene zin. 

VER'r lWU'.•ïELIJK 

1. Naar aanleiding van de over deze aangelegenheid door Drs. Den Uyl in
de vergadering van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veilig
heidsdiensten op 16 december 1970 gemaakte opmerkingen, werd een studie
ondernomen door de juridisch adviseur van het Ministerie van Binnen
landse Zaken en enige medewerkers van de B.V.D ••

Hierbij werd overleg gepleegd met enige hoofdambtenaren van het Minis
terie van Justitie •

2. De uitkomst van deze studie was, dat een relateren van de taakomschrij
ving van de B.V.D. aan het Wetboek van Strafrecht niet mogelijk en ook
niet wenselijk werd geacht.
Wel werd het verantwoord geacht een bepaling in de ontwerp a.m.v.b. op
te nemen omtrent de gebondenheid aan de wet. Naar voren kwam dat het
dan wenselijk was deze bepaling te doen gelden voor alle inlichtingen
en veiligheidsdiensten.
Het feit dat een dergelijke bepaling een enigszins declaratoire uit
spraak is, omdat uiteindelijk een ieder gebonden is aan de wet, werd
geen bezwaar geacht.
Eén en ander werd gerealiseerd door het opnemen van:

Artikel I,2

1. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verrichten de hun toegewe
zen taken in gebondenheid aan de wet en in ondergeschiktheid aan de

· betrokken Minister.

3 ■ De vermelde studiegroep heeft in een enigszins pragmatische aanpak een
poging ondernomen een relatie tussen de taakomschrijving van de B.V.D.
en het Wetboek van Strafrecht te construeren.
Men heeft dit op tweeërlei wijze getracht te doen:

a. Door het opnemen in een doelomschrijvi� van een verwijzing naar
het W.v.S. in de trant van:
De B.V.D. heeft met het oog op de b�scherming van de grondwettige
regeringsvorm en de veiligheid van de staat als b�doeld in het
W.v.S� tot taak het inwinnen van gegevens enz ••
Men kwam tot de bevinding dat een dergelijke omschrijving niet meer
is dan een lege huls, omdat deze alleen duidt op een zekere gemeen
schappelijkheid in de belangen, die door het strafrecht en door het
inlichtingenwerk worden beschermd.

b. Door het in de taakomschrijvin� zelf vastleggen van een relatie
het W.v.S. in de volgende vorm:
De B.V.D. heeft tot taak het inwinnen van gegevens omtrent organi
saties, groeperingen en personen ten aanzien waarvan ernstige ver
moedens bestaan, dat hun doelstellingen of feitelijke werkzaamheden
zich richten op of kunnen leiden tot het vernietigen of op onwettig·

- 2 - VBRTHOU.'JELIJK 



• 

• 

- 2 - VKRTIWU'i/ELIJK 

wijze veranderen van de grondwettige regeringsvorm of tot schade 
aan de veiligheid van de staat e.e.a. zoals bedoeld in Titel Ivan 
het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht. 

Deze verwijzing naar de eerste Titel, Misdrijven tegen de veilig
heid van de staat bleek te eng, omdat activiteiten waarvoor de 
B.V.D. belangstelling dient te hebben, ook kunnen leiden tot straf
bare feiten of strafbaar gestelde voorbereidingshandelingen daartoe;
omschreven in andere Titels van het Wetboek van Strafrecht.
Een verwijzing naar het gehele wetboek moest zonder betekenis worden
geacht; een enumeratieve verwijzing naar andere Titels of wetsarti
kelen was niet uitvoerbaar.
Ter illustratie moge worden gewezen op de omstandigheid, dat de
B.V.D. gegevens inwint omtrent bijvoorbeeld activiteiten van poli
tieke groeperingen of van buitenlandse inlichtingendiensten, die
kunnen leiden tot aanslagen op vreemde staatshoofden (Titel III,
Tweede Boek W.v.S., Misdrijven tegen hoofden of vertegenwoordigers

• van bevriende staten) of die kunnen uitmonden in openlijke geweld
pleging tegen personen of goederen (Titel VII, Misdrijven waardoor
de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar ge
bracht of artikel 141 W.v.S.).
Vermeldenswaard zijn in dit verband de activiteiten, die de B.V.D •
ontwikkelde om te onderkennen welke bedreigingen zich zouden kunnen
voordoen bij de staatsbezoeken aan Nederland van president Suharto
en van president Tito.
Voorts de zorg, die de B.V.D. thans heeft om gegevens in te winnen
omtrent de Zuid-Molukkers en terroristische groeperingen als bij
voorbeeld de Palestijnse verzetsgroepen.

4� De vermelde studie leidde tevens tot een verdieping van het inzicht 
dat een relatering van de B.V.D.-taak aan het Wetboek van Strafrecht 
uit beleidsoverwegingen ongewenst is. 

1 

Een dergelijke relatering heeft immers alleen zin, wanneer de taak van 
de B.V.D� daardoor zou kunnen worden begrensd en beperkt tot het inwin
nen van gegevens omtrent handelingen en gedragingen, die strafbaar 
kunnen w.orden geacht. 
Hierbij zit dan de gedachte voor, dat hetgeen niet wettelijk verboden 
en niet strafbaar is gesteld, toelaatbaar moet worden geacht 
overheid zich daarmede niet heeft in te laten • 
Moge dit in zijn algemeenheid juist zijn bij deze stelling wordt voor
bijgegaan aan de omstandigheid dat het recht, ook het strafrecht niet 
alles kan omvatten en regelen en dat uit (nog) niet strafbare gedra
gingen en handelingen bedreigingen voor de democratische rechtsorde, de 
veiligheid en andere gewichtige belangen van de staat kunnen voorkomen. 
Gezien de hoge waarde die aan deze belangen moet worden toegekend 
- het gaat hier immers om het voortbestaan van onze democratische
rechtsstaat - moet de regering op een zo vroegtijdig mogelijk moment
omtrent qaarvoor opkomende gevaren geinformeerd zijn.l De regering bedient zich daarbij van de veiligheidsdienst, die op de
in zijn taak omschreven terreinen een verkennende opdracht uitvoert.
De veiligheidsdienst verschaft de regering het noodzakelijke inzicht
omtrent de bedreigingen voor onze rechtsstaat en rechtsorde. Hierdoor
wordt het de regering mogelijk eventueel maatregelen te nemen.
Zou in de taakomschrijving van de ll.V.D. het element van een relaterins
van het Wetboek van Strafrecht worden ingebracht, dan zou daardoor
bovendien de valse suggestie worden gewekt, dat de veiligheidsdienst
een taak heeft, liggende op het vlak van de opsporing c.q. vervolging
van strafbare feiten.
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Dit zou niet juist z1Jn, immers deze taak is ingevolge het Wetboek van 
Strafvordering voorbehouden aan het Openbaar Ministerie en onder diens 
hoede aan de politie. 
Het is mede om deze reden, dat in de ontwerp a.m.v.b. werd opgenomen: 

Artikel r,2 

2. De ambtenaren van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bezitten
geen opsporingsbevoegdheden als bedoeld in het Wetboek van Straf
vordering.

De taak van de veiligheidsdienst is primair het inlichten van de rege
ring, de taak van het Openbaar Ministerie en van de Politie is primair 
het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. 
Uit hoofdstuk VI van de a.m.v.b. blijkt, dat het inlichtingenbelang en 
het belang van de opsporing en vervolging zelfs met elkaar in strijd 
kunnen komen. 
Vandaar dat in dit hoofdstuk de verhouding van het Openbaar Ministerie 
en de Politie (bij de uitvoering van haar justitiile taak) wordt �ere
geld door het voorschrijven van een overlegprocedure. 

5. Enige jaren terug vond in het Oostenrijkse parlement een discussie
plaats over de veiligheidsdienst, waarbij door f,n van de afgevaardigden
een viertal opmerkingen werd gemaakt, waarin een goede kenschets wordt
gegeven van de problematiek, die zich voordoet bij het functioneren van
een veiligheidsdienst in een democratische staat.
Ook in verband met het hierboven behandelde kunnen deze opmerkingen,
die hieronder worden weergegeven van belang worden geacht:

(a) Ten eerste is er het postulaat van de gebondenheid aan de wet van
de overheid en van de duidelijke omschrijving en beperking van be
voegdheden daarvan en daartegenover de taak van de veiligheidsdienst
die niet volledig in artikelen kan worden vastgelegd.

(b) Ten tweede is er de eis van openheid en van de parlementaire verant
woordelijkheid van de betrokken Minister en de regering aan de ene
kant en daarnaast de eis tot het uit veiligheidsoverwegingen be
trachten van geheimhouding omtrent vele activiteiten van de veilig
heidsdienst aan de andere kant.

(c) Ten derde is er enerzijds het principe van de vrijheid van de
staatsburgers en van de grondrechten en anderzijds de opdracht aan
de veiligheidsdienst om bedreigingen van de staatsveiligheid zo moge
lijk te ontdekken en te verhoeden en niet om ze te vervolgen nadat
ze werkelijkheid zijn geworden.

(d) Tenslotte is er dan het gevaar dat de veiligheidsdienst zich als een
staat in de staat gevoelt en gelooft b�ter dan de bestuurlijke orga
nen, te weten wat goed voor de staat is en wat een dreiging daarvoo=
vormt. Aan de andere kant kennen wij dan de extreme situatie dat de
democratie uit louter angst ondemocratisch te zijn hulpeloos wordt
en zonder verweer is.

20-6-1972.

VERTROU'.i!ELIJK 



Betreft: MIN ISTER-PRllSI DCNT 

Herziening K.B'49 
inzake inlichtingen
en veiligheids·
dienst en 

's-Gravenhage, '19 juni '1972

• 

Amici, 

Hierbij zend ik u een exemplaar van 
zie biji •. l'1. de ontwerp-Algemene Maatregel
schr� s7cr. 2. de nota van toelichting; 
Commissie 3. het concept nader rapl)ort aan
d.d. 15.6.72 

van Bestuur; 

de Koningin. 

Tijdens ons onderhoud .met de Vaste Commissie 
voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten uit de 
Tweede Kamer op 7 juni j.l. is afc;csproken dat wij op 
4 juli a.s. wèderom met de Vaste Corr.tL1issie zouden sprel-;:en 
over de herziene tekst van do ontuorp-Alr;emene Maatregel 
van Bestuur met betrekking tot de taak, de orgmlise.tie, 
de werkwijze en de samem✓erking van de inlichtingen- ·en 
veiligheidsdiensten en de daarbij behorende nota v2-1.11 
toelichting. 

Do Vaste Commissie heeft verzocht de stukken 
uiterlijk 30 juni te mogen ontvangen. 

In verband hiermede is het nood.z2.keli,jk de 
kwestie in de ministerraad van 23 juni c,.s. te behandelen. 

, . 
1-1---/C'

Aangezien het mij wenselijk voorkant dat de 
meestbetrokken ministers het over de teksten eens zijn 
teneinde de behandeling in de voltallige ministerraad 
zoveel mogelijk te beperken, nodic ik u uit op do�derd&g 
22 j1.m:i.. ::i .• s� 1 s morgens vart/te-;-7)0-----+�h--;,-0· uur op PleiL 'l[Vi? 
een voorbespreking te houden. 

Behoudens enlrnle punten vnn refü"ction.ele e.ar·c. 
ZlJn er in de tekst van het oniwerp-besluit nog ocicelo 
artikcl·2j:1 WéJ.arover in het e1nbtcli,jk vooroverl.ec; geen 
overecnst enm:Lng is bereikt c Het betrcît cle volgenc.'..G vr2,ccn 
� 

Aan de ministers 
van .Justitie, 

�- van Bin.ncn1andse ZaJ;::cn en 
van Df;fensie 
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1. Moet in. art. II.4 de zinsnede 11in het kader van h�t
algemeen beleid 11 worden gehandhaafd, die in artikel 37
van het oude KB 8-8- 1 4-9 voorkwam?

2. Moet in art. III.'1.sub b "in buitengewone omstandigheden"
worden gehandhaafd?

.2.· Moet in verband met art. III.3.eerste lid (aanwijzen van 
ambtenaren belast met de �rensbewaking voor werkzaamheden 
ten behoeve van de B.V.D.) de minister van Financiën 
medeverantwoordelijkheid dragen en contrasigneren, o6dat 
deze bepaling ook van toepassing is op douanepersoneel? 
(De minister van Financiën wordt hierover positief gead
viseerd.) 

,:· 

Het concept-nader rapport is betrekkelijk kort 
- gehouden. Het dient in hoofdzaak om mede te delen, dat
'het oude ontwerp-besluit niet tot stand moet komen. Het

stuk is voorts bedoeld als voordracht voor het niemre 
ontwerp • 

Te uwer informatie deel ik u tenslotte mede, 
dat de bovengenoemde stukken reeds op '15 juni j.l. zijn 
bezorgd bij de ambtenaren die namens u in de commissie_-Bos 
(tot herziening van het KB'49) zitting h01dden, met het 
verzoek uiterlijk vandaag hu...YJ eventuele ernstie;e beden
kingen tegen de voorstellen aan mijn departement door te 
geven. Hun reacties betroffen voornamelijk opmerkingen 
van redactionele aard, die inmiddels in de teksten zijn 
verwerkt. 

Met betrekking tot de nota van toelichting werd 
van de zijde van de B.V.D. de suggestie gedaan de 
eerste bladzijde ingeval va.._-r1 publikatie te laten vervallen. 
Dit doet de vraag rijzen of de nota van toelichting 
gepubliceerd moet worden. Voorshands ben ik geneigd die 
vraag bevestigend te beantwoorden. 

Met collegiale groet, 
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bijl. schr. secr. Commissie d.d. 5- -72
be�orend bij Notie HK dyd. 16-6-72 

NOTA VAJ'T S'ÓELICIITING op h�:.:.L_){onin.kl�-;ik Besluit van •••••••••• 
houdendC:� een algemene rnaatref?el van bestuur met betrekking tot 

de taak, de organisatie, de werkwijze en de so.menwerking van de 
inlichtingen en veilipJ1eidsdienst en 

Algemeen 

Tijdens de openbare behandeling door de Tweede Ka'Iler der Staten
Generaal van het verslag van de Vaste Commissie voor de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten op 21 april 1970 (Hande
lint6en Tweede Kamer, zitting 1969-1970 1 306773083 en 3090/3105)
is uitvoerig gesproken over de beslissing van de regering tot 
wijziging van de positie van de inlichtingendienst die tot 
opdracht heeft het inwilmen van gegevens betreffende het 
buitenland. 

Deze beslissing bracht de noodzaak met zich het vertrouwelijk 
Koninklijk Besluit van 8 augustus 1949, nr. 51 1 zoals seclert 
gewi jzir,d 1 houdende nadere :.cegelen met betrekking tot de or·ga
nisatie f de werkwijze j de taak en de samenwerking van de_ 
inlicht:Lngen- en v,:,iligheülsdiensten te herzien. 

11_ __ ·-··-·- .. Hej; meest in het oog s'ringenc1e gevolg van het besluit
van de regering was de ove:cbrerigi:r.g vá1i de desbetreffende 
inliclüi:nge:nd.ienst van het ministerie van Algemene Zaken naar 
het ministerie van Defensie met :Lngm1g van ·t janua:ci i 97î ,. 
Deze reorganisatie hield tevens een d.uideli jke bepe:ddng j_n van 
de taak van de dienst tot het verwerven van· inforrne,tie o 

De gewijzigde opzet is index�ijd - zoals ook tijdens het debat 
op 21 · april î 970 is gebleken •- niet zond.er aB,:czeling aanvaE!.:cd.� 
i\'Iet ns,me bestane. bezwaar tegen de ondoorz::.ch-s5.gheid. vr.n d.e 
voorgestelde regelj_ng van de ministeri'é1e veré.'.l1twoorde1.ijJ.::heid 
en de om:üachtigheiëi van de proced1Jre om de. objectiviteit van 
de inforn;2tie uit het buitenland te ga:r.anderen. 

Aangezien cle herzien5_ng van het KB van 8 augustus 19lf9; 
nr. 51 � bi;j het optrec1en van het huidige kab:Lnet nog niet '.';as 
voltooicl r hebben de oncl(:1rgct8lrnné'ten de voor- en :n.adel8n V[:'.:il
de voorgestolo_2 opzet :nog e8n�, nauvkeurig tegi:�n eUca2,r �-==.fg0wog,�n. 
Z:\.j zijn c1.2.e.:i.0b:i j tot ,de concl11.sj.e gekor,ien dat het toc!.1 do 
voorkett :r vei0client de Inlichtin.gen.chenst fäü tenlr.md. in de 
ge:r-eorga:niseenle vorm 011è.,e;r él8 directe ven'1.ntwoo:r·d.eJi jlcheid. 
v:::.1.1 de ministe:r---pres:i"de�J.t te:rng te "brengen. 
Dit bei;ekeffi: overigens nj_et dat het hiervoor gcn1:'::'."-1d.ci ve:ct:couv;c = 

J.ijke Konin}�lijk Bcsl1ü.t :niet zou b,:ü10Gve11 te wor-::.cn herz:i.en ..
Do ond0.r{y.;t,ü;:cnèion menen ó.(J tce;�egJ;��ng gestand te moeten doen
c.he inc.e:r -ti.id in de J1v.,eede K��2,1E::r is e:ed,�2n dG,t het n:i-<::r,.nyo be·�• 
1 ·1. -�, . .  • p-:- -J_; .. ,r-c::,• d=> -�·,b-,' -,�-•')!< " 0 ,· .C-, •. 1t:-:,'J ·1· '1,-lf 01 al d·r�, ··,,.,-,,. ('.-1·.J., s_.c.J .. , .t1.J_�" .c.-.Lt,t:.r 1::; J._,_ .rJ_C8Y..1.,.r_, \C.C tu.OL.l.,"' •.. -J-• ,.., -·"-·L••··" 

dD.L tot 1°JJJ}_:iJcatie.,....ervan zal worden overge[;aan. 
In V(H"°to.�-:.d met de o.;;:-,.rd van do t c re1_.:;,:;le�1. materie is de vo:::·11; va.n 
een J�.1.;;cx�:e11G Jfla.n;t�r.o c"�e1. va11 Best11ur gcl�ozer1" 

Het J(on:�r;Jr.]_j_j}{: J3eE11.1it YlC�a"1�l)j_j de trt2J-co"rCT'dr·a.cl1t v-,10J.""'dt 
gc�c·•:;3.�l:i.t�r.::l-.'.:1"\d. is OJJ d82�e::J.fd.e (�:1tu.L1 i11 v.:cr�}r.i:o.g fi:etrec1e11 aJ_s b.et 

' 0J1(� e1·i1.::.\1 :. :�c lJ0 sl1..1i t i) 

') •-
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Artikelen I, 4 en I, 5 

Deze artikelen bevatten een aantal verplichtingen die
voor elk hoofd van een inlichtingen- en veiligheidsdienst behoren
te gelden. 

HOOFDSTUK II 

De coördinator van de inlichtingen en veili,gheidsdiensten 

Artikel II .L...J.. 

De minister-president heeft terzake van de inlichtingen�
en veiligheidsdien::3ten een dubbele verantwoordelijkheid.. 
Enerzijds ziet hij ·roe op cle coördinatie van alle diensten 7 ancler~ 
zijds :i.s hij belast met de :;;org voor het functioneren van cle 
Inlichtingcmclienst Buitenland c 

Beide taken worden strikt gescheiden gehouden. 
'.l'eneinde hem bij te staan in zijn co1:3rd.inerend.e ta2k is ind.e:ct:Ljcl
de functie van coöTdin:::,tor inge}3telël.. 
Deze functio:rJaris is :rechtstreeks verantwoordelijk jegens de 
minister-�p:cesident ·.-oor de coördinatie van d.e werkzo.a!YG.'1eden v2x1 de
inlichtingcm�- en -,re:i_lig,.'1.eid.Bdiensten. 
E:i.j bevorclert ook cl.e samenwerking van die di�nsten. Als :-rnd.8-nig 
is h:Lj vcor:;:;itter Vé.1..Tl het Comité Verenigde lrüichtingcmcliensten 
Ifader::Lant.1. 

JJe coörêti.::iato:r. woTdt l:ienoemc1 op gezame:nlijlrn voordracht v;.:m de 
nüniste:c•-p:resident en clc: m:i nistc:r:s van Birmenlandse Za}:en en ven
Defensie. 

noor:rn�nnc III 

Artikel III ,, ·1 
ho .�y...,_..,,.,.._ __ 1 .... 0. • ... ---..!• -1"-Ç 

In dit a.rt:Urel :Ls de" taak va:1 ds Dienst omc:c:llrevc::.1�
t,.v.1. onck:i.- �?:.· het inwümen VIUJ. gegevens omtrent spionar;e en 
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....... --.:.-).c ....... , .... .,\J ..• -----�,- ... de., t• 1i;.:; 1., ... _.u., .. _ .... 1.!J . .l.l.!..1. 'Vr.'...�4 ge6t-?V'�;;.:.1s v:t..r:uJ:t., ee1-�:i,; 1;.1.r:..0,·�s
bij het be,_. t H2.", v2.n er:r1�.;t j .. ge v er.-1rc 1,.::De�·:s • 

In verb3nd �at het grote gowicht van de belan�ell van de Staa� die
hier· in J:e;t gt...:ü:i_11;; �:��.jJ1 5 i2; het nooclz�l;::0J.i:ilc èir�t de 1"ea�-- J�:t.11�: 7io 
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Het Ontwerp-besluit bestaat uit zeven hoofdstukken, waarin 
achtereenvolgens aan de orde komen: 

I. Algemene bepalingen

II. De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

III. De Binnenlandse Veiligheidsdienst

IV. De militaire inlichtingendiensten

v. De Inlichtingendienst Buitenland

VI. Verhouding van het Openbaar Ministerie en de politie tot de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten

VII. Slotbepalingen.

ARTIKELSGEWIJS 

HOOFDSTUK I 

ALGEM:EJIB BEJ?ALDTGEN 

Art_i.kel I, . 1 

In dit artikel wordt ter wil1e van de overz:Lchte1:Lj1:c~· 
heid de omschrijving van een aantal beg1'ippen gegeven. 

De bedoeling van het eerste lid vi-1:n fö.t artikel :i.s 
om buit en elke twijfel te stellen da·� de Nederlandse j_nlichtingo,L-
en veiligheü1sd.ienst e:::1 ·bij de u:i.tvoering va.:n de hun toegeYtczen 
taak 7,i jn ge bond.en ac1l1 de rie:t. 
Voorts is vastgelegd dat zij c1e hun toegewezen taken uitoefeL2:r1 
in onderc;cschiktheid aan d.e H:i.ni::d;er- 7 onder wie z:i.j z:L,jn gesteld • 
Hoer,rel het niet gebn1j.J:rnli jk is in een algemene maatregel. van 
be:::c:tuu.r het ontbreken van bcpaald.e bevoegëL"icdon van ar::btena:r-e;J 
vast te leggen, is hierop ir hot t�eede lid van het ertikel ean 
ui tzoncle:cin; gemaLkt. :Oow· tle��e bcpaJ.j_:-it.:, worö.t ui tèL:ukkeLi. j�-: YESt·-

gesteld. 1 dël,t de ambtenaren van tle in.:U.chtinger:.-• en V(�:LJ.iel1eid.s,., 
die11ste11 gfls.D opsi:)ox�:LngslJe·1-rocf:;dliec..1er1 ��-ls 1Jccloel.c1 irt l1ct V/f�t�boeJ.: 
v2,n Straf\rord.cring bezitten. 

n�cmei::1.de een zo doeJ.treffcm.d. mogeli jlcc n:i:hroex·inc 
··van hu.n ta.:::.-ür door (le Vf��x·sc}1j __ �Ll�:;11cle d:Lûrlt3°t:�11 t9 vc�r·zelre:.r.-·en" is 1r;cd2.
tex· ,re rr:1i .j d :i.11t \ï[-:.11 du. b1Jel vve:cl� s -voÓX'f(-� f3 e;!1.r·ev��11 de.-t ële dj_ 13 .T�.s t r:�,-.:.
cl.l�a8"1--i Z(YV sel n100eli. jl-: 1ned_e\-/GY·�::i11rs ·vc:rle:.lO}l V/�.1.2"r·t1i j \ïOOJ:al [-;Ct}�-=--�-:>;:
i2: é.�2 ... 11. b.e:·l; 1)_it-;\:1isssj_e11 \ran. f;D{;C:\�c1�.�; o 

3 
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Voorzover de verkregen gegevens van belang ziJn voor de opq;oring 
en vervolging· van strafbare feiten of ter voorkoming van ernstige 
verstoringen v211 de openbare orde, worden deze ter beschikking 
gesteld van de terzake bevoegde oTganen van politie en justj_tie. 
In artikel III, 2 is aangegeven hoe deze gegevens de bevoegde 
organen bereiken. 

Het onder p_. gestelde betreffende de beveiligingstaak van de 
Dienst is het voor de hand liggende complement van de onder a. 
aangegeven taak. Gegevens waarvan de geli.eimhouding door het t)elang 
van de Staat of van zijn bondgenoten wordt geboden� worden tegen 
kennisneming door daartoe niet-gerechtigden ook beschermd door 
o.a. de artikelen 98 e.v. van het Wetboek va.n Strafrecht.
De regering kan hiermede echter niet volstaan; zij dient zorg te·
dragen voor een adequaat beveiligingssysteem. De BVD heeft in
dit opzicht een bevorderende taaJc. Deze taak dient ook te worden
uitgeoefend t.a.v. sectoren van de overheidsdienst en van het
bedrijfsleven die van vj.taal belang zijn voor het instandhouden
van het maatschappelijk leven :i:�la��acnc o_g;�/

j 
Deze <:henen preventief beveiligd te worden� omdat het naar �
behoren functioneren daarvan, vooral in bijzondere omsi;andigheden 1 

niet in gevaar mag komeno

Artikel III. 2
---------___,____ 

In het eerste lid is de verant\'1oordelijkheicl varJ. d.e 
Minister van Bümenlanfü:ie Zaken voor de Binnenl,mdse Veilighd.fü1m• 
dienst vastgelegd, benevens de verplichting van het hoofd v2-:i.1 ö.e 
Diern3t deze J/iüi.ü,ter bij voortdurütg in te lichten 01;:rLc-ent a.1 
hetgeen van belang kan zijn. De leden 2 en 3 hebben ten doel te 
bewe:ckst,::ül:Lgen dat de verkregen gegevens :z,o spoedig noge1i jk 
ter beschikking worden gesteld van de autoriteiten die d2,a�r'1üj 
belang hebben. 

De politie :bee:ft van oudsher een i:nlicht:Lngcnta::.k J.n. de 
locale sfeer. D6or het bepaalde in de leden I en 2 van dit artikel 
wordt een rela:ti8 gelegd tussc-m de Binnenlsndse Veilighe:i.dscli'➔n:1t 
die cen-bTaal gcgeveri.s inwint en de politie alsmecle dG g:censbewsl:ü�g-, 
De door dezen te verlencm meö.ewe:dcing i.s nood.�:�.keli:]k voo:r d.e 
goeae ve:r-vullj.ng van de taak die 2.an de Binnsnlands8 Veil:.L2�hc:·ids••·• 
diens·i; is opgoc1:ragen, Deze mGc1ev,e:i:1�.inG ko,n d.e Hüi:i..st er Yé1T:. 

fö.nnenJ_andse Zake:n wat dt; ambten:n·en v&n üe :r:-ijkspolitte en 
ambt ernu·e:n beh:zt met de g:re:nsb(v-:.:llcing 2d:3.ncaat 1 ver:;:ri ,i,�2n doo�c êi.'.:: 
betrold;:en I·ihnisteTs te verzoe:ten daa:ctoe bohorenL:e &nbten.'3.ren 
aan te wijz,�n voor het ve:cri.chten v2.�1 werl::-;aamheclen ten be:1.1ocvc 
V8..D de Die::1st • 
f1.&n de �bL1.:;:-1g0?rr1eesteJ:-s :L11 ger:1.ce�'i.ten. rnet �ü!.J!ee��ter)o��tti� io tl� ·\.r e�.:1�-=
plichtin

è
1 O))[.�G1c�gd orn dj_.::; med.cwerki�'lg in rr,.(�a.otiew1.nd .., e verJ.CT!,Jll 

door het ,la:n.wijzeri. v2.n a.rn.bte11arcL. van geme:cr�tepol:Vt1e voor het 
verrtchten van deze werkz2.a,mhedenc 
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HOOFDSTUK IV 

De militaire inlichtingegdiensten 

De taakomschrijving van do drie militaire inlichtingendiensten 
is geheel gelijk, met dien verstande dat de taak van elke dienst 
uiteraard slechts geldt voor het eigen krijgsmachtdeelo 

De naam van de inlichtingendienst der Koni11lcli jke Land.macht, 
thans nog Militaire Inlichtingendie11st geheten, wordt ge\'!ijzigd 
in Lanclmacht In1j_chtingendienst, en daarmede aangepast aan de 
benaming van de beide andere militaire inlichtingendiensten. 

b-rtikel IV� 4 

Het overleg met het hoofd van de Binnenlandse Veilig�
heidsdienst is r gelet 01J de bcveiJ.igingstaak van de BVD noodzake= 

lijk, omdat de hoofden van de miJ.itai:ce· inJ_ichtingendiensten deze 
bevoega_heid nodig hebben in het kader van hun beveiligingstaak • 

HOOFDSTUK V 

De Inlichtinp�endienr:3t Buit:enla:na.

},Tet de keuze van cle naam InJj_clrlï:iJJgenc.liEimJt Bu:L t (ë,nlcu1a. 
wordt l)coogcl beter v,eer te geven welke taak deze dienst, sec1ert 
de 1�eorganümtic� die per .1 j:1nu.al'i '19'7 i :i.s ing;e,7-;aan 1 in f'ei te 
vervult I te wet en h .::t i:nw:i.:r"n,m van gN;\::vens be �-re:f:f ende het buit ;-;:;J-J 

le.nd. De dienst heeft derlïaivê· geen aa.ndeel in de keuze van de 
, noodzé�teli jke informatie en in de m1.é..,lyf38 en de bestudering Vc:Ul de 
ve1--lrr·egcr i r;ege·ve11s ·voorzo,;eJ� l1et. betr·eft de beoox=del:L�g ·va,11 êlG 
waarde ervan voor cle beleic\svorming. 
Deze geschiedt ::...B hoo.fdz.daL àoo1 l.1:f'.;;L.rw�t..r�l--,c, ·:van---Bbi,.i:-.t�"lc :B.:oi3..8..Q, 
�(:Hl-<?.J3,-,,:e:v:..ent;J.J�b- door-ar:,.� min:i..steries aan wie de gegevens 
al naar ge1anc de hu.n toevertrouwde belangen� ter· besc:!:ükk:Lng 
worden gei;;tsld • 

j' ,.,.i.. ·i· 1-eJ 1' 2 • �. ·:...,i.J ... .,., \._. - -�' .... ? � ... ,.-

}let l1oofd van d.e IrJ]_icl1ti11g,�11dier1st Bu_j_ter1l.a:Qè� is ·ver• ... u 

plicht de :v.1Lüsi;eT=•1:Jres:Utent bij voortéiuring o,) de hoogte te 
�4.-p!-j c·•·'I \ .. .-)V"t. ·t".J r:• ,:f•--�·-3- r" 1-• - .:) -, 1 >7" '""'..J" r....,. ' -j.- · 'l--'7'"' "T\ ... 7 .;J T)··t .• � ,;:,u:.J __ , .. ,.a� Ju.1.t Ui� 08 i::,<c:v8.(L.:;, C::.J.8 ltOO.i'.' C8 (.l .• -8Il;:,t, Z1.0llVG_,_,c�LC a .. U o .1...l ,· J.;::. 
nood:z.s.kel.ijk om te vcrzekc:,�en dat d.e m:i.niste:c-,:·p:r-esii:lent cle zore 
,,oor· Q'•,� nr)r>(<O (l-·uno·,·•c.:,+--L�OrnJ·n,,- ,,.�--l c'le ·rr-,rk·['C,.(re,,.J r;,--,,r,•l-:,\r"'·,-,q 11::,:=i·i� l,Pl-10·L·,p.·,--. \ · c_- ::- ._\:,., · -L ...... u. -- • t.-, '' � - .., _,-.,_.__ '-"'o .. · b...,b.,, \:;;.�J...... ...,...__,_ - ....... · · ...,.,,J.. 
kan ver·✓-t.1 • .LLcn. ,, 

l"·r-l•-;,_-n] 1/' -., 
• J.,. ll _ . ..,)_ 1...... .• �..._.tl,_...,.-> 

DesG bepaling �oet worden gezien als een legitimatie 
ten bc:!-J08YG vm1 bei.; hoo:f.'à. vêu1 de I11lichtingenclie::1st Bu.iteE.land Oirî.
\:oo:�"' 11';7.J nood�.::�3J,�8:.1.:L:jl::e ,ge�:e,rr.11s i:n" te V.'il11J.8:tl t=�-�i a11.dere O\rex·l1eia_r:�� .... 
cr·?/·: .. 1.10.

(

: �- , ... t.i.iJ)::�Lt e .. n ci1 EC:-t:. bt c��1;:;.1-·e11 fr 

-· 6 -
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H00J•·DS'l'1JK VI 

Verhouding v� het 0penb2.ar I'!Iinist erie en de 
Poli tie tot de Inlichtilv;en- en Veiii,l;,heido� 

diensten 

Artikel VI, 1

De in het artikel genoemde ambtenaren krijgen bij de 
uitoefening van hun ambt in veel gevallen kermis van feiten en 
gegevens die voor een inlichtingen-� of veiligheidsdienst van belang 
kunnen zijn in verband met een goede uitoefening van de aan die 
dienrJt opgedragen taal;:. Het artikel verplicht die ambtenaren 
dergelijke gegevens aan de betrokJrnn dienst mede te delen. 

Artik�l VI, 2

Bij de vervulling van hun taak lrnr..nen de led.en van het 
0penba8.:t Ministerie en de procureurs•-generaal raken aan belangen 
die door één van de inlichtingen- en ve:Llig}.rnidsdienstcn norden 
behartigd. Het is dan nooclZc:.keli jk dat overleg tussen de betrokl::ener 
wordt gepleegd. Derhalve schrijft het artikel voor dat dit 
overleg moet worden gepleegd, en wel op verzoek van degenen der 
betroklrn:nen, aan vó.e blijkt dat het overleg noD.ig is. 

A:rtü::el VI,, i 
--•�..-.-----'-

In dit artike1 wordt aangc!geven v:ü� beiloort te 1)eJ)8.1e:,.1 
op weJJrn vá jze de verstrekking van r;ogevens ? die krachtens 
a.rtj_kel VI� ·1 rr..oeten wor·clen medegedeeld.� dient ple,ë,ts te vinJ.en.

HOOJ?DS'.rlJK VII 

Slotboyal.ingen 

Dit besluit treedt op •• $ • • • • •  j_n ,verking. 
Llet in[;D.ng van è.ezelfè.e d&tèun is de Lilichtingendienst Ibitcmlo,nd.
gesteld ondt'r de dj_recte verr.-i::1tv,oo:cclelijkheid. van d.e m:Lnister---
president f mi21ü1ter vai"1 Algemene Ze.ken •

De rn:nn::JT:sn .. ,Pm�'.:31:0EI'fr,
Minü:te1� van Algemene Zaken, 
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Concept . . 
b1jl. --S-Chr •. secr. Commissie d.d. 15.6.72 beh. 

bij Notitie HK dd. 1 p-6-72 

Nader rapport ontwerp algemene maatregel van bestuur 

betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

. 's-Gravenhage, juli 1972 

AAN DE KONINGIN 

Blijkens kabinetsrescript van 8 december 1970, 

machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn rapport 

betreffende het ontwerp-bcslui t met nota van toelichtj.ng 

houdende een algemene maatregel van -bestuur met betreklcirJg 

· tot de taak, de organisatie r de werkvvijze en de samenwerking

van de inlichiingen- en veil:Lgheidsdi.ensten rechtstreeks aan

de ambtsvoorganger van de eerste ondergetekende te doen toekomen"

Dit advies, ged2,tacrd 23 december 19'70, nr. 3 m0gc u lüerbij

worclen aangeboden.

De opme:ckingen van de Raarl van State hebben er in 

belangrijke mate toe bijgedragen dat ö.e Ci.1dergetelrnnclün he-t: 

ontwerp-beslui t en de daa.raan ten grondslag l::_ggende bEüeids·0
• 

overwegingc-m opnieuw in beschouwing hebben genorr:�m .• 

Dit beraad heeft de onder;gGtekend.en tot de slotsom gebracht, 

dat de totstémdkoming van het ontwerp•--beslui.t in cle vo:cn-, zoa1c: 

het door u aan de Raad van State ter advisering is voorgelngd 

niet verder moet worden bevorderd. 

'Alvorens de beweegredenen uiteen te zetten die tot 

deze beslissing hebben geleid, mensn de onder;etekondc� eci1tcr 

op een enkole opme:c-king van algemene aard in het advies van 

de Raad van State te moeten ).ngaan. 

In de 8(�:rste 1Jlaats is de Hs.ad van Stat 8 vs.n oo:t·dr::c1 

dat een toc.-.. 0:,ggi112; va.n ee11 rnj.:nistc,:c om een algomcm.e me,ëi:i:;re:.�el 
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nieuvte Koninklijk Besluit j_m:ake cle inliclJ"l;j_nc;en- en veilic;

heiclsdiernJten in overleg met cle v2.ste cm:-1;:iissie van deze ifä"ner 

voor de inlichtingen- en veilir,heiclsdiensten zal v1orclen ss"men-

6esteld. 

De ondercetekenàen clelen de opvatting van de Ra2.c1, 

dat 112.ar celclend staa•0srecht ger:ieen overlet; met het parlement 

of een zijner 01\sancn ac::m de aarcl van een alcerncne maatregel 

van bestuur vreemd is. 

De eerste oDdere;etekende kan echter vcrzel:eren dat zijn ambts

voorganger met het doen van zijn toezeccinc slechts de bedoelin� 

heeft c;ehad c}e eerdergcmoemde Karnercor11.mürnie in C.e r;eleu)r1.heic1 

te stellen eventuele wensen en verlancens betreffm1de de 

inhoud vu.n het ontwerJJ-besluit naar voren te brGn2;en en L1 

e;enen dele afbreuk heeft \-.'illcm doen aan c1e positie van ë.e 

Ra2.el van St2.te G"ls 2. .. clviseu1� in la2"tste :brn·cantie. Inr:chë:'-l�elinc; 

van c3.e vaste commif�sie \'.'cts te meer- c;e1:1cï1::.:;-!; omdat de o:r1c1e:i:·1iavicc 

r.1a-cerie zien. niet goed leent voor openbare beh2-.. ncleli.116• ·

fö_er1-cGn[;evolge r1oet acm het oorc7.eel vc:n c-;.e :frD"cticvco:;:-·zi·:;;:erc;,

die deel uitmaken van de vaste comaissic en clie zich L1neT::;

tecr:nover hun fracties c;arant stellen voor he-:�c;ecn in cle

cornrins::ne won'i.t behanc:eld. en besloten, b�� jzondere r:2.,?.r6.e r.Jo;cc}e.c.

Voortr, heeft het de E::o.::'.0_ v2.J.1 St:fJ.t:e bevreenê,_ ë:.e.t :in 

De 011L).cx·c�et r:;1�cr,_de:-i r1e;-1e11 üc"-t: 

toclich·�inc naar fe reeds j�rcn besta&ilde co�u1incio va� voor-
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Wat nu de beweegredenen betreft die geleid hebben 

tot de beslissing om de totstandkoming van het onderhavige 

ontwerp-besluit niet verder te bevorderen, merken de onder

getekenden het volgende op. 

Bestudering van de materie heeft het kabinet tot conclusies 

geleid die in grote lijnen overeenstemmen met de opvattingen 

welke in 1970 door de vaste commissie zijn uitgesproken en die 

ook door de Raad. van State worden gedeeld. Met de Raad zijn 

de ondergetekenden van mening dat de voorgestelde regeling 

van de ministeriële verantwoordelijkheid-voor het verwerven 

van inlichtingen betreffende het buitenland weinig doorzichtig 

is� terwijl voorts de voorgestelde procedure om de objectiviteit 

van de informatie uit het buitenland·te garanderen omslachtig 

genoemd kan worden • 

De ondergetekenden herinneren er echter aan dat deze ingewiklrnlcl : 

constructie voornarnelj. jk het gevolg was van de wenselijkheid 

de minister--1:iresident te ontlasten van de directe verantwoorde ... 

li jt:11 cüd voor de BLüteP.landse InJ.ichtingenclienst. Zij onder•-

schr:L jve:n in beginseJ. de bezwaren die hun 8.m1rt;r.woo:cgangers koez-• 

terdcn tegen het ressorteren van de B.I.D. rechtstreeks onde:i:

m:Lnioter .. -preside.lt. De Raad va:n State is het er 1J1ijkens zijn 

advies ook mee eens, dat d.e minister-president zic}:1 zoveel 

mogelijk dien� vrij te houden voor het verrichten van zijn 

coö:cdinercnde taak ten aanzien van het algcm.c:cen r·er;eringsbelcid.. 

De eerste ondergetekende voegt hier nog aan toe f dat in de 

coö:rd.:Lnerende functie van de minister-president eigenlijk niet 

de vera.ntwoordeli jld1eid past voor een dienst met een specific;ke 

uitvoerende taak die weinig of niets met de co�rdinatie van 

het algemeen rege1�ingsbelej_d heeft te malrnn. 

De or�c"!.ergete1cei1der1 dele11. overige11.s 11iet a,lle andere be�:�v10.T'e:r1 

die door de Raad vRn State worden aanr;evoe:r-d tegen d.e 0ev11jz:i.gèle 

opzet, zoals die door het vorige kabinet was voorgesteld. 

Dat ·betreft :met name het bezwac?.:..r van de Raad, dat is gelegen 

in het feit clat de scheiding tussen de verantwoorrleli.jk}rnirl 

voor het verr-:r.:;rV8Il. van j_nlichtingen en d.e vera.ntwoord.elijkhoid. 

voor cle bepft:Ung welke :i11lichtingen we11sel:i..jk z:Ljn on;juist en 

iJ1 J-J \:c�o n1cit r: c�n(:.�)cln1r-rtic zou zi j11 t• r�e11 c.lie:r!.nt c.1ie 11:Let ITlag 

r:...11t:,l:yr..io:c·GrJ c:r1 r:.E1.:n.\ .. c:..111;-:e::1ij}.,� beoo1·de1.e:rt ·.�.:a.t 2,ij zelf ,;;.�1,11 ir1.fc:c1ua.t:i.� 

ver-,:1(.,ri't k2,:c1.1 aldus de Rao.u f niet goed funcU .. oneren. De o·,:i.ë.,· . .:.'·•n 

geto\:cmclcn c1e1Em deze opYatting vàn de naad slechts zeer 
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Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds 
wat de ondergetekenden zouden willen aanduiden met de term 
"technische evaluatie" zoals bijvoorbeeld de beoordeling van de 
betrouwbaarheid van de bron en anderzj_jds de beoordeling van de 
waarde van gegevens voor de beleidsvorming. 

De technische evaluatie dient vanzelfsprekend te 
geschieden door de verwervende instantie zelf. 
Een van de voornaamste redenen voor de reorganisatie van de 
B. I .D. 11oude sti jl 11 was echter, en de ondergetekenden onderL•

1 schrijven dat stand1Junt volledig, dat de· keuze van de noodzake-

\ lijke informatj_e en de beoordeling van de waarde van cle inge~, 
wonnen gegevens voor de beleidsvorming, dient te geschieden door 
de beleidsvormende organen. 
Die beoordeling moet naar de mening van de ona.ergetekenden niet 
bij de verv,ervende dienst zelf berusten. Wel moet er vanzelf
sprekend nauw contact zijn tussen de departementen die i:nforma••ö 
tie wensen en de ver-wervende dienst. IJe ondergetekenden zijn 

1 

van mening dat indien ë1.e I .JJ .B. zelf de gegeveris zou evalue:cen 
en de "requiremen:(;s 11 zou opstellen het gevaar zou ontstaan do;t 

) de gewenste informatie onvoldoende oordeelkundig zou \'.'Ora.en 
bGpas,lcL Voorts :mu de diem3t door deze taken een or:1v<':tn(ç k:cijge:::.!. 
di8 het veeJ.voud.:i.gG zou zijn van c1e huidige f orinatie. De c1ocl
matigheic1 zou daardoor noar de menil1g van de ondere;etel-:onden 
zeker niet zijn gediend. 

Nu echter tevem� is gebleken dat �� op het vlak van 
practisch functiox:i.eren van de Inlichtiniendienst Buitenl2.nc1 
als dienst van het i\1in1sterie van Defensie - tcgeri.ove::.· de voor
delen die door de ambtsvoorganger van de eerste onderge·tckende 
zijn genoemd ook nac1elc-,n st2.a11 1 heeft het kabinet� de voorn• 
en na.C.e:Le:::.--1 tegen elkaar afv,cgend 1 toch in principe besloten C.s 
Inlichti.11g0ndienst Dui tonland in zi ;in gc➔ :reorp;;;;,niseorde vorn1 

weer onder de diTecte verantwoordfllijkheid va11 de 1,1inist0:c
president te pl2atscn en voor het overige terug te keren tot de 

,' / 

situatie welke voor 1 januari 197 i gold. 
De ondertei..ckcnd\·'m menen ove:ci.r:sons wol, dat een nade::e he:c�•�.i.c1ü,:.z 
geboden :i.s van uv1 vertrouv·,rel:i. jk be;3luj_t van 8 augLlstv.s î 949 i 

ni�� 51 ;: :!�cc1ls dat J_;J.c:.t�-)t0:lij:;� "bi.j 1J .. \1 beslt1it \,-r?.11 1 1r��1G.r<: .1S56 i1 
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dat de desbetreffende regeling zijn vertrouwelijk karakter 

zal verliezen. Bij de herziening is voor zoveel mogelijk 

rekening gehouden met opmerkingen die door de Raad van State 

naar aanleiding van het door de ambtsvoorgangers opgestelde 

ontwerp-besluit zijn gemaakt. 

Daartoe e;emach-U.e;d. door de minist erraacl bieu.en ële 

ondereeteJ.cenden Ur✓e I,Iajesteit bovenve-nnelcl ontwerp aan� Dit 

ontwerp gaat vergezeld van een nota van toelich·cj_ne;. 

De ondergetekenden stellen u voor 1 het ontweriJ bij 

d.e naad van Stn:iöe ter overvieg:i.ng te brenf;en en coed te vinden

dat de R8.ad zijn aclvies rechtstreeks aan cle eers·c e onè.ergc

tekenc1e doet toekoJnen • 

De l.IIHIS�:CR-Fl:.m:,Il)J":;H'.I', 
i'!Ii:n.i :Tt. er van A1get1enC; Zé.ü:: en, 

JJe minister ve,n ,Justitie, 
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

Kabinet .-an de Minisccr-President 's-Gravenl,a9e, Plein 1813 nr. 4, telefoon 070-614031 

bijlagen 

• 

-• 

.Aan: de voorzitter en de leden van de 
Commissie tot herziening vE:i.n het 
KB '49 inzake in:Uchtingen- en 
veiligheiclsdiensten. 

' s•-Gravenhage, 1 5 jÜni 1 97 2 

Hierbij treft u aan een exemplaar van 

1. de ontvverp-A.M.v.B.;

2. de nota van toelichting;

.l• het concept nader rapport aan de Koningin.

Ter toelichting diene het volgende. 

Op woensdag 7 juni jl. hebben a.e minister-president en de minis"• 
ters van Binnenlandse Zaken en van Deîensie een ondc::r'ncm.d gehad 
met de- V2ste Commissie voor de I:rllicht:L:ngen°- en Veil:i.gl:.1.eids·
diensten uit de Tweede Kamer. Bij die gelegenheid is gesproken 
over het voornemen van de regering de Inlichttngend:i.onst 
Bt.ütenland weer terv.g te brengen onder de di.::.�ectc ver2.ntwcordc-� 
lijld1eid. van de mirüster-prcsid.tmt. IJe Vaste Comrriissie kon zich 
met dat voornemen vercmigc•,j'.l. 
V.)el 1· s e ·n ni' - ""'T ). bi' . ) :n-• 1 ,-o•·tlr•' r- fr-r- )r• - ,.,._,,.� 0 4 . 

17 • -
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·'-
! - e,... . 8U\,8 J8C.J..,:1.. b01.i d. -6C,J1)r0,.,.cn p JU..,.l c:,,.0 • ,,er

bespreking van de herziene Algemene I.'!aat:regeJ. van Be::,tuu:c .. 
Als gevolg hiervan heeft de minister�•presiéler1t beslj_st de 
hierboven genoemde stukken op vrijfü::g 23 juni a.s. in de minister,, 
raad aan de orde te stBllen. 
Tijdgebrek maakt het echt er onm.ogel:i. jk nog een b:i. j Ge11.lcornst van de, 
cormnissie te orgmüseren. Bovendien :ü::: de voorzitter met 
vakantie tot 26 juni a.s. 
Met enkelen uwer heb ik reeds ·telefonisch contact gehad over d 0 

inhoud der stukken. 

De tekst van de ontvmrp A, . .T:1..v.B. spreekt voor zichzelf,. 
Wij beSJJra.ken die overigens reeds op 2.2 ms,art jL De tekst is 
aan de beslissingen tijdens die bijeenkomst genomen, aangepast. 

De r..ota van toelichting vereiste c>ok herziening en 
aan:passing 9 waartoG ik een poc;irJg heo ondernomen. 
Het nader rapport is betrekkeb.jk kort gehouden. 
I-Ie·t; dient in hoofdzaak om mede te delen dat het oucle o:i:rt;·-.verp··· 
besluit niet tot stand. moet komen. Ifot stuk d.ient teVL".!nr.:; al.s 
voorclra..cht voor het nieuwe ontwerp. 

'> 
,:, 
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Bovengenoemde stukken zullen dinsdagmiddag 20 juni 
aan de ministerraad worden gezonden. Indien u wijzi6ingen van 
ingrijpeno_e aard noodzakelijk acht� zal i1: die gaarne v66r 
dinsdag a.s. vernemen. _voorstellen van redactionele aard kunnen 
eventueel ook nog wel na 23 juni worden aaneebracht. 

Tot sl ot bet1.:üg ik u gaarne mijn spijt voor deze 
overhaaste procedure. 

De secretaris, 
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bijl. schr. secr. Commissie d.d. 15.6.72 

NOTA VAN �'OELICHTING op het Koninkli .ik Besluit van ••••.••• , .• 
houdende een algemene maatregel van bestuur met betrekking tot 

de taak, de organisatie, de worlnvijze en de sa.menwerking van de 
inl:i.chtingen en veiligheidsdiensten 

Algemeen 

Tijdens de openbare behandeling a.oor de Tweede Kamer der Staten-
Generaal van het verslag van de Vaste Commissie voor de 
Inlichtingen-- en Veiligheidsdiensten op 21 april 1970 (Hand.e
lin6en Tweede Kamer, zitting 1969-1970 1 306773083 en 3090/3105) 
is uitvoerig gesproken over de beslissing van de regering tot 
wijziging van c1e positie van de inlichtingendienst die tot 
opclracht heeft het inwilmen van gegevens betreffenà.e het 
buitenland. 

Deze beslissing bracht de noodzaak met zich het vertrouwelijk 
Koninklijk Besluit van 8 augustus 1949, nr. 51 , zcnüs sedert 
gewijzigd, houdende nadere regelen met betrekking tot de orga�• 

. nisatie s d.e werkwijze s de taak en de sa!:lenwcrking van de . 
inlichting8n•- en vd.ligheidsdiensten te herzien. 

J 

_ ·-··-· ... �foj; meest in het oog si':Lngende gevolg van het b&olu:L t 
van de regering was de ove:cbrengii1g vá1i de desbetrcf:fende 
inlichtingendienst van het min:h,te:cie van Algemene Zalrnn naa:r 
het min.isterio van Defensie met ing2cng van 1 januari i STi. 
Deze reorganisatie hielcl tevens een füi.:Lclelj.jke bepe:dcing j_n van 
de taak van de dienst tot het venverven van informG,tie c 

De gewijzigde opzet is inder�ijd - zoals ook tijdens het debat 
op 21 · Eq,ril ·1970 is geble}::en -· niet zonder aarzeling aanvv.2.:rd" 
Met name bestond hezwa:3.:r tegen de ondoorz:'t.cht:i.gheià. wm èlE, 
voorgest eJ.de regeling van de mirüsterïéle Vé-)rantwoordeli jJJ1e:Ld. 
en de or:12.J.achtigheiéi van de procedure om de. objectivite:Lt ve. .. ": 
de info:cm:itie uit het buit onland te garanderen. 

Aangezien cle herzie:1.tng van het l:B vc::.n 8 augnstw::i 1949; 
nr. 51, bi;j het optrec�en van het huidige kabinet nog niet v:&s 
voltooid, hebben de ondergetekenden de voor- en nadelen v��1 
de vooTgesteld8 opz.et nog e2n:c; nau\'1l::0,urig tegi:m eJkn..:;;.r 2-,JgC:moge:;:1., 
Z:'�j z:L,jn cJ.a2:i:-lüj tot ..de conclns:Le gc�l�crnen dat het toch d8 
voorkeur vcJ:client cle InJ.:i.c:lüingenth.enst B,,.,j_t enl�J11 d in d.e 
e;e:ceorgarJiseen.1e vorm 021dcr de dil'ccte vero...ntwc;ordcli jkheid 
vc.n de müüster-•presid,::1t terug te brengen. 
1Yt t bet ekmrt crveTif;ens nj_ et dat hr;t hieI'"'JC1or gene �:mê'.e ve:r·t :rou r;e�� 
li jke r::onL;;di jlr. BE;slu:Lt n.ü,t zou :::,::hor3ven te wo1.0 •�'..cn he:r-z;ien. 
De onèl.ergctckenêt8n menen cï.e tCJezegg�._ng ge�::ta:nd te n::oeten dotm. 
dj_e ix1deJ'tijd in de Tr:eede l{8 .. 1'i1ëI' iB [Fd8.ét(j_ d�t l1et :r1ie·t_lr:·e 1:18� 

sl"J.:i.t n:i.et le.�1r;er d1J :ru br:Lceri:cg 11vc:::ctrouv;r:ü "- jl:�:i zal dragen en 
do.L tot pJ.t)likatie ervan zo.l wordt,n. over[;cg::i.::-1:n. 
In vcrtr.:c.:d met de o.::.'.rd ·vtu1 à.c te n'"geJ.e:.J. rEi:i.terie is de vo:cn: v:n-.:. 

, <:.�en Jtlgo1�er.1J; Nio.2.:tJ�e:g0J_ ·van Bestul1r gel�o�e�n.. 

Het Konirür.li jk Be:.:'.luit r:r�arbj_ j de to.2.kovc:i·clra.c:ht \':onlt 
gerc3ljsserd.is op dizelfdc Catum in wcI�ing rctredcn als �st 

' 011Ge:r·l1r� .. ,.:.(:C! �>CElJ1i.t �

2 
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Het Ontwerp._beslui t bestaat uit zeven hoofdstuJcken, waarin 
achtereenvolgens aan a.e· orde komen: 

I. Algemene bepalingen

II. De coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

III. De Binnenlandse Veiligheidsdienst

IV. De militaire inlichtingendiensten

V. De Inlichtingendienst Buitenland

VI. Verhouding van het Openbaar Ministerie en de politie tot de
inlichtingen- en veilig-J1eidsd.iensten

VJI. Slotbepalingen. 

AR'.rIKELSGEWIJS 

HOOPDSTUK I 

ALGEMEJ\TE BEPALINGEN 

Arti.kel I � .J.

In dit artikel wordt ter wille van de overzie:htel:L;jk�• 
heia. de omschrijving van een aantal begrippen gegeven. 

Artikel IL 2 

De bedoeling van het eer·st e lid vap. dit artikel is 
om bu�t�n e�.ke �wijf el t� _stell�n da;;�. de NedeJ?lendse inl:i.chtingen-'"
en veiligheidsdienst e:::1 bJ. J de uitvoering van ci.G hun toegewe::rnn 
taak zijn gebonden aan de wet. 
Voorts is vastgelegd dat zij de hun toegewezen taken uitoe:fer:.en 
in onderc;esclüktheicl aan de H:i.nist er 7 onder wie z:L j zijn gesteld" 
Hoewel het niet gebruike Lt. jk is in een algE�mene maatregel van 
bestuuy, het ontb:-c-eken van beiJaalo.e bevoegd.heden van aI:1.b-t enare:;.1 
vast te legc;en� is lüe�co:p ü1 het tv1esdG lid van het e.rt:U:ol ecm 
uitzondering geDaakt. Door deze 1Jcpa1j_n_g wordt uitd3:r0.kl::slj_ jk -v-nst··· 
gestelc� 1 dat de ar:1btcmal'en van t1e in:U.chtingcn-· cm v2il:i.r)1e:i.ds•� 
diensten geo.n opsporingsljevoegdJ-ied.en als becloelc'i in het Wetboek 
van Strafrordering bezitten. 

ArtikoJ. I 5 ---·. - --·-···--::.Jl - · .•

Tcnei:::10.e een zo doeltreffend. mogeli ;jlrn uitvoerint; 
van hun taak door (18 verschiJ.1ende d:î.1:ón;:,t,�n te verzskeren 7 is mede 
ter verrüjding van du-bbel wr:-,:i:1-::

f 
vociri;;"'sc�1reven dat de dienster:. 

elkaar· f,oveel mogPli jk meà.C'.ïerting ve:rlen0n v,·aar-bi j voorE.:.1 6c::lé�.cl1t 
is aan hot uit�isselen Yan gegaveLs. 

.3 
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Artikelen I, 4 en I, 5

Deze artikelen bevatten een aantal verplichtingen die
voor elk hoofd van een inlichtingen- en veiligheidsdienst behoren
te gelden. 

HOOFDSTUK II

De coördinator van de inlichtin�n en veiligheidsëJ.:i.ensten 

Artikel II r 1 

De minister-presid.ent heeft terzake van de inlichtingen•
en veiligheidsdiensten een dubbcüe verantv;oordelijkheid. 
Enerzijds ziet hij tJe op de coördinatie van alle èüensten 1 ander•� 
zijds is hij belast met de zorg voor het functionenm van de 
Inlichtingendienst Ba:Ltenlando 
Beide taken worden strikt gescheiden gehouden� 
Teneinde hem bij te staan in zijn co'ördi:nerend.e taak is ind.e:ctijd
de functie van coördinator ingestelêl.. 
Deze functionaris is rechtstreeks verantwoordelijk jegens ète 
ministcr•kpresident ·\'Oor de coördinatie van de WE;rkzaarriheJ.0::1 \ran d0':
inl:Lchtingcn�- en veiligheidsdiensten. 
Iüj bevordert ook de samenwerLLng van clie di�nsten. Als zoël.an:Lg
is hij voorzitter van het Comité Verenigde 1:nl:.i.cht�Lllg8ndiensten
Neder1and. 
De coördinator wo:r.dt beno-emd op gezarnenli jke voordracht V?,n :ie 
minister--p:resident en do m:i nistc:rs van Binnenland.se Zaken en v.;m
DefE.:nsie. 

HOOFD:3TUK III 

• D�Ri.nnenlandse Veilifheüisdümst

Artikel III. ·1
_,,,,.;;---- ·-·· --... 1 .-, .... =-· 

In dit s.rtit:el is dr:i taak ve,n de Dienst omr:chrevu.1, 
to w ,. onrler �1:. ,. het inw:i.nnen van gegevens omtrent sp:Lona,;e en 
sabotage en betreffende activit2iten die een gevaar vo�nen voor het
voortbcsta1::n van è.e democratj_scJ:rn recht:::!o:,:·èle en onde::· b" do üwk 
inzake de bsv<ülig5.ng" Het in·:,inï1en v2.11 gegevens vinclt -·ee1°::d; plaats 
bij het bc:::_:taa::, van er::1stige ven:c.Dt?O.ELS. 
In verband met het grote g,-::wicht v11.n d.e belangen v2,n d.e Strl8.t die
hier i::1. _l� �t gedin.;:,. z:� ,jn r :l.s het nooc1.z3,keJ.i jk de.:t de reg';.ri . .ng zo 
vro c:gt -.i. J C.).g m0:·;el:è. al: on:t rent dreigende 2,antaf:t in[:;on cfo,2.rvo.n v1orêl:t 

������i;i:1�1 t r:; f.� O);
e

��.:c;:2/r:f�:,:Li��:n
1
�;��:; e�{O 

0
X '."::��Z.�

1

-�:t ;t;�:}�·:.�
èó

.��;;:.:·.J �:'�')'.l
0
):�

=

'Jl:\--
cl i ei,t t 0 vrr)r(Ï�0 i'1 0})'.'l'"'t·,,c•L' 0r fr:•,-l c:r.., j,,,..j'Q" ,,•,•··n ,;,,. • .:.C,T• lb•·.�--'"·i'······;,,,. 

... ,L .... , ,  � . •  c_.1. ·�.:,t.:• ... .,, •1..:, .!.1t .J.c ... .1. 1.1;.., •• .1.c.,,, .1.. ,:·t;'.. .. .l. ... t.�! :..,,;:.;... •.;. .. ;\.,..!.l ... .:.,_�J.....L ... J.t). 
koü1 el1à.e get;cvcms kcm �:.ij ¼O no:.1.ic pm,seuclc ma:::;.t1�egelen ne::iCü, 
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Voorzover de verkregen gegevens van belang ziJn voor de opsporing 
en vervolging van strafbare feiten of ter voorkoming van ernstige 
verstoringen van de openbare orde, v10rden deze ter beschikking 
gesteld van de terzake bevoegde organen van politie cm justitie. 
In artikel III, 2 is aangegeven hoe deze gegevens de bevoegde 
organen bereiken. 

Het onder g. gestelde betreffende de l)eveiligingstaak van de 
Dienst is het voor de hand liggende complement van de onder a. 
aangegeven taak. Gegevens waarvan de gelieimhoudj_ng c1oor· het Felang 
van de Staat of van zijn bondgenoten wordt geboden, worden tegen 
kemüsneming door daartoe niet-gerechtigden ook beschermd door 
o.a. de artikelen 98 e.v. van het VJ et boek van Strafrecht.
De regering kan hiermede echter niet volstaan; zij dient zorg te·
dragen voor een adequaat beveiligingssysteem. De BVD heeft in
dit 01-)zicht een bevorderende taak. Deze taak dient ook te word.en
uitgeÖe:fend t.a.v. sectoren van de overheidsdienst en van het
bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor het instandhouden
van het maatschappelijk leven in buitengevmne omstandighedeno
Deze dienen preventief beveiligd te wo�rden, omdat het na::1r
behoren functioneren daarvan f vooral in bijzondere omstandig..1.eden,
niet in gevaar mag komenG

In het eerste lid is d.e verantwoorclel:i. jkhe:Ld van de 
Minister van Binnenlandse Zak('"n voor de Binnenlo.nclse Veiligheius= 
dienst vas·i;gelegd, benevens de verplichting vnn het hoofd van de 
Die11St deze Minister bij voortduring in te lichtei-1 omt:cent al 
hetgeen van belung kan zijn. De leden 2 en 3 hebben ten doel te 
bewerkst•,ül:Lgen dat de verkregen gegevens zo spoedig 1n.og:eJ.i jk 
ter beschikking worden gesteld van de autoriteiten clie da,arbij 
belang hebben. 

Artilrnl III, 3 

De politie l'.!8e:î:t van oudsher een inlichtingcntaak :i.n de 
locale sf eer. Door het bepaalde in d,� leden 1 en 2 van d.i-t: 2.:ctikel 
wo:cc.1:t e1:;n rc,.:lati8 gelegd tussen de Dinnenl2.ndse Veilighe:i.d.sdi'3nst 
die centraal gc;,;evei:.s inwint en cle poli tie alsmecJ.e de grensbews.k:Lng, 
De door d.ezen t..-� verlenen meè.ewe::i.:t:ing i.G nooö.zalceli ;ik ,.roor d.e 
goede vo:;:-vuJ.b.ne; van de tcw .. k die aan d.C?. Binr..snlandso· Veiligheids,,, 
dienst is opgsüragen. Deze rnGrl.ewe:::1:ing kan de Mirüster vs.:c 
13:\.nnenlandse Z2.ke:n v.:at de ambtenn:re11 van de ri,jkspol:i.tie en 
2:�.ni"bte�nr:i.r·en ·bel(."'..i:�t n1et a�e g:r·eJ.1sl>(!v;_,alri11g 2"e.nga2.,t '/ veJ:-;;:1�:i.,jt�e11 cloo:c ö.e 
betro]:kcn Lhrd.st81.�s te ver'.6oelum fü:o..rtoe ·behorende aul)tenaren 
D.E!.n te vlj.jr1�:r1 -voo1'\ b.et \ïH:r-r:i .. cbte�a ,raï.1 v,ler•}:za,a,ïnl1f;de11. tcjJ. l)el108ve 

/i,,,n ü.e ·D-_;.::�gurr;.;_:;\�StG:cs :i..n gemeen.ten met gur:ce:1.•.tr?!}"J0litie is dG veJ.'·� 
p1ichting O]\:�•ülc�gd om ë'd.n medcweTki:::-::g in meëic1x,wind te ve:::·lcr.8n 
clocr· l1et t�a11\\'t.Jze11. ·va11 a.r:1lrtcJ.1ar·cr1 1rr.:.11 gen1c�errteJJol:L·tj�e voo1"\ 11.c-:-t 
v·er1·:i.cl1.tc11 ·\:a.r1 üeze \VeritzaaJnheëlen� 

- 5 -
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HOOlï'DST·UK IV 

De militaire inlichtingendiensten 

De taakomschrijving van de drie militaire inlichtingendiensten 
is geheel gelijk, met dien verstande dat de taak van elke dienst 
uiteraard slechts geldt voor het eigen krijgsmachtdeel. 

De naam van de inlichtingendienst der Koninlclijke LandJnacht, 
thans nog r:Jili taire Inlichtiniendienst geheten, wordt ge\'.ri jzigcl 
in Landmacht Inlichtingendienst f en daarmede aangepast aan de 
benaming van de beide andere militaire inlichtingendiensten. 

Art ik.el ;cv 1 
_4 

Het overleg met het hoofd van de Binnenlandse Veilig
heidsdienst is p gelet op de bcveiligingstaak van de BVD nood.zake= 
lijk, omdat de hoofden van d.e mili-ca:L.ce inlichtingendiensten deze 
bevoegd.beid nodig hehben in het kader van hun beveiligingstaak" 

HOOFDS'.F(I'J.: V 

De Inlichtinpj_endienst Blü-�enJqna.

met de keuze van de naam Inlichtingenfö .. E!UfJt Bu:Ltenlané.t 
wordt beoogcl betE:,r v1eer te geven vvelke tuak deze diG::::1.st r :=ieète:ct 
de reorgan:i_sat:l,e die per 1 januari •j 97 i is ingeg8-a.r1; in :Lüte 
vervv"1t 1 te weten h.3t �LlJ:.Y:�1:.�:1?��11: ra:..ri gegt::Ye:ns be�reffe:ruie lrnt buiten
land. De dj_enst beeft d.erh2,ive geen aandeel :Ln de keuze van t'ie 

1 noodzE!keli j};:e tnfor-matie en ü1 é:.e a:n:;.,lyse en cle bestv_èierin,; ve.n de 
verkregcr: gegevens voorzover het betreft de bcoorde:ling -;;;:.:,n éi.13 
waarde e:rvan voor de belFüdsvorm:i.n,g. 
De"'e o-e<-'C1'J 'i1::sdt ,;n i1oo·r-'rknr•l- c1ro1� 11'e··'- �-i-'r--iste·--·;e �-�n BLli�·r.,-·,1 �•n ::J , .. ,

. ,J , t:: - �, .. _.:. .1. __ .c u:6c.c..i� u ;. l, il"J ...... , 1. �- v o. . .J • u .:: .· •. ,.c .... ,.t, . ...:; ,_
Z8J;:en en eventueel door P.nclere min:i.st erie,-, aan vd.e de ?/>.g,::Nens 
al naar g(ün.11i de hun toeve:ctJ::our:ds belangens, ter b•=sc:::likl:i::1g 
worden gef:,tsld • 

Het hoofd. v2n de Inlichtinge:'.ld.j_s-n;=::·t Thüte:üsnd j_s ver--· 
plic2l't élc :;:nillist eT•"•})res:Utent bij voortéh..n-j_i:,_g op 6.:; hc.;o,?;t,:; t 2 
stel:Lex1 ·\r�;.il c1e �GGC\ïG!lS die cloOj:" de dier:!.st zi j:n ·v-0:r-zr:2.r:tuld il JJit :i.s 
noo c·t:zaJ.-:el i jt: o:�1 to vc 1"�� e1cc::?r·e11 clat de 111=1-nist e =� ·�-.:,x:i:1�e sj. cl.exrt CLe zei,,�:
·voor (ie gc2&2 ëL001"lstr·o1nir1{_; ··va�1 d.e ·ver·l(1�egeJ.1 cc[�e\re:r-1.s J.)é;..a1-- lJ2l1'-J.L·s:r.1 
ka.n ver-,.rn11cl1, 

Dr-=.isc: 1JD�;�v:tJ_iil(; r.:.c.ct \'t.'OI'de:1 r,ezie11 a1s een. J.efj�tij'_:i�:t··�:Le 
te11 T)eh.Oe\l·r; \raa }.1et 1100/'d. -vc�}1 de I111:;_cl1t:Lr.! .. E"�ClJ.clie11r;t J)u:1:iJ f;Ji'�a:c:rl ::·.�:!. 
\1"00:�"' f.r.;r.=.1 1�oo(i;��JJ�·2J_:L�jJ:0 g8{:e\1cr1s in te r.':L:rrt:.ci1 1..-�-�j a:.1.dcx'e o·v2:-:·:Letclf:! .. ·•
c1··t';�u1.01·J.:- 0·Lli -' ,:_'�.;::;ter1 er1 �:.r��bt0ru.:.=--.r·t:n1 (,
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HOOFDS'.11UK VI 

Verhoüding van het Openbaar Milüsterie en de 
Politie ·tot de Inlichtingen- en Vej.ligheids-· 

dicmsten 

Artikel VI, 1

De in het artikel genoemde amlJtenaren krijgen bij de 
uitoefening van hun ambt in veel gevallen kennis van feiten en 
gegevens die voor een inlichtingen- of vej.J_igheidsdienst van belang 
kun11en zijn in verband rnet een goede uitoefening van de aan die 
dienst opgedragen taal;:. Het artilcel verplicht die ambtenaren 
dergelijke gegevens aan de betrokken dienst mede te delen. 

Artikel VI, 2 

Bij de vervulling van hun taak kv"nnen de leden van het 
Openbaar I/.iinisterie en de procureurs-generaal raken aan belangen 
die door één van de inlichtingen~ en veiligheidsd"iensten wordG.n 
behartigd. Het is cla..11 noodzakelijk dat overleg tussen de betrokkener: 
wordt gepleegd. Derhalve schrijft het artikel voor dat dit 
overlc�g moet \'!Orden gepleegd, en wel op verzoek van degenen de:c 
betrokkenen, aan wie blijkt dat het overleg nodig is. 

ArtilrnJ. VI 
2 

• .3.

In dit artil::el vvordt aangegeven wie bei.100:ct te bepalen 
op wcllrn v,,j_ jze cle VGrstreld:ing van r;ogevens 7 clie krachtens 
artikel VI f ··1 moeten wo1°den med.egedeold 1 dient ple,�'its te vind.en. 

HOOlï'DS'l'UK VII 

SJ..otbopalingen 

Dit besluit treedt op •••••••• in werking. 
l',1et ingang van deze1fcle datwn is cle Inlichti:ngendienst B:ütenlanêl. 
gesteld onde1� de directe veraDt\100:rdclijklwid. van de minj_steJ>� 
presid.cmt � minister van Algemene Z2Jrnn • 

De T-.JIIflS'I'EH,�]?EESIDEJ\T'_ 
1 

I,hrü;:-;ter van Algene:ne Zaken, 
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Bove1Jgenoemde stukken zuJ.len dim;a_agmiddag 20 juni 
aan de ministerraad worden gezonden. Indien u wijzigingen van 
ingrijpende aard noodzakelijk acht 1 zal ik die gaarne vó6r 
dinsdag a.s. vernemen. Voorstellen van redactionele aard kunnen 
eventueel ook nog wel na 23 juni worden aangebracht. 

Tot slot betuig ik u gaarne mijn spijt voor deze 
overhaaste procedure. 

De secretaris, 



v:rms1HOU\'I:CLIJK 

bijlage notitie HK 16-6-72 

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

Kabinet van de Minister-President 's-Gravenhcge, Plein 1813 nr. 4, telefoon 070-61 40 31 

bijlagen 

• 

-• 

Aan� de voorzj_tte:r en de leden van de 
Commissie tot herziening van het 
E::B '49 inza:ir.e inlichtingen:- en 
veiligheidsdiensten. 

's·-Gravenhage, 1 5 juni 1972 

Hierbij treft u aan een exemplaar van 

1 • de ontwerp-A .M. v .B.; 

2. de nota v2,n toelichting;

J.• het coi1cept nacler rapport aan de Kon:i.ngin.

Ter toelichting diene het volgende. 

Op wocm.scJ.ag 7 juni jl. hebben de nünister-pre::.üdent en de min:Ls··· 
ters van Binnenlandse Zaken en van Defensie een onderhoüd gehad 
met de- V2,hte Commissi.e vooi�. de Inlicht:i.r1g911,- eri Veiligheid::.: .. -• 
dienst e.m uit de �:wee de Kamer. Bij die gelegenheül is ges1J:colrn21 
over het voor-rwmen van de regering de lr,l:Lchtinr;enci.ümst 
Buitenland weer terug te -Drongen onder è.te di.:;..necte veraJTtï.'GOl'd.c•� 
lijkheicl vari de min:i.ste:r-•presiëJ.ent, De V2.ste Cor.'.Jnissi.e kon �3:ich. 
net ds,t voornemen verenigen. 
Wel is een nieuwe bij (ien.ko.mst af gcsp1noken op 4 juli :cL s. ter 
bespreking van de herziene P..lgemene T:!aatregel van Bestuur. 
Als gevolg hiervan heeft de m:i.nister-·rirei3ièLent besJ.:l.st de 
hierboven g2noemde stukken op vrijdag 23 juni a.so :ln de nünister•· 
raad aan de orde te stelleno 
Tijdgebrek maakt het echter omnogelijk nog een 1üjeenko::-!1st van 
comm:i.ssie te organiseren. Bovendien is de voorzitter met 
vakantie tot 26 juni a.s. 
Met enkelen uwer heb ik reeds ·telefoni::-,ch conte,ct gehad ovGr àP 
inhoud deT stukken. 

De tekst van de ontwerp A .I':'L v .JL spref>.kt voor zichzelf,. 
Wij bespTaken die overigens reeds op 22 rn,:1art jL. De tekst is 
aan de besl.issingen tijdens die bijeenkomst ge110E1en, aangep3.st. 

De nota van toelichting veretste ook herziening en 
aan:p�1.ssin[� ? waartoe ik een poc;:i.11g heè) ondernomen. 
Het nader rapport is betrekkelijk kort gehouden. 
Het dient j_n hoofd:1.a:-ik om mede te delen clat het oude o:r1twerp�
besllüt niet tot stand moP.t komen. füd; stuk d.ient tevr.ms al.s 
voordracht voor het nieuwe ontwerp. 

') 
L. 
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13-6-1972

bijl. schr. secr.Commissie d.d. 15.6.72 

BESLUIT van 
houdende een Algemene.Maatree;el van Bestuur met 
betrek1dng tot de taak, de organisatie, de werk
wijze, en de samenwerking van de inlichtingen- en 
veiligheic1s dienst en. 

Wij JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 
PRINSES VAN OHAHJE-NASi3AU, ENZ., ENZ., ENZ. 

01) de voordracht van onze minister-1)resident, minister van
Algemene Zaken, nr.

De Raad van State gehoord 

Overwegende dat het nooclzakelijk is regels te stellen, met 
betrekking tot ae taak, de organisatie, a.e werkV'.djze en de 
samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; 

IIBBBEN GOEDGEV.ONDEN EN VERSTAAN: 

Artikel I, 1 

JIOOFDSTUK I 

Algemene_beEalingen 

Dit besluit verstaat onder: 
1. inlichtingen- en veilit;heidsdiensten:

a. cle Bijme11landse Veiligheidsdienst (Hoofdstuk III)
b. de militaire inlichtingendienst (Hoofdstuk IV) 
c. de Inlichtingendienst Buitenland (Hoofdstuk V)

2. De coördinator:

de coördinator van de inlichtingen- en veilie;heièlsc1.iensten ) 

wiens taak en bevoe;3;clheden zijn omschreven in Hoofdstuk II.

Artikel I. 2 

1. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verrichten a.e hun
toegewezcm taken in gebondenheid aan de wet en in ond.ere;eschü:t
heid aan de ·betrokken 1'.Iinister.

2. De ambtenaren va,n de inlichtine;en-· en veiligheidsdiensten
bezitten geen opsporingsbevoegc111eden als bedoeld in het
\'let boek van Strafvordering.

Artikel I
r 

3 

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verlenen eJ.kas.r 
in het bijzonder ook cfoor het uitwisse1en van gegevens - zoveel 
rnoge1i jk rnedewerld.nt:;. 

- 2



• 

• 

- 2

Artikel I, 4 

De hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
dragen zorg voor: 

a. d,e geheimhouding van de verkregen gegevens en van de bro1men
waaruit zij afkomstig zijn;

b. het naar behoren waarborgen van de veiligheid van de personen
van wier diensten bij het inwiru1en van die gegevens gebruik
wordt gemaakt.

Artikel I, 5 

De hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
drag�n zorg voor het onderhouden van verbindingen met daarvoor 
in aanmerking komende inlichtingen� en veiligheidsdiensten van 
andere mogendheden • 

HOOFDSTUK II 

'De_coördinator_van_a.e_inlichtine;en-_en_veiliGheidsdiensten 

Artikel II, 1 

1. Er is een coördinator, · die tot taak heeft de werlrnaamheden
van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te coördineren.

2. Hij wordt door ons op gemeenschappelijke voordracht van onze
minister-president, minister van Algemene Zaken en onze
ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie benoemd en ,
ontslagen.

Artikel II ,_i 

De coördinator is werkzaam onder verantwoordelijkheid 
van onze minister-president, minister van Algemene Zaken. Hij 
stelt deze bij voortduring op de hoogte van al hetgeen v2.11 belang 
kan zijn. 

Artikel II, 3 

De coördinator is bevoegd inzake aangelegenheden cle 
coörclinatie der inlichtingen- èn veiligheiclsc1ienst en betreffende, 
na overleg met de betrokken ministers, voorstellen te doen aan 
onze minister-president, minister van Algemene Zaken. 

Artikel II. 4 

Indien de coördinator van oordeel is, dat in het 
Jcaa.er van het algemeen l)eleid wij::ügin� van taak en werkwijze 
van e·en der inlichtingen- en veiligheidsdiensten gewenst is, 
wendt hij zich met een daartoe strekkend voorstel tot de minister 
onder wiens verantwoordelijkheid de betrokken dienst werkzaar.1 ü,. 

3 ·-
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Artikel II, 5 

De hoofden van de inlichtingen- en veiligheià.sd.iensten 
verlenen de coördinator medewerking voor de uitoefening van 
zijn tm>Jc. Zij zijn gehouden hem daartoe alle door her:i gewenste 
gegevens te verschaffen. 

Artikel II, 6 

De coördinator is bevoegd andere overheidsorgcmen, 
-diensten en ambtenaren uit te nodigen tot het verstrekken van
gegevens die door hem voor de uitoefening van zijn taak nodig
worden geacht.

Artikel II,_]_ 

De coördinator draagt zorg, voor: 

a. de geheimhouding van de door hem verkregen gegevens en van cl.e
brom1en waaruit zij afkomstig zijn; 

,b. het naar behoren waarborgen van de veiligheid van de personen 
.van wier diensten bij het inwinnen van die gegevens gebruik 

wordt gemaakt. 

HOOFSTIB{ III 

De_Binnenlandse_Veili�heidsdienst 

Artikel III 
1 

1 

Er is een BinnenlanëJ.se Veiligheidsdienst die tot taak heeft: 

a. het inwinnen van gegevens omtrent organisaties, groeperingen en
personen ten aanzien v,1aarvan, gezien hun doelstellingcm of 
:feitelijke werkzam1,½eden� ernsti�e 1;ermoede11� bestaan cJ�,t ,zij
een gevaar vormen voor het voort oes·caan van o.e c1.ernocra.tiscn.e 
rechtsorde in cle Sts,at of dat van hen schade te duchten is voor
de veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat;

b. het bevorderen van maatreeelen ter beveiliging van gegevens
. \vaarvan de geheimhouding door het belang van de Staat geboden

is en van die sectoren van dé overheidsdienst en van het bedrijfs 
leven c3.ie van vitaal belang zijn voo:r het insts.ndhouclen van het 
maatschappelijk leven in buj_tengev1one omstandigheden. 

Artikel l,II 1 _1. 

1. De Birmenlandr3e Veiligheidsdienst is v-,erJ.rnaam onder verant
vwordelijkheicJ. v2.n onze minister van Binnenlrmdse Zaken.
Het hoofd- van cleze dienst stelt hem bij voortduring op cle
hooete ven _al heteeen van belang kan zijn.

2. Onze minister van Binn.enlanc1se Za,ken draacJ; zorg da:c van hetc;ee::�.
hem in5evol5e het· bepaalde in het eerste lid bereikt de �escve11�
die nae.r de aa:rcl van de hun toevertrouwde zorg voor anc1ere
ministers van belane kunnen zijn zo spoediG mogelijk ter ken:.l'lis
van die ministers worden gebracht.

- 4 ·-
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3. Onze minü:ter van Birmenlandse Zaken kan in overeenstemming
met onze hierbij betrokken rninüit er bepalen dat gegevens
door het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst recht
streeks ter kennis van overheidsorganen en -diensten vi'Orden
gebracht.

Artikel III, 3 

1. Onze betrokken ministers kunnen op verzoek van de minister van
Binnenlandse Zaken ambtenaren van rijkspolitie en ambtenaren,
belast met cle grensbewaking, aanwijzen voor het in nauw en
voortdurend overleg met het hoofd van de Bim1enlandse Veilig
heidsdienst verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze
dienst.

2. De burgemeesters in gemeenten met gemeentepolitie verlenen
medewerking aan de uitvoering van dit besluit voorzover het
de taak van de Binnenlanclrrn Veiligheidsdienst aangaat. Zij
wijzen c1aartoe in overeen::,temming met Onze minister van
Bi11nenlandse Zaken ambtenaren van gemeentepolitie aan voor het
in naun en voortdurend overleg met het hoofd van de Bilmen•-

--- lanc1se Veiligheidsdienst verrichten van werkzaamheden ten
behoeve van deze dienst •.

3. Het hoofd van de Bim1enlandse Veiligheidsdiens-!; is bevoe2:d
zich voor het verkrijgen van gegevens te wenden tot andere
overheidsorganen, -diensten en aubtenaren, die 5eacht kunnen
wora_en deze gegevens te kunnen verstrekken.

Artike1 III.;___,1 

Onze minister van Binnenlandse Zaken k2,n nadere voo:r-· 
schriften geven omtrent cle organisatie, de werkvrijze en het l1eheer 
van de Bim1enlandse Veiligheidsdienst. 

HOOFDSTUK IV 

De militaire inlichtin�endiensten 
- --------------------w----------

Artikel IV. 1 
-----·---'--

Er zijn drie militaire inlichtingendiensten t.w.: 

a. de inlichtingendienst van c1e Koninklijke I.Iarine 1 genaam.cl
marine Inlichtingendienst;

b. de inlichtingenët:i.enst van de Koninklijke Landmacht, genaamd
Lanclilmcht Inlichtingendienst;

c. c1e inlichtine;endien��t van de Koninklijke Luch·cnacht, e;enaand
Luchü11u.cht Inliclrciné;enc1:Lt'!YlSt,

waarvan de taken zijn omschreven in art. TV.2.

5 
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Artikel IV. 2 
., 

De militaire inlichtingendiensten hebben, ieder 
het hun krijgsmachtdeel betreft, tot taak: 

a. het inwilmen van gegevens omtrent het potentieel en de
strijdkracht en van andere mogendheden, v1elke nodig zi Jn
voor een juiste opbouw en een doeltreffe:nd gebruik van de
krijgsmacht;

b. het imvinr1en van gegevens welke nodig zijn voor het treffen
van maatregelen:

1. ter voorkoming van activiteiten die ten doel hebben de
yeiligheid of paraatheid van de krijgsmacht te schaden;

2. ter beveiliging van gegevens bilmen de krijgsmacht
waarvan de geheimhoudinE,; geboden is;

3. ter bevordering van een juist verloop van mobilieatie en
concentratie der strijdkrachten •

Artikel IV, 3 

1. De militaire inlicht:i.ngendiensten zijn werkzaam onder verant
woordelijkheid van onze minister van Defensie.
De hoofden van deze d:i . .::msten stellen hem bij voortduring op
de hoogte van al hetg�en van belang kan zijn.

2. Onze minister van Defensie draagt zorg dat van hetgeen hem
ingevolge het b�paalde in het eerste lid bereikt, de gegevens,
die naar de aarcl van de hun toevertrouwde zorg voor andere
ministers va.n belang kunnen zijn, zo spoedig mogelijk ter
kemüs van die ministers worden gebracht.

3. Onze minister van Defensie kan in overeenstemming met onze
hierbij betrokken minister bepalen, dat gegevens door de
hoofden van de militaire inlichtingendiensten rechtstreeks

- ter ke1mis va!l overheidsorganen en -diensten worden gebracht •

· Artikel IV, 4

De hoofden van de militaire inlichtingendiensten ziJrr 
bevoegd zich voor het verkrijgen van gegevens te wenfüm tot de 
burgerlijke overheidsorganen, -diensten en ambtenaren, die c;eacht 
kunnen worden deze gegevens te 1cun,,vien verstrekken. De hoofden van 
ae militaire inlichtingendiensten hanclelen hierbij :i.n nauw en 
voortëiurencl overleg met het hoofd. van de Bimi.enlandse Veiligheids•
dienst. 

Art ik el _IV i.. 5 

Onze minister van Defensie kan nadere voorschriften 
geven omtrent de orgmüsatie, de werkwijze en het behee:c vé\n 
de militaire j�nlichtine;endiensten. 

l) -
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H00li1DSTUK V 

De_Inlichtinc;endienst_Buitenland 

Artikel V, 1 

-Er is een Inlichtingendienst Buitenland, die tot taak
heeft het inwinnen van gegevens betreffende het bui tenlcmd, welke 
voor de regering van belang kunnen zijn. 

Artikel V, 2 

1. De Inlichtingendienst Buitenland is werkzaam onder verant
woordelijkheid van onze minister-president, rrünister van
Algemene Zaken.
Het hoofd van deze dienst stelt hem.bij voortduring op de
hoogte van al hetgeen van belang kan zijn •

2. Onze minister-president, minister van Algemene Zaken 1 draagt
zorg dat van hetgeen hem ing9volge het bepaalde in het eerste
lid bereikt, de gege-rens, die naar ae ·aard van de hun toever
trouwde zorg voor andere ministers van belang kunnen zijn,
zo spoedig mogelijk ter kennis van die ministers worclen gebr-acr,t,

3. Onze minister-president 1 mini::: :ter van Algemene Zaken, 1rn.n in
overeenste@ning met onze hierbij betrokken minister bepalen,
dat gegevens door het hoofd van de Inlichtingendienst Buiten
land rechtstreel:s ter kennis van overheidsorganen en -diensten
worden gebracht.

Artikel Y.L_l 

Het hoofd van cle Inlichtine;endienst Buitenland is 
bevoega. zich voor het verkrijf,en v2.n gegevens te wenden tot andere 
overheidsorcanen� -diensten en ambtern::1.ren, die geacht kunnen 
word.en d.eze gegevens te kunnen verstrekken. 

Artikel V, 4 

Onze minister-president, minister van Al.c;emene Zaken 7

kan nadere voorschriften geven omtrent de organisatie, a.e werk
wijze en het beheer van de Inlïchtingendienst Bui-tenla.nd. 

- 7 -
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HOOFDSTlJTiC VI 

Verhouding_ van_het _ 0.12enbaar _T.Iinist erie 
en_de_Eolitie_tot_de_inlichtingen-_en_ 

veilic;}.1eidsdienst en 

Artikel VI, 1 

De procureurs-generaal bij de gerechtshoven als 
fungerende directeuren van politie en ö.e ambtenaren van Hijks
en Gemeentepolitie� benevens die van he·c Wapen der KoniriJcli jke 
Marechaussee, doen onverwijld mededeling aan de betrokken 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten van alle te hunner kemüs 
komende gegevens, welke voor die diennten, in verband met de 
daaraan opgedragen taak, van belang lrnimen zijn • 

Artikel VI, 2 

Indien aamnJzine; bestaat, dat bij de vervulling van de 
taRk van het openbaar ministerie belancen zijn betrokken, welke 
door een inlichtingen- of veiligheidsdienst worden behartic;d, 
plegen het openbaar ministerie, en wel de betrokken proe:ureur
e;eneraal, en het hoofd. van de betrokken dienst onverwi jlö. overler3;. 
Zulk overle5 wordt gepleegd op verzoek van hetzij de procu:ceur-
generaal hetzij het hoofd van de betrokken dienst. 

Artikel Vj_;_J 

De wijze van het doen van mededelineen als bedoeld in 
artikel VI, 1, geschiedt, voorzover het de Rijkspolitie betreft, 
volge:ns aanwijzingen door onze minister van J·ustitie te [;eve::n, 

voor zover het de ambtenaren van c1e G-emee:ntepol:i:l;ie betreft volgen�s 
door de chef van het betrokken korps te geven voorschriften en 
voor zover het c1e am·btenaren van het \'ia:,_)en der Koninklijke 
Liarechaussee betreft vols;ens e .oor de commandant van dat Y.'a1Jen te 
geven aanwijzingen. 

- 8 -



• 

- 8 -

HOOFDSTUK VII 

Slotbeu2.linren 
------+----W--

Artikel VII, 1 

Ons besluit van 8 aug;ustus 1949, nr. 51, zoals 
gewijzigd, laatstelijk bij ons besluit van 1 maart 1956, nr. 9, 
wordt ingetrokken. 

Artikel VII, 2 

Dit besluit treedt i'n werking op 

Lasten en bevelen a.at dit besluit met de daarbij beho
rende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
daarvan afschrift zal worden gezond.en aan de Raad van State en 
aan de Algemene Rèkenlrnmer. 

De T,IIlHS'.mH-PRESIDEHT' 
minister van Alce�ene Zaken, 

De rnilüster van Justitie, 

.e minister van Bim1enland.se Zaken, 

De minister van Financiën, 

De minister van Defensie 1 
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VERTROUWELIJK 

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

Kabinet van de Minister-President 's-Gravenha9e, Plein 1813 nr. 4, telefoon 070-614031 

Nr.: 

Onderwerp: 

• 

• 

Aan: Vice Admiraal b.d. H. Bos, 
Kolonel B.B. de Boer, 
De heer G.J. Hagen, 
Mr.drs. A.F. Holm, 
Mr. J.Ch. Reinking, 
Mr. M. Scheltema, 
Dr. J.T. van Stegeren, 
Mr. W.J. baron de Vos 
van Steenwijk 

's-Gravenhage, 5 april·.· 1972 

Kort verslag van de bijeenkomst, gehouden op woensdag 
22 maart jl. ter bespreking van een nieuw concept algemene 
maatregel van bestuur inzake de Inlichtingen- en Veiligheids
diensten 

De voorzitter wijst er ter inleiding op dat deze 
bijeenkomst noodzakelijk was - zoals ook in de brief van 
de secretaris d.d. 15 maart jl. is gesteld - omdat de 
minister-president en de ministers van Binnenlandse· Zaken 
en van Defenste zijn uitgenodigd om binnenkort met de vaste 
commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 
de Tweede Kamer overleg te plegen over de stand van zaken 
met betrekking tot de nieuwe algemene maatregel van bestuur. 
Bij de meest betrokken bewindslieden bestaat bovendien de 
geneigdheid om de I.D.B. weer naar Algemene Zaken terug te 
brengen. De definitieve beslissing daarover kan pas na het 
overleg met de Kamercommissie worden genomen, doch spreker 
verwacht van die zijde geen bezwaren. In verband hiermede is 
het vaste college uit de ministerraad komen te vervallen. 
De creatie daarvan moest immers worden gezien als compensatie. 
voor het feit dat de I.D.B. naar Defensie zou gaan en voorts 
om een algemeen toezicht op de I.D.B. te kunnen uitoefenen. 
Voor wat betreft de nieuwe tekst wijst spreker erop dat het 
grote verschil met het KB van 1949 ligt in de openbaarheid 
van de nieuwe regeling. Dit vereist een bijzondere zorgvul
digheid bij het opstellen van de bepalingen. 

De heer De Vos van Steenwijk behoudt zich zijn 
definitieve mening over de wijzigingsvoorstellen voor omdat 
hij niet weet hoe minister Schmelzer als oud lid van de vaste 
commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten uit 
de Tw,eede Kamer over een en ander denkt •. 
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De heer Scheltema merkt naar aanleiding van het 
voorstel om de commissie uit de ministerraad te laten ver
vallen op, dat inderdaad de commissie is ontstaan om de 
mogelijkheid te scheppen dat de minister-president controle 
op de I.D.B. zou kunnen uitoefenen. Daarom is de commissie 
indertijd ook in het hoofdstuk betreffende de I.D.B. opgenomen. 
Later is echter de commissie naar hoofdstuk II overgebracht 
omdat er een uitgebreidere taak aan werd toegekend, onder meer 
in verband met de rechtsbescherming. Toen is ook de minister 
van Justitie als lid toegevoegd. Het teruggaan van de I.D.B. 
naar Algemene Zaken betekent dus niet dat de commissie nood
zakelijkerwijs ophoudt te bestaan. Bij de minister van Justitie 
bestaat een zekere geneigdheid wel tot instelling van een 
dergelijke commissie uit de ministerraad te besluiten. De 

. reden daarvoor zou zijn dat het voor de Kamer waarschijnlijk! 
aanvaardbaarder zou zijn indien op hoog niveau beleidsbepaling 
plaatsvond in die zin dat de minister van Justitie een taak 
zou krijgen de rechtsbescherming in te brengen bij de afweging 
van de belangen, net zoals dat geschiedt in het kader van de 
privacy-wetgeving en het afluisteren van telefoongesprekken • 

De voorzitter meent dat dit zou betekenen dat de 
minister van Justitie een zekere controle zou uitoefenen op 
de minister-president en de ministers van Binnenlandse Zaken 
en van Defensie als verantwoordelijke bewindslieden voor 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De ambtsvoorganger van 
de minister van Justitie was ook geen voorstander van een 
dergelijke commissie. Nog afgezien van de vraag of het 
systeem van een commissie, de collectieve verantwoordelijkheid 
van een aantal ministers voor alle diensten,te verkiezen is 
boven de persoonlijke verantwoordelijkheid van elk van die 
ministers voor hun eigen dienst, is ook nog niet duidelijk 
wat onder algemeen beleid moet worden begrepen. 

De heer Kist wijst erop dat ook al zou de belangen
afweging plaatsvinden zoals door de heer Scheltema naar voren 
is gebracht, dit niet behoeft te betekenen dat er een vast 
college uit de ministerraad voor wordt ingesteld. Een dergelijke 
belangenafweging kan ook ad hoc door een aantal ministers 
worden gerealiseerd. Voorts is het feit dat de minister
president nu zelf de verantwoordelijkheid krijgt voor een van 
de diensten een bezwaar voor het handhaven van de commissie, 
waarvan hij toch als voorzitter zal optreden. 

De voorzitter concludBert dat voorlopig zal worden 
uitgegaan van het weglaten van de commissie, maar dat de 
opvatting van de minister van Justitie aan de minister-president 
zal worden doorgegeven. Vervolgens wordt het concept-KB artikels
gewijs behandeld. 

tlQQfi��-f�-�1g���§...È�E�1�g�g.z...fil:!it�1-1.����E�!�-1i� 
De heer Hagen herhaalt zijn bij vorige gelegenheden 

geuite bezwaren tegen de vermelding van het verdrag van Rome. 
Voorts heeft hij vernomen dat ook de heer Van Mierlo als lid 
van de vaste commissie uit de Tweede Kamer bezwaren tegen de 
huidige redaktie heeft. Spreker heeft hierover overleg gepleegd 
met het hoofd van de B.V.D. die hem heeft voorgesteld de huidige 
tekst over te brengen naar de memorie van toelichting. Na enige 
discussie besluit.de vergadering tot de volgende redaktie: 
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, "De Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten verrichten de hun 
toegewezen taak in gebondenheid aan de wet en in onder
geschiktheid aan de betrokken minister". 

In de memorie van toelichting zal worden vermeld dat deze 
bepaling ook betrekking heeft op de wet in materiële zin, en 
dat uiteraard ook het verdrag van Rome mo·et worden nageleefd� 

!E:lit�le�f.!d_!L1!..!�2
Teneinde tegemoet te komen aan de verlangens van 

het hoofd I.D.B. om ook voor zijn dienst de mogelijkheid te 
hebben zich te wenden tot andere overheidsorganen,-diensten 
en-ambtenaren voor het verstrekken van gegevens, welke bepaling 
in vorige concepten niet voorkwam, wordt voorgesteld een 
dergelijke bepaling thans onder hoofdstuk I op te nemen voor

, 
alle diensten (artikel I.4). Voorts leek er geen bezwaar tegen 
te bestaan de artikelen I.5 en I .6 die in vorige concepten in 
de hoofdstukken voor de andere diensten voorkwamen als algemeen 
geldende bepalingen naar hoofdstuk I over te brengen. De 
commissie wijdt met name aan artikel I.4 een uitgebreide be
spreking. Daarbij komt naar voren dat de inhoud van de bepaling 
voor B.V.D. en militaire inlichtingendiensten bedoeld is in 
het kader van de zgn. b-taak,waarmee de I.D.B. zich echter 
niet bezighoudt. 

De heer Scheltema wijst erop dat deze materie wat 
gevoeliger is komen te liggen dan vroeger. Er is nu een 
staatscommissie ingesteld die zich gaat bezighouden met de 
problemen rond de centrale personenadministraties. Er is in 
het onderhavige artikel weliswaar geen antwoordplicht opge
nomen, doch spreker acht het niet uitgesloten dat het bij 
openbaarmaking toch weerstand zal oproepen. Ho·ewel hij de 
noodzaak ervan wel inziet acht hij het verstandiger de bepaling· 
niet aan het begin van het KB op te nemen. Na enige verdere 
discussie besluit de commissie de onder I.4 opgenomen bepaling 
wederom over te brengen naar de verschillende hoofdstukken. 
De artikelen I.3,1.5 en 1.6 worden in hoofdstuk l gehandhaafd 
met dien verstande dat wordt afgesproken dat in het gehele 
besluit zal worden gesproken van gegevens in plaats van 
gegevens en inlichtingen. Voorts zullen de artikelen 1.5 en 
1.6 vernummerd worden tot resp. 1.4 en 1.5. 

B�2f���-!!i-�E!!ttl-!!�2 
Naar aanleiding van een schriftelijke opmerking van 

de heer Scholte Ubing wie onder het woord "anderen" moet worden 
verstaan, besluit de commissie na enige discussie de redaktie 
als volgt te doen luiden: 

"De coördinator is bevoegd andere overheidsorganen,-diensten 
en-ambtenáren uit te nodigen tot het verstrekken van gegevens 
die door hem voor de uitoefening van zijn taak nodig worden 
geacht". 

Hoofdstuk III 
-----------

In verband met de beslissing tot uitbreiding van 
hoofdstuk I vervallen de artikelen III.4 en lII.5. 
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B2..2f�1�-!Y 
In verband met de beslissing ten aanzien van 

artikel I.4 wordt artikel IV.4 gewijzigd overeenkomstig 
de redaktie uit eerdere concepten (artikel IV.6 oud). 
De artikelen· IV.5 en IV.6 vervallen, artikel IV.7 wordt 
dientengevolge artikel IV.5. 

B222�1�t_Y.z._�r!lli�1-Y�l 
Het woord "uitsluitend" in de redaktie komt te 

vervallen. Dit woord was oorspronkelijk opgenomen om tot 
uitdrukking te brengen dat de dienst onder Defensie ressor
terend zich uitsluitend bezig hield met het verwerven van 
gegevens en niet met de verwerking. 

De heer Hagen zou in de redaktie tot uitdrukking 
willen brengen dat de I.D.B. bij uitsluiting bevoegd is tot 
het inwinnen van gegevens betreffende het buitenland. De 
commissie is van mening dat het niet verstandig zou zijn 
tot uitdrukking te brengen in het besluit, dat immers openbaar 
wordt,dat er een dienst in het buitenland opereert. 

1 

De voorzitter is van mening dat de betrokken 
ministers onderling moeten regelen dat er geen andere diensten 

.in het buitenland zullen optreden. 

gllt!:.1_y�g 
De :redaktie van dit artikel zal in overeenstemming 

worden gebracht met de tekst van de overeenkomstige artikelen 
uit hoofdstuk III en IV. 
Gelet op hetgeen naar aanleiding van het'oorspronkelijk voor
gestelde artikel I.4 is voorgesteld, zal ook in hoofdstuk V 
een bepaling worde� opgenomen waardoor.het hoofd van de dienst 
de bevoegdheid krijgt de gege.vens in te winnen bij andere 
ambtenaren etc •• 

De heer Hagen heeft behoefte aan een bepaling over
eenkomstig artikel III.3, eerste en tweede lid, waardoor de mede-' 
werking kan worden gevraagd van ambtenaren van de politie en 
de douane. 

De heer Scheltema meent dat nu de dienst naar Algemene 
Zaken teruggaat er minder reden is voor een dergelijke bepaling. 
Spreker acht het bijzonder moeilijk om een verplichting te, 
scheppen voor gemeente-ambtenaren medewerking te verlenen aan 
het werk van de I.D.B •• Ten behoeve van de B.V.D. ligt dat 
gemakkelijker omdat die dienst voornamelijk een binnenlandse 
taak heeft. 

De voorzitter concludeert dat het er om gaat een 
entree te scheppen voor de I.D.B •• Als zodaniG kan zijns inziens 
worden volstaan met een bepaling overeenkomstig het vooree
stelde artikel I.4, die als artikel v.3 zal worden opgenomen 
Artikel v.3 wordt daardoor V.4 en de artikelen V.4 en v.5 
vervallen. 

· · -
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Hoofdstuk VI ---------
Naar aanleiding van een vraag van de heer Holm of 

de douane in deze bepalingen niet ook genoemd moet w'örcïën 
wordt besloten dat i:Brzake ambtelijk overleg zal plaatsvinden 
tussen de departementen van Binnenlandse Zaken, Justitie en 
van Financiën. 

Hoofdstuk VII 
-------------

Om redenen van zuiver wetgevingstechnische aard 
wordt op verzoek van de heer Van Stegeren het thans bepaalde 
gesplitst in twee artikelen. De commissie is voorts van mening 
dat er, nu de commissie wordt opgeheven, geen aanleiding meer 
is de minister van Buitenlandse Zaken mede met de uitvoering 
te belasten, of het besluit te laten contrasigneren. Eventueel 
kan de minister van Financiën daarvoor in de plaats worden 
opgenomen. 
Ten slotte wordt afgesproken dat de leden het concept-besluit 
aan hun ministers zullen voorleggen en eventuele bezwaren van 
die bewindslieden aan de secretaris zullen melden. 
Het tijdstip voor een nieuwe vergadering-kan nog niet worden 
afgesproken. 

De secretaris, 

�\-

5 april 1972 
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Notitie nro: 256 

Datum 

Onderwerp 

4-4-1972

Herziening K.B. 8-8-1949 nro 51 inzake de Inlich
tingeti- en Veiligheidsdiensteno 
Opmerkingen bij Hoofdstuk VI (verhouding O.M. en de 
politie tot de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten)o 

Artikel VI 1.J. 

De opmerking die ik aanvankelijk maakte over het ontbreken van de 
ambtenaren van de douane in de opsomming, trek ik bij deze in • 
Uit een gesprek met KCP is mij nla gebleken dat deze ambtenaren 
ondertussen benoemd zijn tot onbezoldigd ambtenaar van Rijks
politie, zodat ze wat de rapportageplicht betreft op ,&n lijn 
staan met de bezoldigde ambtenaren van Rijkspolitie (het desbe
treffende besluit ontbreekt in het archief van onze Dienst. Ik heb 
het opgevraagd bij Justitie. Het is meen ik van 1968).

Artikel VI, 2

D:i.t artikel zegt dat het Openbaar Ministerie, :m wel dG bet.rokken 
Procureur-Generaal, en het Hoofd van de betrokken DiensF iÎ1 be
paitlde gevallen onverwijld overleg moeten plegen" Wae.rom dan niet 
gewoon gezegd dat de betrokken Procureur-Generaal en het Hoofd van 
de betrokken Dienst overleg moeten plegen, of

9 
&la dat niet de be

doeling is, dat de Procureur-Generaal of de (substituut-)Officiere 
van Justitie :'.�.a.. de Procureur-Generaal, overleg plegen met het 
Hoofd van de betrokken Dienst • 

&:.tJ.kel n, 3 

Dit artikel zegt, dat de wijze van het doen van mededelj.1!.i'i'.�� aJ.s 
bedoeld in artikel VI, 1 volgens aanwijzingen dient te geschieden. 
De eerste vraag die rijst is wel of het nodig is aanwijzingen te 
geven voor de wijze van het doen van mededel.ingen. Hoofdzaak is 
dat de mededeling tot stand komt en of dat nu mondeling, telefonis< 
of schriftelijk of op een andere wijze plaats vindt is slechts vw 
secundair belang. Ik geloof dat een en ander beter aan de praktijl 
kan worden overgelateno 
De tweede vraag die rijst is waarom in het geval van de Rijks
politie de Minister van Justitie de aanwijzingen moet geven en 
het geval van de Gemeentepolitie de Korpschef, terwijl de Burge
meester t.a.v$ de Gemeentepolitie de positie inneemt die overeen
komt met die van de Minister van Justitie t.a.v. de Rijkspolitie. 
Voor de Marechaussee moet de Commandant van het Wapen de aanwij
zingen weer geven. Zou het niet logischer zijn dan ook maar de 
Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie de aanwijzingen 
te laten geven voor de Rijkspolitie? 

�- april 1972.,
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Notitie nr. 255

Datum: 22 maart 1972 

Onderwerp: Vergadering van de Commissie tot herziening van het KB 8-8-49 
nr 51 inzake Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten op 22 maart 
1972. 

Aanwezig: Vice-admiraal b.d. H. Bos, voorzitter 
Kolonel B.B. de Boer 

Bijlage 1 : 

2 

Heer G.J. Hagen 
Mr. J.Ch. Reinking 
Mr. M. Schelterna 
Dr. J.T. van Stegeren 
Mr. J.FI. Kist 
Mr. Vos, van BuZa (n.g.o.) 
Mr.Drs. A.F. Holm 

Ontwerp KB Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, 
versie van 15-3-1972. (c,,,:,,_ i ... : u-.. ''-,c•,;. --'··, !', -� ,,l,· 1-.,, .• 

Idem, versici van 22-3-1972

Proloog van de Admiraal 

De Minister-President is van plan de IDB weer terug te brengen in de 
schoot van het Minister.ie van Algemene Zaken. 

2. De Commissie uit de Ministerraad dient te verdwijnen.

De Minister-President zal op de a.s. vergadering van de Ministerraads
vrijdag 24 maart a.s., mededelen dat hij van plan is 28 maart met de
Ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie een vergadering hierover te
beleggen en hun bij die gelegenheid een gewijzigd en aan de nie�we situatie
aangepast ontwerp-KB voor te leggen.
Reacties van de vergadering:
Scheltema deelt mede, dat Minister Van Agt v66r het behoud van de Commissie
is, aangezien deze Commissie in de loop der vroegere besprekingen is ge
evolueerd van een op de IDB toezichthoudend lichaam tot een beleidvormend
orgaan voor het geheel der Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De heer
Mr Vos deelt mede niet te weten wat zijn Minister (Schmelzer) daarvan zal
denken. Alle overigen zijn van mening dat de Commissie gevoeglijk kan ver
d1vijnen.

Artikelsgewijze behandeling:

�rtikel I, î
Ongewijzigd aarivaard.

Artikel 1
1 

2
Verdrag van Rome en de Commissie geschrapt, gebondenheid aan de Wet ge-
handhaafd. Men was nl. van mening dat de wet in materi�le zin ook het
het Verdrag van Rome omvat, een opvatting waarover van mening verschild kan
worden. Ik heb echter geen bezwaar aangetekend tegen de huidige tekst, doch
wel opgemerkt dat de term: "in gebondenheid aan de wet 11 ook voll:ornen over
bodig was. De Admiraal wilde deze woorden echter handhaven cm psychologisch
redenen. Vooruit dan maar.

Lid 2: ongewijzigd gehandhaafd.
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Artikel I, 2, 
Ongewijzigd aanvaard. 

Artikel 12 4

- 2 -

Uit het hoofdstuk Algemene bepalingen verwijderd en ondergebracht in de 
hoofdstukken der afzonderlijke Inlichtingendiensten. Ook al om psycholo
gische redenen. Anders zou het teveel opvallen! Opgemerkt dat we ons niet 
zo angstig moeten opstellenG 

Artikel I 1 5, 
Vernummerd in I, 4. Aangezien er wat spraakverwarring ontstond over het 
verschil tussen gegevens en inlichtingen, de Raad van State hierover ook 
al een vraag had gesteld die van onbegrip blijk gaf en het vaktechnisch 
verschil hiertussen minder groot is dan het taalkundig verschil, is beslo
ten voortaan alleen van rrgegevens 11te spreken, en niet :.nu eens va.n "gegevens 
en inlichtingen"en dan weer van 11gegevens"en"inlichtingen 11afzonder.lijk. 

Arti_l{el ..h...§. 
Vernummerd in I, 5.

-�rtikel n, 1, 2
2 3, 42 .2,

Ongewijzigd aanvaard. 

Artikel II� 6 
Meningsverschil over de betekenis van "anderen dan de Hoofden van de In
lichtingen- en Veiligheidsdiensten''• De Raad van State had ook al ge-
vraagd wat dit precies betekende en of de co;rdinator dan bevoegd �as achte� 
de rug van die Hoofden met de Minister of met de hun ondergeschikte aobte
naren te spreken. Daarom het artikel als volgt gewijzigd: 
De co;rdinator is bevoegd andere overheidsorganen, -diensten en ambtenaren 
uit te nodigen tot het verstrekken van gegevens die door he� voor de uit
oefBning van zijn taak nodig worden geacht. 

Artikel n, 7 
Ongewijzigd aanvaard. 

Artikel III. 1 
Ongewijzigd aanvaard. Door mij werd voorgesteld de laatste woorden van 
artikel III, 1 sub d (in buitengewone omstandigheden) te schrappen, hierb�: 
wijzend op de gewijzigde opvattingen omtrent sabotage, ook bij óe civiele 
verdediging, en de taak die wij in de huidige omstandigheden reeds vervul
len. Het mocht niet baten. Om psychologische redenen wilde men de woorden 
handhaven, daarbij opmerkerid dat het de BVD toch niet zou schaden in zijn 
werk. Aangezien dit inderdaad juist is, heb ik er geen halszaak van gemaa�t. 

Artikel III t 2 
Ongewijzigd aanvaard. 

Artikel III, 3
Ongewijzigd aanvaard met inbegrip van het derde lid, dat weer tet leven is 
gebracht aangezien artikel I, 4 geschrapt was. 

Artikel III, 4 en 5 
zijn vervangen door Artikel I, 5 en 6.

Artikel III2 6
Ongewijzigd aanvaard. 

� � e 1 IV , 1 
Ongewijzigd aanvaard. 
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Artikel IV 2 -�-
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Eveneens. Op mijn schijnbare argeloze vraag of dit artikel Z1Jn huidige 
vorm en inhoud gekregen had na overleg met Justitie, weid geantwoord dat 
het een co-product was van Justitie en Defensie en reeds door de Minister 
van Defensie en de VCS was goedgekeurd. Admiraal Bos verzocht mij met klem 
het niet opnieuw in discussie te brengen. 

Artikel ïV, �
Ongewijzigd aanvaard. 

Artikel IV, 4 
Ongewijzigd aanvaard. Een voorstel mijnerzijds een dergelijk artikel ook te 
.creiren voor de IDB stuitte op �erzet. Het huidige artikel was nl. met 
opzet tot de militaire inlichtingendiensten beperkt gehouden en wel uit
sluitend voor hun z.g. B-taak. Voor hun A-taak is dit artikel niet bedoeld 9 

en aangezien de IDB uitsluitend een A-taak heeft, zou het. volgens de heer 
Hagen hoogst oneigenlijk zijn voor zijn dienst een soortgelijk aitikel in 
te voeren. De Admiraal sloot zich bij deze woorden aan, eraan toevoegend 
dat hierover in het verleden al eindeloos gediscuteerd was en dat het niet 
juist zou zijn reeds genomen beslissingen thans weer opnieuw in beschouwing 
te nemen. Nadat ik er nog op gewezen had, dat een zodanig artikel slechts 
de huidige praktijk zou sanctioneren, hetgeen door de heer Hagen, naar hij 
zeide t 

maar gedeeltelijk kon worden beaamd, heb ik verder geen aandrang 
uitgeoefend. De Admiraal wees er nog op dat e.e.a. eigenlijk al gereGeld 
was in bestaande afspraken en zonodig nog nader geregeld kon worden door 
aanvullende afspraken. 

Art il:.e J. IV, 5 en 6 
vervangen door de artikelen I, 5 en 6. 

Artikel IY..,_.1_ 
Ongewijzigd aanvaard. 

Artikel V 2 1 
De heer Hagen wilde na het woord "uitsluitend" invoegen 11en bij uitsluiting ! 

Mij hiertegen verzet en gewezen op de mogelijkheid dat wij dubbelagenten 
zouden moeten terugsturen naar het land van herkomst. De Admiraal koos de 
zijde van de BVD. De heer Scheltema was ook van mening dat de woorden 
"bij uitsluiting"·te ver gingen. Het einde·van het liedje is geweest, dat 
toen ook maar het woord 11uitsluitend" is geschrapt. De heer Hagen was hier 
niet erg gelukkig mede a 

!trt.il�el V t 2 lid 1
Ongewijzigd aanvaard.

Lid 2: het woord "tegelijkertijd 11 vervangen door "zo spoedig mogelijk" .. 

Lid 3: ongewijzigd aanvaard. 

Artikel Y.J...l. 
\·1ordt V, 4. 

·Artikel�
komt te luiden: Het Hoofd van de Inlichtingendienst Buitenland is bevoegd
voor het verkrijgen van gegevens zich te wenden tot andere overheidsorea
nen, -diensten en ambtenaren, die geacht kunnen worden �eze gegevens te
kunnen verstrekken. Het huidige artikel V, 4 is vervangen door Artikel I, 7
(thans vernummerd tot I, 4)� De heer Hagen stelde voor, voor zijn dienst
een artikel op te nemen gelijkluidend aan artikel III, 3 sub 2 voor de
BVD. Mij van commentaar hierover onthouden, aangezien de Admiraal en
Hr. Scheltema hiertegen heftig opponeerden. De wens van de heer �agen is
dan ook niet vervuld geworden, waarover hij nogal ontstemd was.

Artikel_�
is vervangen door Artikel I, 6.
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BESLUIT van 
houdende een Algemene Maatregel van liestuur met 
betrekking tot de taak, de organisatie, de werk
wijze, en de namenwerking van de inlichtingen- en 
veiliGheidsdieristen. 

i>/ij JULIANA, BIJ DE GRATIS GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ.\ �NZ., ENZ. 

Op ee voordracht van onze minist�-president, minister van 
Algemene Zaken, nr. 

De.Raad van State gehoord 

Overwegende dat het noodzakelijk is regels te stellen, met 
betrekking tot de taak, de organisatie, de werkwijze en 
de samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; 

&._tikel I, 1 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

HOOFDSTUK I 

Algemene_beEalingen 

Dit besluit verstaat onder: 
1o inlichtingen- en veili�heidsdiensten: 

a5 de Binnenlandse Veiligheidsdienst (Hoofdstuk III) 
b. de mLlitaire inlichtingendienst (Hoofdstuk IV) 
c. de Inlichtingendienst Buitenland (Hoofdstuk V)

2. De Coördinator-:
de co;rdinator van de inlichtingen- en veiligheidsdien�tens wiens taak
en bevoegdheden zijn omschreven in het Hoofdstuk II.

Artikel I1 2 
1. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verrichten de hun toegewezen

taken in� gebondenheid aan de wet en in ondergeschiktheid aan de
b�trokken minister.

2. De ambtenaren van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bezitten
geen opsp:ringsbevoegdheden als bedoeld in het Wetboek vs.n Strafvordering

Artikel I, 3
De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verlenen elkaar - in het bij�onder 
door het uitwisselen van g�gevens - zoveel mogelijk medewerking. 

Artilcel I� 
De Hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dragen zorg voor: 

a. de geheimhouding van de verkregen gegevens en van de bronnen waaruit
zij afkomstig zijn;

b. het naar behoren waar1orgen van d� veiligheid van de personen van wie:r
diensten bij het inwinnen van die gegevens gebruik wordt gemaakt.

Artikel I1 5
De hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dragen zorg voor 
het onderhouden van verbindingen met daarvoor in aanmerking komende 
inlichtingen- en .reiligheidsdiensten van andere mogendheden. 

HOOFDSTUK II 

De_coBrdinator_van_de_inlichtin[en-_en_veilisheidsdiensten

Artikel II, 1 
1. Er is een coördinator, die tot taak heeft de werkzaamheden van de

inlichtingen- en veiligheidsdiensten te co�rdineren.

- 2 -
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III. Toen Hoofdstuk VI aan de beurt kwam, was het ondertussen &&n uur geworden,
op welk uur de Admiraal dringend weg moest. Toen ik op�erkte juist over dit
hoofdstuk nog wel het e.e.a. te zeggen te hebben, stelde hij voor, dat i½
dit zou afdoen met de heer Kist, de heer Scheltema en iemand van Financien
als ik tenminste erop bleef staan de Douane erbij te betrekken. Ik heb
gezegd dat ik dat zou doen.

IV. 1.

2. 

. 
v
. 

De Admiraal zou graag willen weten hoe de betreffende Ministers thans
denken over het nieuwe ontwerp-KB, opdat hij dit aan de Minister-President
kan mededelen.

Het hele ontwerp-KB hoeft nog niet in alle details gereed te zijn v66r de
28e maart 1972 •

Met Van Stegeren afgesproken, dat H.BVD het oordeel van de heer Geertsema
zal vragen over het ontwerp-KB in zijn laatste vorm. Desgevr&agd aan de
Admiraal nog medegedeeld, dat ik als vertegenwoordig�r van H.BVD en der

halve ook indirect van de Minister geen bezwaar had tegen de huidige versie
van het KB�met uitzondering dan van hoofdstuk VI, waarover ik nog een nota
zou produceren.

KJA, 22 maart 1972. 
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2. Hij wordt door ons op gemeenschappelijke voordracht van onze
minister-president, minister van Algemene Zaken en onze ministers
van Binnenlandse Zaken en van Defensie benoemd en ontslagen.

Artikel n, 2 
De coordinator ressorteert onder onze minister-president 9 minis�er van 
Algemene Zaken. Hij stelt deze bij voortduring op de hoogte van al hetgeen 
van belang kan zijn. 

Artikel II, ..2. 
De co;rdinator is bevoegd inzake aangelegenheden de coördinatie der 
itilichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende, na overleg met de 
betrokken ministers, voorstellen te doen aan de minister-president, 
minister van Algemene Zaken. 

Artikel II, 4 
Indien de co;rdinator van oordeel is, dat in het kader van µet algemeen 
beleid wijziging van taak of werkwijze van een der inlichtingen- en vei
ligheididiensten gewenst is, wendt hij zich met een daartoe strekkend 
voorstel tot de minister onder wie de betrokken dienst ressorteert • 

Artikel II, 5
De hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten verlenen de 
coördinator. medewerking voor de uitoefening van zijn taak. Zij zijn 
gehouden hem daartoe alle door hem gewenste gegevens te verschaffen. 

Artikel II, 6 
De co�rdinator is bevoegd andere overheidsorganen, -diensten en ambtenaren 
uit te nodigen tot het verstrekken van gegevens die door hem voor de 
uitoefening van zijn taak nodig worden geacht. 

Artikel II, 7 
Dê c��rdinator draagt zorg voor: 
a. de_geheimhouding van de door hem verkregen gegevens en van de bronnen

waaruit zij afkomstig zijn;
b. het naar behoren waarborgen van de veiligheid van de personen van wier

di�nsten bij het inwinnen van die gegevens gebruik wordt gemaakt.

HOOFDS'ruK III 
De Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Artikel III 
1 

1 
Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst die tot taak heeft: 

a. het inwinnen van gegevens omtrent organisaties, groeperingen en
personen ten aanzien waarvan, gezien hun doelstellingen of feitelijke
werkzaamheden, ernstige vermoedens bestaan dat zij een gevaar vormen
voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde in de Staat of
dat van hen schade te duchten is voor de veiligheid of andere ge
wichtige belangen van de Staat;

b. het bevorderen van maatregelen ter beveiliging van gegevens waarvan
de geheimhouding door het belang van de Smat geboden is en van
die sectoren van de overheidsdienst en van het bedrijfsleven die
van vitaal belang zijn voor het instandhouden van het maatschappelijk
levenlin buitengewone omstandigheden.)

Artikel III, 2 
1. De Binnenlandse Veiligheidsdienst ressorteert onder onze minister

van Binnenlandse Zaken.
Het hoofd van deze dienst stelt hem bij voortduring op de hoogte van
al hetgeen van belang kan zijn;
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2. Onze minister van Bi�nenlandse Zaken draagt zorg dat van hetgeen
hem ingevolge het bepRalde in het 1e lid bereikt de gegevens die
naar de aard van de hun toevertrouwde zorg voor andere ministers van
belang kunnen zijn zo spoedig mogelijk ter kennis van die ministers
worden gebracht;

3 ■ Onze minister van Binnenlandse Zaken kan in overeenstemming met onze
hierbij betrokken minister bepalen dat gegevens door het hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst rechtstreeks ter kennis van overheids
organen en -diensten worden gebracht.

Artikel III, 3 
1 •. Onze betrokken ministers kunnen op verzoek van de minister van 

Binnenlandse Zaken ambtenaren van rijkspolitie en ambtenaren, belast 
met de grensbewaking, aanwijzen voor het in nauw en voortdurend over
leg met het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve van deze dienst. 

2. De burgemeesters in gemeenten met gemeantepolitie verlenen medewerking
aan de uitvoeriig van dit besluit voor zover het de taak van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst aangaat. Zij wijzen daartoe in overeen
stemming met Onze minister van Binnenlandse Zaken ambtenaren van
iemeentepolitie aan vo6r het in nauw en voo-tdurend overleg met het
hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst verrichten van werkzaamheden
ten behoeve van deze diensto

3. Het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is bevoegd zich voor
het �erkrijgen van gegevens te wenden tot andere overheidsorganen,
-diensten en ambtenaren, die geacht worden deze gegevens te kunnen ver
strekken.

Artikel III, 4 
Onze minister van Binnenlandse Zaken kan nadere voorschriften geven 
omtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst. 

HOOFDSTUK IV 

De militaire inlichtingendiensten 

A_rjikel IV, 1 
Er zijn drie militaire inlichtingendiensten ? 

t.w.: 
a. de inlichtingendienst van de Koninklijke Marine, genaamd Marine

Inlichtingendienst,
b. de inlichtingendienst van de Koninklijke Landmacht, genaamd

Landmacht Inlichtingendienst,
c. de inlichtingendienst van de Koninklijke Luchtmacht, genaamd

Luchtmacht Inlichtingendienst.
waarvan de taken zijn omschreven in art.IV,2. 

Artikel IV, 2 
De militaireinlichtingendiensten hebben, ieder voorzover het hun 
krijgsmachtdeel betreft, tot taak: 
a. het inwinnen van gegevens omtrent het potentieel en de strijdkrachten

van andere mogendheden, welke nodig zijn voor een juiste opbouw en een
doeltreffend gebruik van de krijgsmacht;

b. het inwinnen van gegevens welke nodig zijn voor het treffen van maat
regelen:
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1. ter voorkoming van activiteiten die ten doel hebben de veiligheid
of paraatheid van de krijgsmacht te schaden;

2. ter beveiliging van gegevens binnen de krijgsmacht waarvan de
geheimhouding geboden is;

3. ter bevordering van een juist verloop van mobilisatie en concen
tratie der sttijdkrachten.

Artikel IV, 3 
1. De militaire inlichtincendiensten ressorteren onder onze minister van

Defensie. De hoofden van deze diensten stellen onze minister bij voort
during op de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn.

2. Onze minister van Defensie draagt zorg dat van hetgeen hem ingevolge
het bepaalde in het eerste lid bereikt, de gegevens, die naar de aard
van de hun toevertrouwde zorg voor andere ministers van belang kunnen
zijn, zo spoedig mogelijk ter kennis van die ministers worden gebracht. 

3. Onze minister van Defensie kan in overeenstemming met onze hierbij
betrokken minister bepalen, dat gegevens door de hoofden van de mili
taire inlichtingendiensten rechtstreeks ter kennis van overheidsorganen
en�iensten worden gebracht.

• Artikel IV, 4

• 

1. De hoofden van de militaire inlichtingendiensten ziJn bevoegd voor het
verkrijgen van gegevens zich te wenden tot overheidsorganen- ,-diensten en
ambtenaren die geacht kunnen worden deze gegevens te kunnen verstrekken.
2e Zij hàndelen bij de uitoefening van deze bevoegdheid in nauw en voort-

durend overleg met het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

Artikel IV, 5 
Onze minister van Defensie kan nadere voorschriften geven'omtrent de
organisatie, de werkwijze en het beheer van de militaire inlichtingen
diensten.

Artikel V, 1 

HOOFDSTUK V 

��_Inlichtingendienst_���!��!���

�r is een Inlichtingendienst Buitenland, die tot taak heeft het inwinnen va. 
gegevens betreffende het buitenland, welke voor de regering van belang.kun
nen zijn • 

Artikel V, 2 
1. De Inlichtingendienst Buitenland ressorteert onder onze minister

president, minister van Algemene Zaken. Het hoofd van deze dienst stelt
hem bij voortduring op de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn.

2. Onze minister-president, minister van Algemene Zaken, draagt zorg,
dat de inlichtingen die hem ingevolge het bepaalde in het eerste lid
bereiken, zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van andere
ministers, voorzover die naar de aard van de hun toevertrouwde zorg
daarbij belane hebben. 

3. Onze minister-president, minister van Algemene Zaken, kan in overeen
stemming met onze hierbij betrokken minister bepalen, dat inlichtingen
door het hoofd van de Inlichtingendienst Buitenland - onverminderd het
bepaalde in het eerste lid - rechtstreeks ter kennis van overheids
organen en -diensten worden gebracht. 
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Artikel V, 3 
Het hoofd van de inlichtingendienst Buitenland is bevoegd voor het ver
krijgen van gegevens zich te wenden tot andere overheidsorganen, -diensten 
en ambtenaren die geacht kunnen worden deze gegevens te kunnen verstrekken. 

Artikel V, 4 
Onze Minister-President, Minister van Algmene Zaken, kan terzake van de 
organisatie, de werkwijze en het beheer van de dienst nadere voorschriften 
geven. 

HOOFDSTUK VI 

Verhouding van het Openbaar Ministerie 
en de politie tot de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 

Artikel VI 
2 

1 
De procureurs-generaal bij de gerechtshoven als fungerende directeuren 
van politie en de ambtenaren van Rijks- en Gemeentepolitie, benevens die van 
het Wapen der Koninklijke Marechaussee, doen onverwijld mededeling aan de 
betrokken inlichtingen- en veiligheidsdiensten van alle te hunner kennis 
komende gegevens, welke voor die diensten, in verband met de daaraan opge

dragen taak, van belang kunnen zijn. 

Artikel VI
2 

2 
Indien aanwijzing bestaat, dat bij de vervulling van de taak van het open
baar ministerie belangen zijn betrokken, welke door een inlichtingen- of 
veiligheidsdienst worden behartigd, plegen het openbaar ministerie, en 
wel de betrokken procureur-generaal, en het hoofd van de betrokken dienst 
onverwijld overleg. Zulk overleg wordt gepleegd op verzoek van hetzij de 
procureur-generaal hetzij het. hoofd van de betrokken dienst. 

Artikel VI, 3 
De wijze van het doen van mededelingen als bedoeld in artikel VI, 1 1 

voorzover de Rijkspolitie betreft, geschiedt volgens aanwijzingen door 
onze minister van Justitie te geven, voor zover het de ambtenaren van de 
Gemeentepolitie betreft volgens door de chef van het betrokken korps te 
geven voorschriften en voor zover het de ambtenaren van het Wapen der 
Koninklijke Marechaussee betreft volgens door de commandant van dit Wapen 
te geven aanwijzingen. 

Artikel VII, 1 

HOOFDSTUK VII 

�lo. tbel?alin� 

1. Dit besluit treedt in werking op
2. Ons besluit van 8 augustus 1949, nr 51, zoals gewijzigd, laatstelijk

bij ons besluit van 1 maart 1956 nr. 9, wordt m.i.v.
ingetrokken.

Onze minister-president, minister van Algemene Zaken en onze 
ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie zijn, ieder 
voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemene Rekenkamer. 

D� MINISTBR-PR�SIDBNT 
Minister van Al@r.ene Zaken 

De t--:inister van Justitie, 

De minister van Binnenlandse Zaken, 

De minister van Defensie 
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B:CSLUIT van 
houdonde een Algemene tlaatregel van Bestuur met 
1:.Jetrekkinf; tot de taak, de organü:ati e, de v1er)i;:
wi j ze, en de 32,1nem.1 erking van de inlichti11gen-- en 
veiligheidsdiensten, 

Yüj JULIAI'l1\ 9 BIJ- DE GPJ\�CIE GODS, KONINGIN DER NEDERLJ\.NDEN, 
l•RINSES VAN ORANJE--RASSAU, El'iZ. , ENZ • , BNZ. 

Op de voordracht van onze m:Lrd.ster-•president, minister van 
Algemene Zaken, nr. 

De Raad van State gehoord 

Over\'Wgende dat het noodzakelj_jk is regels te stellen, met 
betrekki.ng- tot de taak r de organisatie, de werkwijze en 
de samenwerkil1g van de inlichtingen- en veiJ.igheidscheEsten; 

HEBDZIT GOEDGEVONDEN EN VERSTA.AH: 

Artikel I. 1 

HOOI:'DSTUK I 

Dit besluit verstaat onder: 
1. inli-chtinE,en- en veiJ.ig-hödsdienf.:ten:

a. de Binnenlandse Veiligheidsdienst (Hoofdstuk III)
b. de I,E1itaj_re Inlichtingendiensten (Hcofàstnk IV)·
c. de InlichtiDgendien.st Buj_tenJ.and (Hoofdstuk V)

2. De coBrdinator:

de coördinator van de inlichtingen•- en veilighcidsd:i.ennten i 

wiens taak en bevoegd.heden zijn omschreven in Hoofd.stuk II,

Artj_kel 1. 2 

· 1. De inli.chtingsn- en veiligheidsdiensten verrichten cle hun
toeger.rezen ta.ken in gebondenheid aan de wet en het Europese 
verd:."ag tot bcschcrning van de rechten van de me:ns en de 
fundrunorrtele vrijheden, in overeenstemmj_ng met het door de 
Commissie bepaalde, algemene beleid en in ond.ergcse:hik"theid. 
aan de betrokken Minister. 

_2.- De 2.mbtenaren van de inlichtingen- en veiligheidscliensten 
bezitt2n geen cpaporingsbevoegdheden als bedoeld in het 
Wetboek van Strafvordering. 

A�fttiJ�� 3 

De j_n1icl"i"Lingen- en veiJ.igheidscliensten verlenen 
elkaar - in het bijzonder ook door het uitwisselen van gegevens -
zoveel mogelijk medewerking. 

Ari)kel �, 4
De hoofden van de inlichtingen- en veiligheidsdie�sto� 

zi j:n bev:c,egd voor het ver}-::::·:i. jgen vc.n gcgcven:=o zich te wc:r.!ö en 
andere overheidsorganen, •-d:�enste:;:1 en 2.11ibtern,.::.·en 9 d.ie geci.clit 
kvnnen Vio:rden deze gegl�vens te kunnen verstrekken. 

r; 
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De hoofden van de j_nlj_ ehtj_ngen•- en veiligheids•
di ensten dragen zore voor: 
a. de geheimhouding van de verkregen gegevens en inlichtingen

en van de brori�">'len vmaruit zij 2.fkomstic zijn;
b. het naar behoren waarborgen van de veiligheid van de

personen va,n wier diensten bij het irn·1innen van dj_e ge
gevens en inlichtingen gebruik wordt gemaakt.

Artikel I, � 
De hoofdeti van de inlichtingen- en veiligheids

diensten dragen zorg voor het onderhoud.en van verbindingen 1net 
daa-rvooT in aanmerking komende j_:;:llichtj_ngen- en veiJ.ighej_fü3 ... 
diensten van andere rnogc.rn.dheden. 

HOOFDSTUK II 

1. Er is een coördinator, die tot taak heeft de werkzaa.mhed�:·1
van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te coBrdineren.

2. Hij wordt door ons op gemeenschappelijke voo�dracht van
onze minister-president·, minister van Algemene Zal-een en
onze m:i.n:i.sters van BiJ'.l..nenlandse Zaken en van Defensie
benoemd en ontslagen.

!rti}s_�l II f 2
De coö?dinator ressorteert onder onze minister

president, minister van Algemene Zaken. Hij stelt deze bij 
voortduring op de hoogte van al hetgean van belang kan zijn . 

.Artikel II. 3 
-"---· •. 

De coördinator is bevoegd inzake aange1egé-mhedcn 
de coördinatüi der j_nlicht:i.n;-en•- en veilighej_dsdiens·i;en 
betreffende, na overleg met de be·trokken ministers� voo�ste]lEJ� 
te doen aan de minister•-presidcmt, minister van Algc;::iene Zé,ken, 

Artikel II
2 

4

Indien de coördinator van oo?deel ls, d2t in het
kader van het algemeen beleid wijziging VGn taak of v1crli:.:v1i ;i ze 
van een der inl�chtingen- en veiligheidsdiensten gewenst 1s, 
vvendt hij zich met een daartcG stre}�ke:nd. voor•é-;tel tot de 
minister onder wie de betrokken dienst ressorteert. 

3 
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Ar:ti.kel 1) ,� 

De hoofden van de inlichtins;e:n- en veilighe:i.clsdicnsten.

ve:clenen de coördirn1 tor medev✓0:cking voor de uitoefening van 

zijn taak. Zij zijn gehouden hem daartoe alle door hem gewenste

gegevens en inlichtingen te verschaffen. 

Artikel 11st 
De coördinator is bevoegd ook anderen dan de hoofden

van de inlichtingen- en veili.gheidsdiensten uit te nodigen tot

het verstrekken van inlichtingen die aoor hem voor de richtige

uitoefening van zijn taak nodig worden geacht. 

Artikel II 9� 
-�-.,---·� 

De coördinator draagt zorg, voor: 

a. de geheimhouding van de à.oor hem verkregen gegevens en

inlichtinc;en en van de bronnen yvaaruit zij afkomstig zijn;

b. het naar behoren waarborgen van de veiligheid van de per

sonen van wier.diensten hij het inwinnen van die gegevens

en inlichtingen gebruik wordt gemaakt. 

HOOFJ}3'1'UI( III 

Artikel I�_2 
Er is een Binnenlandse Veiliç,•heJ._tJn,.li.c,11,c_.t a'i'p_ l·ot , - - . - , " taak heeft: 
a. 

b. 

· het inwinnen van '"""'e',''n"' 01·+-re .,,_ • · t · , .... " c.'"' D ', . .::, u � n 1, Or[/:tnisa 20s, groeper:i.nc;cn en 
P�l 0 O,,.en ten ae.nzJ. en rrn.a.rva.n I r;0z ie i: hün doe> 1 stel 1 i ,, i;,•,·, ,., c, �-,,, a "",., l:t.J'lre \""l')r•, l . ' . - ---··•,:,-•· .•� .,�.Ll.,.;•• 

- d. ,,., .. waam.1C(l81i., crnst:1r'"c; v(.}rr.ioer1enr. bec.�-+·�1-·'Jvl c:�1t· ·--.; ,· .. 
v• • , , d ~ •• . ,__,, •� •,•. <-• <•., ' .J�.v 08;! ge•• 
_aar \armen voor he� voortbestaan van de deac�r�ti�c ha -0c½ + �,M�n
:tn de .'�t3.at of dat van hen sci1"Q'P t<> rJ·J•'l't"'ll J.�:_ ... --,r•o.�o�-,.-·�l ... ~ .,.•,,_•vsu,, 

- '-''".., ,� ··' .vL- ç ::-- - ( C vciJi,;fleic� 
of andere gewichtige belan0en van de .Staat; 
het '.)ev�rdeï.•�1_1 van P.1a.ntregele;1 ter beveilir;in0 va.n r,;ege·r0'ns 17,;�ü•·•,F' 
�? guhe11;-:honaing do:'.'Jr het belang van de St 8.é,t '!·ebod;,n is er, \'ê�,.,_ • ··· u J e C' e C ,. 0 r O ll V ' . . . l t, ·- . -

· "-' .  · L  . .. an ae over!leJ.c,sdien.st en v:-�r'. het '1;8·,1 1,i· -ii",,,,,.,�..., ,. 
Va n V l t r " l b 1 . . . u .J ..... ..1.. -- \ 1...; J - 0 l e 

_-. ,-· ac,� ·. c __ t...'�g 7.,lJn voor het inst:,u1dhouci•'sn \;·•,.n l.1ei·,
1 k r 

� u • uaa L:; cl) i.'.:Jtë ·-
J. J. ..even'-- J.n bui tc111;ewo!le or.i.stancligb.edei�.:J 

ArtikeJ III, 2 
------.. -----�

1. 

2. 

De Binnenlandse Vcili�hcidGdienst. r•s t t 1 v n• 7 i . -
e·sor eer. onrsr on�e rninictcran .:.:,J..!lEf:n .... anc.,se Ziakcn; 

het hobfd van deze dic�st stelt onze mi·."J._nt.er. 
d b 

'" �, b:Lj voortdnr:Ln; op· 
.e 1oogte van al hetgeen vv.n belang J.:a.n zijn; 

Onze minj_stf�r ·,..ran 3:i.nnenla�'!.dse 3El.ken dr'-t,<11-r t 20.,...-- c:--t v·,r hn '· 

}"lr-·1 jr· · l , t . -- '- -•v ".J - b  ... ,J. C�d J.\:'.1:_:(':.; ... ?� 

·-.·1. .. i,;evo, .. ge üt':. beraa.�de il, het 1e Ji.,1 ',·)r,i'el· 'i,.;. clr,_, . J. 
d 

...... - ... v :L n :t c :1 i i �- ---. ·, ., 
l C r, ;1_; 1 Y' G f'.') r.. ,,.. .... (J � r � cl , J 

- -

·- ....... ...... ,, .... o.i...J.. >. .! -.3. J l e "1u:-i �-Oe\"·r--r•tro�:··,-dc ·;,o, .... ~.• -.,f)C)Y' .-;':/1·.,,·l;"'\.�.c, .. ' ... ·1· .• •• .. -;.-::: .. 
ter C r " Ï· ""'I • - \.. � • • 
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A!:._tikcl UI,3 

1� Onze botrokkcn miniatcra kunnen op verzoek van de oinister 
yan Binnenlandse Zaken ar.�bt;1narcn van rijkr;poli t:Lc en anb•u 
tenuren 1 belast met de crensbcwaking, aanwijzen voor het in 
�auw en voortdurend overleg met het hoofd van do Binnen
landse Vcilj_shcici.sd:i.cmst verrichten van wcrkza,.1.mhedc:1 ten. 
behoeve van deze dicisto 

2 o De burgc::1ceGtcrs in gemeenten met ge1aeeni;epo1:Ltic \'erJ.Gncn
mcde�crking aan de uitvoering vnn ctit besluit voor zover het
de taak van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aangaatc Zij
wijzen dêJ.ai-: toc in overccnsterrnai.ng i:!e l Onze rnin:i.s t.er van Bi 1-

nenlandse Za!:en ar:1btcnarcn van ger:wentepoJ.:i.tic u.an voor he:t
in nauw en voortdurend overleg met het hoofd van de llinne�
�andse Veiligheidsdienst verrichten van werkzaamheden ten
-behoeve van deze dienst�

� (' . 

l3 o Het hoofd van de Binnenlandse Veiiigheidsdienst 
\ · • zich voor het verJcrijGen v2,n gegevens to wenden 

l� · 
ovcrheidsorsanen 1 -diensten en =ambtencre11 1 die

_ den deze gc�evcns te kunnen verstrekken; 
,..,� . 

is b2.voer:cl ,r.: 

to,_ :-.r:cJ,,:,,., ! 
-� l, L.:.. J.. ...... •• � 

{ieacht 

Het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst draagt zorg voor: 

d.o echeirnhouciing van de verkregen [jOgevcms er/ :;,nlichtir,;;c;n
en van do bronnen waa�uit zij afkonstig ½ijn;

het no.e.1· bcl:Órcn we.a:cborcen van de vc:i.liehd.d 
soncn van �ier diensten bij het inwinnen van 
:.i_nlichtinl)en gcb1-uik \'/ordt r;cmé.l.akto 

A,�t:Lkcl IIL G 
.. __ ..,. _____ .�..._. ___ ... .....,-��. 

r;egeveno 

Onze r.üni.ster .va.n Ein.11e,1J::wd:'3c Zrüccn l:o.!1 nader-2. voo1·sch1':i..ft,:,n 
geven o:;;i.:1·c-nt ch, Ol'i·�,�nié;,.èt:i.e:

1 
clc r,eri-:;·tij;rn en hoi.: bchee:r V<:.l: .  ó.0 

Binnenlundco Veilicheidsdicnst� 
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HOCJ}'DSTUK IV 

Er zîjn drie railitaire inlichtincsrHJL,nsten t.w.: 

a. ck inlieLtinzenè_ie.r:st v�:n de 1 oninklijk0 l-Tarinc, 6enaarné:
Marine In1iclltingenclicr:s t,

b. de inlichtin;:enàienst van de Koninklijke 13.nclr,12,cht, gsn8.1-:r::d
J;,andmo.ch t Illl ich ting.::nö.îcns t,

c. d e inlicb tj_ngenc1ir�nf3 t vm1 ci_e Konin}:lijks Luc'.1 tr.in.cb t 
1 

cene.::;.,::ó.
LuchtllH?oCh t Inlicn t:i.ncel,Ctienst'

uaarvan è_e taken zijn oosch:cevsn in a.:c -l;. IV. 2 

Artikc l IV. 2 

De rnilit&ire inlichtingendiensten hebben, ioder voo�zcvcr 
het hun l,;:rij,.:,·s:no.chtclocl betreft, tot te.ak: 

a o l1ct i11\·1innen va..ri gsc:,·evt�r:s 01n-trsnt he·C IJotcnttE:Gl en è"e
stri,jQk:cia.c::t�c:n. Vi:1.::"l B.i1ci2rc-=? E1ogendi-;.:;den, ·�·:e:ll�G nee.�=-[: zijn
voor ei.-?11 juiste opbouw en ee!1 doel t::-c-:fÎGi'�d ;:E:l:r·u:Li: "".1{.;.Y'J 

de krijg:::r:iacllt;

-b o het inwinnen van [·e:�evËns v.,el}�e nodig zijn voor:. het
treffen van maatregelen:

l. ter voorkoming van activiteiten fiie ten doel hebbcL ie
veili�heid of parae.·�lieiä. van de krijcsr;,;0,ci-2-� te scr:sé:ci·,;

2 o ter be,;e:i.ligi2:e v:-ln r::ecr;vens binnen dG �rijgs1n2,ctt · . .:o..;;;.:c-.
van de gehei!:1.houd:Ln;; ;:,;ebodG;1 i C' • 

-�'

3 o °LEr bE-:vordeEin:; Vê,,r:. eGn j:uist vc:cloop vo.n rnobilisc.;tie
en conccnt1 _·Ltie clGr strijdi-:�•ê.ï.chts�.
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Artikel IV .?3, 
-- .. .t-.:r. 
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'!. De i'i';-\ilitaire 1nlichtingendiemiten ressorteren onder onze 
minister van Defensie; 
De hoofden van deze diensten stellen onze minister bij 
voortduring op de hoo3te van al hetgeen van belang kan 
zijn. 

2. Onze minister van Def3nsie draagt zorg dat van hetgeen hem
ingevolge het bepaalde in het eerste lid bereikt, de inlich
tingen 9 die naar de aard van de hun toevertrouwde zorg voor
andere ministers van oeJ.ang kunnen zijn 1 zo spoedig moge-•
lijk ter keruüs van die mini.sters vrorden {;ebracht.

3. Onze mirüster van Defernür�. ken in overeensternminc; met onze
hierbij betrokken miriister bepalen, dat inlichtin�en door
de hoofden van de �ilitaire Inlichtingendiensten recht
streeks ter kennis van overheidsorganen- en -diensten
worden gebracht •

_b.rtikel I..Y.z._4

De hoofden van de militaire inlichtingendiensten 
handele� bij de uitoefening van de hen krachtens artikel I, 4 
toegekende bevoegdheid in nauw en voortdurend overle.o- met het 
hoofd van de Bin11enlandse Veiligheidsdienst. 

0 

van de militaire in..lichtingendiensten 

a. de geheimhouding van de verkregen gegevens en in1ichtinsen
en van de bronnen 9 waaruit zij afl:omstig r::,ijn;

b. het naar behoren waarborgen van de veiligheid van de
personen van wier diensten bij het irn-r:L:nnen van die gege-•
vens en inlichtinGeo gebruik wordt gemaukt.

Artikel IV�� 

De hoofden van de militaire inlichtingendiensts� 
dragen zorg voor het onderhouden van contacten met ckarvoor 
in aanmerking komende inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
van andere mogendheden. 

Artikel IV ;"'0 
-�---;, 

Onze minister van Defensie kan nadere voorschriften 
geven omtrent de org:mü;atie r d.e weY'lcrvijze en het ·beheer vem 
de militaire inlichtingendiensten. 

- 7 -
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HOOFDS'.I'UK V 

De_Inlichti11�endienst_Buitenland 
Artikel Y.i_1 

Er is een Inlichtingendienst Buitenland f die 
uitsluitend tot taak heeft het inwinnen van gegevens be
treffende het buitenland, welke voor de regering van belang 
kunnen zijn. 

Artikel� 
1. De Inlichtingendienst Buitenland rescorteE::r-t onder
onze minister-president, minister van Algemene Zaken.
Het hoofd van deze dienst stelt onze minister-president bij
voortduring op de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn.

, f 2 • 

Onze minister-president, minister van Algemene 
�Ie · Zaken, dra2:-gt. zorg, dat de i�lichti�!sen die he7:1.ingevt!lge 

1lÎ.'.'t'l', .het bepaalae in het eerste lid bereiK�n, tegeliJkertiJd --�cff 
q,,-- •� '· "'.: kennis worden gebracht van andere ministers, voorzover- cü e
_Jlr 3,1;\ naar de aard van de hun toevertrouwde zorg daarbij belang

L hebben. _ . 
3. . Onze minister•-president, minister van Algemene 
Zaken, kan in overeenstemming met onze hierbj_j betTokken 
mj.nister bepalen 1 dat inlichtingen door hot hoofd van de 
Inlichtj_ngendienst Buitenland �- onverminderd he·t bepaa.lde ir; 
het eerste lid - rechtstreeks ter kennis vo.n 0�1 er-heidsorgane:n 
en -diensten worden gebracht. 

Artikel V 2- 3 
Onze minister .. •president 1 minister van Algemene 

Zaken, kan terzake van de organisatie, de werkwijze en het 
beheer van de dienst nadere voorschriften geven • 

. Art.ikel V, 4 

r 

Het hoofd van de Inlichtingendienst Bui tenls..nd 
draagt zorg voor: 
a. de geheimhouding van de verkregen gegevens en inlj_chtinge�:

l'.·, b. ::t
v

::a:
e 

b::::;:
n

:,a::�:;::1/::n 
a

::
0

:::�:g:�i:; van de
, personen van wier diensten bij het inwümen van die ge, .. 

gevens en inlichtingen gebruik wordt gemaakt. 

8 
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C 

r Artikel V f 5 

2.\Cl Het hooîd van de Inlichtingenchenst Buitenland 
- \ draagt zorg voor het Oj?de��houclen van cont�c'.;e_;-1 �rieJ

� "�lam�·;oor
�lJ::> \ in aarunerking komende inlichtingen- en veilJ.e,neidsuiens 0en 

l van andere mogendheden• 
. l 

Art:i.l:eJ .. \TI, 1_ 

HOOFD,S'.tl!J': VI 

De procur·u1:!'.';:;-[.::e�1ora21 lüj de gereclri::r:;}·1ov2:t1 c<��, 
fungor2��e dir·ccteurcn van politie e� d8 ambtenaren��� 
Rijl�s-- ,_�;21 Gc-;1üe(:)rrtt;�pol:i.·l::Lc :- l.)cr1ovc1L'3 <]_.Le \r2r1 l:te·(. 1-/2.�!8.:'J 
d.er l{or:.:L. r1\::l.i jJ<e l-!,1.:r e cl'J é.:.1.�::: � e c� , G.o eiJ. ,:1:n.\rer·\-,;j_ j 1c·� r:: ,��G_e\·_:_c 1 :�jJ :.:� 
é1a11 de l_;str·o::..·:�cc:11 j_1111cl-}·t·.J..:nr:,t)11·� c:;-1 \'C;tJ.:Lc;.1"1ej_c"�::.(:�ter1.stc:11 
v·r-1i1 ·3.llt:J ·te jJ 1 r·,·1- ·r, � '" n 111) 'L (' 1 ·0•,·. -11cl(l .( ( i•:-,��1 °1' {''� rr-.- v·-;-· c� 

c. C • .  - .. �u.J,. l:" .. -· �, . •  ,.:. J'\ ,.d::. .. . .L "' l•C-1. ,.;. ... ,. :.:,'-"e,I.: :C'. •. J,._;, 

weJ 1-::c� \ .. oc,r· cU. o cl:i. Gn.:.:; tc:n, ü1 verbar1d 1:wt di::.: c'ia .:n·2.8.:r1 C•JJ�:E., ·-·
dragen tw:.,.l,:, v2.n belu.ng tu.rmen 7._i_�1n. 

_/\_1-. ·ti.l<:r:l \ï.T J.. 

Jnd.:l.c�n. r..=ïanwij:;:.:Lng bc::,ts.a·�--; dat bij c}e vo:cvuJ.lin�,: 0 • .-::::: 

· de ·taéJ.1\. \l�;_:n }1et o:t-� GY!°t>.:::.a.r r:1 j_i:-7. s tc:1"l :tr::, iJc- 1.:u;r�er.1 z:i. jn. ·;)c -c.�-:-·:��� -· 
ltcJ.1, ,1cl 1-� 8 cloo�c c c11. · i.nJ:i. cJ:r.tj_ 11r�e11-- o :C \/ e j_J_.J-r;J1c :i. d ;.;CLi n1:.::.; ·L 
-�,loT·den. 1:>f.:11.t.�_1 1ti.,:;LL ) l)lU[;8Yl l1f:t Oj�:e:1îb2.L�1 ... ri!i)JiE: L:c-:.-v1e � c�:.� ·;•r2.· 1_
. cle bt::t.:co1�l:e:;-1 J.JY.10Cl.:t1"c·l1:c-- \;f1rJ.e·rétr3.1; or1 1l8t: J-100:fö. ·vs:i:-1 ëe [;c� --
trokko:o. cLLenst on\·or\·::i.jl.ci c•\'c:,rJep; . ZuJJ� ovc::r-1og \•ic;:cu·c ce

pl0c0d U:) vc:czock van lwtz.t,j de pr-oc1.Jr2ur•-c2.r.1::.':ï:•c::..:1J.· Lé.0 ·(�::.,.,j
het hoo/c:l vc::.n cle bc:"i::rokken d.5.cm.st < 

D(� 1·.11 \4 ze ·v 8J1 11 !.? t. do f!rl· \ï8.r1 J.l!ec1.e cle J_j_·11r.:;e11 tLL r, l)eè.o ·c; 1d 
.i.n a:i··t:i.tcl VI, î, voo::-·;o:oveT de> FtijLspoJ..i.t:i.s !)CtTc:i:'t, ;;'-'
schiodt vol&ens aanwij�inccn door onze □inJ�ter v2n 
t.T1.'!t)·t.it�:J.c t�-� r�c'.ter::.;; ·vc,(Y:c :�.o·/cr· lJct: (1.e E;rq1)·tc11c?.:ci.:::;1 �.,re.:� ce 
G•r;n!eer,t.e1::0J.j_ -�.:i_e; 1jc·tr·et·t 1,i ol 2�r.::."t"1:s d.(:or c}e cl:lt:�:t· \/2.J.1 l1 c�·:. 
be�tr·o1-�;•�c:(1 ]�or·_t);3 t�:; {;trv·cx1 \roo:1.--�·;cl:;.:ct.ft:e11 e:x.1. ··voor· zo-Ier· 1°1�-�·t; 
de é�:n l) t 0.r1.2.Y· r::.r1 ·\t-=1.:n. j-) e ·c \/ 3:0 er1 cl. e: ;:· l\011 j_J_t] �J� j_ j Jee 1-•l;:.u:· c-:� c }:,.8. �J. {:.��:cc 
b (' tre ,··t· VC' 1 é"(>1 c; c1 (lor d•·., 'é· 0;·10•; ,:, ·;, (; -� n ·'L· V""·' l (j .; ·t "!·.,·, ·••J "r -l!- (' r: ("ir.. ·, . ,. -·· , - c·J . - ,_ ,_ . - ..... ., •. u,� '-l--� ,,_ç.,__...., ' (..!,.,l. ._ __ ._ 1 '--'·l \.,_ '· ., . l·;,...,., ' . .,..:._ 
aan'.It j z:L113cr1. 
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HOOFDST"ill{ VII 

Slotbepalin� 

_:A.:r,tikel VII, 1 

1. Dit besluit treedt in vrnrking op

2 o Op 1 januari 1971 vervalt ons besluit van 8 augu.stv_s
nr. 51, zoals gewijzigd, laatstelijk bij ons besluit
1 maart 1956� nr. 9 ■ 

10LQ � '..,,,. 
van 

Onze minister-president, ministe:c van Alge;ncnf:i 
Zaken en onze m5-nisters van Buitenlandse Zal;:en 1 vnD. ,Justi·tie, 
van Binnenlandse Zaken, en van Defensie zijn, ieder voor 
zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer • 

De T<lINISTER-PRESIDENT, 
Minister van Algemene Zaken, 

De minister van B-uitenJ.andse Zaken, 

De minister van Justitie, 

De minister van Binnenlandse Zaken, 

De m:Lnister van Defensie, 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

Kabinet van de Minister-Presidenr 's-Gravenha9c, Plein 1813 nr. 4, tdefoon 070-614031 

• 

-• 

De Voorzitter en è.e J.eden van 
de Commissie tot herziening van 
het KB '49 :i.nzake in.lj_chtingen.•
en veiligheidsdiensten 

's-Gravenhage,� 15 ma.art 1972 

Hierbij bevestig ik u dat de vo15ende vergade:c:t.ng 
van de commissie zal plaatsvinden op woensdag 22 ma.aTt a u8 < 

des morgens -om 9. 00 uur in de vergader zaal v2.n het l;:;::i.b::i.n8t 
van de minister,-preside:i:l"tr Plej_n 1813� nr. 4. 

De bijer.mkomGt op een zo korte termijn is nood•~ 
. zakelijk, aangezj_en de minist er•�presiclent en de minü�t-2:c:::,v:::·,11 
BinnenJ.aadse Z&ken en van Defensie zijn ui tg0;nodif;d o;n 
binnenko:ct met de vaste coirw1i,rnie voor de lnl:;.chtir,gon-- er. 
Veiligheidsdiensten van de Tweede K2.mer overleg tG p:LE:gen 
over de st,md va.n z�lrnn met betrekking tot de Ili e,.F,e a.J ce,:'.en,::, 

. maatregel v2.n bentuu:c. Het voorbereid.end gesprek tuss(m C:;;z2. 
bevh.ndsl:i.ede:n is vaE,tgesteJ.cl op 28 rrE.-:.ëi:ct a,E: •• 

Bij de meest betrokken bewjndslieden bestaat 
bovenc1ie:n. cle geneigdheid om de Inlichtingendienst Bi;,,:itcn}a.ncJ. 
weer naar Algemene Zaken terug te brengen, omdat a2n het 
ressorteren van dj_e dienst onder de min�ster van Defe��ie 
zeer aanzienlijke bezwaren blijken te �leven. 

In bijgaand. concept :i.s uitgegG-é"m van d.e ouó.2 
sitnatie van het KB '49 d.w.z. de I.D.B, (B.I.D.) ond. 1.::1· 
Algemene Zaken, ' 
In de tekst is voorts de con�issie uit de ministerraad �eer 
vervallen. Deze coirul'.issie r-1as indertijd voo:;:,rsstsld om dé' 
minister-prcside�t toch voldoende zeggenschap te geven ov2r 
met name de InJ.ichtj_ri.gendic:1f:ot BuitenJ.e,nd. 
De preambule b2po.J.j_ng in art. I r 2 cvo::'.' de [;A bc,�1:.lenh,::id 
aan l1et v·e1�d:rat� ·van I\.orne etc o ir:1 ge}1ar1dlia.af·o." \.

r

co:rts 1'1.e:ü i.�r 
in overJ.eg met de voorzitter in art. I, i� een VGOI' 8.lle 
diensten ge].deude bevoegdheid opgenomen om bij anóere over
heidsinstanties inlich�ingen etc. in te winnen. �aven2 heb 
ik naar hoofdst�c I overgebracht de gelijkluide�d2 bc9al��5en 
betreffende geheimhouding en cont2.ct JJ,ct b·1,,:i·tenl.c;ndrse r5.i,::;En:'-'::·i. 

') 
C. 
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1) 
De hoofdstul:ken III, IV en VI zijr:. opgenome::-i overeenkomstig 
de voorstellen die in de commissüi zijn goedgckeu:r.d. 
Hoofdstuk V is zoveel mogelijk in overeensterrmiing gebracht 
met de bepalingen die voor de andere diensten gel.den. 

· De verdere procedure is ai'han.lrnlijk van het resul
taat van het overleg der bewindslieden met de vaste commissie. 
Het is niet de bedoeling d.at de herziene tekst van de algemene 
maatregel van bestuur bij die gelegenheid reeds aan de vaste 
commissie wordt voorgelegd. 

Indien zou worden besloten tot het terugbrengen 
van de IDB naar Algemene Zaken, zou in het nader rapport 
aan de Koningin naar aanleiding van het vorige ontv1erp onder 
opgave van de redenen kunnen worden gesteld dat het kabinet 
afziet van het bevorderen van die algemene maatregel van 
bestuur terwijl tegelijkertijd aan de Koningin wordt verzocht 
een nieuw ontwerp bij de Raad van State aanhangig te maken. 
Tevens zou aan Hare Majesteit moeten worden aangekondigd het 
ontwerp--beslu.i t tot overdracht van de IDB van Defensie naar 
Algemene Zaken. De definitieve totstandkoming van deze 
verhuizing zou moeten wachten tot de Raad van State opnieuw 
advies heeft uitgebracht. 
De voorzitter wil zich in de komende vergadering bepalen 
tot de tekst van de algemene maatregel van bestuur, teneinde 
de bewindslieden van achtergrond· informatie te kunnen voor
zien ten behoeve van hun overleg met de vaste commissie. 

De secretaris, 

1) In verband met het voorgestelde,
artikel I, 4 is de redactie van
artikel IV, 4 daaraan aangepast.

VERTROUWELIJK 
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a, Het inwi1men van gegevens omtrent het potentieel en de 
strijdkrachten van daarvoor in aanmerking komende mogend·

-heden welke nodig zijn voor een juiste opbouw en een doel
treffend gebruik van de krijgsmacht; 

b. Het inwinnen van gegevens omtrent daarvoor in aanmerking
komende mogendheden 1 organisaties, groeperingen en personen
welke nodj_g zijn voor het treffen va.n maatregelen:
1. ter voorkoming van aktiviteiten die ten doel hebben de

veiligheid of pa"raatheid van de krijgsmacht te schaden 1 

2. ter beveiligin'g van gegevens binnen de krijgsmacht waaj_ vc
de geheimhouding geboden isr

3. ter bevordering van een juist verloop van mol:iiJ.isa·tie
en concentratie der strijdkrachten.

In de eerste plaats ontstaat een discussie ontrent de vraag of 
het woord potc�ntieel. in de redaktie kan wo:rden gehandhaafd. 
Daartoe word·i:; uiteindelijk besloten op voorwaarde dat in cle 

"'-· 

toelichtine zal worden uiteengezet wat onder dit woo1d wordt 
verstaan. 
De heer IJ:r�_g_?;E,3.J_l vraagt of de rcdaktie 11 De strijdkrachten van 
daarvoor :i.n aanmerking komende mogendhedon 11 nj_et u.e vraag zal 
doen opkomen door wi.e de keuze van de mogendheden zal worden 
gemaakt. Be slot �n vvordt de woorden 11 daarvoor in aanmerkir.f 
komende" te vervangen door "anderen • 
Artikel IV-2b. De heer Van Doeveren meent dat de redaJdie 
-•=·----.. -----·--- ---

bij zonder ruim is en veel meer speelru.imte biedt dan de over
eenkomstige bepaling voor de B V .Do o De vro,ag zal zeker 01 ... 
komen of de militaire dien.sten vrijwel on·beper·kte bevoegdheden 
hebben tot het inwinnen van gegevims. 
De ;y.2.,�tt� wijst erop dat ook niet meer uit de redakt��e 
b1:.i.jkt waar de diensten hun inlichtingcm mogen inwi,.mei1. 
De heer :Oe B.5).§.E wijst erop dat de term 11 inwin:.r1.en van 
niet betekent dat de dienst al t:Ljd zelf aktief ·bezig is, 
HieTond.er ·vali� ook het verkrijgen van gegevens van and.üra 
diensten. 
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De voorzj_tter antwoordt dat zijns inziens er geen taa,k voor a.e 
commissie is om weer aan de red.akties te gaan schaven nu de 
ministers zich daa-.r-mee akkoord hebben verklaard. Slechts als 
mocht hlijken dat één of meer diensten toch ernstige bezwaren 
tegen een dergelijk artikel zouden hebben is het rr..ogelijk dat 
de hoofden van die diensten deze bezwaren met hun eigen ministerr, 
bespreken •. De aanwezigen delen dit standpunt. 
De _ _vporzi·t;-��E deelt vervolgens mede .dat het de secreta.ris 
gebleken is tlat_ de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en 
Veiligheid sdiensten wacht op een beslisoing van de regering 
over het ter beschikking stellen van het hdvies van de Raad 
van Stat8 al vorens te reageren op de wij zj_gingsvoorstellen. 
De heer Van Doeveren zegt niet begrepen te heb1Jen dat er een 
dergeJ.ijk nauw verband is gelegd tussen enerzijd.s het verzoek 
aan de mj_nister om het advies van. de Raad. van State te moeen 
inzien en anderzijfü.-1 het geven van een oordeel over de wi;j zi.-
gingsvoorstellen. 
Dri voorzitter meent clat deze kvestie met de bet:coldrnn ministers 
besproken moet worden om duidelijkheid te kunnen krijgen over

ö.e gemaakte afs:praken. 
Vervolgens stelt de voorzitte:c de tekst a8X1. de O:t'de a.ie og 
verzoek van het depar�ement van Justitie is opgest0ld voor

hoofdstuk IV,

De heer ;Qf_].2"tE: deelt mede dat comité � de afdeling wetgevine; 
publiekrechtjën het departement van Justitie aldrno:rd zijn met 
de uitgedeelde tekst. Spreker wil nu nagaan of de commiss:i.e 
7.,ich ermee lmn verenigen. Indien dat het geval is zal hij via 
de Verenigde Chefs van Staven het voorstel toezenden aan éle 
minister van Defensie. De andere betrokken ministers z,ullen 

/'..:',.J /:-

dan ook"Tncîg over d:i.t wi;j zigingsvoorstel moeten beslissen. 
ib!!?:t_J._IY::.l · Dit artilrnl vvordt zonder d iscturnie aanv2,ard. 

!E!�t.fL.IY::,g. Het voorgestelde art:i.kel luidt i De militaire
inlichtingendiensten hebben 1 ieder voorzover het hm1 krijgs
mac:htdeel betreft 1 tot taalc:

. 3 �-
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Voor wa.t betreft de zgn. 11B 11-taak zF.ü met name sterk v✓0rà.en 
aangeleund tegen de B,,VoD •• 
De voorzitter erkent dit doch de tekst cHe thans wordt voor--
gesteld sluit een eigen initiatioLvan de militairG diensten 

niet uit. 
De heer Scholte Ubip.8, is van mening dat in de toelichting 
duidelijk zal moeten worden gemaakt wat onder de redaktie van 

artikel IV-2 kan worden 1Jegrepen. Spreker deej_ t het bezi:;aar 
van de heer Van Doeveren dat in artikel IV-2 vvorrl�; gesproken 

van organisaties ? t�rvvijl in het overeenkoms.tige artikel voor
de B. V .:o. niet alle· organisaties zijn begrepen� maar alleen 
die waarvan ernstige vermoedens bestaan dat enz •• � • 
De heer Van Doeveren merkt nog op dat de huidige tekst in d.e 
openbaarheid zal komen en dat daar zeker veel 1)ezwö,ren tegen 
zullen worden geuit. 
De heer �1cheltema wijst eTop dat de woorden in artikel IV-2b 

,omtrent daarvoor in aanmerking komende mogendheden� organisatie. 
/. 

Il 

g:roe1Jer-ingen en personen geen e:riJce1e beperking ir.houd.en. 
Spreker stelt voor deze woorden te schrappen. De voorzittEIX: 
is ook van mening dat door- scl-i-capping de bevoegdheden vm1 de 
dj.ensten niet beperkt zullen worden. Daarentegen zal. de re·-· 

daktie veel minder aanstoot kmmen geven. Besloten wora.t de 
woorden 11 om.trent daarvoor in aanmerking komende mogend1wden 9 

orgar.üsaties 1 groeperingen en personen" te schrappen. Voorts 

wordt af gesï):1'oken dat� nadat d.e ministers van Binnenland.De 
Zaken

? 
Justitie en van Buitenland.se Zaken zich met à.e bepaling 

akkoord zullen helJben verklaard 9 de beer De Boer via de VCS 
het voorstel zal voorleggen aan de minister va.r1 Def e:nsie, 

Voorts zal door· de ambtenaren van Defensie en ,Junti.t:i.e een
concept--tooli.c:hting worden gemaakt voor de a:ctike1:m IV~··l en 
IV-2 1 benevens een tekst voor het nader ra.ppo:d" Justitie 2,0,l 
hiervoor het initiatief nemen. 

De heer Jiag� brengt vervolgens artikel 1-2 ter sprake. Hi;j 
heeft de voorgestelde redaktie besproken met de secretaris
generaal van Defensie en deze blijkt sprekers 'bezwaren, dat 

het artikel niets wer1rnlijks i:c.houdt 
1 

te delen. 

5 
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·Helaas is het hem niet mogelijk de minister nog voor dit

onderwerp te interesseren. Spreker zal echter zo spoedig

moge1ijk 1 als er een nieuwe minister van Defensie is 1 zijn,

bezwar-en aan deze voorleggen.

De Y,9._0rzi tter stelt vervolgens het :probleem aan de orde van

de noodzaak om ambten8,ren te verpJ.ichten medewerking te ver

lenen aan werkzaamheden van de Inlichtingendienst Buitenland.

Onder de werking van het Koninklijk besluit van 19L�9 kon

gebruik worden gemaakt van artikel 9 1 waarin rnrd geBprol�en

van een opdracht van de ministers. In theorié was deze ·be

paling niet van toepassing voor de gemee:q.tepoliti.e, à.och gezien

het vertrouwelijk karakter van het KB werd dae,r nooit een

probleem van gemaakt. S:p:ceker heeft bij de aanvang van de

werkzaamheden van de cormnissie aan de heer Hagen gev-:raa,gd

welk nut deze aan artikel 9 toekende. Het b1ec�k dat het,

art:i.lrnl alleen was gebruikt voor het grJ.ven van aanwij zinge:t:è

aan de Koninkli.jke ]Jare chaussee. Thans heeft de heer Hagen r.G: ..

e:rva:d.ng opg8daan dat hij toch de medewerlüng moet ku:nnen
'}--nJ;, ·t c,,; 

vragen v2.n and.ere g;co.epen. In het bijzonder 1$.:;..--'i-�'Gi':t het ,·ge···
. ·  �,i�µ

meenteambtena.ren dodü o·ok personeel van de douane • .De heer

J.t=��Q vvijst er\op dctt hij niet afha111celijl{ kan. ziJn. '\iê:1,n. d·-·,

v:cijwi11ige medewerking van ambtenaren. S1J:reker heeft na de

bezwaren a_j_c� in de vorige vergad.ering zijn geuit een nj_euwe

tekst opgesteld, die hij ter vergadering ronddeelto

DR �.or:z,itt·2r stelt voor dat Justiti0. deze tekst zal bestu0
-

deren. Hij acht het wel een wezenlijt: punt voor de Inlic}1·�ingen·

d.ienst Bu.itenlana., vooral onder de hu.idi.ge omr:3ta.ndigheden,

die inlichtingen te krijgen die de diens·t behoeft. De be

slissing zal pas kunn°n worden genomen� als er een nieuvv

kabinet is.

De heer §._chol_te Ubing vraagt of het mogeli.jk i.s dat er ambte•

naren zijn d.ie voor verschillende diens·ven vverken.

De heer He� antwoordt dat er wel een coörclinatie op dit

punt tussen de diensten bestaat, doch dat hij buiten die

coördinatie een eigen bevoegdheid nodig heeft.
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De voorzitter meent dat er in feite geen moeilijkheden zijn� 
maar dat er in vèrband met de openbaarheid van het KB een 
bepaling nodig is .. en.:]e opcmbaarheid maakt het ook nodig dat 
de verschillende .taakomschrijvingen zorgvuldiger worden ge
redigeerd. Er moet thans een goede regeling komen voor de 
inlichtingendiensten en voor de onderlinge coördinatie. De 
kwestie van de militaire diensten ligt wat anders op dit 
t�rrein. Spreker stelt roor dat de heer De Boer zal nagaan 
of, gelet op de discussie en het voorstel dat door de heer 
Hagen is ingediend. ? :het nodig is dat voor de militaire 

-� 

diensten artikel IV-6 zal worden gewijzi�d. Spreker meent
overigens dat het de militaire dienstan vooral gaat om admi
nistratieve gegevens. Spreker wijEt erop dat de Inlichtingen
d.ienst Buitenland al.leen een 11.A. 11 --•taak heeft"
De hc""er yan Doeveren vra8.gt of het politiek verstandig i.;::: en
ook ::=i't;rikt noodzakelijk om voor de Inlichtingendj.enst
een ve1·plichting tot med.ewe1·king O}J te nemen.
De voorzi tte:r,:_ antwoordt dat c1e InlichtingE.:ndienst Btü·cenls.né'c
niet ·zonder enig artikel te:cze,ke kan. Het r)nderwer:p zal ns.è.E!:i.'
bekeken moeten worden.
Op een vraag van de heer Scheltema of de heer Hagen behoeÏte
heeft aan een dergelijk artikel indien do I oD .:B � el6.ers èLan

bij Defensie zou worden ondergebrachtv antwoordt spreker dat
de noodzaak dan minder duidelijk zou zijn. Bij een nieuvrn
regering zal naar voren moeten worden gebra,cht <lat d.e ond.e:r.-·
brenging bij Defensie voorzover het betreft het geven van
medewerking aan de I.D.B. nadelig werkt.
De heer _ê.c!lolt,�. ,:U_b_ing, is -van mening dat het uitsluitend {;aat
om een l{vvestic vm public relations 1 ook al komt de I.D .B.
weer bij de minister--:pnwident P d.an toch zal d.e openbaarheid
van het KB leiden tot er:,;n onderzoek naar de com1)etent:i.es van
de verschillcmde d.i :.nsten.
De voorzj_!_1er sJ.tüt vervolgens de vergadering.

Een datum voor een nieuwe bijeenkomst valt thans nog niet
vast te stellen.

De secreta.ris r 
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- iBuiténlandse
�diénst ver hui,sd
na.ar Defensie

, De Kamercommissie. bestaande uit · , ·ae voorzitt�rs van de groo:,te zes· : ·. fracties, werd in ,1969 voLi_omen verrast door de mededeling van p:-emier De Jong, dat de buitenlandse inlich-

. (Van onze corresponden t)

DEN HAAG, 19  maart - Voor 
de veelomstreden reorganisatie 
van de buitenlandse inlichtingen
dienst (BID) blijkt nog altijd 
· geen nieuwe bindende grondslag
' te zijn n�erg--elegd in een konink
_ lijk besluit. De felbekritiseerde 
verhuizing van de Nederlandse 

· spionagedienst van het mi :-iisterie ,
· van Algemene Zaken naar het
· mi.11isterie van Defensie per 1
jarm2ri ,verd formeel bekrach
tigd, maar de gewijzigde st'1ats
rechtelijke . verantwoordelijkhe- ;
den zij� tot dusver niet officieel J 
geregel,.,.

·Dat lrcmt dr.ordat vanuit de spedalecommissie vooi- de inlichl iug-en- envcil.lgheidsdenstcn vaH de 'l"\veedc Iia.·. 1ner be�t:\\·1rcn zijn gcffp11ercl tegen het· :  onfv.'crp-kouin!t l ijk •  bc�luH. De regcr;ng· hc:sloot toen tot' c:nkcle Yerande. ringen. De l1c1-.l ic11c versie l igt nu bijrlc l,aad vr:H Stat.e. ïn poliikkc krin. · f;'Cll wordt betwijfeld (,f de n iéuwe positie van d� BID liCg "'Cl \'00l' d•.! verkiezhïgcn gt:fc.ï111al iseerd 2al ,vorc1:!n. Fundtin1entee] hez\1.:aar van de· 0';)- . positie en -in zekere ,:in oo�: van de ! · . Jiberai<ë fractie t egen de pla�dsing vande ci\·ielc inlkh:ingcmlienst onder ac min ister van D2.iensie is, dat de BID veel van zijn zelfstandigheid zou ver-· liezen voer de !)OOdzake;ij.ke controle:. op de aar<i e:n d(; betekenis v�n de .ge. gc>:vens, cl ie \'i« di:: militaire i nlich t in. gendienst.en bir.nc:1k.c.n10n. J\len vrees. de een tendcnl. ie.uz0 voorstelling van; zaken ;;oals dir: voor,1a111e)iJk door.een rr.ili!,ni!"e b;·:l zou zi_in  waargeno-
1nen en g.::analysecrcl. O1n clc verciar:�ping van Yerant\voordèlijkhelien zo kteln tncg-clijk te hou .. d�n steide de oppositi<-! vûor 01n ols : lngcbouwe'.e c01a ·l'0lc bij de n1in iI:tcrpresident. ee:n bureau te vf'sti�e:n, cial ov,�r vol�oc1�d� (!e�kun:.Ii[-!'cn zou inoetci I:,.2schik�,en om alles wat. l angs de k�nalf'n ,·r.!n de- a". il i tairc in)ichti n1�r-nd1 r::nsten \'.''Ordt vcr:..:arncld en \{'é!t J :-1r1gs at1c!cre \\'eg011 \\'Ordl bin:ncn�wbracht i.e t.OC!tSC!J. Dat �vc.::d a ls \'001'\V:)Dr(lc ,gez·I�n '- eer he� noodzakcl1jk di:.'Jït,:'c:i:3-tiscl10 tegejJ�:p�L D�.! ,_.r01n i,:·t . i:�)H vor.1",:, .Je · \VC--in�g vo·.:'1: dC"ï...:: ·aa.npnssb1� . .  · ., •�, 

·. tingeridien.st zou worderi overgeheveldnaar het ministerie van Defensie. Deoverweging was, dat de BID · als eenzelfstandig onder de minister-president resorterendc dienst niet bevre:digend functioneerde. 
Verrast In de laatste paar jaa� was de· BID. bemand doo-:: een vijftiental stafleden, dk, Yiët eigen relat ies en voor,ü via allerki buitenlandse puolik;:üies poiiLieke, m: i itaire. economische en cult,trele inlichtingen verzamelden ell eva-. 

lueerden :.roor de verschllicnde c\epar- · tcmcn\en · ... · Er zijn · aanwijzingen, tlat  enkele bc-,dndslicden berlenk ingeït kor-sterden tegen . de ,.idt'oiogisch tJog-al genu::.ucecrdc'' bl�naderiug v�n �ituaties in het. bui tcn::.1.nd door ee!1 ckc! Y:rn de . BID-staf. iHen w�nstc de 1n-fo1i!citeu !
I 

naar verluid n1ccr Yt'r!egd te 2ien naar ,\.-a.l!.rnenli.u�c:n in Oost-tu:tûJX:.. ! op ba;is van de fiiosofie, dat de (,ntspani1 in!� Uuhklijk risico'� 1net zich meebrengt. Bij tle opstel l ing van de  nieuwe planucn voor de  BID zou Te·· J.:enins  �uu g-elwud-�u n�et een ge- : intensivccrcl systeem van ,,ageutcu (c j velde''. 1 ' Bij d,=. cpzet van de BID-nieuwe i stijl is ervan uiLgegaan, dat het \'ast- ; steli(,11 van de beleidslijne:i, c;e taak- J steliing en ,Ie prioriteiten wordt toe- . vertroi:1wd aan <:e!'I commissie van vkr ! uit de 1nin!stt:rraad ( de  ore?11h::r. dei  ministers van BLrl i.en!an·dse zaken, l fönnen!u,d,e zaken en Def.:>r.sie ) .  De commissie kan bcpao.lde operaüts ge- . la.:.;ten en aîge1asten. D,; an1btc�1jjl:e 1 coördinator van de BID. de bini�en- ! lanàse veilii�;heidsdienst en de drie n1i- i 1itrJre 1�11.ichtin:gendicnstcn. nu viceadmiraal  buiten dienst Be,s, krij-gt grotere bev0egdheden . 
Onafhankelijk Hi_i ziet toe op de nnJi:1,i:1 6 van de m inis(eriëie richtlijnen. Aan df: minister-pn•sident zal niet ai!e:en ecu coördir..cr('nd�, 1naar ook Ci.:n a!·g�n1::!entoczi2:1de functie \V"C1rdcn tocf;-2.k1.::uà. De analyse en àc-, b!;!0Orcicli!lg van de b�nnc!11geko1nen geg�ven:- zal n!.et bij : het ministerie van Dci'en,i e g-ebettren" n-:aar op de brleids;ifc1cUngen van de betrokken ë.i:p�rtem"nLen, :, ]dus kon-

•, . -·- ,,.. . ·� .. .... ,

digde de premier De J0!1;! vorig jaa� april aan. • Vooral de oppositie ,va,  met dezecon'structie niet t<:vreden. Zij · bleefhameren op een meer directe •1ë,r;;nt,voordelijkheid van rle n1in!ster-ï;i:estdent via een zel.fsta11dig - �0.ets� r.·
gsbureau. De tegenstanders van de �-�0:rganîsatie zagen als pr.!ncipiË�1e 'f·is àat r er dulcleiijke ••:taxantics rr,oetcn zije i voor een volslrëkt ona fha1,keiiike D•J · '  sitie van d e  buitenlét!1d.!e in'r:c.::1r-:nî!·èr1-dienst, naast de m.ilirnirc .inlichtin�cn<liensten (leger, marine en Liéhtmacht) onder de pm·aplu .,·an l>�t-=nsie. lft)of<l Ya. n tl� BI.D is a,__; cle YnormaJlge offitit!" ·ra.1; de k.vni-:1.klj_jk n-,arcch:?.ussec H�'..zi.·�n ,  in de ûiHi� st.ructun1· bij het mlnic,ti:rie van AIJè;�:t'uc zaken hocfd va.li d 0  1niHt:1 ir-t: ;; f:i.eJ ir,.?: ,,:in de Bill. li� Jon.�� �caQer.nic·i, <1i� tot half vorif;: jaar tut  lÎ.; ,ev::dna th•:;t:-tf hf!hoorclen

1 
zUu :- �lcn!aal vrr-f.rf1kkcu. De merk\v.Ja!·d.ig-e SÜ.?1rtt-ie: èo2t z.ic!"l nu voor. délt .de B�ID \l:e!i.s t::�ar o�c:h;r C:c min.ister van Defe�s!e is rg:�718Htf-:.�, 1naar dat àe VC!:ant,voord:::-1.ijkl:e-�-:i:::st!'uetuur 11:"ï?:1eel ·no� datt.·ert vê.11 J.H�� \·•:>Izcns \l;��k !-:?1};.r1kl_iik . b�sl_u :_t d!:BID een z21fstanï.i.lf Dnr..ts!· oe 1t1 : :113!(;rpresicient ress0!·tcr.::nde dienst ,�s. In poli tieke kring2n vni.agt nwnzich nu af hoe de feifr.:li ibè con

trole en vei-antw0ordeÜi;,;)}edcr" 
sinds 1 janua ri liggen, 

0

De be
zorgdheid Over het on,breken v,,:1
een staatsn-0lüe:Iijhe basis voor de georgaciseerd;� :BID is d:itroT1� 
groot, omdat de spio;1agccb::1stzich toc)1 al niet lee:1i, v00,: een enigszins - overzicl-1tc lijke ind1ï. �k  van de ,vijze '.V .[{ctrop hij opcte1:-ï•t en \.Vat et n1et de ir1 forrr:�1f-j 2J ·.vordt ge6::an; aldus een ti:,2licbting.
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Aan: Vice Acimiraai b.d. H.Bos; 
De heer G.J.Hagen; 
Mr.P.G.H.van Doeveren; 
Drs.J.G.Bruggeman; 
Kol.B.B.de Boer; 
Mr.M.Scheltema; 
Mr.R.H.Scholte Ubing; 
Dr.J.T.van Stegeren • 

•s-Gravenhage, 8 april 1971

Hierbij bevestig ik u dat op donderdag 15 a�ril a.s. 
•s-middags om 13.3o·uur in de vergaderzaal van het kabinet
van de minister-president een vergadering zal plaatsvinden
ter bespreking van het concept nader-rapport met betrekking
tot het ontwerp Koninklijk besluit inzake de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten.

Het algemeen gedeelte van het nader-rapport benevens 
het verslag van de vorige bijeenkomst zond ik u toe bij brief 
van 24 februari 1971. 

Het artikelsgewijze gedeelte treft u hierbij aan. 
Met de opmerkingen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is 
daarin rekening gehouden • 

Aangezien ik van de departementen van Defensie en van 
Justitie, ondanks mijn schriftelijk verzoek van 24 februari jl. 
geen bijdragen heb ontvangen voor de tekst van het nader-rapport 
voorzover die betrekking heeft op de hoofdstukken IV en VI, 
konden de desbetreffende redacties helaas slechts uiterst 
provisorisch worden geformuleerd. -

Tevens gaan hierbij door de Binnenlandsche Veilig
heidsdienst opgestelde concepten tot herziening van enkele 
artikelen van het ontwerp.Koninklijk besluit en van de bij 
di� artikelen behorende toelichting. 

Ten slotte deel ik u mede, dat de minister-president 
gaarne zou zien dat: 
a. de tekst van het nader-rapport
b. het herziene Koninklijk besluit en
c. de memorie van toelichting
zo spoedig mogelijk voor 28 april a.s. gereed komen teneinde
een beslissing mogelijk te maken over de vraag of dit kabinet de
tot standkoming van het Koninklijk besluit nog voor de ver
kiezingen zal bevorderen.

De Secretari_s, 

�-1--�-�-

K 
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De artikelen 

Met betrekking tot de artikelen beveelt�� Raad 

van State aan de zeer algemeen gehouden omschrijvingen van 

de bevoegdheden nog eens nauwgezet te overwegen omdat deze 

onrust zouden kunnen verw.ekken met betrekking tot de rechts

zekerheid van de burgers. 

De ondergetekenden delen de mening van de Raad 

in zoverre,dat de bevoegdheidsomschrijvingen zeker geen aan

leiding mogen geven tot het ontstaan van onrust bij de bur

gers. 

In verband daarmede stellen zij voor in hoofdstuk I 

een bepaling op te nemen waardoor buiten elke twijfel wordt 

gesteld dat de Nederlandse I nlichtingen- en Veiligheidsdien

sten bij de uitvoering van de hun toegewezen taak zijn ge

bonden aan de wet en dat zij de rechten en vrijheden van de 

burgers zoals die daarin in het op 4 november 1950 te Rome 

gesloten Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden zijn vastgesteld dienen in acht 

te nemen. Daarenboven willen de ondergètekenden vastleggen 

dat de diensten moeten handelen in overeenstemming met het 

algemeen beleid betreffende de inlichtingen- en veiligheids

diensten, hetwelk wordt bepaald door de commissie uit de 

ministerraad, bedoeld in artikel II,l. Ten slotte wordt ter 

vermijding van misverstanden uitdrukkelijk bepaald dat de 

diensten de hun toegewezen taken uitoefenen in ondergeschikt

heid aan de minister, onder wie zij zijn gesteld. Gelet op het 

belang van deze bepaling menen de ondergetekenden dat deze in 

het besluit een plaats dient te krijgen voor het artikel be-

treffende de onderlinge samenwerking van de diensten, dat 

thans dus als artikel I,3 zal worden aangeduid. 

Het oorspronkelijk voorgestelde artikel I,3 is als 

·tweede lid aan het nieuwe artikel I,2 toegevoegd, met dien

verstande ciat de door de Raad van State geconstateerde onvol

komenheid in de redaktie is gecorrigeerd.

Met betrekking tot de bevoegdheidsomschrijving van 

de verschillende afzonderlijke diensten hebben de ondergeteken

den slechts voor wat betreft de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
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gemeend naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad de 

oorspronkelijk voorgestelde bepalingen te herzien. Bij de 

behandeling van de desbetreffende artikelen gaan zij hier 

nader op in. 

Artikel I,3 

De opmerking van de Raad naar aanleiding van deze 

bepaling, welk thans als artikel I,2 tweede lid wordt aange

duid is hierboven reeds besproken. 

Artikel II,l 

De ondergetekenden erkennen dat in het eerste lid 

van dit artikel de Kroon de ministerraad verplicht tot het 

vormen uit zijn midden van een commissie die belast is met 

het bepalen van het algemeen beleid betreffende de inlichtin

gen- en veiligheidsdiensten, alsmede met de coördinatie van 

die diensten. Gelet op het belang van een dergelijke commissie 

achten de ondergetekenden het noodzakelijk het instellen en 

vóo-rtbestaan van een dergelijke commissie door middel van het 

opnemen van een verplichting in dit artikel te garanderen. 

Artikel II, 2 tweede lid 

De ondergetekenden zijh het eens met de opmerking 

van de Raad van State dat een eenheid van-terminologie wense

lijk is. Dientengevolge wordt in het besluit alleen nog ge

sproken over onze minister-president, minister van Algemene 

Zaken • 

Artikel II,7 

De opmerking van de Raad van State betreffende dit 

artikel, inhoudende dat de coördinator achter de rug van de 

hoofden van de diensten rechtstreeks inlichtingen kan vragen 

aan ministers en aan onder de hoofden werkzame ambtenaren, 

berust naar de mening van de ondergetekenden op een misver

stand. Het is geenszins de.bedoeling dat de coördinator met 

andere ambtenaren van een dienst contact opneemt zonder mede 

weten van het Hoofd. De bepaling van artikel II,7 moet worden 

gezien in verband met de tekst van het vorige artikel, dat 

bepaalt dat de hoofden van de inlichtingen- en veiligheids

diensten de coördinator� medewerking voor de uitoefening 
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van zijn taak verlenen en gehouden ziJn hèm daartoe J11e door 
hem gewenste gegevens en inlichtingen te verschaffeh. De be
doeling van artikel II,7 is om aan te geven dat de coördinator 
naast de hoofden van diensten ook "derden" - bijvoorbeeld 
ambtenaren van informatie ontvangende departementen - kan 
uitnodigen tot het verstrekken van inlichtingen die door hem 
voor de richtige uitoefening van zijn taak nodig worden ge
acht. 

Het is voorts de Raad niet duidelijk waarom in 
artikel II,7 alleen sprake is van inlichtingen en niet van 
gegevens en inlichtingen, zoals in artikel II,6 het geval is. 
Met de woorden "gegevens en inlichtingen" is beoogd aan te 

\ geven dat de coördinator aan hoofden van diensten ook gegevens 
over de werkwijze en de organisatie van de dienst en bijvoor
beeld ook financiële gegevens kan vragen. 

Artikel III,l 
Aan de kanttekening van de Raad van State ter zake 

van het vroegere sub§ en b vermelde hebben de ondergetekenden 
gevolg gegeven door de samenvoeging van de leden§ en� tot 
één lid a. De Raad va� State had vastgesteld dat in het 
vroegere lid§, "groeperingen" ontbrak en dat niet duidelijk 
was waarom in§ niet was vermeld "gezien hun doelstellingen 
en feitelijke werkzaamheden". 
De eerder sub�' nu onder� vastgelegde beveiligingstaak van 
de Dienst, is specifieker omschreven. Dit houdt verband met de 
opmerking van de Raad van State dat niet vermeld was wiè of wàt 
beveiligd moet worden. 

Artikel III,2 
De Raad van State doet de aanbeveling in het eerste 

lid bij de vermelding "al hetgeen van belang kan zijn" een 
verwijzing op te nemen naar de in artikel III,l vermelde taken. 
De ondergetekenden menen deze aanbeveling niet te moeten over
nemen. Het is een vanzelfsprekende zaak dat de aan de Minister 
door het Hoofd van de Dienst verstrekte informatie geschiedt in 
het kader van de taak van de Dienst. Deze informatie zal zich 
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daartoe echter niet beperken. De Minister ial worden geïnfor

meerd omtrent al hetgeen van belang kan zijn, bijv. ook over 
het beheer en de organisatie van de Dienst. 

Artikel III,3 
De Raad van State vraagt zich af of het geen aan

beveling verdient de Korpschefs van Gemeentepolitie, de 
Districtscommandanten van Rijkspolitie en de ambtenaren van 

het Wapen der Koninklijke Marechaussee, belast met de grens
bewaking, met name te noemen. De ondergetekenden hebben aan 

dit verlangen van de Raad gehoor gegeven. Tevens is van de 

gelegenheid gebruik gemaakt in dit artikel - i.c. in het 
derde lid - een bepaling op te nemen betreffende de bevoega_
heid van het hoofd van de dienst om zich voor het verkrijgen 

van gegevens te wenden tot andere overheidsorganen, -diensten 

en -ambtenaren, die geacht worden deze gegevens te kunnen 

verstrekken. De Raad van State heeft er met betrekking tot 
artikel IV,6 terecht op gewezen, dat de aldaar aan de hoofden 
van militaire diensten gegeven bevoegdheid niet expressis 
verbis aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst was toegekend 

Artikel IV,l 
De door de Raad van State gestelde vraag met be

trekking tot de wenselijkheid om in het besluit vast te leg
gen, dat de integriteit en de privacy van de burger door de 
militaire diensten niet mogen worden aangetast op een wijze 
die ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst niet is toegestaan 
heeft hiervoor zijn beantwoording reeds gevonden door de mede
deling van de ondergetekenden met betrekking tot het opnemen 
van een algemene bepaling ter zake van de privacy bescherming 
in artikel I,2. 

�_le tweede vraag van de Raad betref
fende artikel IV,l nl. of het niet zinvol is op enigerlei 

wijze tot uitdrukking te brengen, dat de taak van de militaire 
inlichtingendiensten ten aanzien van "een juiste opbouw" van 
de strijdkrachten geen beleidsbepalend karakter heeft en dat 
hetzelfde geldt met betrekking tot "de mobilisatie en con
centratie" van de strijdkrachten, beantwoorden de onderge
tekenden ontkennend. In de artikelen IV,2, IV,3 en IV,4 wordt 
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de taak van de drie militaire diensten uitdrukkelijk beperkt 
tot het inwinnen van gegevens. De ondergetekenden vermogen 
niet in t� zien hoe deze activiteit een beleidsbepalend karak

ter zou kunnen hebben. 

Artikel IV,6 
De Raaa van State maakte hierbij de kanttekening, dat 

de in de eerste zin bedoelde bevoegdheid, welke uitgeoefend 
moet worden in overleg met de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
niet expressis verbis ook aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
zelf wordt toegekend. Deze opmerking was aanleiding tot het 

d.i:� opnemen in artikel III,3 van eenjlid�, waarin de vermelde 
bevoegdheid ook aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids
dienst wordt toegekend. 

Artikel IV,8 
De Raad van State acht het gewenst dat èen regeling 

wordt getroffen betreffende het door de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten onderhouden van contact met de daarvoor 
in aanmerking komende diensten van andere mogendheden. De 
ondergetekenden achten deze opmerking in zijn algemeenheid 
juist. Het betreft hier echter een materie die niet in het 
onderhavige besluit dient te worden geregeld. De regeling 
daarvan zal moeten plaatsvinden in overleg tussen de inlich
tingen- en veiligheidsdiensten. 

Artikel V,l eerste lid 
De ondergetekenden ziJn op de voornaamste bezwaren 

van de Raad van State met betrekking tot hoofdstuk V in het 
algemeen gedeelte van dit nader rapport reeds ingegaan. Het 
is de Raad voorts niet duidelijk geworden waarom in artikel V,l, 
eerste lid, het woord "uitsluitend" wordt gebezigd. De onder
getekenden hebben dit woord gebezigd om duidelijk aan te 
geven dat de enige taak van de Inlichtingendienst Buiteniand 
is het verwerven van gegevens en derhalve niet het verwerken 
van de informatie aangezien deze taak toevalt aan de depar
tementen die om de informatie hebben gevraagd. 

Artikel V,l, tweede lid 

De Raad betwijfelt of het juist is dat door het 
geven van richtlijnen ten aanzien van het uitoefenen van de 



• 

• 

-13 -

tadk ae commis�ie verantwoordelijkheid gaat dragen voor de 
wijze van uitoefening dier taak. De Raad meent dat hiervoor 
slechts het hoofd van de dienst verantwoordelijkheid dient 
te dragen. Zoals door de eerste ondergetekende reeds op 
21 april 1970 in de Tweede Kamer is aangekondigd, is, wat 
de opdrachtgeving betreft inzake het verwerven van infor
matie uit het buitenland in de nieuwe organisatievorm, het 
vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid, de taakstel
ling en de prioriteiten toevertrouwd aan een commissie uit 
de ministerraad. Aan deze commissie kan iedere minister ook 
zijn wensen op het gebied van de informaties kenbaar maken. 
De ondergetekenden ontkennen geenszins dat het hoofd van de 
dienst verantwoordelijk blijft voor de wijze waarop zijn 
dienst functioneert en voor het nakomen van de opdrachten 
die hij van de ministeriële commissie ontvangt. De onderge
tekenden achten het vanzelfsprekend dat voor de aard van de 
gevraagde informatie de ministeriële commissie en in het 
bijzonder de voorzitter, in casu de minister-president ver
antwoordelijkheid draagt jegens het parlement. 

Artikel V,l derde lid 
De Raad heeft zich afgevraagd of er aanleiding 

bestaat ook de minister van Buitenlandse Zaken te laten mee
beslissen over de benoeming en het ontslag van het hoofd van 
de dienst. De ondergetekenden stemmen geheel in met het betoog 
van de Raad en zij kunnen de verzekering geven dat niet alleen 
de minister van Buitenlandse Zaken, doch eveneens de andere 
leden van de ministeriële commissie geraadpleegd zullen wor
den alvorens een benoeming of een ontslag plaats heeft. 

Artikel VI,2 
Met betrekking tot de voorgestelde redaktie consta

teert de Raad van State dat niet is geregeld, wat dient te 
geschieden als het overleg niet tot overeenstemming leidt. De 
ondergetekenden achten deze constatering op zich genomen juist, 
doch zijn niet voornemens de redaktie te wijzigen. Vooreerst 
zien zij geen mogelijkheid één algemene regeling op te stel
len, die moet gelden bij het niet bereiken van overeenstemming 
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tussèn de in het artikel genoemde instanties. Ook al zou in 

theó:He een dergelijk "panacée" zijn samen te stellen, dan 

nog zouden de ondergetekenden het onjuist achten dit in het 

onderhavige artikel op te nemen. 

In verreweg de meeste gevallen zal het overleg 

slechts ten doel hebben elkander tijdig te informeren, zowel 

over verkregen aanwijzingen als over de door elk der 

"partijen" te nemen verdere stappen. Mochten zich in de 

praktijk echter toch enige gevallen voordoen dat een nadere 

beslissing noodzakelijk is met betrekking tot de te volgen 

gedragslijnen dan zal voor elk geval afzonderlijk dienen 

te worden nagegaan hoe verder moet worden gehandeld • 

De ondergetekenden achten het zeer waarschijnlijk 

dat in voorkomende gevallen de betrokken ministers contact 

met elkaar opnemen. 

De ondergetekenden zien echter geen aanleiding 

zulks in de onderhavige bepaling te regelen. 

Slotformulering 

Uit het bijgevoegd besluit moge blijken d�t de 

ondergetekenden de opmerkingen van de Raad van State ter 

zake van de slotforrnulering ter harte hebben genomen • 

De ondergetekenden stellen u voor het voorliggend 

ontwerp-besluit te bekrachtigen. 
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5. Alvorens dit te doen breng ik U in herinnering dat bij de
vaststelling van het tweede verslag van Uw Commissie,
-- verschenen op 25-2-1970 - zij het op enigszins andere
wijze - dezelfde kwestie naar voren is gekomen.
Uit dit verslag haal ik het volgende aan:

De Commissie heeft met de Ministers voorts 
uitvoerig van gedachten gewisseld over de taak van de 
B.V.D. betreffende het inwinnen van ge�evens omtrent
groeperingen en personen die doeleinden nastreven
of ter verwezenlijking van hun doeleinden middelen
hanteren die in strijd zijn �et de grondslagen van
de democratische rechtsorde.

De Minister heeft de commissie medegedeeld, 
dat de B.V.D. zich op dit terrein zeer beperkt op
stelt en dat door hem ter zake aanwijzingen. worden 
gegeven, en dat de vaststelling aan welke groeperin
gen de B.V.D. aandacht dient te schenken slechts 
iii concreto kan plaatsvinden, afhankelijk van de 
ontwikkelingen die zich op dit terrein voordoen, zo
dat nadere normen te dezen aanzien niet wel zouden 
zijn vast te stellen. 

De commissie heeft in haar overleg met de 
Minister aan dit onderwerp voortdurend aandacht ge
schonken en zal dit blijven doen. 

Zij stelt zich voor, zich daarom toch nóg nader 
te bezinnen op de vraag

1 of, en zo ja, in hoeverre 
nadere normen te dezen aanzien denkbaar zouden zijn 
en wellicht in de strafwetgeving te verankeren zouden 
zijn. 

In de kring van de commissie wordt eén derge
lijke verankering in de strafwetgeving van groot 
belang geacht. Als dit mogelijk zou blijken-zou daar
mede de activiteit van de B.V.D. immers kunnen worden 
be�aald en afgegrensd op het waarnemen en sienaleren 
van handelingen, die een overtreding van de strafwet 
ten doel hebben. Aan eendergelijke begrenzing van het 
werkterrein van de B.V.D. wordt binnen de commissie 
behoefte gevoeld. 

6. De door mij toegezegde studie werd ondernomen door de Juridisc
Adviseur van mijn departement en enige medewerkers van de BVD.
Hierbij werd overleg gepleegd met enige hoofdambtenaren van
het Ministerie van Justitie.

/ De uitkomst van deze studie is, dat slechts ten dele aan de 
Uw commissie uitgesproken wens kan worden tegemoetgekomen. 
Dit moge U blijken uit de nieuwe tekst van artikel I 1 2 en van 
het BVD-gedeel t·e van het ontwerp-KB betreffende de inlichtin
gen- en veiligheidsdiensten en de daarbij behorende nota van 
toelichting, die ik U ter beschikking stelde. 
In artikel 1

9
2 is de gebondenheid aan de wet en aan het 

Verdrag van Rome van alle inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
vastgelegd. 
Het is echter niet mogelijk gebleken de taak van de BVD aan 
het Wetboek van Strafrecht te relateren. Dit laatste moge ik 
als volgt toelichten. 

- 3 -
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Taakomschrijving van de BVD - mogelijkheid relatering aan 

- het strafrecht of aan de wet in algemene zin.·

1o In het K.B. van 8-8-1949 zijn de hoofdelementen van de 
BVD-taak als volgt omschreven: 

a. Het inwinnen van gegevens omtrent alle personen, .die van
een staatsgevaarlijke activiteit of neiging daartoe ten
opzichte van Nederland of met Nederland bevriende buiten
landse mogendheden blijk geven of hebben gegeven;

b. het inwinnen van gegevens omtrent extremistische stro-
mingen;

c. het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle vitale
en kwetsbare overheids- en particuliere instellingen en

• bedrijven.

• 

2. Bij de vaststelling van het verslag van Uw Commissie van
9-11-1967 is aan het begrip extremistische stromingen de
volgende inhoud gegeven:
groeperingen en personen, die doeleinden nastreven c.q. ter
verwezenlijking van hun doeleinden middelen hanteren die in
strijd zijn of dreigen te komen met de grondslagen van de
democratische rechtsorde.

3 ■ Van deze omschrijving is gebruik gemaakt bij de formulering 
van de BVD-taak in het ontwerp-KB dat aan Uwe Commissie is· 
voorgelegd en waarover op 16-12�1970 van gedachten werd ge
wisseld. In dit ontwerp-KB is de BVD-taak als volgt omschre
ven: 

a. het inwinnen van gegevens omtrent organisaties en personen
van wier activiteiten schade te duchten is voor de vei
ligheid of andere gewichtige belangen van de Staat;

b. het inwinnen van gegeiens omtrent organisaties, groeperin
gen en perRonen ten aanzien waarvan gezien hun doelRtel
lingen of feitelijke werkzaamheden ernsti5e vermoedens
bestaan dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan
van de democratische rechtsorde in de Staat;

c. het bevorderen van de beveiliging waar deze met het oog
op de veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat
noodzakelijk is.

4. In de vergadering van 16-12-1970 ontstond over deze omschriJ
ving een discussie, waarbij de heer Den Uyl de vraag opwierp
of het niet mogelijk zou zijn de taak van de B.V.D. te rela
teren aan het Jetboek van Strafrecht of aan de wet in alge
mene zin. Ik heb toen de toezegging cedaan dit te zullen on
derzoeken en stel U thans op de hooete van het resultaat
daarvan.
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7. Reeds in de vergadering van 16-12-1970 bracht ik naar voren,
dat ik zeer betwijfelde of het mogelijk zou zijn de BVD-taak
te relateren aan het Wetboek van Strafrecht. Het vermeld�
studiegroepje heeft in een enigszins pragmatische aanpak ge�
tracht een relatie met Strafrecht te construeren. Men heeft
dit op tweeërlei wijze gepoogd te doen:

a. allereerst door het opnemen in een doelomschrijving van
een verwijzing naar het Wetboek in de geest van:
De BVD heeft met het oog op de bescherming van de grond
wettige regeringsvorm en de veiligheid van de Staat als
bedoeld in het Wetboek van Strafrecht tot taak enz.
Men kwam daarbij tot de bevinding dat een dergelijke om
schrijving niet meer dan een lege huls was, omdat deze
alleen duidt op een zekere gemeenschappelijkheid in de
belangen die door het Strafrecht en door het inlichtingen
werk van de BVD worden beschermd.

b. Vervolgens is getracht in de taakomschrijving zelf een
relatie �et het Wetboek van Strafrecht aan te
veer in de volgende vorm:
De BVD heeft tot taak het inwinnen van gegevens omtrent
organisaties, groeperingen en personen ten aanzien waarva
ernstige vermoedens bestaan dat hun doel�tellingen of fei
telijke werkzaamheden zich richten op of kunnen leiden to
het vernietigen of op onwettige wijze veranderen van de
grondwettige regeringsvorm of tot schade voor de veilighe:i.
van de Staat, een en ander zoals bedoeld in Titel I van
het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrechto

Deze verwijsing naar de Eerste Titel "Misdrijven tegen de 
veiligheid van de Staat11 bleek te eng, on:da:t activiteiten 
voór de BVD belangstelling dient te hebben kunnen leiden tot 
strafbare feiten of strafbaar gestelde voorbereidingshan<lelin~ 
gen daartoe, omschreven in andere Tite�van het Wetboek van 
Strafrecht. Een verwijzing �aar het gehele Wetboek van Straf
recht moest zónder betekenis worden geacht. Een opsomming van 
allerlei wetsartikelen was niet uitvoerbaar. 
In dit verband moge worden gewezen op activiteiten, waarmede 
de BVD zich bezighoudt, die zouden kunnen leiden tot aansla.ge 
op vreemde staatshoofden (het bezoek van President Tito en var 
President Suharto) of politieke activiteiten die kunnen uitmo 
den in openlijke geweldpleging tigen personen of goederen 
(Zuid-Molukkers, Arabisch terrorisme)o 

8� Deze enigszins pragmatische aanpak van de vermelde studiegroe 
heeft ook bij mij geleid tot eeri verdieping van het inzicht 
dat een relatering van de BVD-taak aan het Wetboek van Straf
recht uit beleidsoverwegingen ongewenst moet worden geacht. 
Ik ben dan ook van mening dat daartoe niet moet worden overge
gaan. 
Een dergelijke relatering he�ft alleen zin - en zulks werd 
ook in Uw commissie uitgesproken - wanneer daardoor de taak 
van de BVD zou kunnen worden begrensd en beperkt in dier voege 
dat de BVD zich bij het inwinneri van gegevens alleen bezig
houdt met handelingen die strafbaar kunnen worden geacht. 
De gedachte zit hierbij dan voors dat hetgeen niet wettelijk 

-verboden en niet strafbaar gesteld is, toelaatbaar moet wordeio

- 4 -
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geacht en dat de Overheid zich daarmede niet heeft in te 
laten. Moge dit in zijn algemeenheid juist zijn, voorbij wordt 
dan gegaan aan de omstandigheid dat het recht, ook het straf
recht, niet alles kan omvatten en regelen en dat uit (nog) 
niet strafbare gedragingen en handelingen bedreigingen voor de 
democratische rechtsorde, de veiligheid en andere gewichtige 
belangen van de Staat kunnen voortkomen. Gezien de hoge waarde 
die aan deze belangen moet worden toegekend, dient de regering 
op een zo vroegtijdig mogelijk moment ge1nformeerd te zijn 
omtrent de bedreigingen tegen onze democratische samenleving. 
De regering bedient zich daartoe van een veiligheidsdienst, 
die op de in zijn taak omschreven terreinen een verkennende 
opdracht uitvoert en die door het verstrekken van inlichtingen 
een nuttige bijdrage aan bestuurlijke maatregelen terzake 
levert G 

Zou in deze opdracht het element van een relatering aan het 
Wetboek van Strafrecht worden ingebra6ht, dan zou daardoor de 
valse suggestie ontstaan dat de veiligheidsdienst een taak 
heeft in het kader van de opsporing c.q. vervolging van straf
bare feiten, die mede ingevolge het Wetboek van Strafvordering 
uitsluitend aan de politie en aan de Justitie is voorbehouden. 

9o In de nieuwe tekst, die ik U heb voorgelegd, is de taak 
BVD beperkt en omschreven door de volgende bepalingen: 

a9 Artikel III21

De leden a. en b. in het vroegere artikel t werden samen
gevoegd. 
Gegevena kunnen eerst worden ingewonnen wanneer ernstige 
vermoedens bestaan dat een gevaar aanwezig is voor de 
democratische rechtsorde of schade te duchten is voor de 
veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat. 

De thans onder b. omschreven taak terzake van de beveiliging 
is exacter geredigeerd; de objecten daarvan zijn duidelijker 
weergegevene 

bo Artikel It2, lid 2 

De ambtenaren van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
hebben geen opsporingsbevoegdheid, zodat deze diensten 
niet kunnen uitgroeien tot een geheime politie. 

------'-

c. · Artikel I,21_1id 1

Hierin is uitdrukkelijk vastgelegd, dat de inlichtingen
en veiligheidsdiensten de hun toegewezen taken verrichten 
in gebondenheid aan de wet en het Verdrag van Rome, in 
overeenstemming met het door de ministeriële commissie 
bepaalde algemene beleid en in ondergeschiktheid aan de 
betrokken Minister. 

lOo Wat de laatste bepaling aangaat, kan formeel gesproken worden 
opgemerkt, dat deze overbodig is. Toch meen ik dat er wel 
degelijk een positieve betekenis aan moet worden toegekend en 
wel omdat daarin voor alle diensten in de geest van wat het
geen in Uw Commissie op 16 december naar voren werd gebracht 
wordt uitgesproken: 

5 -



• 

• 

- 5 -

a. dat zij gebonden Z1Jn aan de wet. De woorden "in gebonden
heid aan de wet" hebben een soortgelijke inhoud als het
geen in de taakomschrijving van de politie in artikel 28
van de Politiewet is aangegeven als "in overeenstemming
met de geldende rechtsregels";

b. dat zij dienen te handelen in overeenstemming met het Ver
drag van Rome, dat afzonderlijk is genoemd, omdat daarin
de rechtstreeks werkende bepaling inzake ieders recht op
eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer is opgeno
men;

Co dat zij hun taken dienen uit te voeren in overeenstemming 
met het door de Commissie uit de Ministerraad bepaalde 
algemene beleid. Dit geschiedt onder verantwoordelijkheid 
van de Minister waaro�der de dienst is gesteld. Dit is 

·tot uitdrukking gebracht in de omschrijving: "in onderge�
schiktheid aan de betrokken Minister".
Deze ondergeschiktheid blijkt wat de B.V.D. aangaat ook
uit het bepaalde in artikel III,2, waar vermeld is dat de
Dienst ressorteert onder de Minister va.n Binnenlandse
Zaken en uit artikel III,6, inhoudende dat de Minister van
Binnenlandse Zaken nadere voorschriften kan geve.n omtrent
de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Dienst.

In het tweede verslag van Uw commissie van 25 februari 1970, 
dat ik zo juist al aanhaalde 9 heeft U er reeds de aandacht op 
gevestigd dat de Minister van Binnenlandse Zaken terzake van 
het inwinnen van gegevens omtrent personen, organisaties en 
groeperingen, die voor de democratische rechtsorde een gevaar 
vormen, nadere aanwijzingen geeft. 
U heeft daarbij aangekondigd in het overleg met de Minister 
van Binnenlandse Zaken voortdurend aandacht te zullen schenken 
aan hetgeen de B.V.D. in concreto doet. 
In dit overleg krijgt de controle die Uw Commissie namens het 
parlement uitoefent gestalte. Naar ik meen is het functioneren 
van Uw Commissie op het aparte terrein van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten tot op heden bijzonder effectief gebleken • 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

Kabinet van de Minister-President 's-Gravenha9e, Plein 1813 nr. 4, telefoon 070•61 40 31 

Nr.: 1 94901 

Onderwerp: 

De voorzitter en de leden van de 
Commiss.ie tot herziening van het 
K.B. '49 inzake de inlichtingèn
en veiligheidsdiensten. 

's-Gravenhage, 24 febru.ari 1971 

Kort verslag van de bijeenkomst, gehouden op 12 januari 1971, 
ter bespreking van het aa_vies van de Raad van State inzake 
het ontwerp-besluit met nota van toelichting, houdende een 
algemene maatregel van bestuur met betrekking tot de taak, 
de organisatie, de werkwijze en de samenwerking van de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. 

Nadat door de ambtelijke vertegenwoordigers van 

Justitie is opgemerkt dat zij de indruk hebben dat hun minister 

er geen overwegende bezwaren tegen zou willen maken de tot

standkoming van het nieuwe K.B. betreffende de Inlichtingen

Veiligheidsdiensten, over te laten aan het volgende kabinet, 

terwijl bovendien toch rekening zal moeten worden gehoua.en 

met de opmerkingen die in de Commissie voor de Inlichtingen

Veiligheidsdiensten uit de Tweede Kamer zijn gemaakt met betrek 

king tot het hoofdstuk Binnenlandse Veiligheidsdienst, wordt 

afgesproken dat het nader rapport toch zo vroeg mogelijk ambt·e

lijk zal worden voorbereid en aan de ministers zal worden voor

gelegd. Deze moeten dan maar onderling beslissen over mogeltjk 

uitstel van verdere behandeling. 

De heer Van Doeveren deelt vervolgens mede dat 

de bespreking van het ontwerp-K.B. in de Vaste Commissie voor 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten er geen bezwaren zijn ge

handhaafd tegen het feit dat er een gespecialiseerde dienst als 

zodanig moest ztjn en evenmin tegen de taakomschrtjving van de 

B.V.D. zoals die in het ontwerp-K.B. is opgenomen. 
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De bezwaren van de zijde van de Kamercommissie betroffen 

het feit dat bij publikatie van dit K.B. en in het btjzonder 

yan het hoofdstuk betreffende de B.V.D., er zoveel rumoer 

· zou ontstaan dat de B.V.D. daar schade van zou leiden en

wel omdat de taakafbakening onvoldoende duidelijk was.

Met name door de heer Den Uyl is erop aangedrongen te zoeken

naar een mogelijkheid de taak van de B.V.D. te relateren

aan de strafwet of aan de Wet in algemene zin. De heer Den Uyl

heeft zich wel bereid verklaard zich te laten overtuigen

1 door een tegenbewijs dat zijn vraag niet voor realisering 
.l in aanmerking kan komen, doch indien er geen tegenbewijs 

zou worden geleverd zou hij publiek bezwaar maken. 

Minister Beernink heeft toegezegd de vraag van de heer 

Den Uyl in studie te zullen nemen. Spreker wijst erop dat de 

punten die voor de minister van Binnenlandse Zaken van belang 

waren en die hij zojuist heeft besproken, zijn aangehouden 

in het overleg dat de commissie met de minister-president 

heeft gehouden. Tijdens die bijeenkomst is alleen gesproken 

over de CO<:)rdinatie en .de Inlichtingendienst Buitenland. 

Vice-Admiraal Bos deelt mede dat de minister van 

Defensie aan het hoofd van de Inlichtingendienst Buitenland 

een brief heeft gezonden waarin de uitdrukkelijke wens .wordt 

uitgesproken de dienst te doen functioneren conform de be

palingen van het ontwerp-besluit. De minister van Defensie 

wenst dat de loop van de stukken aangepast wordt aan de 

nieuwe situatie. 

De heer Van Doeveren deelt nog mede dat de heer 

Van Mierlo ook de vraag heeft gesteld of het advies van de 

Raad van State aan de Kamercommissie kan worden voorgelegd. 

Minister Beernink heeft gezegd dat eerst met de. Raad van State 

en de minister-president te moeten bespreken. De aanwezigen 

constateren dat hier sprake zou zijn van een staatsrechteltjk 

novum. Vervolgens wordt de tekst van het advies van de Raad 

van State aan de orde gesteld. 
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blz. 1. Na.ar aanleiding van het bezwaar van de Raad van State ds.t 
is toegezegd om het K.B. in overleg met de Vaste ComrniRsie 
uit de Tweede Kamer sa.men te stellen, wordt afgesproken dR.t 
zal worden geantwoord dat het geenszins de bedoeling is 

geweest de Raad van State buiten spel te zetten, doch dat 

ten onrechte de term "in overleg" is gebruikt in plaats van 

"na overleg" met • De minister-president heeft in de Tweede 
Kamer alleen de Vaste Commissie voor de Inlichtingen" en 

Veiligheidsdiensten in de ge]E:genheid willen stellen eventuele 
wensen en verlangen.R betreffende de inhoud van het ontwerp
bffilui t naar voren te brengen. Daarmee kan ook worden ontkomen 

aan een tweede bezwaar van de Raad van State, nl. dat :c:ij 
opnieuw zou willen worclen gehoord als laatste adviesinstantie, 

indien het overleg met de Vaste Commissie voor de Inlichtine;en
en Veiligheidsdiensten tot wijzigingen van de oorspronkelijke 
tekst zou leiden. In het nader rapport behoeft nJ.. niet te 
worden gesteld dat a.ie wijzigingen het gevolg zijn van on
merkingen uit de Vaste Commissie. In het nader rapport zon 
echter wel op de wijzigingen moeten worden ingegaan, doch 
de indruk zou kunnen worden gewekt dat deze .het gevolg zijn 
vs,n de opmerkingen van de Raad van State zelf. Met betrrldüng 

tot de bezwaren van de Raad van State tegen het feit dat de 
Buitenlandse Inlicht:Lneendienst aJ_ naar Defensie was overgegaan 

ingevoJ.ge het bepaalde in het K.B. van 18 november 1970, terwijl 

het advies over het onderhavige K.B. nog aanhangig wai:,, za .. J in 

het nader rapport tot uiting worden gebracht dat het de onéler
getekende spijt dat dit het geval is geweest, doch dat het 

tijdstip van het K.B. van overdracht niet later kon zijn in 

verband met de rechtspositte van het persomiel van de B .I � D •• 
· Bovendien zal worden verwezen n-ä-ar de toelièhting op de l)e

groting van het ministerie van Algemene Zaken voor 1971, waa.rin
deze overgang nog eens wordt aangestipt.

Een vierde grote bezwaar van de Raad van State betreft het
feit dat in de toe]ichting geen enkele motivering is opgenomen

van de beslissing van de regering in:zake de wijziging va11 de

posi tie�an de In1ichtingendj_enst die tot opdracht heeft het

inwinnen van gegevens betreffende het buitenland. In het mi.der
rapport zal worden aa.ngesloten bij de opmerking van de fö:rnd

zeJ.f, dat het ontwRrp-be87ui t betrekking heeft op een m;::it0 ri.e

die enerzijds uitermate belangrijk is voor de veiligheid vB.n
de
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Staat en anderzijds van bijzonder belang voor de rechtszeker
heid van de burger en ds,t deze materie zich slechts in be

perkte mate voor een openbare parlementaire gedachtenwisselin 
leent. As.ngezien bet <'le bedoeling is dat de nota va.n toel.ichtin 
bij het Koninklijk Bes1ui.t zal worden gepubliceerd is d2.arin · 

de motivering ui term8.te beperkt gehouden. Het argument dat 
deze motivering wel ar:i.n de Raad va,n State had mogen VI ora en 

bekendgemaakt, is daarmede ontzenuwd. Deze motivering ::,;al. 
overigens in het nR.der ra.pport nogmaals worden gegevFm en 
ne.ar aanleiding van de bezwaren die de Raad van StatP. tP.rzake 

van de overgang van de B.I.D. naar Defensie in het advies 
heeft opgenomen. Naar a.anleiding van de bezwaren betreffende 
deze overgang, geuit op blz. 5, nl. dat de overgang ondoel
inati.g is omdat de verbinding tussen de minister-presidf'11t en 

de I.D.B. langer zal worden gemaakt, zal erop worden ve •ezen 

dat dit geenszins het geval is, doch dat de verbindinc;svveg 
wel a.nders is _g.an in de oude si tuatiè. De minister-prcd.0 ent 
treedt nu op als toezichthouder na.mens de ministeriëJP commiss 
zond.er dat er van een tussenschakel sprake is. De ministe,� van 
Defensie is verantwoordelijk voor de werking, de organisa.tie 
:en het beheer van de dienst, de minister..:.president oefent 

toezicht uit door controJ_e aan de hand van de verworven in

lichtingen die hem worden toegezonden. Met betrekking tot het 
bezwaar waarom alleen Defensie overbleef zal worden geantwoord. 

dat Bui teil.and.se Zaken en Defensie de hoofdafnemers van r'le 
InlichtingendienPt Buitenland zijn en dat, zoals de Raad van 

State zelf erkent Buitenlandse Zaken de Inlichtingen<'tienst 

Buitenland niet onder zich zal kunnen hebben. Voorts ::,;al erop 

worden gewezen dat in alle omringende landen met uitzondering vr-m 

Engeland en West-Duitsland de buitenlandse inlichtine;en worden 

verzameld door een dienst die ressorteert onder Defen::,je, 
Met betrekking tot de opmerking of de minister-president wel 

aanwijzingen kan geven, wordt erop gewezen dat hij dit alleen 

kan als voorzitter van het college van ministers waar ook de 
minister van Defensie zitting in heeft. Als zodanig krij�t 
de minister-president ook alle inlichtingen die door de dienst 

worden verzameld. 
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Bovendien zal erop w9rden gewezen dat het feit dat de dienst 

onder de minister van Defensie ressorteert, nog niet betekent 
dat hiermee nauw verband wordt gelegd met de drie :militaire 
inlichtingendiensten. 

De mogelijkheid wordt niet uitgesloten dat de nota 

van toelichting in verband met het advies van de Raad van State 
toch enige wijziging zal moeten ondergaan, hoewel daar grote 
voorzichtigheid bij moet worden betracht, in verband met de 
publikatie van dat stuk. 

In het nader rappor
�
t al �oorts tot uitdrukking 

worden gebracht dat en conseque uïe van het bonagenootsch
.,..
a,ppe

lijk opt,reden is dat de min· ter van Defen · e kennis n mt 
van d

7
/�nlicht·ngen die do de Inlichti endienst B 

wordén ve�z- eld. !Wet b,7' rekking tot d bezwaren v.
van futat✓neergelegd oji blz. 7 en 8 ·in punten a en b, wordt 

het volgende opgemerkt. 

Het onder a gesteld�, dat de analyse en de beoordeling van de 
gegevens die een buitenlandse inlichtingendienst die naast 
militaire inlichtingendiensten werkt moet verwerven slechts 
zeer ten dele van typisch militaire aard zijn en dat de ver
.werving daarvan dus niet een typisch militaire aangelegenheid 

is, zal worden erkend, doch daarbij zal erop worden gewezen 
dat het feit dat de dienst onder de minister van Defensie 
ressorteert niet betekent dat het om een militaire dienst �aat. 

Dat een �cheiding tussen de verantwoordelijkheid, dus het ver

werven van inlichtingen en de keuze van de noodzakelijke in

lichtingen ondoelmatig zou zijn en onjuist, zal worden ontkend. 
Het is juist ui tdru.kkeli jk de bedoeling van de regering dat de" 

ministers die de afnemers zijn zelf bepalen welke inlichtingen 

zij nodig hebben en dus niet de Inlichtingendienst Buitenland. 

Wel moet er een nauw contact zijn tussen de departementen en 
de dienst. Bovendien zal erop gewezen worden dat een dienst 

die zelf de evaluatie verzorgt en de "requirements" opstelt 

een veel grotere omvang zal moeten hebben dan die van de 
huidige dienst. 

Met betrekking tot de opmerkingen op blz. 8 aan het eirid van 
het algemeen gedeelte, dat een regeling betreffende de behande

ling van klachten van belanghebbenden ontbreekt, wordt 

geconstateerd dat dit voor de Inlichtingendienst Buitenland 
·
\ 

niet van toepassing is en dat deze opmerking alleen betrekking 

kan hebben op het antecedentenonderzoek. 
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De vraag is of in de nota van toelichting iets daaromtrent 
zal moeten worden vermeld. Geconstateerd wordt dat er ook 

wel bezwaren zijn aan te voeren tegen het opnemen in de 

memorie van toelichting van een passage waarin wordt gewezen 

op het ontbreken van een beroepsregeling. In het nader rapport 
zou kunnen worden gesteld dat de mogelijkheid van beroep op 

de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 

uitdrukkelijk in het verslag van die commissie is opgenomen. 
Voorts kan uiteen worden gezet dat het (zoals de praktijk leert), 
gaat om weinig klachten, terwijl de gevallen waarin deze 
klachten na grondig onderzoek juist bleken te zijn vrijwel 
nihil zijn. 

Vervolgens wordt afgesproken dat een concept nader 
rapport door Algemene Zaken zal worden opgesteld, doch dat 
wat de artikelsgewijze punten betreft de andere departementen 

. ) hun bijdrage zullen leveren. Zodra de minister-president van
vakantie zal zijn teruggekeerd zal de voorzitter over de 
verdere procedure met hem spreken. De uitkomst hiervan zal aan 
de aanwezigen worden medegedeëld. 

De secretaris, 
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13,8,71 ontv. 

PH.BVD 

In de temposlag rond het K.B. waaziin wij ons bevinden, heb ik 
zoals ik U reeds aankondigde, een concept-nota aan de Minister opge
steld, die ik hierbij voeg. 

In de bijlagen is een nieuwe tekst van h'et K.B. en van de 
toelichting opgenomen. Ik maakte daarbij gebruik van de wijzigings• 
voorstellen die ik U reeds t.a.v. artikel I,2 en artikel III,1 voor
legde. Ik heb de concept-nota ook Dr. Van Stegeren toegezonden, de 
nieuwe tekst van artikel I,2 en artikel III,1 zond ik hem al eer
der toe. 

Ingevolge Uw verzoek heb ik overleg gepleegd met H.B, H.C en 
H.D over de nieuwe tekst van artikel I,2 en III,1. H.D was ermede
accoord, evenals BV en H.C. Aan de kant van BV waren er wel nog een
aantal vragen, o.a. in hoeverre het verkr.ijgen van visagegevens
binnen het kader van de taakomschrijving kan geacht worden.te liggen.
Dezelfde vraag rees t.a.v. antecedentenonderzoeken in de B en C
sfeer en t.a.v. benaderingsonderzoekeà'� 'Als daarvoor tijd zou kunnen
worden gevonden, lijkt mij een gesprek met de afdelingshoofden nut
tig.

Dr. Van Stegeren hee:ft mij toegezegd zo mogelijk hedenmiddag 
z1Jn opinie over de stukken te geven. Het lijkt mij aan te bevelen 
voordat wij maandag naar de Minister gaan, om zo mogelijk met hem 
ook nog een gesprek te hebben. Hij zou eventueel maandagmorgen daar
voor gelegenheid hebben. 

Wat het gesprek met de Minister aangaat, breng ik U onder 
Uw aandacht dat Mr.Kist de Minister-President per notitie heeft ge
informeerd over de vraag van de Kamercommissie, om beschikbaarstel
l,ing van het advies van de Raad van State. De Minister-President 
�eeft hem medegedeeld dat dit verzoek niet kan worden ingewilligd 
en dat het op formele gronden, t.w. dat dit niet gebruikelijk is, 
zou dienen te worden afgewezen. Ik kreeg niet de indruk dat 
Minister Beernink zijnerzijds de zaak al met de Minister-President 
heeft opgenomen, dit ondanks het feit dat U hem in de bespreking 
van 18-1-1971 informeerde en U hem daarbij een concept-brief voor 
de Minister-President overhandigde. Het lijkt mij wel nodig dat in 
deze zaak duidelijkheid wordt verkregen voordat het·gesprek met de 
Kamercommissie over de nieuwe K.B.-tekst plaatstvindt. 

Dr. Van Stegeren was dezer dagen bij Justitie zijnde, 
Mr.Scholte Ubing tegengekomen en hij heeft deze summier geinformeerd 
over onze pogingen tot opstelling van de nieuwe K.B.-tekst. Ik heb 
hem ge,rraagd verdere informatie nog even aan te houden, totdat wij 
in het kader van Binnenlandse Zaken hebbe_n vastgesteld !iat wij uit
eindelijk willen. 
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'De heer C.J. Hagen 
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Kolonel B�B. de Boer 
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Mr. R.H. Scholte Ubing 
Dr. J.T. van Stegeren
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I-facrbij zend ik u twef-J çn::emplaren/ 'één--o.Biemi l-;c,1,c/t'· 
van het advies van a.e Raad. van State :i.nzake het 0!1.twerp•·· 
besluit met nota van toelichting, houdende een algemene 
maatregel van b8stvuT met 'lietre��king tot 6.e taak� d<? 
organisatie

1 
de werx:wijze ec de sam2mverkü1.g van de 

inlichtingen- en veili.ghei.dsdiensten. 

- !
Ik verzoek 'J_ een exe:npla.2.1� aa.n uw min i.Bt e:::· te 

doen toekomen. 

Il
1
(: �1?-l'1ou_

1

rl 
1

,.r�.1:,.�_.0
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�, c.1 .. �
1
·:·:lef __ m�a1

'K'.-� hl�t, v1e:r{�;:2�:i_._:11::,·_�_ .. , op ko:e\;c te .. ffi.LJll eer_ Ol
t.l

t,enKO, .• ;:,v p8 üOvaC.len VH.11 a .. 1.,;g8�1e,�r 
die aan dE:, voc.,rbe:reidj_ng van het ç·ntwE::r!J•�K.B. hebben 
meegev,erkt. 

Het :.Ls de beclos1:ing van vice--admi:r-a.cü b. cL H. Dos 
r:�e�:'st een gesJ)Tt::k te h8h8'8:!'l ove!' het advie�J als zo-:lc.nig� 
en vervolgens zo mogelijk een afspraak te make� over de 
o pr:rt el.1. :i.n.g "lêtrJ. �1.•2t 11.r1,,: c1.... 1�ap3J0:.,t \,

17s4 tel fj:f 021i E: c}1 e ir.; f o:r·rrH3.t i. e j. f:; 1n.i. 1i g·e 1.J�1_c}:e en
} 

c.E: .. -r. 
a.e�1.e ·beS!}l":-;k�-r�€ zotl l-ct:i.r:.:r�er1 }_Jl..s,c.ts-,rir1de1:. op ö.i:t1sJa.g
12 ja:t1.llt:::.r·:i.. F.!e:::;r. , rs rn.Lu.r::.�lgS OII'.. 1/1r"J0 V�U!"� 
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mj.:ni�ite:,:,:Le ·van 1'-.:i.gemci::,.::, '.'.,;r,J,:ca� ?lt�j_n 18·13 :'.1r., 4. 
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AFSCHRIFT. 's--Gravenl1age, 23 dec ember 197d. 

No. 3. 

Bij Kabinetsmissive van 8 december 1970, no.94, heeft 
Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister--President1 •· 
Minister van Algemene Zaken 9 b:i,. j' de Raad van· State ter· 
overweging aanhangig gemaakt een ontwerp-besluit . met nota van 
toeli.tiliting, houdende een algemene maatregel van bestuur met 
betrekking tot de taak, de organisatie, de werkwijze en de 
samenwerking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

Alvorens het ontwerp-besluit zelve in bescbo·uwing 
te nemen, meent de Raad van State aandacht te moeten vra-·· 
gen voor een viertal opmerkingen > die betrekking hebben op 
ci.e wijz e, waarop de in het ontwerp-besluit geregelde aange-
legenhe:i.d tot dusver is behandeld.

De Minister-President, Minister van Algemene ZaJrnn, 
heeft aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezegd� 
dat het nieuwe Koninklijk besluit inzalce dé inlichtingen--
en veiligheidsdiensten "in overleg met" de vaste Commissie 
van deze Kamer voor de Inlichtj_ngen- en Veiligheidsdiensten 
za1 worden "samengesteld" alsmede dat de regering tot di.t b""·· 
raad het initiatief zal nemen (Handelingen Tweede Kalller, 
Zi ttj_ng 1969_;1970, bladzijde 3104, linker kolom, laatste 
alinea,, overlopende naar de rechterkolom). De Raad van State

is van oordeel, dat een toezegging van een minister om een 
algemene maatregel van bestuur in overleg met een Kamercom-
missie samen te stellen in beginsel bezwaar ontmoet. Naar 
geldend staatsrecht is immers gemeen ove�leg met het parle
ment of een zijner organen aan de aard van een algemene 
maatregel van bestuur vreemd. 

Het co�lege heeft daarom bedenking tegen de door de 
Minister-J?resident gedane toezegging. Nu deze echter .is 

AAN D JL. K O _ N I N G I N. 
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gedaan, vertrouwt het college dat, indien het overleg met 
de Kamercommissie nog tot een wj_jziging van het ontwerp
besluit zou leiden, de Raad van State, zijnde een adviseur 
.in laatste instantie, opnieuw zal worden gehoord al vorens 
het ontwerp.aan U ter bekrachtiging zal worden voorgelegd. 

In de derde plaats merkt de Raad van State op, dat 
de eerste ondertekenaar van het ontwerp-besluit en van de 
ontworpen nota van toelichting zich wat de hoofdzaken be
treft reeds sterk gebonden heeft (o.a. in het op î januari 
1970 cffoor de Rijksvoorlichtingsdiemt uitgegeven perscom-
munique, in de besprekingen van 23 oktober 1969 en 27 novem
ber 1969 met de reeds genoemde vaste Commissie en q5j het 
in april 1970 in de Tweede Kamer gevoerde debat,. (lfande
lingen Tweede Kamer, Zitting 1969--1970, bladzijden 3067 / 
3083 en 3090/3105) naar aanleiding van het verslag van de 
werkzaamheden der vaste Commissie (Gedrukte Stukken Tweede 
Kamer, Zitting 1969-1970, nr,10558). Deze gebóndeTu1-i.eid is, 
zo mogelijk, nög duidelijker geworden door de omstandigh�id, 
dat, terwijl het onderwerpelijke omtwerp-besluit bij de 

Raad van State aanhangig was, Staatsblad 558. verscheen, 
waarin Uw besluit van 18 novem :_er î 970, houdende wijziging 
in de taa.kverdeling II door ·ov erg a·n g van de Bui tenJ.a.ndse 

. . ,, . ' 

Inlichtingendie·nst•: va.:n: het Departement van Algemene Zaken 
naar dat van Defensie 11

9 
werd gepubliceerdo De Raad van State 

betwist uiteraard niet de ·oevoegdheid om bij Koninklijk beelu.i t, · 
niet zijr.de een algemene maatregel van bestuur 9 de taakver
deling tussen departementen te wijzigen� doch wanneer één 
.der hoofdzaken van een ontwerp-algemene maatregel van best1::.ur 
wordt uitgevoerd gedurende het aanhangig-zijn van dit ontwerp 
bij de Raad van State, wordt de vraag relevant

9 
welke beteken�s 

Uw ministers aan de onderwerpelijke adviesaanvrage hechteno 
Niettemin meent de Raad ook :wat de hoofdzaken van dit ontwerp 
betreft

9 
zijn oordeel te moeten geven. 

In de vierde plaats merkt de Raad van State op 9 dat de 
bij het ontwerp-besluit ge_voegde nota van toelichting geen 
enkele motivering bevat van de beslissing der regerü1g irJi.,-§:ke 

- wat -
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wat in de nota wordt genoemd
9 

de 11wijziging van de positie 

van de inli.chtingendienst die tot opdracht heeft het inwinnen · 

van gegevens betref'fende het buitenland. H o De nota volstaat 

met de opmerking
1 

dat tijdens de openbare behandeling door de 

Tweede Kamer van het verslag van de vaste Commissie voor· de 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten uitvoerig gesproken is 

over de desbetreffende beslissing van de regering" Voor de 

beweegredenen 1 die tot deze beslissing hebben gele.id 9 moet de 
1 • 

Raad van State dus af'gaan op het met de Tweede Ks.mer gevoerde 

mondelinge en schriftelijke bverleg 9 voorzover dit openbaar 

is gewordeno De Raad van State merkt in dit verband op, dat 

het ontwerp-besluit betrekking heeft op een materi�� die ener

zijds uitermate belangrijk is voor de veil.ighe.id van de staa.t 

· en anderzijds van bij zonder belang is voor de rec.htszeker·heid

van de burger o Niettemin leent de materie zich slechts in be

perkte mate voor een openbare parlementaire gedachtenwisseling ...

Zulks is een reden te meer om advies in te winnen "bij inf:d;an

ties die naar hun aard vertrouweli.jke zaken vertrouwelijk

kuimen behs.ndeleno Behalve de reeds genoemde '.I'weede Kamer

commissie behoort daartoe stellig de Raad van State o De REk).Ö. 

betreurt daarom bijzonder, dat de hem aangeboden toelichting

geen motivering van de beslissing van Uw ministers met betrek

king tot deze aangelegenheid bevat o

Wat nu het ontwerpT,'beslu.it zelve betreft 9 meent de Raad 

va,n State uit de Tweede Kamerstukken te moeten begrijpenr dat 

-de regering voor wat de publieke verantwoording van haar be

leid betreft 9 de hieronder weergegeven gedachtenging volgt.

De Minister-President ditmt de handen zoveel moge-

lijk vrij te hou.den voor het zich bezighouden met de 

grote lijnen va.'1 het regèringsbeleid� voor het vervullen 

van zijn algemene coördinerende functie en voor het in 

acute gevallen ·beschl.kbaar zijn om oruniddelli jk te. kunnen 

inspringen. 

Het globale karakter van zijn functie alsmede de om
. standi.gheid, dat hij niet rechtstreeks is geïnteresseerd 

in de informatieverwerving
f 

hebben tot gevolg dat hi;) 

- zich -
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zich in de interne werking van een inlichtingendienst 
niet voldoende kan verdieperru 

De B.LD. moet daarom bij de Minister-President wor
den "weggehaald". 

Het onder·br�ngen van de B. LD. bij het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken zou de normale taak van dit mL1iste-
rie kunnen doorkruisen en schadeno 

Alleen de Minister van Defensie blijft als "enig aan-•. 
vaardbàre bewindsman" over om de eerste verantwoordel.:Ljk
heid voor het operationele weI"k op zich te nemenu 

Uit een oogpunt van organisatie en efficiency heeft 
deze oplossing ook voordelen • 

Teneinde aan d.e bezwe.ren die klevE:rl aan een onde:r.
brenging bij Defensie tegemoe·t te komen 9 worden de volgen
de maatregelen getroffen� 

ao de Minister-President wordt belast niet alleen füet een 
. coördinerende doch ook met een algemeen toezichthóuden•

de taak met betrekking tot alle Inlichtingen-;; en 
Veilighei.dsdj_ensten ( zulks is al thans door de M.iniste:r-.. 
President toegezegd

9 
vgL Handelingen Tweede Kamer

9 

bladzijde 3091
9 

rechter kolom, op �fn na laatste alinea); 

bo er komt een commissie uit de ministerraad onder voor
zi.tterschap van de Minister .. ~President� die het algemene 

• beleid alsmede de coördinatie tussen de diensten be-
paalt; 

Co de J3.:IoD. is alleen belast met het verwerven van in= 

lichtingen; 

do de analyse en de ·beoordeling van deze inlichtingen zal 
niet geschieden op de informatie verwerkende afde]j_ng 
van Defensie� doch o:p de ·beleidsafdelingen van de 11 be
trokken H departementen, 

e. de verantwoordelijkheid voor de goede doorstroming en
de juiste stroom van de inlichtingen naar de plaat::;
waar zij. beho:r-en� berust bij de Minister-President.

- Een -
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Een aldus opgezette regeling acht de Minister-Presiétent 
1
1een glasheldere politieke verantwoordelijkheid 11 (Handelingen 

Tweede Kamer, bladzijde 3104
9 

-linkerkolom, op één na laatste 

volle alinea). 

Het spijt de Raad van State te moeten opmerken, dat het 

college: 

de getroffen regeling niet als een bijdrage tot 1
1een glas

heldere politieke verantwoordelijkheid 11 kan 'beschouwen; 

de indeling van de B u I.D. bij het Ministerie van Defensie 
zowel uit een politiek oogpunt a.ls uit doel.matighe.idsover

wegingen onjuist acht • 

Uit de gedachtenwisseling met de Tweede Kamercommissie 

heeft de Raad .van State begrepen� 11dat de B.I.D. thans niet 

in elk opzicht bevredigend functioneert en dat - desnoods in

grj_jpenéle - maatregelen verantwoord zijnu (Verslag vaste 

Commissie, bladzijde 4, linkerko.lorn)�" Het komt de Raad van 
State voo:r� dat hierin de eigenlijke aanleiding tot <le reorga.rü 

satie is gelegen,, De Raad acht het namelijk niet aanneme1:Ljk
9 

. dat het niet-bevredigend-functioneren van de Be I. D. veroor

zaakt is door de indeling van de B, LD. bij het M:iniste:;::te 

van Algemene Zaken en evenmin acht de Raad het waarschijJ;,li jk 

dat door het langer maken van de verbinding tussen de M:Lnister

President en de inlichtingendienst buitenland de eigenlijke 

problemen worden opgelost� Het is de Raad dan ook niet duid.eljjk; 

hoe in het perscommuniqué van 1 januari '1970 gezegd kan 'l'iordenv 

dat 11uitsluitend met het oog op de dóelmatigheid 11 de Minister

President in overleg met zijn daarbij betrokken ambtgenoten 

tot deze reorganisatie heeft besloten. Naar 1 s Raads mening 

vordert de doelmatigheid eerder een reorganisatie van de dienst 

zelf dan de inpassing van de dienst in een and.er departernent o 

Dat de Minister-President zich zoveel mogelijk dient vrij 

te houden vo_or het verrichten van algemene en coördinerende 

taken, .is de Raad met deze minister eens o Ook deelt de Raad 

diens gevoelen, dat de Minister•-President zich on--roldoend,., 

- -verdiepen -
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verdd.epen in de teclmiek van de inlichtingenverwervingo Het 
laatste geldt echter evenzeer voor een andere ministero Op 
dit punt verschillen de positie en de mogelijkheden van een 
andere minister weinig of niet van die van de Minister-President. 

De redenen, welke worden aangevoerd om de taak van de 
B.I.D. bij de Minister-President weg te halen� zijn dan ook
naar 1 s Raads oordeel weinig overtu.igendo

Dit geldt eveneens voor de motieven om deze taak onde:r 
de Minister van Defensie te brengen. Na - terecht - geconstateerd 
te hebben, dat het Ministerie van Buiten1andse Zaken niet in 
aanmerking komt, zei de Minister-President in de Tweede Kamer: 
"Derhalve bleef de Minister van Defensie de enige aanYaarbare 
bewindsman om de eerste verantwoordelijkheid voor: h_et 
operationele werk op zich te nemen. Dat deze plaatsing tevens 
uit een oogpunt van organisatie en efficiency voordelen heeft, 
was een additionele factor om deze regeling aantrekkelijk te 
maken" (Handelingen Tweede Kame1', bladzijde 3091 )' linkerko1bm v ·:-
1aatste volle alinea). De Raad zal in het verdere ·dee1 và:n 
zijn advies de juistheid van deze ttad.ditionele factcr H be
str·:i.jden

j 
doch wijst er thans op, dat de keuze Yan Def ensiG 

in wezen i.s ge·baseerc1 op de overweging, dat, als de B.LD, 
bij Algemene Zaken wordt weggehaald, de Minister van Defen,sie 
de enige is die "over·blijft" om de B.I.D. onder zich te nemen. 
De Raad vermag de kracht van deze overweging niet in te zien. 

·ne regering ziet zelf, dat aan een indeling bij Defensie
grote bezwaren ver·bonden zijn. Zij z:i.jn trouwens van alle 
zijden in de Tweede iamer uiteengezet en de regering heeft ze 
niet bestreden. Om aan deze bedenJcingen tegemoet te komen, 
worden de tal(en van de B.I.:D. "ond.ergebracht in een onafhari.ke
lijke afdeling, die - aldus de Mi.nister-President - rech+streeks 
zal :ressorteifen onder de Minister (van Defensie) 11 (Handelingen 
Tweea.e Kamer· 

9 
bladzij de 309'1, J.i:n.kerkolöm, r bladzij çî'.e 5f � 

achtste regel), doch de inlichtingen, die deze rechtstreeks 

onder de Minister van Defensie ressorterende dienst verzamelt, 
gaan ó6k als z•ij van militaire aard zijn, blijkens artikel V, 
2, van het ontwerp-besluit in de eerste plaats naar de Minister
P:r;esident

1 
die er blijkens artikel V, 2 i zorg voor draagt

1 
dat 

- deze -
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deze inli.chtingen 11 teg·elijkertijcl 11 ter kenn.is worden gebrac:h-c 
van andere betrokken ministe:rs 9 tervrijl hij l:n overeenstemming 
met de betrokken minister ook nog kan bepalen

9
• dat inliohtinger� 

rechtstreeks ter kenrüs wo:r:-den ge-bracht van "overpeidsorganen
en_-diensten"o En ondanks dit all.es bepaalt artikel V

9 
3

9 
tochr

dat het hoofd van de nieuwe I.D.B. !îrechtstreeks verantwoorde
lijk (is) aan onze Minister van Defensie 11

9 
die 11 ter zake van

de organisatie, de werkwijze én het -beheer van de dienst nadere
voorschriften (kan) geven".

De Raad van State moet bekennen 9 de doel.matigh12icl va�1. deze 
constructie niet te kunnen inzien� Als de regering in u1�en 

van gevaar afhan...l.celi jk zou. 2,i jn va.n de op de ze wij ze verworven
$ 

ontvangen, weer doorgezonden, geanalyseerde en ·beoor·deel.de ge•� 
geveps, is cle vrees' gerechtvaardigd

$ 
dat het kal.f reed 1a:o.ge 

tijd verdronken· zal zijn v66rdat de ve:r;:e.ntwoord.eli.jk� corn:rniss.i.E: 
uit de ministerraad zal worden ingescb.akeld. 

De Raad meent dat Lo. getracht wordt de gevolgen van 
een princi1Jieel onjuiste ·beslissing door een samenstel ·van 
ma.àtregelen nog zoveel mogelijk te beperken. D.i t · :i.s na.ar 
1 s Raads oordeel een ijdeJ. streven. 

De beslissing om de B.I.D. bij het Ministerie v�. Defensie 
onder te �rengen is princirJieel onjuist en wel om dr.iû reète:nen; 

ao De inlichtingen die een b-o.i tenlandse inlichtingendie:r.ts-t � 
die naast de'mi1itaire inlichtingendiensten werkt 9 

moet 
verweriren, zijn slechts zéér ten dele van typisch militaire 
aard. 

Zij hebben betrekking op verscheidene andere ter1�e:'Lnen 
van het regeringsbeleid� me-: name op algeme:i:-m politieke en 
economische gebieden. Niet alleeri de analyse en de beonrdeli�g 
dier gegevens ma.ar ook de verwerving· daarvan is :niet een 
typisch militaire a.e.ngelege:o.heid. 

b" Een scheiding tussen de verantwoordelijkheid voor het ver-
werven van cleze inlichtingen en de verantwoordelijkhe:i.d 1

v-oor de bepaling 9 wèlke inlichtingen wenselijk z.�jn
9 

is on
juist en in hoge mate ondoelmatig. Een dienst

9 
die niet mag

- analyseren -
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a_-r1alyseren en aanvankelijk beoo:rdelen wat hij zelf aan in� 
·. format_ies verwerft

7 
kan niet goed functioneren. 

: Gevreesd wordt dat verzuimd wo:rdt onderscheid te maken 
t�ssen de beoordeling van het belang der informatie voor 

_de regering ? welke i�derdàad behoort te geschieden door de 
minister voor wie de·informatie ·bestemd' is

1 
en de evaluatie 

. v-a:n de betrouvvbaax-heid en van de waarsc1üjnlijk.heid der ;tn
. formatie, welke niet a:nd,ex-s kan geschieden dan a.oor cl.e 

dienst die de informatie heeft weten te verwerven� 

o ., . Als .de Wuniste:r·-President \vei�kelijk, zoals hij in de Tweee.e 
·· : Kamer heeft verklaard vera�1.tw6ordeli jk is (Ha..n.delinge:ri

Tweede Ka.me::c, bladzijde 3104 1 ).,i-:nke-rkol'om, :- o;p_. êé:ii: .. na J.:aatst0
volle alinea) en zich van '.,die yerantwoord.el.i.jk.heid w.il ·

. kwijten, behoort hij rechtst:::eeks invloed. te klumen oef ene:;.1
· op de I.D.::B. 

1 
behoeft hij. daai---voor een adeq_u.aat ambtelijk

appa:t'aa.t en dient de E.I.D. niet naar een .a.nde:c· de:partrnnent
over te gaane

'Men kan nu wel pogen deze principieel .foute �esliss.i.ng 
ook i:n. de Tweede Kamer heeft :niern2.nd de indeling bij D3.fensie 

. toegejuj_cht - te handhaven en dan :trachten de o:i1.,'niske:o.bare ·b8-• 
_ zwaren daarte·ge-n te 'beperken

1 
maar dat laatste :Ln, zoals· d.& 

Raad reeds opmerkte, tot mishüdr.i;ng gedoemd" 

Tenslotte merkt de Raad in dit algemeen gedeelte va:,:-. zij:c 
adyies nog op

1 
dat hij in het ontwerp-'beslui t heeft gemist éErti 

, regeling betreffende _de behandeling va..n klachten yan belang
heb'benden over het t:t'e·oruik van gegevens verkregen door de 
di.enstene In de· nota va.ri. toelichting ontbreekt zelfs iedere" ·
. . ' . . 1 

verwijz:Lng naar de reeds jaren bestàand.e commissie van voor-
aanstaande parlementa:tiërs � wier taak l�et is te waken voor a.e

rechten en vrijheden van de "burger� He"t bevreemdt de Raad 1 dat 
va.n dit belangrijke aspect va�'1 de zaak niet� terv.g te 'V'inden
is inónt·werp:...beslüit··e�1·::.1.ota:va1 t,0eJ.i•oht:i/11g.-.:•_. 

0 

Artikelen. 
Met 'betrekldng tot de a::tike�on merkt de Raad van S·tate 

·,' 

in-�--
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iri de eerste plaats op dat de zeer algemeen gehouden omschrij
vingen van de bevoegdheden onrust kunnen verwekken met bet:c-ek-· 
king tot de rechtszekerheid van de burgers, terwijl juist op 

dit gevoelige terrein� mede dank z.ij het beleid van de B. I.D., 
allengs een verheugende mate van erkenning van de nood.zaak 
van een inlichtingendienst is ontstaan. 

De Raad beveelt daarom aan om de-verschillende bevoegd
heidsomschrijvingen nog eens nauwgezet te overwegen. 

�rtikel�� 
Een 11dienst 11 heef't nimmer opsporingsbevoegdheid. Het zijn 

alleen ambtenaren, die zodanige bevoegdheid bezitten • 

Artikel II2 1 o 

De artikelen 12 en 18 van het Reglement van Orde Minister-0 

raad. kennen commissies ter voorbereiding of ter beslissing van 
bepaalde aangeil,egenheden. Ingevolge artikel II 9 1, · verPlièht de 

Kroon tot instelling van een zodanige commissie. Zulks derogeert 
aan het Reglement van Orde. 

Niet duidelijk is of de commisie belast is met de coÖI'd.ina
tie van de diensten dan wel alleen met het bepalen van het al

gemene beleid betref'fende de coördinatie van die diensten. In 
de derde regel ware achter "alsmede 11 in te voegen: me·L 

Artikel II. 2� tweede l.id. 

Hier is sprake van 11onze M.inister-President 9 MinisteJ:> YF..m 
Algemene Zaken".; in andere artikelen wordt alleen van "onze 

Minister-President'\_·gesprökeno Eenheid van terminolog.ie j_s 
wenselijk. 

Artikel II� 

De algemene formulering 11 00k anderen dan de hoofden 11 im
pliceert, dat de coördinator achte:r. de rug van de hoofden om 
rechtstreeks inlichtingen kan v-ra.gen aan ministers èn aan onder 

de hoofden werkzame am-o+enaren o Het eerste lijkt wé.:ir.d.g elegant 
9 

het tweede eveneens weinig beleidvol maar boveJJdien in st:r,ijd 

met de v-erklaring 1 die de betrokken ambtenaren tekenen bij hun 

- indiensttred.ingc -
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indiensttreding. De coördinator kan derhalve wel· inlicht.ingen· 

vragen aan deze ambtenaren doch het aan de. betrolrJrnnen op-· 

gelegde verbod tot het doen van mededeli.ngen aan perso�e:!:1. d.ie 

niet tot de di.enst behoren
9 

maakt de inwilliging va..11. het ver

zoek onmogelijk. 

Overigens is niet duidelijk waarom in artikel IIf 7 9 al

leen sprake is van 11inlichti.ngen 11 en niet van 11 gegevens en 

inlichtingen"
9 

zoals in artikel II� 6 9 het geval is. 

Artikel III. 1. 

Sub a: In.§:• ontbreekt 11groeperingen". Zeer wel denk.baar 

is, dat ook groeperingen medewerking verlenen aan spionage-

aktivite.iten. Niet duidelijk is, waarom in 

duiding, zoals die in�. voorkomt (waarvan 

stellingen enzi), ontbreekt. 

a. de nad.ere aan-
-

gezien :tun a.oeJ.. .. o .

Su.'b c: Niet vermeld is 9 wie of wat beveiligl. moet wordc4., 

In artikel 2 9 eerste lid 9 sub .2.• van het bes1ui.t van 8 augustur:1 

·1 194-9� no.51, was sprake van 11 veiligheidsmaatregelen in alle

vitale en kwestba:ce overheids- en particuliere insteJ.li.ngen 

en ·bed:eijven 11 • 

!f.i:1_kel II� 

Een relatering in het eerste lid van 11al hetgeen van 'be, 

lang kan zijn" aan de in artikel III 9 'Îp vermelde taken lijkt 

aanbevelenswaardig 

Artikel III
2 

3o 

De Raa,d vraagt zich af of het geen aanbeveling verdient 

de korpschefs van de gemeentepoliti.e 9 de districtscommandanten 

van de Rijks:poli tie en de ambtenaren van het Wape:1. der 

Koninklijke Marechaussee 9 l)elast met de grensbewaking� met name 
te noemeno 

Artikel IV 
2 

1
,,,2 

De Raad vraagt zich af' of niet in een algemene bepaling 

met betrekking tot de militaire inlichtingendiensten alsook 

ten aanzien van de J3 .• I..D" moet worden vastgelegd 9 dat de• ir,,

tegri teit en de privacy van de ourgeJ:- door deze diensten niet 

- mogen -
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mogen worden aangetast op een wijze 9 die ook de B.V.D. niet 
is toegestaan. 

Ook rijst de vraag of het niet zinvol is op enigerlei. 
wijze tot uitdrukking te brengen 1 dat de taak van de militaire 
inlichtingendiensten ten aanzi.en van "een juiste opbouw" van 
de strijdkrachten geen beleidsbepalend karalcter heeft en dat 
hetzelfde geldt met betrekking tot nde mobilisatie en concen
tratie" van de strijdkrachteno 

Artikel IV, 6 •. 
Ziet de Raad goed 9 dan is de in d.e eerste zin -Dedoelèi.e 

bevoegdheid 9 welke uitgeoefend moet worden in overleg met de 
B.V.D.j niet expressis verbis ook aan de B.V.D. zeif toegekend.

Artikel IV 0 8. 
Deze bepaling 9 

die in het Koninklijk besluit van 8 aug-J.st1...s 
1949 � no o 51 1 niet voorkwam ? maakt het mogelijk

9 
dat een i.n-• 

lichtingen- en/of veiligheidsdienst van een andere mogendhei.d 
door méér da.n �én Nederland.se inlichtj.ngendienst wordt· be1,ac'l.�rd,, 
Zulks lijkt ongewenst.·· Het komt de Raad voor, dat· ter zake eer1 
regeling dient te worden getroffei1, 

Artikel V. 1
2 

eerste lida 

Over de hoofdzaken van de artikelen V werd in het algemeen 
gedeelte van 1 s Raads advies reeds gehandeldo 

Waarom in artikel V
9 

1" eerste lid.,, het woord 11uitsl:1.üte:nà. 11 

wordt gebezigd 1 is niet duidelijk o 

Art·i kel V 
9
_1. twee� lido 

De Raad betwi j:fel t of het juist is da;t 9 
door het geyen 

van richtlijnen ten aanzien van het uitoefenen van de taakr 
de commissie verantwoordelijkh@id. gaat dragen voor d.e wijze 
van ui toe:fening dier taak. Deze ·blijve de ·o.i tslui tende ver
antwoordelijkheid van het hoo.fd. van de di.enst o

Artikel V�� �e�se lido 

Aangezien blijkens de toelichting voornamelijk Uw Minister 
van Buitenlandse Zaken belang heeft bij de inlichtingen waar
omtrent gegevens worden ingewonnen 1 heeft d.e Raad zich 

- afgevraagd -
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afgevraagd of er aanleiding bestaat ook deze te laten mede

'beslissen over de benoeming en het ontslag· van het hoofd va.n 

de dienst" 

Het college heeft begrip voor de redenen waarom het minder 

gewenst kan �ijn dit officieel vast te leggen. De Raad neemt 

echter aan 9 dat de gekozen formulering niet behoeft te be.,,. 

tekenen
9 

dat Uw Wtinister van Algemene Zaken en van Defensie 

. geen overleg zullen plegen met Uw Minister van Buitenlanclse 

Zaken alvor.ens een benoeming of een ontslag plaats heefto 

Artikel VI. 2o 

Niet geregeld is
9 

wat dient te .geschieden als het overleg 

niet tot overeenstemming leidto 

Slotformuleringo 
Nu door· de Minister-President in de Tweede Kamer is illt?de-

gedeeld, dat het nieuwe besluit zal worden ge1m"bliceerd� i'.U.ent 

toegevoegd te worden, dE:tt het besluit in het staatsblad en/of 

in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Voo:rts dient te wo:r·den bepaald, ·,-dat a.fschr.1.ft zal worden 

gezonden aan de Raad van State 
9 

terw.ijl de .inhoud van het 1ïe-• 

sluit van zodanige aard is, dat eveneens aan de Algemene Reken

kame:c afschrift dient te worden gezonden" 

De Raad -van State heeft mi tsèüen overwegend bezwaar tegen 

het voorliggend ontwerp en geeft U in overweging niet diencNEH'

een.1rnmstig te besluitena 

Collo z H/Ga 

De Vice-President 

van de Raad van State
?

(get�) BeeL 



• 

i.a.a. de Heer Sccretaris-Ga��ra&l

VAN� }ir. P.G,.H. van Doe\1 e:cen 

Na overleg met H.BVD en Dr. Van Stcgerens doe ik 

u' bijgaand enige opmerkingen toekomen betr6ffende cle )inden 

ontva.ngen tekst van het ontweri,i•·1<.B, ��oc:üs di.0 in rJe vc::cg-a.••· 

dering van de Minister-President ea de Minister8 vall 

B:inne;llanrlse Zaken, van Ju,stit:i.t'-: en van Defen,;;ie 21:- !JCVl'nl':)er 

jl. des middags werd vastgesteld. 

Dit geschiedt in aa.ns�;_uiting o:,,i ö.r., cpr:1-2:i:-ki:<cf_�é:'l, dü, 

door H.BVD en mij hierover in het gesprek mot U dins�aga�ona 

werd.en g�rnaA.kt" 

26 november 1970 • 
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Notitie betndfende ontwerp-KB 

Artikel III,1 

Het woord 11kunnen11 , dat werd ingevoegd in de bespreking die op 
19 november jl. met U en de SecretariG-Generaal plaatsvond en dat ge
plaatst was tussen de woorden 11een gevaar 11 en 11 vormen11 in lid b, is 
nu vervallen. Dit ontmoet geen bezwaar. 

Artikel III 1 � 
Voordat overgegaan wordt tot de formulering van de bezwaren tegen het 
wegvallen van gedeelten in dit artikel, zoals dit door U in Uw brief 
aan de Minister-President van 19 november 1970 werd voorgesteld 1 moge 
een opmerking van algemene aard over de relatie tussen de Politie en 
de B.V.D. worden gemaakt. Het is aan geen twijfel onderhevig dat de 
inlichtingentaak van de Politie kan worden gezien in het kader van 
artikel 28 van de Politiewet, luidende: 

"De poli tie heeft tot taak in 0ndergeschiktheid ae.n 
"het bevoegd gezag en in overeenstemming met de 
11 geldende rechtsregelen te zorgen voor de daad1H,:cke•• 
11 lijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen 
"van hulp aan hen, die deze behoevenll o 

In dit verband moge ook gewezen worden op hetgeen door U in de vergB
dering van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken op 27 maart 1S68 
over de verhouding tussen de Politie en de B.V.D. werd gezegd: 

"Bij het opstellen van het statuut van de BVD is het 
"toenmalige Kabinet naar mijn r,1en:i .. ng er terecht va1: 
11 ui tgegaan dat deze Dienst centraal inlichtingen ver•-
11zamelt en dat dit dient te geschieden met de huJ.p v,c>.n. 
1 1de plaatselijke politie. De Politie heeft van oudsher 
11een inlichtingentaak in de lokale sfeer; dat was al 
11voor de Tweede Wereldoorlog een algemeen aanvaard 
11standpunt. Ook in het rapport van de Commissie 
11Enschede, dat wij enige maanden geleden hier hebben 
"behandeld, wordt op het belang daarvan ge\vezenn ., 

Met de verwijzing naar het rapport Enschede doelde U op de paasag2 ver
mela op pagina 51 van het Tweede Interim-rapport van de Commissie van 
Onderzoek Amsterdam van 11-5-1967, luidende: 

0De plaatselijke politie heeft met name in gro t.ere 
"gemeenten uiteraard behoefte aan inlichtingen. Zij 
11moet zowel ten dienste van de voorbereidin0 \'an hD.ar
HbeJ.eid als van de uitvoering daarvan ti jclig ov,:!r voJ_ ... 
ndoende gegevens beschikken. Het gaat hierb:i j or.1 het 
11 doen en Ja ten ván personen en groeperingen die van be--
11lang zijn onder de gezichtshoek van de or,enbare orde 
''en uit recherche-oogpunt. Inzicht in politieke achter-
11 gronden is daarbij gewenst11 • 

-· 2
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In de vermelde vergadering van de Vaste Commissie voor Binnenlandse 
Zaken heeft U na de verwijzing naar het rapport Enschede nog opgemerkt: 

11 .Met behoud dus van deze f1inctie ( de inlichtingen taak 
"van de Politie in de locale sfeer) is een band ge-
11schapen tussen enerzijds de BVD en anderzijds de 
"Politie". 

Door de instelling van de Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft de Rege
ring in 1949 duidelijk gemaakt dat zij het noodzakelijk acht tijdig te 
worden ingelicht omtrent gevaren die voor het voortbestaan van de demo
cratische rechtsorde en de veiligheid van de Staat kunnen ontstaan. Men 
heeft zich daarbij gerealiseerd dat het hier om zodanige belangrijke 
zaken gaat, dat de zorg daarvoor niet aan de gedecentraliseerd werkende 
politie-organen kan worden overgelaten, ook al omdat het werk dat in 
dit verband moet worden verricht van een bijzondere en specialistische 
aard is. 

\ Er is echter een duidelijk verband met de politietaak, daar gevaren
voor de handhaving van de democratische rechtsorde al kunnen opgesloten 

\
liggen in bedreigingen van de openbare orde. De Politie kan bemoeienis 
met de veiligheid van de Staat hebben, wanneer zij moet optreden in 

, verband met misdrijven tegen deze veiligheid, zoals die omschreven zi�n 
in de eerste Titel van het Wetboek van Strafrecht. 
De veiligheid van de Staat is een zaak van zodanige betekenis, dat de 
Regering niet hét risico kan l�pen dat ernstige misdrijven op dit gebied 
worden gepleegd. Daarom wint de Binnenlandse Veiligheidsdienst terzake 
gegevens in v�r voordat van strafbare situaties kan worden gespro�en 1 

het oogmerk om de Regering in te lichten. 

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het verrichten van mede
werking aan de taak van de Binnenlandse Veiligheidsdienst door de Politie 
en ook door de organen belast mPt de grensbewaking, past in het kader 
van de uitoefening van de taak die deze verrichten. 

In het voorgestelde artikel III,3 zijn na de ministeri�le bespreking 
weggevallen: 

lid 1 1 luidende: 

en van lid 2 het gedeelte; 

zodat nu alleen is over
gebleven de bepaling: 

"Onze betrokken ministers kunnen op verzciek 
"van de minister van Binnenlandse Zaken 
11ambtenaren van rijkspolitie en ambtenaren 
11belast. met de grensbewaking_ aanwiJz;en voor 
11het in nauw en voortdurend overleg met het 
"hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
"verrichten van werkzaamheden ten behoe-,e 
11van deze dienst". 

"Zij (de burgemeesters) wijzen daartoe in 
"overeenstemming met Onze ministeI' van Bin
"nenlandse Zaken ambtenaren van gomeente•
"poli tie aan voor het in nauw en voo:ctd.urend 
"overleg met het hoofd van de Binnenlandse 
"Veiligheidsdienst verr:Lchten van werkzaam-• 
"heden ten behoeve van deze riienst 11

• 

"De burgemeester.s verlenen medewerking aan 
"de uitvoering van dit heslui t v:00r :?;üver 
"het de taak van de Bin:1enlands8 1/ e:üigáeicls•� 
'.'dienst aangaat t1. 

·- j ...
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Aangezien geen juridische bezwaren tegen de weggevallen gedeelten van 
de artikelen kunnen worden ingebracht i komt de vraag op of het om poli
tieke redenen aanbeveling verdient de schrapping van deze gedeelten te 
handhaven. Het komt voor dat juist op grond van politieke overwegingen 
handhaving van de weggevallen gedeelten moet worden aanbevolen. Immers 
er zullen zonder twijfel in verband met de mededelingen, door U vroege: 
in de Kamer gedaan, in de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten en ook in de Staten-Generaal vragen rijzen waarom 
het door andere organen laten verrichten van werkzaamheden ten behoeve 
van de BVD in het K.B. niet werd geregeld. In herinnering wordt gebracl 
dat enige tijd terug in antwoord op door de heer Vonhoff gestelde vrag1 
ook gewag is gemaakt van de relatie die tussen de BVD en de organen be• 
last met de grensbewaking bestaan. 
Het wegvallen van deze bepalingen heeft niet alleen tot gevolg dat de 
Minister van Binnenlandse Zaken nu de legitimatie ontbeert om van zijn 
ambtgenoten van Justitie, van Defensie en van Financiin de nodige mede-

. werking ten behoeve. van de BVD te verkrijgen, maar betekent bovendien 
dat in beginsel alle ambtenaren, waaronder ook die van de buitenlandse 
dienst, voor werkzaamheden ten behoeve van de BVD kunnen worden inge
schakeld. 
Op staatsrechtelijk juiste WlJZe is in het overgebleven gedeelte van 
artikel III,3 in de vorm van een bepaling van medebewind thans de ver
plichting van de burgemeesters tot medewerking aan het werk van de BVD 
vastgelegd. Deze medewerking is nu door het wegvallen van het overige 
gedeelte van dit artikellid ongespecificeerd geworden. Dit kan een 
bron van moeilijkheden zijn met burgemeesters, die eigen inzichten ten 
aanzien van de inhoud die aan de hun opgelegde verplichtj_ng moet worder 
gegeven, willen geldend maken. 
In de plaats van duidelijke bepalingen, die de medewerking aan de BVD 
omschreven en beperkten, is nu door het wegvallen daarvan onduidelijk
heid getreden. 

De kwestie zou nog kunnen rijzen of het aangaat in een K.B. vast te le� 
gen dat ambtenaren kan worden opgedragen werkzaamheden voor de BVD te 
yerrichten. In dit verband moge worden gewezen op artikel 125 van de 
Ambtenarenwet 1929 en op de artikelen 6 en 22 van de Politiewet, waarir 
de regeling van de rechtspositie van de betrokken ambtenareri bij a.m.v. 
is voorgeschreven. 
Aangezien het ontwerp-K.B. een a.m.v.b. zal zijn, kunnen daarin voor
schriften worden gegeven betreffende verplichtingen van ambtenaren. 

26 november 1970. 
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' ·.· Ik s-i;el U -�oor het; artikel :n l:wals hiè:'!'l;o"\.'en omschreven toJ 

De door. U op 21 april jlo in de T\iv-eede I'.:ame:c ( f!,:itting 1969 .• 1970 � 
p" 3091 �n 3104) aangeduide taak van de commissie past rri:i.;jns iuziena 
goed in d.e te.akomschrtjving, zoals deze hierboven is gE;geven. 

In dit verband moge ik wijzen op artikel �2 .•.. 1:i,!! 9 raar5.u 
wordt be:paa.ltl dat de Inlichtingendienst Buitenland zich bij zijn taak 
moet richte!l naar algemene en bijzondere richtlijnen van de commissie"· · 

Dez�� bepaling <.mtmoet bij mij hetzelfde bezwaar' als :tk hierboven 
roet betrel<.king tot artikel II, '1 heb waargege·t1ene 

Naar mijn mening kan de bf1paling van artikel V • '! 1 tweede lid 
- zcmder dat daardoor aan het door U in de :ilw,aede Kamer gesprokene wcrrlt
t�ko:rt gedaan - gevoeglijk vervallen t nu iu het voor alle diensten
geldende artikel :o:, 'I in de door mij voorgestelde :r.edactie is bepaalé-�
dat de ·eomm:tssie het algemeen beleid betre:ffe11.de (:niet: van!) d;,1 ·
diensten 'bepaalt •

E0n ander moeilijk :punt in h1:1t concept is voor mi.i ha-:; bepa.ald.;:: 
in artikel V,2 en in artikel v•,4, VJaai•in enerzi;jde is bepaald d8.t. het 
hoofd ïran de I.D�B. aan U veraxitwcordel:i.jk ia <,in andei"�:1.jfü-:, hij ver2..nt
woo:r.delijh: is aan de minister van Defenaie. Hoewel het hier gaat om ,h'-1.1 
aangelegenheid die mij niet p1"imair regardeert, meen ik to..::h deze 
<.x1zui vere ex,. vele.rlai moeili �lkheden t'!U ouduideli jkhed211 iu z:lch l:J �:;_•g:-n1<lo 
constructie te moeten signaleren� 

De Hoofdstukken II en. III va:a. het ontwer:r,=KB geven mij vooT.'t,.:! 
aanlei.ding tot de volge:ade opmerkingen en voorstellen" 

HOOFDSTUK II Het a.lgemeen. beleid betreffend� de i.nJ.ichtingen., ,fü 
veil:i.gheidsdieri.sten" 

Bij overnem:tn.g va.n mijn. voorstel tot etm gewi.jzigde rcdact:\.,.;, 
van artikel II�1 kan de zinsnede in artikel II,2: "met :Lna.chtnen.d.ng ve.n 
de in artikel II� 1 eerste lid b.::doelo.e aanwijz;!.ngenfl verYalJ.en. Het 
lijkt beter dit artikel in twee leden onder te verdeleno In de bijlage 
dezes is een nieuwe tekst van dit Hoofdstuk opgenomen. :.tn de e.r.tikeJ.&u 
II 9 3 en II t

l} v,erdeu kl.eine redactiewijzigingen. e.angebracht� ten d,:.:el 
hebbende d.e tekst van de be·::.reffende urtikelen te 'g-er0eteren. HetzeJ..fdc 
is geschied in de artikelen :i:!�5 en II 9 6. Daarenhovün is in, üflZG a:;.'i:",:i.,, 
kelen tot ui ti.ng g�bracht 9 dat de coÖr.dinatoJ:< de hem toe,bedee}Ae bn°0 

voegdheden heeft 11 :i.n het ka.din.·n of "vuoi' de richt:l�e tuU;oefen:Lng ·van 
zijn. taak11

" 

Algezien van de omstandigheid ,.,_at; mij nog niet duidcüijk VüOi::' 
ogeu staat wat de taak v,u1 he-t in artikel II 11 3 vermaJ.de stafbu.r.,,H:.t\! :wu 
1."1.mnen inhoud.en, lijkt het m:i.j overbodig de instr:üling van cii·t buria>.':l•• 
:i.n hen Koninklijk bes1ui t voo:r. te schrijven" Het, opnemen van euil (L::r·gc
lijke 'bellla.ling is in de wetgeving cmgebruikelijko Ook zonde>.� de ,rn:t'"' 
melde bepaling staat aan dia instelling vz.n een dergelijk bu:i:·eeri.t rü,:;;t;1" 
in de wego 

HOOFDSTUK III De Birmenlanr.ls<) Veil.:l.gh �idsdiens-t 

De van de zijà.e va:a r�et Minis'i;er:.l.e van JN::titie ir, tlf.': ve:-::-gnde
ring ve.n de C,.:,mY?iissie-Bos dd. 16 r.ovr:füber 197D ingeh:t'uchte ,1e;6waron 
tegen het i:o. het oorspronkelijk c·ntw,,rp .. •V1:1 v1Jorkomende r,:ctike1 x:r ½ '! 
anb h - i:ten achtte de gebezigde · mccl�ritving te r�im ,.- J�•:::"lJl)en r;<:,J.,,i. · 
ten; 1.,a r.<Sdactie zoals d.io in hot mij thai1s Yoorgel':lgrki cr�tt,�!:>p v�1,):'•·• 
kc!'!t'L Bij r"acle:te bo1:;cho-uwing lüe:..�van meen ik dat d.ez•:: !'�êéac:i;i{!,� f,<J:�.ie:.:-, 



• 

·_·:'Bij do c.pr;;tellil1g- van dit nieuv10 artikel is er'l!'an uitgegaan v tlat.
het met het huidige artikel III 1 3 :mri:nxi,!llrp.NR1'11E1ull'lï::l;!R correspondex·(?-!ld.o u:t•ti
kel IV�6 komt te vervallen, aa�gezien door de Minister van Defensie 
ten behoeve van da militaire iDJ.ichtine;endiensten van do bevoegdhe:i.d hem 
toegeken.d in cle gelijkluidende a.r-UJ.-ceJ.en 15, 21 en 27 van het oude lIB 
nimmer gebruik: heeft gemaakt. Van m:i.J.itaire zijde is nader roed�godeeld d.a.t 
aan een dergslijke bevoegd.heid ook geen behoefte bestaat. Ik acht het t1el 
van we.arde dat in het KB duidelijk tot u.i tdrulddng wordt go bracht- dat .arn1bte 
na.ren van J'.iijkspolitie en ambtenaren belast met de grensbewaking voor het 
-verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Bi11ne11l&.ndse VeilighE:id.s-

, __ dienst kunnen worden aangewezen� Het leek mij juister da.t dit in de toe�
komst door de betrokken ;:ninisters op verzoek van de minister van BinrJ,9::i.
landse Zaken zal geschieden. Een en ander is vastgelegd-in het eers-t;o lid. 
van het artikel @ In het tweede lid is op het voetspoor van het bepaald� 
S.n ·artikel 151. Gemee.ntewe-t getracht een omschrijving; te 'J'inden die het 
ra�debewil1d-karakter van de bepaling duidelijk tot ui-tdrukk:i.ng brengt� 
zodat deze ook staatsrec:hteli.jk slui tl1!n.d kan. worden geacht<1> 

Ik vestig er tenslotte nog da aandacht op dat het woerd "nudeie" 
in d.0 consider·a.ns dient te ver.va:tleno 

Een afschrift van deze brief zond ik toe aan onze Ambtgenoten 
van Buitenlandse Ze.ken, van Jugtit:!.e eu van. Defensie" 



•• 

• 

., 

d'- o_I)dl'LtC'ht,�u dit. de BVD u.itvoort" t0 1mg moet wo!"d.en gcn1.cht" Dit 
, � ... . ... u,.. : , f �--1 <f'<J f kc,mt v-:>ol·aJ. vc,o:-�t,u:l t d� 'l::c:;1 ��lcb"n:•, vun ao woor<len ·�r:;cr1c·1-r. 1.cp' ia 

0'to" ae.nzien -�,�&r-v-iL"r. [�C:��- ,-:.:: h:e:.n f..�;cl1;;tellingim of fei td .. :�jko · e:r.k= 
�aat!,h-Jdan. c::���-;tige t,

"'
<.1 �t4a;

r
.tc<:O!l6 zij11 gû1,azen 9 dat r.i1:;ze �:_���J.�ltE

het voortbc-1:;tar•.;, van d;3 cl,.:::;J(:»c:t•at;..;;;che t'Q"Chtsord0 in do ;;)tt..at in g �va;,1.r 
t·e b:ret gen,." 

Bij;:3:n.ter_pretatit:} hieMran z• . .nt nea tot da ::;l�tsom ·1.m.ne1\ konen� 
dc.t in da doel.i;,tsllingcn of fi:,it0l.ijk� \iJerk�arnheden ro0ds à.3 i:l:è.o:-mti0 
van het in gevaa1� \lrenierl van hot voo.rtbestn�n van <! ,.-,, der.1oc1.�, tis;hc 
r.echtsm.•da 10. t ligge1-:. ,)pgesloten. Daa:m.ed0 zou dan niet. voorzien 2-ij:u 
it• si tuatiea r:an!.' deza intoutie n-i et an.n;,,e�ig is v, maar i:.:cl het erh,Ji:: .. g 
vel!"moeden be.stfü t ct:it 1:in dco1st&1lini�en én ,roc,ral de f-3it.elijke, Hül'ic= 
saar.lheó.an dit: c•ffeot :,:;�\}.:t,a"1 hebbcu1o Duaro!.:l stel ik vooi"' he·t; vei•;:;;e-ljc, 
sah h" als vol •t te wij�:,l;:::e.ttt 

"tet im,inr1en v:rn. gl:lgeveno om·t:i.--ent ol"'ga.ri.:i.m:1.tiGs� gro�:::,eria6·�::ï 
"en persone� ton a2.nzicm waar�,an gaaien hun doelstellingen c.?. 
Mfeit·i;::Ï :i.;jke woJ:l:.:zu.nmh�en eruf.>tige vermoedens eet,mn cls.t a'· j 
_r;<.1eiu govaa:t' voz:-men voor het voo:rtbestae,n van de dem�c1·1/4t··.w;;r.� 
Vt,:-�cht:::ordè i�l da Staa.tc t7 

Wat artikel 1::u;3 -<>angaat, we.t>d i.n d� hierbo1,envm.•oe1d� -vergu-
dering van de Coi -roil:i.s:i.�•3os o·\1'0.11·eengekoman dat i:��dl <.!(il �::..;dr.➔ ven m:!.j!! 
min:ist0rie gotruoht zou wor-dea a.an een aant-1.J.. bezwaren t;.ï;;ln aauz.ic� Vt� 
dit e.:·tikol to,o:�mo0t t0 kouwu" Deze beztiaren çwarilell (').,m., :r.,�r.;:r on ;;:ef.; 
i'e:it dat hc�t oi.�-c:i.k1ê:1l. wat cle c.o.tt�gorieë� Wli.>n arubt.f-lnai,...,� n1uisa9',.. �i�@
lnmn0r1 worden bcl.i-.i.ci met. ·(.:ex'k�a1v1llled...,n t�m l,ehoav0 VS>\n dé! I.F.JD t;,:;- cnbo= 
pclalu. :i.s" V'ocrto 1:,ou g�z,:,cht t"!loeten woR"den i,aar ""'<m. 11m1.;,�hd.jving: (.\i0 
ton aau:d.el:i -u·.r..::� J.uge1·s p• oJ..:1.ek:t.·echtelijke orgl?l..t'.(:'1• 0�n be-;;?o};J-wnhe:ü:l 
'tot -lrnt 1,ru,,. k vru1 de B\fl} ia. d;:i ·i.rorin \l'f.'.n !llüdeba,Yind :3i)� . ...,o:ast:i t1.1e�.:-e:n,, 
De mening krr;,JII nrtmelijk na.:..,r.· v,n1'en dat het a..\"tikel teJ:z!Jl..W ot�;:ta.., 
rE;ohtelijk niet. houdba.:..r • ou r.ijn" v�u.•:ie:l"' werd het oen ,,fl;;t in;•0emd._ 
constructi - g�&cht dat Gen miniBte!�� 8ij het in ü":1e,r-::,(:)r: at1.:1rJr..i.ï.,"' mQ'i: 
een an «:,1�e min.isterf kon bt::paleu dat /.ÀL;btenaren cnclclt' die antia1�e

minister !'ossor-t.(Jreud t met. \'l<:ll.'lc,:;aarme 1e I voo:i.• da 1r'i1 we:r.>ckm 1- el-.•.s";.., D,) 
, ire�c ring do Il pgel.d ,,,f :ln de ri jkss r -,ei� een dcr1?el.i jke ! ,,;::>� � .. �1 ; 
wel be list nodig. �e.s" Aun aeze be.zwo.rea è:.-:. opme •ki1v•m:1 ka.'1. �<"'.\:l." :1i,;1.-: 
lil<:,ming .tcrd�a teg?lltC(?t g;;kom�n door <lc v-olgencle rç_<la.ct;î.e v,m Ei!. t:U:�1. 
!:n�3s 

"1 o Onze ct!'.:)Y.k{:n r.1ini ..,e:t'a kannen op vc,n'zo�k \'"ru'1 d13 
n ministe;:- 'Il-..,� Bf..nn.enlE.nd.ne Zuken sr!!b":'-':1aseu •:w. 
" · ,1,:spoli ;ia btc, l'""'n, belast .Jat -e gr net- ""' 
U . \ll- .d.nci .:iuwijzo ,(:: iu fülUW e•1 V�C..l'tè.u;.��� .. �d 
!t 

tt 

ovuri g me t'an de Binnenlau:.:s•7 '; 
he· dstliol:liJt '.."�x-:r.i ,ctea '-�ll ,,. rkzaa..."lh0mm t . 
hoev. an rez at 

. ; . 
:\.o,l,..2..l..

î.;{,<-> 

;..0 burgenoen" re Gm;i�en�c.:n o t ge.�e- .tap�Litir: 
rl�nen ,....ed.917:::!.'� ag as.:-i -·e ui.!; crinë;; v,_,___ dit b'?"' 

eJ.uit vco... on:i-- hst d ta . 'tr-cl!.l de Dinzrnn.:.--;idc3 
èa�-.o:> in 
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;.{ot a1-�ornEwn b$l.eid betref.i'enda de inlich.tinBG!!•" en <te11:tg
hei sdiEr .stem<� 

�JGSr.��l�ll�_,;t 
'111, De fü.EP.iBcer.'r�e.d v,n·mt v.it djn m:..dden -.eeli t'l:)!l'l!il�.ss:l4i die hi&lur.t� fr� 

met ifo behandolin5 v:s...11 aangologenh,;Hle� botr�ffend@ dl'":1 ne.iio.;-:.tiJ.(il 
" >ilighe:id.0 het bop; J.en vcm het n.lgem!,',len beleid bi:rti�@ffeinde le 
inli •h.·'·inr;am"" en veiligheidsdianotan ule@eûe da e1.1Ör•dinatiilt -r,:,u. cl::t.,· 
diensteM"A.,, 

2,? In de""0 tio.nrnissio (1 die on.dar vooi"zi t1;o&"sChl'\P staat ,m.n onze 
!n$.nietei-.,,,:t:-:residialit 11 hobbo� :hi i€-HÎfJ!4 gevat ::,:i. M�incr de ntniot.e·:.'f:l r;.i.n 
Bui tenlrt .. ".!.dso '.,aken a vmn Justitie O 'G'an D:iru-ienlande.e Ze.ken eu V'c.&� 
Def �msi . o 

�tit�l-..Jbil 
1" Er i"3 <.w� eoÖrdino:tox-11 di,J tot taal� heeft het b<iileid en �.a we�!!"" 

�aamhadan van de inliahting�n, ... on "tJeiJ.ig�eidsàiensten"' 'r.tt t7SoÖz:·d:t"" 
rt@�en,.. 

z� l'..ti . .j \.'.JOt•dt C C�'K! Ons '!4fJ geme,er!,3Chap1)6lijû:vi VOOt"dt•aüh.t 1Jtm ÖÄ!BO îl11,n.tc, .... 
t.01"'u•pé;�esident ') r,üni0te!' van Alg;omonei ta!wli crt Onsa m:i.n1BtG�B v.,w. 
Hil;li."lOt,lands@ 1:i�J.��n. en v.s.n Defe:usiee benoo!lrl e- ontE>lagena 

,A.�,;;� 
De coÖrdinatol: �:.>essoi-·�eiei·t ondeg, On:-t,e r.Jinistsi•.,,pt"�sidc1?.J¼ miaid�tn• \,·m. 
l\.lgo@m.1e Zali:011.:., fü.j st0l.'i;; On.,..<:, m:l.,1ist<�Z' ... p.rc�ideY.Jt h:é.j voo:iri;èl:u:t"iJlfi c,p 
d@ hciogf;ci VLU). a,l hetg:f:H�r! vrui bolang k@JI! zijna-

�-�.:1.� 
n 

co 
'• , .1 b • • 1 " i. d d •• . . "'• " ue aoo;.:-a:1.ua,;or :.i.� 1..,evo0gfl :z.tth�aa:e uangc.1,egel'l.t1.0 rm e ooor.·a.·u:m "'z.t, .. o:i:-

:luliclltinEen,,, "'1il vo:Uighaic:lsdiencteu, :.�tl•ei'fentle9 na. o,;\:,,.•le� rn.a t d9· 
'betx>oiiliei.'l min1i:rèe. s6 v .,�,i-stcû"lon t'3 ooen aan de a.i.niat<.1J:• .... p:feoic>.)n.t:" 

. 
Indien c.1,� coöi� •inato::." :t:i] het; kado� ,1a� zij� taa.lt vru::-. · ot•,too:1, is d2:è 
t1Jij:.1.iging vro1 11.et beleid ot d0 e,r.k;,m.cu:5hljldeu v.� 1:n1n :lü,l:l.chtinr;;,::,,1 ... , 0t 
veil:teb.e:·,<.iec1i�nst 5Emonst is, t• u,.;uó.·b hi.1 &icl1 1not een daru:·toe s l;t"'o'.r.:.:.::•:,l;'.;Ü 
oorstGl tüt do m:im.istü ':' ond r w'ie da b0trolr.kon d!"'1ruJ1t ,.•0�f.,Q:t�e0l"'i,c 

De hO·jfdctu •.;au d� i>;!li.chting�n.,., o=. 'tl'cil�-Jhe" asdi0not0n 'HJt'lene de 
CQ,.;i• lil'.w,to:i:• r:iede,'io:ï:"ld.nf; \<'Oo. • do :r.·icutic;ei u:� toe:f.ünin.g ven ziju taz:�i;." 
Z:i.j d.jzi c;ehouaon hem cl-:i;,u?to� cl1® dool::.' h<'Jt'1 ge\!Ienata soginreua en 
=n1ich.tiugcn \x-,tI.'Gffetid0 h�t ge ro0;i:-clo 0.,1 ·�a voere� bl"lle:î.,i te 'G'4i>J?"-" 
oe�ftf �no 



A!'tikel .-I,."' 
�__...���

De eol)li"dinato1"' ie bavo�et.� ook rmderon d&.'l dc;; ucoZtlav, vr.(!"i. d�) tnl:i.ch.,.,, 
. f;ingen, .. en troil:i.gb.eictsdiem.rt�ni ui.t trii n1)cUg0n tot. he-t varotl:'ekko.m ti'H� 
inlichtingeu dáe doo1� hom voox• tl� io;l.ehtie;e '1-Ji to,i f'0ning v.m djn �iw.� 
nodig we>.t"dan geaci:1::(> 

�-
D0 coüz•riinato;.". draagt zoz-g voor� 

/:lf) da gehsiuihoud��ng ·.ran de doO!" hem vez-1u<0g,;m. gegaifans eu inlichti 1:.::on 
eii van de b?'m1.r1en. \'Ult<..lt.'l,d 1� zij nf!wr.ist:i.g zij�t . 

b� h,�t naar bch,:iren waex-borgen van do veiligh�id van do 1.H"11�scne� vz,:i 
wioir di(,;nston bij het inv1innen vl:l.'..1 die gegeven.s es �i1!lJ.i.1ht,;i.ngc-� 
gebruik t'!O.r.dt €bl!OOP.!i',?.kt� 
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AFSCHRIFT. 1 s-Graven...'1.age, 23 december 1970.
---i·-� 

/ 
-

·No. 3.

Bij Kabinetsmissi ve van 8 december 1970 s no. 94, hee.7-'t 
Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister-Presj_dent, . 
Minister van· Algemene Zaken, bij· de Raad v;,::-.:.n St2.te ti?.r 
overweging aanhanf.?;j.g gem2.alct een ontwerp--beslu.:i:t met nota van 
toeliè:hting, houdende een algemene •maatregel van. bestuur met 
betrekk:i.ng tot de taak, de organis4tie, de wn:kwijze en de 

1 
samenwerking van de inlichtingen- fin vei1igheiclsdümsten • 

lL"Lvorens het ontwerp-besluit zelve ü1. ·ber:;cho·u,Nü1g 
te nemen, meent de Raàd van State aandacht te nceten vra·
gen voor een viertal opmerkingen, di.e betrek;üng he·o:Jen og 
de wijze, waarop de in het ontwerp-besluit geregelde aange
legen.hEüd tot dusver is 'tiehandeld. 

De Mini.ste:;:,-Precident, Mi.n:i.st�r van A.1gemene Za.ke:�1, 
heeft aan de Tweede Kamer der Staten-Genera.al tcege:'.jegd 9 

da+v he7. ·nJ'_;::,uwe Kn-,,,1i'nkli' ,�,·:;_: be"'lllJ't i'nzalro d-;,., .;,,7 i -.}1+ i•v,y,:,-r, .... .... v.u ..c_ · t3 . _ ,.._\.., ·v �-,,.1.-.•. -C .. '-'·--J.lf:::- _..l1.·-

en vei1ighei.dsd.j_ensten ll_in overleg met n de Ya.s-ce CciTJi7l.isuie 
van deze Kamer voor do Inl.icht.ingen-- en Vèilighe:tdsdienstsn 
zal word.en II Gè'JJ/lengesteld II alsmede dat de rege:ring tot cl.J.t 1:i,-,.-
raad het in.i-�ie:�ief zal nemen (Handelingen Tweede Kamer, 
Z:L tti:ng 1969-1970 1 · 'bladzj_ jJe 3104. 1 

linker kolom, laa.tste 
aline:�, ov;�rle,pende naar c1 e 1�echterJrnlom). De Raad Ya.n State 
is van oordeel, dat een to ezeg�j_ng van een min.tste1' om een 
a] ac,y·,,,;:,ne ma rs•tr•C>j·•el -r�-,,., ·,·,:,,•·1-uur i'n rvcr"' �@· m;,t ePn ·17 ,c,n1°-r'"'JTI1 , �

Q
'v u.c.., . .. Cl..C..-1., 1,,.-6 \ Cl..J.J. Jt..i:,.) V _ __ \..l ..,_. ,.Lç .1 ,..,.. ., -··· :\..:.w.: \.� ,1,,,' ,_-• 

--

missj_e s,:iJDen te str.;:1len in beginsel bezwaar ontmoet. ·lfau.r 
ge]d ::::,��rd c 4 ·a·•:i+.-ir.--c}·1..J,. i·s ïm�E)y:n c.·crr.�en O"il'e·r-leg m=-t "'1et , .. t:;.ll ,:;l, u,,,,.o.t-_,_ l, ,. �- all· .. �;::; E:,::;,lt:; •·�--·· •t: ., .. ps.rle·•· 
me:o.t of. een zij:n.e1· 01ga.nen ,1.an d.e aard van een a.lgem.en8 
maatregel van 'bestuu.r vreemd.,, 

Bet coJ.J.ege heef.t daar·or.T Oi:)dtr.:...\:iLg tegen de door de 
j\1irJ.ist��r·-·PreB.i.·1e11.t r;ede .. :�:i.e ·toezeg;g;t-::g" tTu a ez.e· ect.ti::!�c -� f.{ 

-- ge d El.ê:1.11 )' 
AAN DE KONING i N . 

.-... -.... --,,r:,,,.�.., ... ,.,,_ ... _._....,,�-.... .,. ......... ,:_..., .. �--.... �-.. 
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gedaan, vertrouwt het college dat, indien het overleg met 
_J de Kamercommissie nog tot een wijziging van het ontwerp-

.,,,. besluit zou leiden
j 

de Raad van State, zijnde een adviseur 
.in laatste instantie, opnieuw zal worden geboord alvorens \ 
het ontwerp aan U ter bekrachtiging zal worden voorgelegd. 

---

In de derde plaats merkt de Raad van State op, da.t 
de eerste ondertekenaar van het ontwerp-besluit en van de 
ontworpen nota van toelichting zich wat de hoofdzaken be
treft reeds sterk gebonden heeft (o.a. j_n het op 1 . januar.i 
î 970 &oor de Rijksvoorlichtingsdienst uitgegeven perscom-

, 

munique, in de besprekingen van 23 oktober î969 en 27 novem-
ber 1969 met de reeds genoemde vaste Commissie en �ij het 
in april 1970 in de Tweede Kamer gevo e:bde debat.. (Hande
lingen Tweede Kmner 

1 
Zitting 1969-1970, bladzijden 3067 / 

3083 en �5090/3·105) naar aanleiding van het verslag van de 
werkzaarrü1eden der vaste Commissie ( Gedrukte Stukken Tweede 
Ka._.rn.er, Zitting 1969-1970, nr.10558)e Deze gebó.ndenhe.Ld j_s, 
zo mogeli.jk 1 nàg duid.el.ijker geworden door de omstandighe:i.d, 
dat, tetwijl het onderwerpelijke o�twerp-besluit bij de 
Raad van State aanhangig was, Staatsblad 558. verscheen, 
waarin Uw besluit van 18 novem:_er 1970, houdende wijziging 
in de taak rerdeling "door ·ov erg a·n g van de Buitenlandse 
Inlichtingendie·n st·· _;an het Departement van Algemene Zaken 
naar dat v-an Defensie 11

9 werd gepubliceerd. De Raad vroi State 
betvvist uiteraard niet de ·oevoegdheid om bij Koninklijk besluit 9 

niet zijnde een algemene maatregel van bestuur 9 de taakve:2-
,, ,, deling tussen departementen te wijz.;.gen� doch wanneer 

der lloo:fdzaken van een ontwerp-algemene maatregel van 
wordt uitgevoerd gedurende het aanhangig-zijn van dit 

een 

ont11ïer:p

bij de Raad van State 1 wordt de vraag relevant 9 welke -betekenis 
Uw ministe:rs aan de onderwerpelijke adviesaa:rnrrage hechten. 
Niettemj_n mr�ent de Raad ook ;wat de hoofdzaken van dit ontwerp 
betreft� zijn oordeel te moeten geven. 

In de vierde :plaats merkt de Raad van State op 9 dat de 
· bij het ontFerp-·beslui t gevoegde nota van toelichting geen
enkele motivering bevat van de besl:Lssing der regering in�i-à'Jr.e

- vvat ·-
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wat in de nota wordt genoemd
9 

de "wijziging van de positie 
van de inlichtingendienst die tot opdracht heeft het inwinnen 
van gegevens betreffende het buitenlanêi. 11 .,·De nota volstaat 
met de opmerking, dat tijdens de openbare behandeling doo:r. de 
Tweede Kamer van het verslag van de vaste Commissie voor de 
Inlichtingen- en Veilighej_dsdiensten uitvoerig gesproken is 
over de desbetreffende beslissing van de regering. Voor de 
beweegredenen, die tot deze beslissing hebben geleid� moet de 
Raad van State dus afgaan op het met de Tweede Kamer gevoercle 
mondelinge en schriftelijke :Overleg, voorzover d.i t open·baaT 
is gewordeno De Raad van State merkt in dit verband op, dat 
het ontwerp--beslui t betrekking heeft op een materie, die ener-
zijds uitermate belangrijk is voor de veiligheid van de staat 

·en anderzijds van bijzonder belang is voor de rechtszekerheid
van de ·burger. Niettemin leent de materie zich slechts in te
perkte mate voor een openbare parlementai:ce gedachtenwissel:Lng�
Zulks is een reden te meer om advies in te winnen b:Lj instan
ties die naar hun aard vertrouwelijke zaken verti0ouweli jk
k1.umen ·behandelen. Behalve de reeds genoemde Tweede K8.Iller-
commissie ·behoort daartoe stellig d.e Raad van State o De Raad
betreurt daarom bijzonder, dat de hem aangeboden toelichting
geen motivering van de beslissing van Uw min.isters met betJ:ek•
king tot deze aangelegenheid bevat o 

Wat nu het ontwerp"ö•beslui t zelve betreft 
9 

meent d.e Raad 
van State uit de Tweede Kamerstukken te moeten begrijpen� dat 

• de regeri.:ng voor wat de publieke verantwoording van haar be-•
leid betreft 

9 
de h.1.eronder weergegeven gedachten gang volgt�

De Minister-President dient de handen zoveel moge�
lijk vrij te houden voor het zich bezighouden met de 
grote lijnen van het I"egerings·oeleid

9 
voor het vervullen 

van zijn algemene coördinerende functie en voor het in 
s,cute gevallen beschikbaar zijn om oruniddelli jk te. ku.n:nen 
inspringen. 

Het globale karakter· van zijn functie alsmede de om
standighe.id 9 dat hij niet reohtstreeks is geï:6.t<=:remrnerd 
in de 5-nformatieverwerving

9 
he'bben tot gevolg dat hij 

•- zich -
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zich in a.e interne werking van een inlichtingendienst 

niet voldoende kan verdiepenc 

De B. LD. moet daarom bij de Ministe:i:·--I·resident wor

den "weggehaald". 

Het onderbrengen van de B"I.D. bij het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken zou de no_rmale taak van d.i t ministe

rie kunnen doorkruisen en schaden. 

Alleen de Minister van Defensie blijft als "enig aan•-· 

vaardbàre bewindsman" over om de eerste verantwoordelijk

heid voor het operationele werk op zich te nemen. 

Uit een oogpunt van organisatie en efficiency hee.ft 

deze oplossing ook voordelen • 

Teneinde aan de bezwaren die kleven aan een onder

brenging bij Defensie tegemoet te komen 9 worden de volgen

de maatregelen getroffen: 

a. de Minister-Pres:Ldent wordt bel.ast niet alleen met een

. coördinerende doch ook met een algemeen toezichthouden

de taak met ·betrekking tot alle Inl.ichtingen7.- en 

Veiligheidsdiensten (zulks is althana door de Minist�r

President toegezegd
:i 

vgl. Handeli.ngen Tweede Ka::.ne:r 9 

bladzijde 3091, rechter kolom, op f�n na laatste alinea); 

b. er komt een commissie u:Lt de minister·raad onder voo::c

zi tterschap van de Minister-President 9 d.ie het algemene

beleid alsmede de coördinatie tussen de diensten be

paalt;

Co de ]3.LJ). is alleen belast met het verwerven van in

lichtingen; 

d. de a:n.al.yse en de -beoordel.i.r,g van deze inlicht.i.ngen zal

niet geschieden op de informatie vervverkende afdeling

van Defensie� doch op de ·beleidsafdelj_ngen van de 111Je

trokken t1 departementen;

e. de ver?,ntwoordelijkhe:Ld voor a.e goede doorstroming en

de juiste stroom van de inlichti.ngen naar de :plaats

waar zij behor·en, berust bij de Min:i ster-Preoident.

- Efm -
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Een aldus opgezette regeling acht de l\Hnister-President 
neen glasheldere politielrn -verantwoordelijkheid" (Handelingen 
Tweede Kamer, bladzijde 3104

9 
• 1irJ,kerkolom, op één na laatste 

volle alinea). 

Het spijt de Raad van State te moeten opmerken� dat het 
college: 

de getroffen regeling niet als een bijdrage tot "een glas
heldere politieke verantwoordelijkheid 11 kan beséhouwen; 

de indel_ing .:yan de B.I.D. bij 
zowel uit een politiek oogpunt als 
wegingen onjuist acht" 

J;i.et Ministerie van De.-:"ensi.e 
tlti t do elma tigheidsover--
1 
1 

1 

Uit d.e gedachtenwisseli.ng met de Tweede Kamercommissie 
heeft de Raad.van Stat·e begrepen

1 
11dat de·B.I.D. thans niet 

in elk opzicht ·bevr·edigend functioneert en dat - desnoods .in-, 
grijpende - maatregelen verantwoord zijn" (Verslag vaste 
Commissie i bladzij de 4, l.inker·kb.löm) �, Het komt de Ra.ad van 
State voor

9 
dat hierin de eigenlijkf aanleiding tot de reo:;::g::rni 

satie is gelegen. De Raad acht het :p_aJnelijk niet aalli'lemeJ.5..jk
9 

,dat het niet-bevredigend-functioneren van de B.LD. veroor•� 
zaakt is door de indeling van de B.I.D. bij het Ministerie 
van Algemene Zaken en eve:nmin acht de Raad het waarschij:o.lijk 
dat door het langer malrnn van d.e verbinding tussen de Minü:1te.r
President en de inl.icht.ingendienst bui tenl.and de eigenl.i.jke 
problemen wordan opgelost. Het is de Raad dan ook niet duide1\i1--· 
hoe in het perscommuniqué van î januari 1970-gezegd. k0n worden, 
dat "uitsluitend met het oog op de dóelmatigheid n de Minister
President in overleg met zijn daar-bij betrokken ambtgenoten 
tot deze reorganisatie heeft besloten. Naar 's Raads mening 
vordert de doelmatigheid eerder een reorganisatie van de dienst 
zelf dan de inpassing van de dienst in een ander de1Jartement. 

Dat de Minister-President zich zoveel. mogelijk dient Vl':i.j 
te houden voor het verrichten van algemene en coördinerende 
takmn; is de Ra�d mBt d�ze minister eens. Ook deelt de Raad 
diens gevoelen

)) 
dat de Minister-President zich onvoldoende Jrn,n 

- verdiepen •·· 
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verdd.epen in de tech:.ri.iek -van de inlichtingenverwerving. Het 
laatste geldt echter evenzeer voor een andere minister. Op 
dit punt verschillen de positie en de mogelijkheden van een 
andere mtnister weinig of niet van die van de Minister-President. 

De redenen, welke worden aangevoerd om de taak van de 
B. I.D. bij de Minister-President weg te halen, zijn dan ook
naar 1 s Raads oordeel weinig overtuigend.

Dit geldt eveneens voor de motieven om deze taak onder 
de Minister van Def ens.ie te brengen� ,Na - terecht - geconstateer'd 
te hebben, dat het Ministerie van Bu�tenlandse Zaken niet in 
aanmerking komt, zei de Minister-Pre�ident in de Tweede Kamer: 
"Derhalve bleef de Minister van Defe�sie de enj.ge aanvaarbau::·e 
bewindsman om de eerste verantwoordelijkheid voor h_et 
operatismele werk op zi�h te nemen" Dat deze plaatsing tevE:-11s 
uit een oogpunt van organisatie en efficiency voord.elen heeft� 
was een addi tio::o.ele factor om deze regeling aant:re1drnlijk te 
maken 11 (Handelingen Tweede Kamer, bladzijde :3091 � 1i:okerkbJ.;bm

v : 
laatste volle alinea). De Raad zal in het ve:rd.ere ·deel van. 
zijn adv-i es de ju:l.stheid van deze 11addi tio:neJ.e factor n l,e
strijden� doch wijst er thans op

y 
da� de keuze va..n. Defensie 

in wezen is gebaseerd op de overweging, dat 9 als de B.I.TI.

bij Algemene Zaken wordt weggehaald� de Minister van Defen.sie 
de enige is die Hoverblijft" om de B.I,D. onder zich te nemen,, 
De Raad v-ermag de kracht van deze overweging niet in te zi0n" 

·ne regering ziet zelf
9 

dat aan een indeling bij Defensie
grote bezwaren verbon_den zijnD Zij zijn trouwe.ns van a,J.le 
zijden in de Tweede iamer uiteengezet en de regering heeft ze 
niet bestreden. Om aan deze bedenkingen tegemoet te komen

9 

worden de taken van de B"LDo 11ondergebracht in een onafhanke
lijke afdeling, die - aldus de Ministe�-President - rechtstreeks 
zal ressorte�::-en onder de Minister ( van Defensie) u (Handelinge�. 
Tweede 'Kamer, bladzi•jde 309"1

1 
linkerkölöm, , blä.dzijéiè 5

9
· � 

achtste regel), doch de inlichtingen 9 die deze rechtstreeks 
onder de Minister -v-an Defensie ressorterende dienst ve:rza.melt 1 

gaan ó6k als zij van rnili tai re aard zijn 9 blijkens aJ'.'tü:e1 V, 
2 r van het ontwerp-beslu1 t üi de eerste plaats naar de Minister
P�esident, die er blijkens artikel V 1 2, zorg voor draagt. dat 

-· èleze -·
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deze inlichtingen ";tegelijkertijd 11 ter kenn.is worderi gebracht 
van andere betrokken ministers 9 terwijl hi.j i.n overeenstemming 
met de betrokken minister ook nog kan bepalen

9
• d.at inlichtingen 

rechtstreeks ter kennis worden gebracht van "overr1eid.sorga::1en
en_-diensten"c En ondanks dit alles bepaalt artikel V� 3

? 
tochr

dat het hoofd van de nieuwe LD o Bo !'rechtstreeks verantwoorde~
lijk (is) aan onze Minister VB,n Defens.ie"

9 
die "ter zake van

de organisatie
1 

de werkwijze én het beheer van de dienst nadere
voors:chriftEm (kan) geven 11 o 

De Raad van State moet bekennenJ de doelmatigheid vaYJ. deze 
constructie niet te ku:n.r.t&n inzien. A�s de regering i.n ureE 

van gevaar afhankelijk zou z:Ljn van d;e op deze wijze verworven" 
ontvangen

1 
weer doorgezonden, geana1yseerde er.1. ·beoordeelde ge-• 

gevens, is de '\rrees-' gerechtvaardigd
f 

dat het kalf reeds laniè 
tijd verdronJ{en zal zijn v66:rdat de ve:r:antwocrdel.ijke Jorrnnis1:1:î.e 
uit de ministerraad zal worden ingeschakeldo 

De Raad meent dat Loo getracht wo:rdt de ge-volgen van 
een p:rincipieel onjuiste beslissing doo:r een samenstel va.n - - 1 

maatregelen nog zoveel mogelijk te tdpe1·keno D5.t ts naar 
. 1 

1 s Raads oo:rdee1 een ijdel streven. 
De beslissing om de B.I.D o bij het Ministerie van Defensi.c 

onder te brengen is principieel onjuist en wel om dx�e r6d6nen: 

a. De inlichtingen die een buitenlandse inlichtinge�diens·t,
die naast de'militaire inlichtingendiensten werkt, moet
verwerven

1 
zijn slechts zéér ten dele van typisch milit&.:.re

aard.
Zij heb'ben betrekking op verscheidene andere terreinen 

van het 1·egeringsbele:i.d
9 

met name op algeme:en po1J.tieke en 
economische gebieden,, Niet alleen de analyse en d.e lJeoox-d.eling 
dier gegevens maa,r ook de verwervJ.ng daarvan is niet een 
typisch militaire. aangelegenheid. 

·oo Een scheiding tussen de verantv,rocrdel.1. jkheid voor ne"'- ver-
werven van deze inlichtingen en de verantwoordelijkheid .-

\ 
voor de bepaling

9 
wèlke inlicl"tingen wense�ijk zij:n 9 

is on-• 
juist en in hoge mate' ond

<

Jelmatig o Een dienst 
9 

die niet mag 

•- · analy ... eren -0 
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analyseren en aanva::1.kelij:k beoordelen wat hij· zelf aan in.:. 
' . 

. format
_
ies verwerft f kan niet goed functio-neren.

· Gev:reesd wo:t."'dt dat verzuimd wordt onderscheid. te make:a.
tussen de 'beoordeling van het belang der informatie voor 

. de regering f welke i�derdàad behoort te geschieden door d.e 
minister vóor wie de · info:-c.rnatie bestemd' is, en de evalv.at.ie 

. van de betrouvlbaa:rheid en van de waarschijnl�jk.heid. de:r.· �:n.= 
formatie, · welke niet and,e:rs kan. ges chi.eden dan door à.e 
dienst étie de informatie heeft W.eten te verwerven� 

. 1 
o. · Als .c.le iViinis-ter-:-President ·vierkel;i.jk, zoals hij in de Tweede 

· ·· • Kamer hee:ft ve:::-klaard vera;.'ltw6ordelijlc is (Han.delingeri
Tweede Kame:r� blad.zijde 3104 1 l_inkerkol·om. 1 :· o;p:._ êfo1 na J}i,atst;;;:
volle aline2,) en zich van '.,die yerantwc;'ordelijJ.,-..heid wil.
kwijten, behoort hij rechtstreeks invloed -ce kunnen oefe:o ..,n
op de I. D. J3., behoeft hij. d.aa:t'Voor een adequaat. a.::ii."bteJ.j"jk
a:pparaat en dient de B.I�D. :rd,et r.lae.r een anéle:;:• depa:rtemen·;;
over te gaan�

. 1 . . 
'Men kan nu wel pogen deze prinói:pieel fori.te ·�e::slis.s:Lng 

ook in d.e Tweede Kamer heeft n.:Lemand de .incl.el:Lng bij lk:Cer ... ::;j_ ·:,

toegejuicht - te ha:n.d..riaven en dan .±;:r,., .. 0hten de o:r.miskenba:c& te-
_ zwaren da.arte·gen te beperken

1 
maar dat laatste is, zoals· d.0 

Raad reeds opmerkte
9 

tot mislukking gedoemd e 

Tenslotte me:ckt de Raad in dit algemeen gede:el te van z1 jr, 
advies nog op

l 
da't hij ü1 hE::'t 011:twe:rp .... besluit hee:f:"t; gem;Lr-/c 0e:r� 

:regeling betreffende_ .d� be_4.andeli.ng van kle.chten van belang
heb·benden over het 1

l

e·b:r-u.ik van gegevens verkregen door de 
diensten� In de· nota van toelichting ontbreekt zelfs iedt-�r-l 
. . . ' .' . \ 

verwijzing naar de reeds jaren beste.ana.e commissie van roor~ 
aanstaande parlementa:tiërs, wier taak het is te wak0:o. voor de 
rechten en v:rijhedón van de ·ourge:r:·� Het bevreem.C:.t de Raad

1 
dat 

van dit belangrijke aspect van de zaak niet� teri..':.g te v,ind,::i:n.. 
is in ó.ntwerp·-besluit·· <;;:0::�:10Jva :van t.G eli•çü1.t::i;:ug � ·.:•: • 

Artikelen. 

Mat 'betrekldng tot de. artikelen merkt de Raad v-oil. St::-:1.tfl 
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in de eerste plaats op dat de zeer algemeen gehouden omschrij
vingen van de bevoegdheden onrust ku.Tu�en verwekken met betrek
king tot de rechtszekerheid van de burgers 9 terwijl juist op 
dit gevoelige terr·ein 9 mede dank z:i.j het beleid van de B. I.D. � 
allengs een verheugende mate van erkenning van de noodzaak 
van een inlichtingend:i.ens-t is ontstaan. 

De Raad beveelt daarom aan om de verschillende bevoegd
heidsomschrijvingen nog eens nauwgezet te overwegen� 

Artikel· I2 3� 
1 

Een lldienst" heeft nimmer opspor�ngsbevoegdheid. Het zijn 
·a1leen ambtenaren 9 d.ie zodanige bevoegdheid "bezitten •

�rtikel )1,2 L 
De artikelen 12 en 18 van het Reglement van Orde J\Jiinister-• 

raad kenx1en commissies ter voorbereiding o:f. ter besl1.ssing van 
bepaalde aange:ii:egenheden, Ingevolge artikel II 9 1, · ver:PlJóht d.e 
Kroon tot instelling van een zodanige cummiss1e. Zv.lks d.erogeerJc 
aan het Reglement van Orde. \ 

Niet duidelijk is of d.e comi11isie ibelast is met de coêirdina
tie van de diensten dan wel alleen met het bepalen van het aJ.
gemene beleid betreffende de coördinatie van die diensten. In 
de derde regel ware achter "alsmede" in te voegen� met. 

Artik�J: II 2 2� J.w�ede lid. 
Hier is sprake van "onze Minister-President, Minj_ster -v-an 

,. · , .. -Algemene Zaken".; in andere artikelen wordt .alleen van "onz "-J 

Minister-:Pres5..dent"L ·gesprölrnno Eenheid van terminologie is 
wenselijk. 

�_ti��l IL 7. 
De algemene formulering 11 0Ok and.eren dan de hoofden 1; m

pliceert, dat de coördinator achter a.e rug van de hoofden 01Tt 
rechtstreeks inlichtingen kan vragen aan ministers èn aan cmd er 
de hoofden werkzame ambter..a.ren" Het eerste lijkt wé:inig elegant 1 

het tweede eveneens weinig beleidvol maar bovendien 5.n stri;jd 
ffiet de veI·kl8.ring 1 die de betrokken ambtenaren tekenen oij hu.."Yl 

- indienstt:cefö.ngc ·--
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j_ndi.ensttreding. De coördinatoi� kan derhalve wel inlichtingen 
vragen aan deze ambtenaren doch het aan d.e. betrokkenen op-· 
gelegde verbod tot het doen van mededeli.ngen aan persor,eYJ. die 
niet tot de dienst behoren

9 
maald de inwilliging van het ver

zoek onmogelijk. 
Overigens is niet duidelijk waarom in artikel II� 7: al

leen sprake is van 11inlichtingen 11 en· niet van "gegevens en 
inlichtingen", zoals in artikel II 9 6 9 het geval is. 

Artikel III�. 

/ Sub a: In .§: o ontbreekt 11groeperingen 11• Zeer wel clenkbaar 
is, dat ook groeperingen medewerking verlenen aan spionage
aldi vi tei ten. Niet duidelijk is 

9 
waarom in a. de nadere aan:_ 

••--
� 

duiding
9 

zoals die in È.• voorkomt (waarvan gezien hun doe:L
stellingen enz.), ontbreekt. 

Sul) c � Niet vermeld is 
9 

wie of wat beveiligi moet worden,. 
In artikel 2 

9 
eerste lid, sub Q• van het besluit van 8 aug1.:wtus 

1949, no.51, was sprake van "veiligheidsmaat:rsgelen in alle 
vitale en kwestbare overheids- en particuliere instellingen 
en bedrijven". 

Artikel III" 2o 
Een relatering in het eerste lid van "al hetgeen van 'be

lang kan zijn" aan de in artikel III � 1 
9 

vermelde 'GéLken li j1ct 
aanbevelenswaard1g • 

Artikel _III g _)
.,.!!., 

De Raad vraagt zich af of het geen aanbeveling -verd.ient 
cle korpschefs van de gemeentepolitie 1 de d.:Lstrictscommandanten 
van de Rijkspolitie en de ambtenaren van het Wape::..1. der 
Koninkl1jke Marechaussee 9 belast met de g:rensbewaki:ng 9 met nam, 
te noemen. 

Artikel IV, h

De Raad vraagt zich af of niet in een algemene bepaling 
met betrekking tot de militaire inlichtingendiensten alsook

ten aanzien van de J3 .• LD,. moet worden v5-stgelegd
9 

dat de.in
tegriteit en de privacy van de burger door deze diensten niet 

-� mogen --
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mogen worden aangetast op een wijze 9 èJ.j_e ook de B.V.D. niet 
is toegestaan. 

Ook rijst de vraag of het niet zinvol is op enigerlei 
wijze tot u:J.tdrukking te brengen� dat de taak van de militaire 
inlichtingendiensten ten aanzien van "een juiste opbouw" van 
de strijdkrachten geen beleidsbepalend karakter heeft en dat 
hetzelfde geldt met betrekking tot "de mobilisatie en concen
tratie" van de strijdkrachten,, 

Artikel IV, 6. 
j Ziet de Raad goed f dan. is de i1 de eerste zin bedoelde 
1 

bevoegdheid 9 welke uitgeoefend. moet ;worden in overleg met de 
j 

B.V.D., niet expressis verbis ook aan de B.V.D. zeJ.f toegekend..

Artikel IV. 8, 
Deze bepaling 9 die in het Koninklijk -besh,,:.:. t van 8 augus·.1..U'.:i 

194-9, no. 51 � niet voorkwam 9 maakt het mogel.::.jk 9 dat een in
lichtingen- en/of veiligheidsdienst van een andere mogendhej_ó.
door méér dan één Nederlandse 1nlic1ttngen.dienst wordt· be:;,ad<_;r·éJ .• 
Zulks lijkt ongewenst.-· Het komt de 11-aad voor�· dat ter zake een 
regeli.ng dient te worden getroffen. · 

Artikel V
2 

1. eerste lido 

Ove:ç de hoofdzaken van de artikelen V werd i:n het algemee:;,1 
gedeelte van 1 s Raads advies reed.s gehandeld. 

Waarom in artikel V 
9 

1 
9 

eerste L.d� het woord 11uitslui.te:nd 1 

wordt gebezigd 1 is niet duidelijk. 

�1" V 
9 

i 
2 

tweede l,i9;,o 
De Raad betwijfelt of het ju.:Lst is dat ? door het gev,:m 

van richtl.:i.jnen ten aanzien v�j:n het uitoefenen var� de taak 9

de commissie verantwoordelijkh@id. gaat drag1:;n voor de wijze 
van uitoefen.ing dier taak o Deze blijve de uitsluitende ver
antwoordelijkheid ·van het hoofd van de diensto 

Artikel .1.$ i ,, derde 7.ido 

Aangezien blijkens de toelichting voornamelijk Uw Mini ste. 
van Buitenlandse Zaken belang heeft bij de inlich-bi:agen waa.x·
omtrent gegevens worden ingewon,,-vi.en 9 heeft de Raad z:tch 

- afgevraagd
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afgevraagd of er aanleiding bestaat ook deze te laten mede
beslissen over de benoeming en het ontslag van het hoofd van 
de dienst. 

Het college heeft begrip voor de redenen waarom het m.tnder 
gewenst kan zijn dit officieel vast te leggen. De Raad neemt 
echter aan, dat de gekozen formulering niet behoeft te be� 
tekenen

9 
dat Uw Minister van Algemene Zaken en van Defensj_e 

.geen overleg zullen plegen met Uw Minister van Buitenlandse 
Zaken alvorens een benoeming of een 4ntslag plaats heeft. 

· Artikel VI" 2o l 
Niet geregeld is

9 wat dient te -�eschieden als het overleg 
niet tot overeenstemming leidto. 

Slotformuleringo 
Nu door de Minister-President in de Tweede Kamer is m,:ide

gedeeld, dat het nie·tJ.we besluit zal worden gepubliceerdf dümt 
toegevoegd te worden

1 dat het beslui1 in het Staatsblad en/of 
in de Staatscourant zal wo:r.-den geplaatste 

Voorts dient te worden bepaald., �<lat a.fschr:Lft zal word.e:o. 
gezonden aan de Raad van State 

9 
terwijl de iu11oud van het "be••·· 

sluit van zodanige aard is, dat eveneens aan de Algemene B.f:keE=

kamer afschrift dient te worden gezonden. 

De Raad van State heeft mitsdien overwegend bezwaar ·t:t::.:g�m 
· het voorliggend ontwerp en geeft U in overweging niet dierwv-er
eenkomstig te besluiteno
Coll.: H/Go

De Vice-President 
van de Raad van Sta,te, 

(geto) BeeiL 
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BES LUI 'T.' VU.Il

houdende een Algemene Maatregel van Bestuur met 
betre\ki.ng tot de taak ? de organ:Lsa tier de werk
wijze

? 
en de samenwerking van de inlichtingen-· en 

ven.igb cüdsdiensten. 

- WiJ JULIANA, BI,T DE GR�Tiïf GODS, KOJ\TINGIN DER NimERLANTIEN 9 

PHINSES VAN ORA.l'UE-NASSAU ? 
ENZ.$ ENZ. 

9 
ENZ.

Op de voctrdracht van onze minister-president r minister va:n
Algemene Zaken, nr.

De Raac1 van Sta te gehoo:r.d 

Overwegende dat het noodzakelijk is regels te stellen i met 
betrekking tot de taak� de orgo,nisatie y de we:dcwijze en 
O.e samenwerking ve.n de inlichtingen-· en veiligheicl.sc1iensteni

b_ri�J:2��.L, I .J"

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VEHS 1.PAAN: 

HOOFDS'.I.'lJl{ I 

Algemene_bepalingen 

Dit besluit verstaat onder: 

/ 

1. j_nJichtingen-• en veiligheidsd:LentJten:
ao de B:Lnnen1a:nd.se Voili.gheiclsà.ien.st (Hoofdstuk II�)
b" de Il'ï:i.l:L ts,ire InlichtingEmc1iensten (Hoofdstttk JV)
C do 1,, 7 1· 0h·t-i n��c·1a- .·Lr.,·,,-,r,-1:; Bui' .,_·e1--1 "lnël (H"oora.c--:-,,1,- \ Tlc, v J.!_1_ . ,_, _._ 0.._,1_ .l.- v.u.1J _ t., ✓ lJ..G�--U .,_ .. w vt....._. l.. ., 

2. De Corrunissie �
cle door de m:i.nisterraad uj_ t zijn midden gevormde Ccrnrd.ss:L8,
ge:rwemd in art, II s 1.

3. De GOë5rd:i..nator:
de cotircliï:mto:c van de inl:i.chtingen- en veilighe:i.clsdienste 0:1.
wiens taak en bevoegdheden zijn omschreven in Hoofds�1k II,

:;)e j_nlichtinge,.:.·- en vej_l:i.ghe:LJ.sd:Lenste:n ver·] fnrnn 
elkmi:r· -· in rH.::·:; bi. j zoncle:c ook door het :1_:i_ twisroelen van 
ge{;--31Ten.s .... �t-crv2eJ. moge1i�jk t1edev1e1�J�i1Jg o 

tLct..-i.J:�e=s __ I��3 .-

De :i..nl:i.cht:i.ngen-· en vc-;j_1:i.gheiftséli ensten b0zi t:ten 
genE'):;<Lei opr3pr.1 rirgsbevoegdhecJ.f::n aJs becloel(J in hei; Vv'r;tr,oek 
van Straivordering 

_, ? ·-
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HOOJi'DSTUX II 

Het algemeen beleid betreffende de inlichtingen- en 
·vei1igbeidsdiensten en de coörëlinatie daarvan,

g-tkJ5,.�l:_. II J_

1 • De MinHJtèrraad vormt uit zi Jn midden een iomrnissie die 
belast J_s niet hetoepalen van het algemeen beleid betref
fende a.e inlichtingen-- en veiligheiël.sd:i.ensten aî'smed_e de 
coördinatie van die diensten, 

2. In d.8zc commissie 1 düi onder voorzitterschap staat van onze
�inister-presj_dent, hebben in ieder geval zitting ónze
rn:i.n:Lsters vo,n Buitenlandse Zaken, van Justitie f van Binnen-
land se Zaken en van Defensie.

Artikel_,Ij,2

1. l:'.r is een coö:r.dina�cor� d�e t?t taak heef� �e _ . _ 
werkzaamheden van de ullichtingen- en ve:11:i.gheidsdiensten
te ccördineren met iriachtnzming van :het aoor de Commissie
bepaalde algemene beleid.

2. Hij wordt door ons op gemeenschappelijke vooTdracht van
011ze minister-president, minister van Algemene Zaken en
onze ministers genoemd in artikel II,1, tweede lid benoemd
e}'J 0;_1.tslagen. 

'-1.-�-'-i ,,.e, II 3 � .tc..,;1 ..... .!� J..L 
::9-: .... 

De coördinator ressorteert onder onze minister
presiQent, minister van Algemene Zaken. Hij stelt onze 
mj_n:.\.ster-presiden�c bij voortà.uTing op de hoc;gte ·n-1n al het
geen van belang kan zijn. 

gti1rnl_ II 9 4

De coördinator is bevoegd inzake aangelegsr:,J,ecï_sn 
de coö3.0dinatie der inlich t:Lngen-- er: veiligheidsdiensten b2-
treff ende� na overleg met de betrok�rnn rnülisterf:�, voorstellen 
te doen aan ae minister-president. 

Indien de coördinator v::i,n oord.ee.1 is� cl.at ü1 het 
.K"l..i1er V"'l1 11E"_l,

L '' 7..L.rtPrnee·r'• br-i"lPl0 cJ \VJ0 .J·,,.J· 0"]. ·11!f" ·v•·:;-- .,.:,,.J;,. c,-f' • 11r··---·•cw-i J-,,_,.,._ ..... ..,t. -· 0, ,, Gi,., L) ..,, •• .1. ., .1. • ., �� • 1 ,r...i ·CJ-· O ..._._._.l ;(;,,,� .. :\.. •.. ti _.,.!. l 'i'f-- L..,.__. 

van een der inlichtingen- en veilighejdsdJ.enstan 50wG�st :Ls�
wondt hij zich met een.daartoe strekkend voorstel tot de
min�ster onder wie de betrokken dienst ressorteert.
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A:ct:Urnl II� 6 
De hoofden v,-:;_n de inlichtingen� en wülighcidséU.2!1s �en. 

ver1en8n de coördin�Jto:c medewe:rki::10 voor de>. u.ito(:fening vuri 
z:::. jn taak. Zij zj_ jn gehouden heP1 c!.�.artoc alle cloor hem gewenste 
gege�!.ns en inlichtingen te verschaffen, 

Jrti_tel II 9 7 
De coördinator is bevoegd ook anderen dan de hoofden 

van de inlichtl ngen- en veiligheidsdiensten uj_ t te nodige}1 tot 
het verstie�ken van inlichtingen die door hem voor de ricbti.ge 
uj_toefening van zijn tank' nodig worden gea.cln. 

!::lil� e J� I I 9 8 

a. 
De coördinator draagt zorgf voor: 

de geheimhou�ing van de door hem ierkregen gegevens en 
inlichtingcm en van de bronnen waaruit zij afkoms-t:i.g zijn; 

b. het naar behoren waarborgen van de veili�1eid van de per
sonen van wier diensten bi�i het j_nwinnen van die gegevens
en inlichtingen gebruik wordt gemaakt,

• 

HOOFDSTUK III 

.A:It�J_�el III_Li 
Er i_s een BirL.nenJ.::mc1�;e Veilighe:i.dsc1icmst die tot taak 

-- heeft; 
a, het ir,winnen van gegevens omtrent org.sm:i sa ties en personen 

va.n wier activiteiten schade �;e à.uchtl,D iB voor de ve:i_l:i.G,:-· 
heid of andere gewichtige belangen van de St�at; 

b. h:;;t inw:Lnnen van g,:;[;.:vcn,::; 011-trent crgani.f:le. tj_,::;s :• ���roepèri:ng.,-:n
en person�n ten Ea�zicn waar�an gezien �;n doelstellingen
o:f. f ej tol:l �ikc w::::r.-Lz:::�1!r0.r1c-,d.cn cinsti.ge vr:ormoedens. 1Je;=:,taa.n da.t
7,:i.�i r::en gcvo,s..r vo:cno1 voor' ·;::.et vcc:rtb•2.:'..;ta.,-::n vaxi •'j_f:: cter:w(::cn-
tj. }-3C}) ,;! :r·E� cl:.t so :.:-·de i tl c1e S t8.a t "
be·t �cvord8rsn van de beveiligins 

ar1d (lJ:--e ·?.:'S'\\lj ctLt:i.;;e 

;�1•tjl',:01. III 1? 
•. _.,., _,, ___ ,, .•. . ......... ,.,..,._ ......

.. 
_.,y 

1J8.f1:r: êi.e¼e met 
Ot:l2 ... 11gi?r.1. ·\ra"J1 

liet oog op 
d.e Stae.-t 

î , De �;J:�nnc)n7�:i.n5,:'e VeiJ":_Gh•::d di�éi.:i en::1t rcsDoY.'tE!er-L onder c,nzt:. 
LrtL ti2,tC::J.' "\fé�.l1 1Ji�t).r1e:t1J_:::L!.l(1r.-;c z�:i,k:c�r11 
he<; :.10,,,f'.!. '-'�1.t; deze d.L�m:::,t stsJt o-:.:ze rnin:i.:::t0:r ti;j voort•
,iv2'j_;1c.: c1:i cle huo;;te v,,;.n al hE.,tgeen van :-:,elJ.ng k8.n ::ü �D; 

? . On?,A n:J n:ï.,:_; ter vs.::1 Ihn:·1en.}::1.11ê\.f,,3 Z2J,;:er� élr2.s.gt "orr:,; ,1s.t var 
}îû ;._:::::.:e::l Le:-:: i:n,'.�C·-'Olf8 31e:t b2�p8.a1de in het Je li6 be;:-,�ikt 
èi _è. j_i-1.:L1c1·_,_ti:ri:::,e:n öj.2 ·:-,e�c·· de a2.::-6 van 0.c hun tcr_:vt::,:·t,:·•J'cl-r•!d.E. 
7/i ·c-c; v :)()f' ':•xd"r: .. :"<": n::: n.-i.f;te:::-·:::, v,_'.,n bGlang k1..rnn8E :::,i ;:n so 
spoeJiG m0f2lijk ter ke:m�c van die mini�t0rs �01Gen ga-
ln•:::; :;}, -:: : 

_..,. Or:Yc ;id:ni.'..;-::cr V8.11 B:Lnn2�i� .. a1-;.,_'l.:::e Z8ken k3.l1 in. ovcnoer1s·1;.;!;-:11r.i -;.z
:,te t G n :uc .iJ:1 •-� rbi j l:ir'! t:i·•,;1-:}:eiï. 111.�n:i. ::dj c� c bep2.:L. é�i.1 (1;=.L t :�r:i.2�:i c h t i i ;�< i:, !.": 
ckc·.f' h,,-l l:l•°Jof,J v;�Ln ,\c-: Iünr-.e11� ·;'.).}C1<,;'. 1/f:::U j_gr:r:;'i_Js/lic0:c: t: :c.,_,c:1,·t.·-
:·,t1'!':•.'ii.c�: ·f:E -r -'. �C<:·i.·.:o v,r:1 o'\1,:::r11cj_d::::,::;:i.'["C:è1:.•·,: 1:1 <0 n ···(1.î..c;):";·tu,_ 1.:·.�·,:,.1 •,�::-1 
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De burgemeesters verlenen medewerking aan de uitvoe
ring van dit besluit voorzover het cle taak van ël.e Binnenlandse 
Veilighe:Ldsdienst aa.ngaat. 

b�tL1Ih1 
Hc�t hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 

à.raagt zórg voor: 
a .• de geheimhouding van de verk:cegen gegevens en i:nl.ichtinge:n 

en van de brormen waaruit zij afkomstig zijnf 

b. het naar ·behoren waarborgen van de ve:D.:î_gheid v8.n de
personen van wier diensten b:i.j het invrim1en van d:i.e gegevens
en inlichtingen gebruik wordt gemaakt.

�yti�el III r 5 

Het hoofd van de BinnGrilandse Ve:.i.ligheièl:·::dienI:1t à.raagt 
zorg yoor het onderhouden van contacten met daarvoor in a2,n-
merking komende inlichtingen- en. veilighE':idsètiensten van a:nde:ee 
mogendheden. 

A i:. k -, �TI 6 ,. r �l e� __ .L ____ � 

Onze minister van J:3in:nenlandse Zaken kan naél.E!re voo:c
schr�.ften geven omtrent de orga.rd.sa:cie 1 éle we:rkwij2,e en lïet 
beheer van de Binnenlandse VeLLigheidsdienst. 

HOOI<'DSTUK IV 

�.'.:. I'hlitaire Inl,icht_ingenrüensten

fü:�lt�J�..l!.,J. 
Er is een inlichtingendienst van 

a, de Ko:ninkLL ;jln� Ma:c�i.n(; 1 waarvan. de taak is omschreven in 
art.IV ? 2 

b. de Koni�clijke Landmacht, waarvan de taak is omschreven in
art.IV 9 3

c. cl.e Koninklijl-::e Lucntmacht, '\:ia8.rvan de taak is orr,schreven in
art.IV 9 4

A -,�+-j ], .. :,) ï\f. 2 !·-!!,.:-; '--;. -· ..,_ � ..... / -
De rnar:i:ne I:nJ_icht:i.nGendie:nst l1eeft tot taak het 

inwinnen van gegovr,rrn, vrelke nodig zi j11 voor: 
Ci" ee:r;. jv_iste opt1ov_vv er1 eer.: cloeltr·eîf er:Ld ge-brit1iJ-c va.11 de 

Km1:':.,11'.:l i. j}c i'f!.'.J, 10ü--1e;

b. uit3luit�nd voor zover het a, Koninklijke Mirice betreft:
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·1 • het beschermen van geheimen;

2. het voorkomen van sabotage;

3. het treffen van maatregelen tegen wederrechtelijke toe
eigenj_ng van materieel 9 wapenen en munitie;

/ 
- . . 

4. het tijdig onderkennen van activiteiten onder het
personeel clie ten doel hebben de veiligheicl. of para.at-
heid te schaden;

c. een mobilisatie en concentratie der z�estrijdkrachten en de
voorbereiding; daarvan •

.:f).rt:i.kel Ih} 
De Landmacht Inlichtingendienst heeft tot taak het 

inwi.nnen van gegevens 9 welke nodig zijn voor: 
· a. een jv.iote opbouw en een doeltreffend gc·b:c1.,1_:;_k 'tan ëte

Koninklijke Landmacht; 
· b� ui tsluitenël voor zover het de Korünklijke Landmacbt betreft:

\ 

1. het beschermen van geheimen;
2. het voorkomen van s�botage;

3. het treffen van maatregelen tegsn wederrechtelijk� toe
eigen:Lng van materieel r W&IJerwn en rmuü tie i

lt � het tijdig onèie;•kennen van acti.vi tei ten or:cler het 
personeel die ten doel hebben de vej_ligheid of paraatheid 
te schaden. 

Co ec::!n rnobi:Lis�J.tie ex1 co11centrati.e de:c }.a11a_strij,lJrrétcl1ter1_ en 
c1e voorber·e:Ld:i_ng da,arvan. 

_ A:s!ikel.JV_? .'i
De Lucbtmacht Inlichtü1gendienst }0.edt tot taé:!-k 

het inl''i:Lnnen vD-11 g_:cgevens � welke nodig zijn voer: 
a. een juis �e 011bouw en een doel treff ena. gebr·uik van de

Koninklijke T,uchtmaeht;
b. uitsllö.:i.tEC,nd voor zover het cle Ko2ünkl:;..jke Luchtmacbt bet:::·eft:. 

1 , het b2scherrn2n van geheimenï 
2. het voorkomen v@1 sabotage;
3. het treffen van maatregeJen tegen �edorrcchtelijke

toeë:i.rsc:r1:i.r1t1 '\'�1.r1 1}18. ter·ieel, \V:0.y12x1er.L er.:. rauJ:.i tie;
/ 

1�. het t:i.;iéU.g O:C.!.cle,·kennen va.n activiteite,1 onde2:· het 
\1 personeel a:'l.ie ten doel hebben de V;:;i1:Lgheid cf J)!:!:CJ.a.t--· /heid to ,=Jclw.dPn. 

c. een,mobilieatia en concentratie der luchtstrj.jdkrachten
en de voorbcreidin� daarvan,
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De Militaire Inlichtingendiensten ressorteren onder onze 
minister van Defensie; 
.De hoofden van deze diensten stellen onze minister bij 
voortduring op de hoo3te van al hetgeen van belang kan 
zijn.· 

2. Onze -;inist�r van Defsnsie draagt zorg dat van hetgeen hem
ingevolge het bepaalde in het eerste lid bereikt, de inlich
tingen� dj_e naar de aard van de hun toevertrouwde zorg voor
1:u1.dere minj_sters van belang 1;:unnen zijn, zo spoedig moge
lijk ter kennis van die ministers wordeE gebracht.

3 o Onze rniniste1" v·a�n DeJ'ensie kan in O\rc:reen.stemmtng rnet 011ze
hierbij betrokken minister bepalen� dat inlichtinsen door
de hoofC:ten van de I'!Iilitaire Inlichtingendiensten recht
streeks ter kennis van overheidsorge.nen- en -·diensten
worden gebracht •

De hoofden van de iülitai:re in:U.chtingená.ienstf:n 
zijn bevoegd voor het verkrijgen van gegevens zich te wenden 
tot. de burgerJi jke ove:rheifü:,orgScnen, -diensten· eJ!J ambtenaren, 
die geacht kunnen worden c1ëze gegevens te kv.rrnen verstrekken. 
De hoofden van do militaire inlichtingendiensten handel8n 

\ hierbij in 11nuw en voortdtu·end. overleg met het hoofd van clis 
BinnonlanJse Veiligheidsdienst, 

.- r\rti� IV
9
'7

-

De hoofden van de m:Ui tai.re inlichtingend:i.8ri:=:it,Jn 
dragen zorg voor: 

. 

a. de geheimhouding van de verkregen gegevens en inl:Lchtin
3
;en 

en van de bronnen,· Haaruit zij afkomstig zijn; 
b, het naar b,:;horen w2.arborgen van de veiligheid van de 

personen van wier dien:=::ten bij het inwinnen van ·ctie gege-·
vcms en :i.nlichtin,sen gebruik wordt gemaakt. 

/' +.;,,_1 1·v P __ r .. ,J..� ........ >·.,.---· 

De hoofden van de militaire inlichtingendiensten 
dragen zorg voor het onderhouden van contacten met de.arvoor 
in aanmerking komende inlichtingen- en veiligheidsà:i.enste::1 
van andere mogendheden. 

� --�-; 1--·Jï I'T C'J J\.l ...... i., .. : .. t....� .......... \ .L-

On��e minister -...,an Defensie kan nadere voo2�schr:iftc.,!1 
gcve.:n c,m °t�;�cnt de. org:.1nisa tj_e 7 èl.f::: werkwj_ j ze en het beheer v,:i.:,:1 
d c=: ii"iLi__.ï_ té:,,j_re inl.ich tingencliensten. 

�- 7 .... 
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De Inlichtingendienst Buitenland. 
--------�-----------------------

Artikel V,1,
î, Er is een Inlicht:i.ngendi.ens·c Buitenlancl 1 die uitsluitend 

tot taak heeft het inwinnen van gegevens betreffenrle het 
buitenland.

1 
welke voor a.e regering van belang icunnen zj_jn, 

2, De Commissie kan
1 zo dikwijls zij daartoe aanleiding ziet 

nadere richtlijnen geven ten aanzien var. het uitoefenen 
van die taak. 

3. Het Hoofd van de Inlichtin5enc1ienst Blli tenland wordt door
ons benoemd en ontslagen op �emeenschappelijke voordracht
van onze min:i ster-president, minister van Aleemene Zaken,. 
en onze minister van Defensie.

!:.t.:th�.�)l V 9 S 
1. Het hoofd van d.e Inlichtingendicmst Bu.itenland stelt onze

m:Lnister-prcs:ï..dent bij voortduring op de hoogte van cl.e
inlichtingen die door de dienst zijn verzameld •

, 

2. Onze minister-preside�t draagt zorg, dat de inlichtingen
die hem ingevolge het bepaalde in het eerste lid bereiken,
tegelijkertijd ter kennis wo�den gebracht van andere
nünisters ? voor zover die naar de aard van de hun to8ver:�·
trouwde zorg daarbij belang hebben,

3. Onze minister-president kan in overeenstemming met onze
hierbij betrokken mini:::iter bepa1 en 9 dat in1:i..chting-:m a _oor
het ho,.Jfd van de Inlichtingendienst Buitenland --- onvermin
derd het bepaalde in het eerste lid - rechtstreeks ter
kennis van overheicl.sore;anen en --diensten wo:rc1en gebrr.::cht.

1\ ·n+J· 1·cel V � .• .-i .. l .,_v_·-·-�-�-J....;!., 

Het boo:fcï van de Inlichtingendienst Buj_tenl2.n6. is 
rechtstreeks verantwoordelijk aan onze minister van Defensie. 
Onze minister van Defer1sie kan ter za,ke van de organ:Lsatie � \ 

\ de werkvvi j ze en het beheer van de à_ien::;;-t nadere voorschriften 
geven. 

Art:Ucel v.9 1l_
I-11:-Jt hoofd van de Inlichtinzcndienst 13ui ten.land. 

draagt zorg voor: 

a. ëi.c geheimhov.ding van de verk:cegen g1:,gevens en j_nlichti.ngen
en van ële brorL1en� \'Vaaruit 2,ij 6::"komstig zi;jn;

b. het n:1ar behoren vvaarborgen v_�n de veil:i.ghr:üd van d.e pe:c·-
sonen van wier disneten bij het i1minnen van die gegevens
en in:U_ eb. t ingen ge bruü: wordt geEJaakt •

8 -

., 
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Ar-tikel V � 5 

Het hoofd van de Inlichtineendienst Buitenland 
d.raa.gt zorg vooT het onderhouden van contacten raet ê�aarvoor
in aanmerking komende inlichtinger..- en veili5l:eicJ.scl.iensten
van andere mogendheden.

Artikel VI 91 

HOOFDSTUK VI 

Verhouding van het OpenbSta.r Ministerie 
en de politie tot de-i::i:U.chtingen--- en 

veiligheidsdienst1n 

De leden van het Openbaar Ministerie, de procur·eu:-::·s••· 
generaal als f-u.ngerendé <1:Lrccteuren va.n poli tie en de _ctmbte
naren van R:i. jks-• en GemèentepoJ.i tie 5 benevens dis van het Wapen 
der Koninklijirn Marechaussee 

7 
ètoen onverwijld medeéleling aan 

de betrokken in.J.icl:ltir,gr:•n·- en V(ülie;he:i.dsdiensten van alle te 
hurmer keimi.s kornena.e . .foi ten en gegevens, welke voor dic.: cb.en
sten 9 :i.n verhsncJ met de daé1.ré1.e,n opg,jdragsn taHk� van belan6 
1mnnen zJ.jn. 

A J.. "l · J '\Tf 2 1�r t,l ce . v _ 9_·· 

Indien m,,rnn J zing bentaat 
9 dat bij de vervu1 ling van 

de til.ak van h.-:�t opcmbaar ministerie en él.e :procureurs-geneTaaJ. 
-a1s :fungerenO.e directeuren van }Jol.i tie belangen z::i. jn betrokk.�,1

? 

welke do'Jr een :i.nl.j_ch tinge:i:1- of veiligheid:3d:i.enst worden be
har-bt/i 9 pJ.egcn het openbaa:c ministerie 7 en wel c1e bc.tr")klrnn
proCUi'e·ür•-gPncraal 9 f0.ngr::rend directeur van poJ.:i. tie 1 en het
hoofd van de hetrokken dienst onverwijld overleg. Zulk overleg
wordt gepleetd op verzoek van �etzij het openbaar ministerie
of de r;rocurcur-gern�raal 9 funger-end. dirsctev.r van poli.tie;
heb:i.�i het hoofd v,:u1 à.c betrokken dienst.,

Artikel VI.3

De wijze van lH,d; él.oerr van mededelingen als l)2c1oeld 
in artikel VI,1, voorzover zulks het Opcnba2r liinisterie en de 
Rijkspolitie h.etreft 9 gesclüedt volgens aa.111:,1 ij :üngeD doo:c onze 
minister van Jnsti'LiG te gev,.m, voo:c- zover het de s.mbtens,,ren 
van èle G-emeentepolitie betreft voJ.gtns rfoor d.e chef van. ht,t 
betrokken korps te geven voorschriften en voor zover het 
de arnbtel:i-J.ren van het Yh,tp8n der Kon:i..nkl.i. jke Ivlarechm,.ssee be
·ijreft volgens door éle co,Tne.nd2,nt van dit \','apen te geven é-î.rtr1-· 

wijzigingen.

9 
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HOOFDSTUK VII 

Slotbepaling 

Artikel VII�1 

1 • Dit besluit treedt in werking OJ) 1 januari ··1 971 ï 

2. Op 1 janua:r-i î 97î vervalt Ol'}S besluit _van 8 augustus 1949 J 

nr.51 9 zoals gewijzigd, laats�elijk bij ons besluit van
1 maart 1956� nr.g.

Onze minister-president 1 minister van Algemene Zaken 
~en onze ministers van Bui tenlanc1s8 Zaken, van Justi tir:; 9 van 
Binnenlandse Zaken, en van Defensie zj_ jn, ieêier- voor zoveel 
hem betreft r belast met de uitvoering van dj_t beshüt • 

DE MINI-STER-PRESIDENT, 
Minister van Algemene Zaken, 

De :minister van Buiter�landse Zake:n 1• 

De ciinister van Justitie
1

D8 minister- van Binnenl::.i.ndse Zakeii; 

De minister van Defensie, 



,• 

Aan: de Heer Minister 
Vans Hoofd BVD . 

,.,, , 
' ., 

• 

• 

VE!t'l'ROU l!lLIJ.K 

/. 
dd 14-11-70 

,:,:;. 

atj de� mos ik U intormer n over de erdere verwikkeU�en 
et betrekld.ng tot he, K.B. na de bespreking die U hierov r 

met cle Mini ter-Pres1d.en� ea de laisters van Justitie en VSA 
Deteneie op 12 november had. 
Ud elde ld.3 vrijdag jl. 4aarover m de dat besloten was tot 4e 
instelliag van en m$.nist:eriel commissie die zich niet al• 
l en � zoals vroeger was bepaald - �ou bezig houden •et de
kwestie van inwinne� van. segev na betreffende het 'buitenland,
maar. die haar bel!lOeingea gou uitstrekke� tot 4e gehele pro•
blematiek van het inlichtingen- en veiligheidawerk •
Mr. Van Doeveren had donderdagmi.ddag èen telefoongesprek met
adm. Bos, J>eze deelde hem druu-1n ede - naar aanleiding van
een gesprek dat adm. Bos •et de Minister-President had gehad•
dat in een gesp�ek tueaea de Ministers was besloten tot de
uitbreiding van de be qeienis van het Ministers-comit6 zoals
hierboven vermeld. Voo.rts maakte hij melding van het feit dat
de Min1st .� van J�stitie juridische �ezwaren tegen het ent
werp-KI bad ingebracht. Adm. Bos kon deze bezwaren niet nade�
speciticer o.,.

Mr. Van Do veren kreeg de uitnodiging voor een gesprek op
vrijdagmiddag met adm. Bos ea Mr. Kist om vaa gedachten te
wisselen over de aan de zijd van Justitie bestaande bezwa
ren� (0 trent deze bezwaren deed ik V naar aanle1ding van het
11 november met Mr. Scholt Ubi!lg en Mr. Scheltenta g vo rde
gesprek, «onderdaa�orgea 12 november een notitie toekomen).
1'oen Mr� Van Doeveren vrijdagmiddag voor de bespreking op. h t
Ministerie van Algemene Zaken versobeea ble k aldaar �e lt:B
comrnissie Bos in voltallige vergq.deri.ng bijeen te zijn. Tevens
waren aanwezig de beide herea bierbov • ver�eld van Justitie •
Door adm. Boe werd in deze vergadering een nieuw hoofdstuk I
''Algemene bepalingenn van het ontwerp-KB ter tafel gebracht
waaraan kaa worden voorbijgegaan. Voorts werd ter discussie
isesteld een nieuw hoofdstuk II *'De coordinatie van de inlich
tingen- en veiligh idsdiensten", dat tijdens de bespreking
werd omgedoopt tot "Het alge�een beleid b treffende de in
lichtingen- ea veiligheldsdiensten". Van belang zijn hieruit
de artikelen ll 1, II 3 een Il 4 die duidelijk afwijken vaa
hetgeen tot nu toe in het hoofdstuk "De coordinator van de

·inlichtiagea- en ve1ligheidsdi nstea" was opgenomen. ,e�e
utikel.ea wo�den hieroader w,er,gegeven.

Artikel IX 1

1. D.e ial.ichtiagen- en veiligheidsdiensten verrichten hun
taak ov reenkomstig beleideaanwijzi.ngen van een door de
Minist rraad uit djn 111idden gevormde commissie onder voor
zitteraokap V8Jl Onze Mi!lister-PresideAt.

VER'rROU ELlJK 
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a. In de. in het le l.1cl genoemde .ooimntssie bébl>en voorts in
elk geval zittins de Mini ter •an Buitenlandse Zakea, van.
Justitie, van. S!nnenlandee Zaken en van »eten.ai •

Artikel II 3
De �oordiaa.tor beeft voot" het verrtohten van zi.jn taak, 

de beachilcking ove.- een Stafbureau dat evenals hijzelf ressor
toell't •nder Qaèe Miniete.r-President, M:La1ster van Alge111111�e 
-Zakèn. ie êóó�dinator eteit Onze Minister-President aij voort
dviils op de h'1ogt$ van al hetgeea van belai,g kan zijn.

Artikél lI 4
De coorclitlator woont de vergadeFi1tgen van de collll'lliaaie

�ij; 11j on4ethoudt het contact tussen de Comm 1ss1e ea de
h.oofdea van de 4.nliohtinge:n- (Hl veiU,ghei._.e4ie•stea •

Bij de bespreking faa.(l-ese uttltel 11 heeft Mr. Van heve.-eu 
zich accoord verklaard met art. Il 1, zij het d.at ove;r de om
echrijvtns daar�an nog wel 1ets te �eggen, ,a�1i�ija. »it lag 
in de li,jn TU ,ie�ge�n naij dOOl" U o tt'eat de il'liàistersbespr" 
kihg was DJed ged èl4. Mr. Van :Ooever·n heeft eQhter bezwaar 
ingebracht tegen art. Il 4, stel.l,ende dat hem generlei •dëde-
1.ing had l:)orei� dat b sloten was tot het laten :tunge:rea 'V'att 

de coordin.atQr als een QChakel tussen de Hoofden van diensten 
· en:· li, t mi�ister:scom. tl.·. HiJ heeft daarbij kenbaar gemaakt
z.ich af te v,a.gen of dit wel te rljmen valt met d.e aiinisteri
e�e :V�Jrantvooi,delijkhei�. 4dm, aos·-eett toen vel'klaard dat
de Muis er•l'J"esident bepaalctelijk. w .nst dat ''4e coerdin,atos;-

�een. toezicb.t�oude�de functi�- ten aanzien van de diensten zal 
gaan uitoeteae11:e ll:lj �a4 dit alleen nog niet xpressis verbis 
wil,l.en vastleggen. 
'?oen men in de discussie op dit punt was augekómen re s d 
vraag wat n� pre'cie c:h,o:r de Mf.11i,steJ"s in hun beep:r.eld.ng op 

, 12 novemlter was ovel"eengekomen. · Ad,a. BQs bleek niet ove)'I" ge
speoiti.c,eerd$ •1.ato�matie op dit .punt te beschikken. Mr. Vu . 
Deeve�en kon td9h alecb.ts bepalen. tot hetgeen aiij door U was 
medeJJe<leeld. Ue J'uatit';le-belJ'•n )iad,ten geen contact met hun 
Mutster gehad. Hen sto-nd dus geen informatie ter besch1.kking. 
Adm. Bos .zei.de dat hi.j maandagmorgen met de Minister-Pr sideat 
oontE1:ct eo,u zoeken. elll te vernemen •e..lll'toe hei# gesprek tussen 
·ae Ministers precies �ad seleid. lfi·j s'le1.cle eteh voor dit to
doéa door voorl•ggias � de �1in 1ster--Prea:lden't-o'iuier meer van,

. cle hièrbp;vea 9e.i-ae,l11e artj.kelen• Hij wil d� de J,lln.iet r•Pre
sident v11ufzoeken eijn am�t1enç,ten, f,)p te bellen om hen te 'Vra
gen of t1Jij met de inhoud van de•e artikelen k\l!Ulea in$temmea. 
Ia de btjgaaade n.otiti,e,leg i'ii u: aijn bez-wa.r�. die zich voor
nameJ..ijk' b palêtl tot �.-tikel II 4 -,roor. 
Dat dit artikel niet licht Qlag worden genomen leid ik lllede af 
uit de tek�t van ar�• XI�. l:k mee� dat een dergelijke con• 
structté mija t1iet eenvoudige taak C,!UlOdig vet-ewaart. Het is 

.( mij niet d�idelijk' waar•� de 1�te!ne
k
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gevolg zo"dea mo.atea àebwea, dat ": cuuiel' eert. � . zon er 
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toezicht wordt gesteld. 
Uit de et V .ievoerde gespr-ekkèn put ik de verwaohti�g dat 
U od.jn bezwaren deelt en dat tl de M:.tnister-Presi.dent wilt 
bew g � van deze •er-keerde oonstl"11ctie at te zJ..eA• 

14 november 19?0. 

lk ben van m•ning dat nu het K.B. openbaar g&maakt 
gpt worden het aan.be•eling verdient aog eeas te ov�r- · 
weg n ot dit niet.\>eter een.beknoptere inhoud dan !let 
thaa voorliggend kan worden gegeven. 
W llicht kan Dr. Yan St geren. die 4e Secretaris-Gene
raal weaste in te schakelen in het bijzonder aandacht 
bested n aan dit tundainentel aspect. 
Het oponthoud dat dit met zich brengen zal zal d 
Minlster-Vresideat wellicht onwelkom zijn. 
Het zal cht r n ar ik verwaght, reaulteren 1n mind r 
moe:iU.jkheden in de Kamer en. iii de publiciteit wanneer 
he� K.a. wordt openbaar ge.maakt. 

, . 
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1. lw bestaat �iteraa�d geen enkel bezwaar tegen de i�stel
ling van eén college u1t de Ministerraad dat zich gaat
bezighouden, •et de aaagelegenheden betreffende de inlich
tingen- ea veiligheidsdiensten, waartoe op de bespreking
van d Ministers dd. 12.11.1970 werd besloten. Sen derge
lijk QQ1lege zal een zeer nuttige .funot1e hebben wanner
het aaa d 'hand vu de vermelde proble111atiek aandacht
gaat schenken au de -1.gémeM eitua.tie et betrekking tot
d.e nationale vetlighei4.
H t lijkt en onjuiste vuorate1llng vaa zaken dat eEtn
dergelijk college zich in algemene zin.zou kwmen b zis•
houd n m't het ope�atio• le werk vari de inlichtingen- en
veilighèiélsdlienst n. Vazw.elfaprekend zal h·t college z1ch
ad hoc wel ens et een bepaald geval dat in deze sfeer
speelt i.nlatea.
Het lijkt eohteP e n  goede stelr gel dat de Roofden van
dienst a verantwQordelijk blijven voor net operationele
w rlt dat tot h t technisch mAtier van het vak behoort.

2. Als het Jiliniet riele oollege beho fte beeft �an informa
tie �iggead op het wel'�terrein van een bepaalcle dien.et,
daa lijkt het lQgiach dat deze wordt ingebracht door de
betrekken verantwoord lijk Miuister. Wanneer deze Min1$
ter daaraan behoefte gevoelt zal bij zich in de beraad
slagingen vaa d co!lllllissie van ambtelijke bijstand bijv.
te geven door het Hoofd van de betretfende,-.. Diènst laten
voor&i 11.

Het heett dus geen zin de eoordinator iii d� v�i,gade�ingen
van de cotamiseie aanwezig te dóen zijn als de reprasenta
tQr van al.l� diensten. Rij 1e daartoe niet geequipeerd en
t� staat.
Imm ra hiá is ntet de Nederlandse uxnte,lligenoe- and
Sec11rit7 boss", hiJ is de coordinator tussen de verschil
lende diensten die moet bevo-"deren dat de saineawerking
tussen dè diensten goed v�rloopt. Het heeft ook geea zin
o t bepalen <lat hij het contact tussen de commissi en
de_Boofdea van de lnlichtingeu- en Yeilii;heidsdiensten
onderhoudt. ne logisch lijn is 4at als uit de besprekin•
gen van de couisaie iets naar voren komt dat kan inwerken
op het beleid van een di nat of ile r dienaten, dit door
<Je betrokken Minister aan h t}) trokken diensthoofd wordt
doorgège.ven.

,3. Zou aoals in de voorseetelde constructie de eoordinator 
uitgroeien tot een soort schakel.functionaris t1;1ssen de 
DJinisteriele commissie e11 het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, dan bel mm rt dit h t Hoofd van. d BVO 
in zijn directe relatie tot zijn eigen Minister en tot 
ander Ministers et •ie llij h-eqaent contact Ol\derhoudt. 

VER'l'ItOU LIJK 
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Hi�u•l>ij valt bijv. te denken aan de bijzondere positi die 
het Hoofd v de IV� in.gevolg het wetsontwerp t r beaohe�
m1ng van d p raoonlijke lèveusteer ia relati tot -
;paalde Ministers i:an emt. 
Daarbij sp len beleidsvragen een belangrijke rol. 
Daarnaast beetau er belangrijke problemen ■et betrekking 
tot de �innenlandse veiligheid, waarin het Hoofd van de 
BVD in d afgelopen jue door de Ministers voor het gev n 
van informatie of advies werd bet.-okken. 

4. Getwijfeld i'àoet ook •o:L"dea aan de politieke wi,jsh.eid v-an
eea besli1ainti om de ooe>t-dinator, vooral ger kend aaar cl
persoon van de eud-a1lita1r adm. Bos 4ie deze functie
thua uitoefent, tot een soort oppertoeziehthoudeJ" van de
i..ulichtiagen- en veiligheidsdiensten te maken. Oe.construc
tie van de mi�isteriele co ie 1e an d bijep��ere be
voegdhedeu van de Mini..ater-P�eaid nt vond n�aoorsprong
i emstige b zwaren van de Vaste Commissie voor de In
liohtinaen- n veilighoidedi 3eten, be�waren die in de ver
gadering van de !l'w de Ka er op 21 april jl. nog at rker
naai- vot-en traden. Deze bezw ren kwamen hierop aeer dat
beden.kinaen werden geuit tegen het f'eit dat de di nst die
s�gevens in het buitenland inwint van de Minister-Preei
deat �ou QVergaan naal" de Hini ter van UefenGie. De �er
vreeed i m �s v��r &en te sterk gekleurde berichtgevias
wéUUleer het inwinnen van gegevens beti-et-l&ud•:het buiten
lana eader ilita1re supervisie eou komen. Hoeveel teaae r
zal Qit argument uar vore� kom n waaaeer een dllliraal b.d.
het oppertoea�cht ov � alle diensten krijgt en d adviseur
woi-dt voor het b pal n van het b leid t.a.v. de binnen
lanöse veiligheiq.
Volledigbeidaha1ve zij hi raan toegevoegd, dat vanuit de
Katllercommieeie zow♦l l> SllWaar w rd geuit tes n het b-rengen
in één band van d• leiding vail BID n BVU ale teg n het
feit, d�t een oud• ilitair als coordinator optreedt •

,. Er bestaat uiteraard ge n bee\t'aar t gen de !unctie van de 
coord1nator die ervoor moet zorgdragen dat er een go ei 
samen•erking en n goede werkverdeling tussen de diensten 
zij. Bi rbij oet wel in het oog worden gehoud n dat in de 
ao jaar dat de diensten nu tunctianeren een goed n evon
wicÀtige werkv rdeling is bereikt en dat wat de BVD aanM 
gaat er sind jaren weinig b ho&tte is eweest aan de tus
..li(O;.tl(o11st van de Oii>Ol'di•ator ter behandeling van verschil
len van opvatting tussen de Hoofd a van diensten� Er be• 
staan w l"kovere.enlt.omaten tU$i,i"n d BVD en de militaire 
diensten di.e hun praktische bruikbaarheid hebben b wezen. 
Hi rbi3 �ag niet utt het oQg worden verloren 4at er in de 
positie di d verachill nde dienst n in bet overbeids• 
apparaat innemen duidelijk verschillen bestaan. 

- 3 -
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Het ts geaoegsaam bekèn,cl dat de Binnenlandse Veilighe1de
di nst als veJ"uit de grootete di nst et de meest ia• 
grijpend taû, zów l in d lt er als in de publieke 
opinie voortdurend tn de b langstelling staat. 
Dit maakt eea VCll"tduend b moeien.ia van de Minister van, 
Birmealandse Zaken �et de Dienst noodzakelijk ea doet de 
verantwoordelijkheid van d z Minister veel duidelijker 
spreken daü die van bijv. dè Minister van Defensie voor 
d ilitaire ienetéo. en 4ie van de M1nister-Prea;ldent 
thans voor de Buitenlandse Inlichtingendienst. 

14 nov ber 19?0 • 
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Vcl�igbe!<15diç.ast, ·)r.g•:-:t"on(!,;n �:7 ol:.:tc0�T j fJ70.) 
1. Fitcrt de }.1!nbtèr t�::inii ge11(Jr:·,-�n: "::irt een t,,,:·i::.J-:r l,1

,:·Vrij i'!ei:lcrlnn�" v·.=n �:. oki"obc1 ;1. l Jl�. :;_) in d·;;- .i �1i'-1·t1- :: .. 
,,Tn hèl 'i.1_i.,:r'· rn t èt: ,irel B.V.D.? 

2. Is het ,,:vaar, dat è� rne.d�t�vi?rkir;h- v;,n ,}:;: pc1i1.:è t.:,.,,t d��
B.V.I). is gcregtld ;n t!..:!il �.vc-n,-01.n·i'cliJk k.b.'' 1::-H z•'J }�'\,
\vat is het $înatsr cbtcl1jkc l�nr.c.ü,.ter vr.r1 e,:;1 Hvertrot1tvelt]'�
k.b."'l

3. Aclit de rvLini�1c-r eeu 2od'11 !g k.b'l Ld het n 1oer:t (h1;;Q .. 
ben) bestaat1, \Ve1 vcrr:Jigb�2'.r n1ct a;-tike1 •� 1.'a:1 i-:et f\i;·op,:,·: 
Vc!:1..lrag t(:'r b1.:schc-rrning. van de rcchtt::t \ïtu d� mer:; e-P de 
fonda01c"tci1·: vlijhcckn, luidc:ntfo: 

l O
• ern i::r:er beeft rtclll op ecrbie.Ji�ing V?�D :�ijn rnv,.;

Iev1:n 1 ·á]i' 3·ç:::l.ns!�v(::1�. zijn buis en ·.:i_i:: iJ:·ii:[�··.,..l�se;iL:�; 
2°. r:-�;:1 h""1'Y't:�,?i1··g \�3..!1 inib a�enb:l;J.f gc:·.:1� i�I tJeg-.!st:t:.u1 

met bctp-.t,·t<pû �o: ,::., 1 ti1,�1-=-f'-�f';r� •. V('.n"t ,Jt =·.�t.·!,f Gin VOOt 
zover bij, d; \�:;.:1 i i:; v0 ... ::-•r�it�;

..,, 

(��/ i;1:, ,."1.�r;· ·d :.�1<)�;.;;�;�hc
1 

�'1n�e�t- · 
]evi:1.g nodig i.s �u f1�i: {y;L1ng ·:r.;i •.·. lr� 11ds \.,�i!.ight?.:Ll: ,Jt 
opi;nbar� v�"';ÎE.§)1e.id, c-,i. i·rtt econ .. \:ni�·.:il \.\'C!iijn ",r·in het Irn:<l, 
d;� Li:;���·hc!',nh-1g van de �(:i(•;,h:�rc cró.r: eE i:t.:: vo,)rk:c):ntn Y<t11 
sf.r�t-�L,ar.:: ieite1A. de be:;cb�·n'i;ng vHn dr gt•zçi�d:·1e.i·:1 ,:;f de· 
g,J._;J,; ZJ:.�d'..;ï�. o� 1-c,)r de bcs::Lè.:1u.iu.!, ·\ n:J re ;e.::bter --�nvrijheden v,,n anclerc:i1"/ 

Ond�)� :1?:t 1.V(,�·•n3 .. \�;-er· !n hr:t t 1.vt�è�;: l�ri ·l;)..1' :J.n!�-e! B 
V?.n htt bedo(:ldc \-•\:ïdrag dient e-f':-1 VOüt eer; iedt:r kcnb:�a:r 
aJg..-·nt•?.ei.1 Ycorschc;f� te \1/:.:,rdeït ver:1t�:1n" 

r'\.1'-fT\\'OOf: [1 van <l-� ;1:::er :r.J::cl:"rr.;:;�,, f,lin1-.,icr -...-[,D B�r!..:.1c11-
1Rndst Zal�en, mede il_arn�:ns 1ie heer l'o!��-;> 1\,1 lni�te:r \'a:1 J·.1\li" 
tit. (fogezcnd<::,L 24 r,ovc·nb.0;- 19";!),) 

•1 Ifct eerste g1:de�;1t� \'Hn d(!zt· vr:t�i!� ''n)Tdl be�,-�·:,tigi;r,<1 l"' .::-• 
?..11L\.v·:<.1rc:.. \V::.r hl'!. t,,,'f;,.,:dc ,9:cd.i:dt.c r::.•.ngii,i! r:10:y.c �; ��,, y·/v�·
den ge1vcr·1, d1.t :1�, b�èoekle Koni:ildijh? b,�si:1it h-t :<:1r,,ldc, 
l:,ecir \é\n c,:;;) nd�f1i . .isrr. ritf<,rf::t.nis:l.1.oris,;hr:· n:�:t:!:n:�; tt'.\l a.ar1.-
�en ,·:Jq tl..:: u�tfl��rning .._,�:1::i. �,;;.jl:•�Lk. overtd:·l'.lt;�i(.·2'D. 
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Nieuwe tekst artikel Iv 2 en gedeelte betreffende de BVD van 
KoBo Inlichtingen- en Veiligh�idsdiensten, zoals toegelicht in 
de Nota aan de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 11 februari 
197le 

Artikel I, 2 

lo De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verrichten de hun 
toegewezen taken in gebondenheid aan de wet en aan het Euro
pese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijhedens 

25 De ambtenaren van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
bezitten gÎln:� opsporingsbevoegdheden als bedoeld in het 
Wetboek van Strafvordering • 

HOOFDSTUK III 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst 

!!tikel III, -� 

Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst die tot taak heeft� 

ao het inwinnen van gegevens omtrent organisaties, groeperingen 
en personen ten aanzien waarvanv gezien hun doelstellingen 
of feitelijke werkzaamhede�, ernstige vermoedens bestaan dat 
zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democra
tische �echtsorde in de Staat of dat van hen schade te duch
ten is voor de veiligheid of andere gewichtige belangen van 
de Staat; 

b. het bevorderen van maatregelen tei beveiliging van gegevens
waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat gebo
den is en van die sectoren van de overheidsdienst en van het
bedrijfsleven die van vitaal belang zijn in het kader van de
civiele verdedigingo 

Artikel III9 �

lo De Binnenlandse Veiligheidsdienst ressorteert onder onze 
minister van Binnenlandse Zaken; 
het hoofd van deze dienst stelt onze minister bij voortdurinf 
op de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn; 

2. Onze minister van Binnenlandse Zaken draagt zorg dat van het•
geen hem ingevolge het bepaalde in het le lid bereikt de in
lichtingen die naar de aard van de hun toevertrouwde zorg
voor andere ministers van belang kunnen zijn zo spoedig moge
lijk ter kennis van die ministers worden gebracht;

- 2 �-
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3. Onze minister van Binnenlandse Zaken kan in overeenstemming
met onze hierbij betrokken minister bepalen dat inlichtingen
door het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst recht
streeks ter kennis van ov�rheidsorganen en -diensten worden
gebracht.

Artikel III, 3 

i 

J 

1. Onze betrokken ministers kunnen op verzoek van de minister
van Binnenlandse Zaken ambtenaren van rijkspolitie en ambte
naren, belast met de grensbewaking, aanwijzen voor het in
nauw en voortdurend overleg met het hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst verrichten van werkzaamheden ten behoeve
van deze diensto

2. De burgemeesters in gemeenten met gemeentepolitie verlenen
medewerking aan de uitvoering van dit besluit voor zover het
de taak van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aangaat. Zij
wijzen daartoe in overeenstemming met Onze minister van Bin
nenlandse Zaken ambtenaren van gemeentepolitie aan voor het
in nauw en voortdurend overleg met het hoofd van de Binnen
landse Veiligheidsdienst verrichten van werkzaamheden ten
behoeve van deze dienst.

3o Het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is bevoegd 
zich voor het verkrijgen van gegevens te wenden tot andere 
overheidsorganen, - diensten en -ambtenaren, die geacht 
den deze gegevens te kunnen verstrekkeno 

Artikel III2 _!t

Het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst draagt zorg voor: 

a. de geheimhouding van de verkregen gegevens en inlichtingen
en van de bronnen waaruit zij afkomstig zijn;

b. het naar behoren waarborgen van de veiligheid van de personen
van wier diensten bij het inwinnen van die gegevens en in
lichtingen gebruik wordt gemaakte

Artikel III2 5

Het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst draagt zorg voor 
het onderhouden van contacten met daarvoor in aanmerking komende 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere mogendheden. 

Artikel III, 6 

Onze minister van Binnenlandse Zaken kan nadere voorschriften 
geven omtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de 
Binnenlandse Veiligheidsdiensto 

(De artikelen III, 2, 4, 5 en 6 werden ongewijzigd overgenomen) 
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AAN: Mr. J.H. Kist 

VAN: Mr. P.G.H, van Doeveren 

Nr. 999.414 

Bijgaa�� doe ik U toekomen het concept 

Hoofdstuk J De Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Zoals U daaruit moge blijken zijn enige wijzigiu�e� 

in ve;_•gelijking tot het hu.id:i.ge K.B. nangebraci:t, vcc,;:r:ci.r.::::.l :;.,jl� 

in artikel 1. Getrac�t is tot een duidelijker omschri7vin� v2� 

de taken van de D�enat te komen. 

De cverige wijzigingen hebben tot doel ee� w�t 

log:i.scher rangschikking va1; de bq:al:i.nger;. van :h,,t K"j3, to c 

stand te brengen. 

aan Minister Beernink en de Secretaris-Goneraal. 

van de K.B.-commiesie laten weten of zij met het �on�ept 

a.ccoord gaan.

Met beste gro2ten 1 

/ \ 

17 september 1970� 

fir, �· 'i) 

_.)� ,1 

,1//i., ,t, ,,/4;,?itf,1 t.-.-, f '"MAM / f'-
f -f ó' tq,/4 a •7 /21' .,(--

1 z;I.,,., / J �----. 



Artikel 1 

·•

l\rtikel 2 

Arciltel 3 

• 

Artikel 4 

Concept dd. 17-9-1970.

,,, VEH'fROUWELIJK 

Hoofdstuk I 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft tot taak: 

a) het inwinnen van gegevens omtrent organisaties en personen van

wier activiteiten schade te duchten is voor de veiligheid of

andere gewichtige belangen van de Staat;

b) het inwinnen van gegevens omtrent organisaties, groeperingen en

personen wier doelstellingen of activiteiten een gevaar kunnen

vormen voor de democratische rechtsord�;

c) het bevorderen van da beveiliging waar deze met het. oog op de

veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat noodzakelijk

is.

De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft generlei executieve bevoegd

heden. 

1. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is verantwoorde

lijk aan onze Minister van Binnenlandse Zaken; hij stelt onze

Minister bij voortduring op de hoogte van al hetgeen van belang

kan zijn;

2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken draagt zorg dat van hetgeen

hem ihgevolge het 1e lid bereikt de inlichtingen die naar de aard

van de hun toevertrouwde zorg voor andere ministers van belang

kunnen zijn tevens zo spoedig mogelijk aan deze ministers ter

kennis worden gebracht;

3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan in overeenstemming met

onze hierbij betrokken Minister bepalen dat inlichtingen door· hHt

Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst rechtstreeks ter kennis

van overheidsorganen en -diensten worden gebracht e 

Orize Minister van Binnenlandse Zaken kan, in 6ve�eenstemming met de 

hierbij betrokken Ministers en overheidsorgan�n bepalen, dat bepaalde 

ambtenaren, onder die ministers of overheidsorganen ressorterend, 

onder verantwoordelijkheid van onze hierbij betrokken Minister of het 

hierbij betrokke� orgaan, onverminderd de uit hun ambt voortvloeiende 

verplichtingcn f worden belast met werkzaamheden ten behoeve van de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst. Deze werkzaamheden worden verricht ih 

nauw en voortdurend overleg met het Hoofd van de Dienst. 
- 2 -



Artikel 5

Artikel 6 

• 

Artikel 7 

• 

- 2 - VEHTROU\1/ELLJK 

Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst draagt zorg voor: 

a) de geheimhouding van de verkregen gegevens en inlichtingen en de

bronnen waaruit deze werden verkregen;

. bl de veiligheid van de personen van wier diensten bij het inwinnen 

van gegevens gebruik wordt gemaakt; 

c) het onderhouden van verbindingen met daarvoor in aanmerking komende

inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere mogendheden.

1. De geldmiddelen die ter beschikking van de Binnenlandse Veiligheids

dienst worden gesteld worden gebracht ten laste van Hoofdstuk V

van de Rijksbegroting.

2. Een gedeelte van deze geldmiddelen wordt besteed aan geheime uit-

gaven •

3 ■ Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is gehouden mede

terzake van de· geheime uitgaven aan onze Minister van Binnenland5e

Zaken of door hem aan te wijzen personen alle gewenste inlichtingen

te verschaffen.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan nadere voorschriften geven 

omtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Binnenlandse 

Veiligheidsdiensto 

-.,, 

VERTROUWELIJ"K 

1· 



Mll'll.STERIE VAN h.LGEMEITE ZAKEN 

Knb:r.ct vr,n Je Min/sta-President 's-GraPcnha9c, Plein i813 nr. 4, tel�[oon 070-61 ,':'() 31 

1':r.: 191838 

Onderwerp: 

• 

• 

Aan: 

De VCiorzitter en c1e -:Leden van 
de Commi.ssie tot herzieninf.Z van 
het K.B. 1 49 inzake inliohiingGn� 
en veiligheidséüensten 

's-Gravenhc:J,ge 1 9 septemr,1:�:r ·; 970 

�-'ijdens de zesde lJijeenkomst vs.n de corll{;"j_ ir n:i..s 
op vrijdag 4 septenilier - waarbij de heer Ee0Jaerts vsr
vangen werd door drs. J. G, J3ruggeman - zijn ac;h'Lsrs•01n-• 
volg0n:=:J bespToken het vooJ::stel ·van de l1eer 'Ve.n :1kr:·,;e'.c1Jn 
betref:(ende het· opne:men van een twee tal :Lnle:i.ds:::1éle; ÏJG·-
palingen en de concept hoofdstukken II en III. 
Na enige discussie wordt besloten gesn inl8idende be
palingen in het IC:B. ori te nemen. 

Vervolgens komt Hoofdstuk II ter ;:.im�·ai;:,-3. :Je 
�0 c"ac-l-i' e ·,ran de aI'J

L,_l. k8 7
.L811 II ') _,._ 1�u 4 mo·,,•r'1·1

L,
' ,-.,n,r., ,,.,_.-, 7 ·�•,,C1Y• .L \., 1. · , I.· v _ . . ' c... l, / l d -- • J ; --� -, , , J .,. c..c. • ., .. ,. 

aanvanke J.i jk enke J.e bezwaren tegen. werden ct8.r1gc\'•�:-e:i:d; 
toch goodgelrnurë L In art:Llrn l II, 5 2e 1:i_d v;e::,:·d.Pn �p veJ:·•·· 
zoek van de secretarié:;--gcnsra.al van het nün:UJt;c-;J.'il, ,,t:::,.n. 
Defenrë,ie I de woord.en "tevens zo r,poeèlig nwc:eli;jl'.:'• ·,/dr-� 
vangen door 11tege li jkerti jcl 11• Hü)j::él.oor ·.vo:1:J t ni t,g<:-' ;::1:Lo·:;l�rl
dat dG gegevens, alvorens te worden rondge�cnda11; aer3t 
de minister van Defensie zouéien moeten _passeren. 
Ivle lï betrckl::ing tot artikel II ;f� deelt de :t.G•3� :0e :t\88:.:' 
mede clat hij in overeensternnün6 :m.et cle e.:fspr;.;:,8.1'; 1 L�1èic➔ :W 
de· ·,ro:rj ge verGa.derin&; gem8,ci,};:t, h8eft n:::;,ger:;(v1::. of 1 :·:.. :lf. 
:rxcakti)k van dj_t arti1rnl e;ebnük is gomaakt. Boe1.:e1 e:c 
geen voor·bee lden bekena. blijken te z:L jn, wor,i t to,:h 
besloten c1,J 'bepalj_ng te handha,.ren ol!l.dat ö.2,ar i:n t:i ;/1 1:"Y.� 
van SJiannj_ng wel eens behoefte aan kan zijn, Op eo:c;. 
vraa.g van de heer Van Doe·veren waarom bij riet z:l.oh '.'.'i➔::-:ir:ie�ï 
tot ·rn;.rg(;Tli jke orga:cen (II 1 6 1 tweefüJ J.:Lcl) v!F,l_ J::.:::,-� :.{:-::o:?c', 
:BVD moot v101°den 1.;.1e;escllakeld maar niet l>jj dE" "J�::,e:1

• vG:r·öeT 
gaande "bevoegdheid neergelegd in het eerste �Li-5., 1·-:0:rdt 
ger3:rd;w0ord ! de;� het tweede lid handelt over hr� i.; inw:L:nr:c:,:;:; 
van gegevons, YTaarb1j het Hoofd J3V.D een rün of' :i;;S,:·:i:· 

coördinerende furictie her::ft 1 nl. het voor1rnrr1e:n è.rit vr:�:
sch:i.ller1è�e diensten 'bij éin instsntie dE2;,�l:t'e.e :L111 i.c'L1.-
tinge11 gaa .. r1 ir1vvi:i.'1n�:.:n;) 
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Aan� H. B - H. C - H. E - H. D - Ho TD •- H. KJ::;J3 - KJ L -.• L/D " EG}' 

Van: me

Ingevolge het besprokene in d.e AUF.'0R4.-ve:eg2.de;.'"':L:r1f
,.
· 

van hedenmorgen� doe ik U hier.-bij een con.ce:r,1��,E,l.l, 

Hoofdstuk I fü.nnenlandse Veiligl::_eid13d:Len1.::d; ·:;00--• 

komen, waar:i.n enige aanpassingen in VP;rg(�1 :.i.jU.'.'.:;g 

tot het huidige K.B •. � voornamelijk j_n de ar"L�t. "1, 

3 tweede lid en 5� 

Gaa.::ene VArneem ü:: van U 
9 

uitei..,lj_jk vrij,ü-1.:?;r�org".:n 

a. s c; of îJ dit concept aanleid:L:c,g geeft tot c:crunc-n•

taar, en zo ja, welk� 

9 september '1970P 



Artikel 1 

Artikel 2 

Artikel 3 

• 

Artikel 4 

'�+-·1· k,,, ;; 
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Artikel 6 

Artikel 7 

Hoofdstuk I 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft tot taak: 
a) het inwinnen van gegevens omtrent organisaties en personen van

wier activiteiten schade te duchten is voor de veiligheid van de
Staat of van zijn bondgenoten;

b) het inwinnen van gegevéns omtrent 6rganisaties, groeperingen en
personen wier doelstellingen of activiteiten een gevaar kunnen
vormen voor de democratische rechtsorde;

c) het bevorderen van de beveiliging waar deze uit een oogpunt van
de veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat nood
zakelijk isc

De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft generlei executieve bevoegd
hedeno 

1. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is verantwoorde
lijk aan onze Minister van Binnenlandse Zaken; hij stelt onze
Minister bij voortduring op de hoogte van al hetgeen van belang
kan zijn;

2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken draagt zorg dat van hetgeen
hem ingevolge het 1e lid bereikt de inlichtingen die naar de aard
van de hun toevertrouwde zorg voor andere ministers van belang
kunnen zijn tevens zo spoedig mogelijk aan deze ministers ter
kehnis worden gebracht;

3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan in- overeenstemming met
onze hierbij betrokken Minister bepalen dat inlichtingen door het
lloofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst rechtstreeks ter
kennis van overheidsorganen en -diensten worden gebrachto

Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan, in overeenstemming met de 
hierbij betrokken Ministers en overheidsorganen bepalen, dat bepaalrle 
ambtenaren, onder die minister� of overheidsorganen ressorterend, 
onder verantwoordelijkheid van onze hierbij betrokken minister of het 
hierbij betrokken orga�n, onverminderd de uit hun ambt voortvloeiende 
verplichtingen, worden belast met werkzaamheden ten behoeve van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. Deze werkzaamheden worden verricht 
in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd van de Diensto 

Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst draagt zorg voor: 
a) het onderhouden van verbindingen met de inlichtingen- en veilig

heidsdiensten van de bondgenoten en van andere mog�ndhedcn 
voor in aanmerking komen; 

b) de geheimhouding van de verkregen gegevens en inlichtingen en de
bronnen met behulp waarvan deze werden verkregen;

c) het naar behoren waarborgen van de veiligheid van de personen
van wier diensten bij het inwinnen van gegevens gebruik wordt
gemaakto

1o De geldmiddelen die ter beschikking van de Binnenlandse Veilig
heidsdiensten word�n gesteld worden gebracht ten laste van 
Hoofdstuk V van de Rijksbegrotingo 

2o Een gedeelte van deze geldmiddelen wordt besteed aan geheime 
uitgaven o 

3o Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is gehouden 
mede terzake van de geheime uitgaven aan onze Minister van 
Binnenlandse Zaken of door hem aan te wijzen perso�en alle ge
wenste inlichtingen te verschaffen a 

Onze Minist�r van Binnenlandse Zaken kan nadere voorschriften geven 
omtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer vati de Binnen
landse Veiligheidsdienst0 



• 

• 

- 2 -

])e werkzaamheden bedoeld in het eeJ:.'t::d;e l::..cl 
behoGven geenszins van ·be lang te zijn voor de J3V:O. 
De artikc�len II, 7 t/m 9 word8n zonder discussie 8,anvaf1,:ccl. 

Hoofdstuk III 

Naar aanleiding van h8t voorstel van de heer 
Van ])oeveren om te spreken van Bureau Inlichtingen Buiten-
land wordt besloten toch de naam Inlichtingendienst 
Buitenland aan te houden. 

De voorzitter wijst er vervolgens op dat in 
hoofdstuk III een bepaling moet worden opgenomcm cf. 
artikel 1, eerste 1,id, sub e, KoJ3. 1 4-9, waardoor wordt 
vastgelegd dat de ID.B ook de bevoegd.heid krijgt tot het 

'Onderhouden van verbindingen met de overeenkomstige 
inlichtingendiensten van bevriende buitenlandse mogend-· 
heden. Nadat de heer Van Doeveren erop heeft gewezen 
dat een dergelijk contact tBn onrechte als taak van de 
BVD in het ILB. '4-9 is opgenomen, wordt afgesproken de'.08 
kwestie ook ten aanzien van hoofdstuk III nader te ·or:::-
s:preken als de conce1)t-bepalingen betreffende de ]3\7]) 
aan a.e orde kom.en. 
In artikel III,2

1 
1e lid wordt voor alle duicl.eJ_ijl{b.e:Ld 

in plaa,ts \ran 11richtli jnen II ges1)�'.:'oken van "de in a:rt:Urnl 
III, ·i, 2e lid bec1_oelde r:Lchtl:i. jn�n 11, - ·-----

In artikel III,2, 2e lid wordeB evenals zulks in artikel 
II, 5, 2e lid is- gebeu:rd I de woorden 11tevens zo spoedig 
mogelijk'' vervangen door 11 tegelijkertijd 11 • 

Met ·betrekking tot de redactie van het n.eréle 
lid wordt de tussenzin 11- onverminderd het oepaald.8 j_n 
de laatste volzj_n van het eerste lid •- 11 , toch gehai"l.db.aa:'é1, 
teneinde - hoewel zulks niet absoluut nodig is - nog e3:ns 
- met name voor het Parlement - duidelijk tot "\.ütd.:ruk'.-<ing 
te brengen dat ook bij rechtstreekse toe z-,ending aar,. a:n.dere 
instanties toch de verplicht:i.ng blijft bestac:11 de min:i.s-
ter-pre siderrl in te lj_chten. 
In art:Lkel III s 3 vrn1�dt de laatst,� volzj_n in ove:reens-Leï:1.-

ming met de redactj_e van artikel II,6 gebracht, door 
te sprelrnn van: "])eze werkzaamheden worden verricht :i.n 
nauw en voortdurend overleg met het Hoofd vai1 de InJ. i .ch= 
tingendienst Bui ten land 11• De woorden nne hiervoren 1)8·
doelde categorieën van arrtbtenarèn;' vervallen derhalve., 

Vervolgens ontspint zich een discussie over 
het voorstel van de voorzitter toch een bepaling over-
eenkomstig artike 1 9, 2e lid, K.B. 1 49 in het n:Leune 
K.B. op te nemen, omdat er toch wel behoefte is aan een 
voorscbJ:-j_ft dat "indien andere personen voo-r het i:nwirrue:�1 
van geheime inlichtingen naa:r het ·buitenland wo;rden uit
gezonden zulks s·teeds dient te geschieden door of in 
overleg met het Hoofd van de Inlichtingendienst BuitGn
land 11• Het opnemen van een der ge J..i j ke be paling zou ge <:m 
consequenties he·brJen voor het hoCJfdstuk llet:ref':fenél.e de 
militaire diensten, omdat de artikelen 15

1 
21 en 27, 

derde lid, K.B. 1 49 g8en reäle betekenis hadden en zonder 
twijfel foutief geredigeerd w�ren. 

,_, .3 -
VER î RO uv�ï f: LJJ I 
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Van verschillenae l�anten wordt erorJ gewezen dat een 
dergelijke bepaling met name in de Tv•/8ede Kamer slecht 
zal vallen, omdat uit de vmorden "in overleg met" ge-· 
makkelijk geconcludeerd kan worden, dat anderen dan de 
IDB zich met het verzamelen van ·geheime gegevens - anders 
dan van zuiver militaire aard - betreffende het buiten
lanc1 bezighouden, waardoor de bijzondere controle:pTocedure 
via de minister-1)resident zou kunnen worden gefrustree:i�d. 

Besloten wordt dat een dergelijke bepaling niet 
past in de nieuwe opzet. 
Wel wordt het noodzakelijk geacht dat het Hoofd IJ)B O}) 

de hoogte is van hetgeen ande:re :personen in het 'buitenland. 
doen. In de gemeenschappelijke beschikking van de minis
ters van Algemene Zaken en van Defensie, d.d. 22 februari 
1963, die eebaseerd is op �rtikel 9, 2e lid K.B. '49, i� 
alleen een bepaling opgenomen betreffende het uitzenden 
van militairen uitsluitend voo1" niet-risico-dragende zaken. 
De desbetreffende beschikking zal, zeker nu artikel 9

1 

lid 2, K.:S. '4-9 niet wordt overgenomen, zodanig moeten 
worden gewijzigd, dat het Hoofd ID:S van elk uj_tzenden o:p 
de hoogte wordt gesteld. 

Artike 1 III 5 L�

Teneinde elke twijfel weg te nemen dat het 
Hoofd I:013 rechtstreeks met de minister-p:cesident zou 
mogen spreken, wo:rdt besloten de redactie zodanig te 
wijzigen dat het contact tussen Hoofd ID:S en minister-
president 11 :Ln be{,;insel 11 door tussenkomst van de coör
dinator geschiedt. 

Mede in verband met de omstandigheid dat op 
18 septenfüer niet zal wo1�c1Em vergaderd, wordt 'besloten 
tijdens de volgende bijeenkomst op 11 september a.s. tG 
spreken over· Hoofdstuk I betreffende de J3VJ). 
De heer Van Doeveren zal het concept tijdig aan cle secre
taris toezenden • 

De sec:i:·etar:i.s, 

·Ki/dV

VERTROUW ELlJ K 
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KabincL van Je Minister-President 

MINISTERIE VAN ALGEMENE zfKr}

',-Gm,"h,9,, Pldo 1813 "'· 4, ,e/ef""" 070-61 40 3/� � 

Nr.: 191694 

Onderwerp: 

• • 

•·· 

Aan: de voorzitter en de leden van 
de Commissie tot herzieninB v�n 
het K. B. f 49 inzake inl:i.chtingf;� 
en veiligheidsdienstsn 

's-Gravenhage, 2 september 1970 

Tijdens de vijfde bij eenkornst van de co,n:111ss 1.E 
op vrijdag 28 augustus j.l. - waarbij de heer Beelaerts 
vervangen werd door drs. J·.G� B:i.�uggema.n - kwar;-, ë'..1s €ers·te 
punt aan de orde dat Comitá 2 het concept betreffende 
de militaire inlichtingendiensten wilde bespreken� Vooral 
van de zijde van de Koninklijke Landmacht werden baz�a�0il 
gemaakt met name tegen de voorgestel�e naamsvera�derj_ng. 
Vastgesteld wordt dat de heer De Boer in de commissie 
zitting hee:f't als ve:ctet'5enw0orël.iger va.::n" de M:Lnis"ce:c van 
Defensie .., Nar,1ens de minister van Defensie lrnnnen d.oo:r- r:.,)r::; 
verlangens en bezwaren worden ingebracht, speciaal voo: 
zover het betreft de nilitaire inlichtingendiensten. Als 
lid van de commis�ie kan hij vanzelfsprekend zijn oord0�� 
geven over alle bepalingen van het KoBa Indien bij de 
inlichtingendienst van de Koninklijke Landmacht ove��osend� 
bezwaren zouden blijven besta.s.1:i. tegen d.e naamsverarn.5.e:c·:��:-.f� 
kan zulks in het rapport van de commissie vermeld worden 
onder handhaving van het (meerderheids) standpunt:. De 
ministers aan wie het rapport wordt aangeboden moeten fürn . 
de beslissing maar nemen. 

· 

Voorts wordt duidelijk uitgesproken, dat h�t Comitá v.�.s.
geon bemoeienis heeft met de üepalinge:o. uit het IC.B. be-• 
treffende de bu2�gerdiens ten en de coördinator" Defen8ie z&�L

wat deze onderwerpen betref� op de hoogte blijven via 
persoonlijk contact tussen de voorzitter en de secretaris-
gerieraal van Defensie� 

· 

Vervolgens wordt Hoofdstuk II bet:r.effex1de d.e miJ..i taiTe 
inlichtingendiensten aan de orde gestelde 
�rt

..!.-
�h...1 geeft geen aanleiding tot opmc:r·ki;,1gen. 

Arto II9 
22 3 en 4 

De redacties van deze artikelanv die gelijkluidend w�re� ! 
aan de artt, 13 t 19 en 25 va.n het ILB� ç49 worclen gew:i.jzigt 
Nu het K.B. openbaar wordt 1 moeten de bepalingen zo ! 
duidelijk mogelijk zijn en bovendien zo min mogelijk 
leiding geven tot bezwaren van de 2-;i;jde van d.e Kamer 
11onderm.ijnende politieke prq,a.{;anda li ; ,. 

-· 2

VER'rHOUV/EI. I,_-;·, :: 
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Arto II
2

2 
:Ce Marine Inlichtingendienst heeft tot taak het inwinnen van 
gegevens� weH:e nodig zijn voor: 

ao een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van àe 
Koninklijke Marine; 

b. u-±-t-s-lu-i·-"G-Bnd voo-:..� zover het de Koninklijke Marine betreft:

1e. de bescherming van geheimen;
2e. het voorkomen van sabotage;
3e. het treffen van maatregelen tegen wederrechtelijke

tocëigening van materieels wapenen en munitie;
4e. het tijdig onderkennen van ondermijnende activiteiten

onder het personeel. 

Art" II
9

3 

De Landmacht Inlichtingendienst heeft tot taak het inwinnen 
van gegevens 9 welke nodig zijn voor: 

ao een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de 
( Koninklijke Landmacht; 

b. ui-tsJ.-u-i.-tend voo-r zover het_ de Koninklijke Landr,,ac.ht

0 

\ .c c, 

1e. de bescherming van geheimen;
2eo het voorkomen van sabota.gei
3e o het treffen va� maatregelen tegen wederrechtelijke

toeëj_gening van materieel� wapenen en munitie;
4e" het tijdig onderkennen van ondermijnende activi tei ter...

onder het personeel.
een mobilisatie en concentratie der. landstrijdkrachten en
de voorbereidiflg d_aarvan;

do het ui toef enen vanhet r.-1:ilitai.r gezag en het handhä.ven van 
orde en rust in geval de staat van oorlog of de staat van 
beleg is ingetreden. 

Arto II.4 

De Luchtmacht Inlichtingendienst heeft tot taak het inwinnen 
van gegevens

1 welke nodig zijn voor: 

a" een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de 
Koninklijke Luchtmacht; 

b" uitsluitend voor zover het de Koninklijke Luchtmacht 
1eo de bescherming van geheimen; 
2eu het voorkomen van sabotage; 
3e. het treffen van maatregelen tegen wederrecht?lijke 

-foeëigenins van materieel p wapenen en munitie;
4eo het tijdig onderkennen van ondermijnende activiteiten 

onder het personeel. 

- 3 -
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Arto II.5 

In de voorgestelde redactie van het tweede lid moet beter 
tot uitdrukking komen dat andere ministers slechts die 
informatie rechtstreeks krijgen "die voor hen - gezien hun 
portefeuille - van belang kan zijn. De redactie v�n deze 
bepaling be.i:loef-c geenszins overeenkoi.ilstig d0 f ormuler.ing van 
arto III 9 2 2e lid te zijn, aangezien ten aanzien van ö..e 
Inlichtingendienst Buitenland de minister�president de infor
matie ontvangt uit hoofde van zijn controlerende taak. 
Hiervan uitgaande stel ik u de volgende redactie voor o 

Art. II.5 2e l�d 

Onze lV'J.inister van Defensie draagt zorg dat van hetgeen hem 
ingevolge het �erste lid bereikt

9 
die inlichtingen� die naar· 

de aard van de hun toeve:ctrouwde zorg voor and.ere ministers 
van belang kunnen zijn 9 tevens zo spoedig mogelijk ter kerJlis 
worden gebracht van die ministers o

De heer De Boer zal nagaan in hoeverre in de ,.'.)raktijk van dit 
artikel (artt 9 15

9 
21 en 27 KGB� '49 oud.) gebru.ik is/wo:cd.t 

gemaakto 

De artikelen. II 1, 7 t/m 9 geven geen &anleiding to·� oixDerx.tngen, 
...___ 

De voo::czitter v:caagt de hoer Van Doeveren te bevordel�e;.1 ö.at èl, 
concep·i; bepalingen betreffende de B. V .D� tijdig voo2� dG 
volgende vergadering worden toegezonden aan de secretaris, 
aangeziEm .hij dit hoofd.stuk .:in èakoïD.end.e vergaö.ering wil be� 
handelen� 

Met betrekking tot de volgende vergaderingen wordt het 
volgende afgesproken: 

vrijdag 4 september 

vrijdag 1 î september 

vrijdag 18 september 

vrijdag 25 september 

aanvang 14.30 uur 
Il 10" 15 uur 

,geen veTgadering 

aanyang 14.30 uur 

Tenslotte treft u hierbij aan een voorstel van de heer 
Van Doeveren met betrekking tot het opnemen van een 
tweetal inleidende bepalingeno. 
De voorzitter is voo:memens dit voorstel in de komende 
vereadering aan de orde te stelleno 

De secretaris� 



Hoofdstuk I. De Inlichtingen- en Veiligh_e�_9sdiensten.

Artikel 1. 

Dit besluit t�rstaat onder Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de Militaire l�lichtingen
diensten, t.w. de Marine-, de Landmacht_ en de Luchtmachtinlich
tingendienst en het Bureau Inlichtingen Buitenland. 

Artikel 2. 

De Inlichting�n- en Veiligheidsdiensten verlenen elkaar in het 
belang van de nationale veiligheid zoveel mogelijk medewerking. 
Zij doen dit in het bijzonder doo:r. het elkaar ter beschikking 
stellen en het uitwisselen van verkregen inlichtitigen. 



Kabinet ran de Minister-President 's-Gra1·cnha9e, Plein 1813 nr. 4, telefoon 070-614031 

Aan: de voor½i tter en de J.eden v:-: 1-i 

Nr.: 19·1534. de Commis:3i e tot herzi enin.; vu"1 
het K.B. '49 inzake inlicht::r1{;r<1 1 
en veiligheidsdiensten 

Onderwerp: 

• 

• 

1 s-Gravenhage, 25 augustus "1970 

Tj_ jdens de vierde ver5aderint9.; van de comrn.issic 
op vrijdag 14 augustus jl. - waarbij de beren De Boer en 
Bee laerts niet aanwe zj_c; wo.ren en lHatstgenocimde vcrvanc:cn 
werd door dra. J.G. 13rucc;eman - kwam naar aanleiding vo.n 
bct verslag van de vè:q:adering van 7 augustus jl. als 
eerste punt de vraag aan de orde o:f de speciale coö:ccline
rende taak van de coördinator ·ten aanzien van de milj_taire 
diensten in het K.B� geregeld zou 1noeten worden. 
Afgesproken wordt deze specifieke taak niet in het K.]3. t•.·: 
vermelden 1 cloch de uitwerking in de instructie van de co:�:r-
dinator te handhaven. In de toelichting ten behoeve van <J_ <', 
ministers kan worden gesteld. dat de coè.frdinatj_e 7an de nt:i
litaire diensten onderdeel is van de al.gemene taak V3,n de 
coördinator • 

Voorts zal worden nagegaa.n in verband met het 
komend overleg met de vaste commissie voor de in1icht:Lngcn
en veilj_gheidsdiensten, wat de reden is dat het coördinat0r
schan een militaire functie is (bijv. afs:pr::1ak 1Jümen de 
NAVO). Dit is thans in artikel 5 van de instructie bepaald, 

Vervolgens wordt de discussie voortgezet over 
Hoofdstuk III .. 
Artikel A. 
In a:fwi jking van eerder genome:m 1.1e sli ssj_ngen wordt thémS 
'besloten 2,ls naam voor d0 nieuwe dienst te kiezen: In1ich-
tinc;enc1i enst }3ui tcnland (I. D.B.). Eer. verschil met ct8 lni·i_,.' LC3 
B.I.D. j_s ondermeer gelegen in het feit dat hot hoc,fd :B. L.i). 
lJenoemd werd. Oi) voordracht van de minister van Algemene ZaLsr. 1 

terwijl het Hoofd. van de I.D.:Bo benoemd en ontslat:;en zal 
word.en op c;emeensc;::8.1Jpe li jke voordracht van de mi:nister
presid.ent en de mülister van Defensie. Tii t zal in een nic,1.�··: 
derde lid van artikel A worden vastgelegd, 

Vf.iTROU WELU K 
r, 
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V'B.l��-'fo :_,, . .Jtc .,, , 

Het Hoofd I.D.B. zal voorshands geen speciale titel krijgen. 

Artikel B. 
Eerste lid. 
De laatste volzin wordt als volgt gewijzigd: 

"Hij stelt onze minister--president bij voortc'luring op de 
hoor;te van de inlichtinc;en die door de dienst zijn ve r--
zameld 11• 

Hiermede wordt bereikt dat niet alle stulrken waaruit de in
formatie blijkt l)ehoeven te worden overgelegd. Het woord 
"gegevens 11 uit de oorspronkelijlrn redactie liet daarover 

·onzekerheid bestaan.

Tweede en derde lid.
Er ontspint: zich vervolgens e en discussie ,·:o.o.rui t als voor---
lopige conclusie naar voren komi; dat het tweede lid kan
worden gemist, indien ms,ar aan de redactie. vo.n het de1�de
lid wordt toegevoegd dat ook ministers bepaalde stukken

,rechtstreeks ·t;CiG[:;CZonc1on kunnen 1rrij1?en (z-,ie echter de h:i.f;rna
volgende toelichting op artikel II,5;

Het voornaamste bezwaar tegen het voorgestelde
tweede lid 1)etrof het f(_o_it datTm:i.nisters, t'l.u:I; '.Vil zeggen clc::
departementen, alleen via de minister-president inlichtin5011
kregen, terwijl ingevol6e het derde lid overheidsorganen en
-d::Lensten rechtstreeks geinformeerd konden worden.
Wel moet worden zeker gesteld dat ten aanzien van inlich
tingen betreffende het buitenland ook bij rechtstreekse toe
zcndin� de minister-president mede ge:i'.:1.formeerd wordt. Deze
consequentie van de toezeggingen in het parlement behoeft
niet zonder meer ook te gelden ten aanzien van R.V. D . en
militaire diensten.

Een feite lijk probleem verbonden aB.n c1eze info:r--
matieplicht is dat er zodoenr1c een dubbel archü:f gaat ont-
staan, doch de oplossing hiervan valt buiten het bestek va� 
de comrn.issie, 
Voorts wordt besloten de woorden "of namens 11 in het clerde 
lirl weg te laten aangezien de verantwoordelijkht::id voor het 
verstrekken van de inlichtingen toch bij het hoofd vaL ae 
dienst ligt. 

Artikel I. 
Besloten wordt dit artikel (art. 9 lid 2 K.B. '49) te laten 
vervallen. De oude bepaling had betrekking op de bescherminc 
van ambassades. In de nieuwe opzet past een dergelijke be
paling echter niet meer. 

Tenslotte wordt afgesproken dat voot de volgende 
vergadering op 28 augustus een "schone 11 tekst van hot ge hele 
K.B. zal worden op3esteld. 

Het-·ontwerp K.B. (met uitzondering van het Hoofd-
stuk I betreffende de B.V.D. 

1 
dat bij die dienst wordt voor

bereid) treft u hierbij aa_�. 

VERTROUWELIJK 
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Ter toelichting diene het volgende. 

VE.RT RUUVil�T.,[ J X 

Na de considerans van het ICB. is vermelding v2,n 
de Raad van State achterDege gebleven. Bij vorige herzie
ningen van het K.B. '4-9 is de Raad van State evemD.in gehoord. 
Dit is bevvust nagelaten. Indertijd •is dit wel gedaan omcJ2,t 
het toen ging om de taakomschrijving van de verschillende 
diensten. Hierin wordt thans eeen wijziging ccbracht, met 
uitzonJering van de I.D.B., doch die dienst krijgt geen 
uitgebreider taak dan de B.I.D. Door de Raad van State niet 

· te horen, kan met nog meer klem worden verdedigd dat het
onderhavige K.B. geen algemene maatregel van bestuur is.

Hoofdstuk II. De militaire inlichtin&endiensten.
Zoals reeds tijdens de eerste vergadering door mij werd
aangekondigd, hel1 ik de bepalingen betreffende de drie
mib.taire diensten zovee 1 mogelijk bijeen 6enomen. fü wrcï.001�
kan met één hoofdstuk worden volstaan.
In artikel II,1 worden de drie diensten opgesomd zonder hem
naam te noemen, In de artikelen II, 2 t/m IJ. v:ordt de tao,}-;:
van elk afzonderlijk geree;eld. Deze artikelen stenmen geheeJ_
overeen met de artikelen 13, 19 en 25 K.B. '4-9, met één uit
zondering. De naa,'n van de inlichtingendienst vo,n de Kon:i.n}::-
li jke Landmacht is gewi j zic;d j_n De Landmacht Inlichtingen
dienst, omdat de naam militaire inl:Lchtingendienst nu als
verzame ll)egrip · is gebruikt.

Artikel II,5 vertoont grote overeenkomst met artikel 
B, Hoofdstuk III, waarvan besloten wai het tweede lid te latel1 
vervallen, De herziene bepaling zou echter begim1en met de 
woorden 11Onze minister--presicî.ent lrn.n .... 11• Dit betekent 

1. dat de �inister-president geen regeling hoeft te treffen,
waardoor de andere ministers slechter af zouden zijn dan
thans;

2. er is geen waa1�bcrg dat alles wat de minister-president
krijgt ook re chtstree_ks naar de andere ministers gaat .
Het tegengestelde is wel het geval.

3. het doet vreemd aan dat de minister-president met een
andere minister zou moE::ten overeenkomen, rhezelfrle niinistei"
rechtstreeks inlichtingen te doen toekomen.

Deze bezwaren no� ecmoverwegende stel ik u voor 
het tweede lid toch te handhaven

5 
zij het met een iets 88-· 

wijzigd� redactie. Ditzelfde betoog geldt vobr de redactie 
van artikel II,5. Het eerste lid is vrijwel identiek aan 
artikel 14 K.B. '49 met dien verstande dat het artikel nu 
voor alle militaire diensten geldt en dat de woorden --ook 
uit e�gen beweging-- vervallen (evenals bij artikel B hoofd-

. stuk III). 
In· het tweede lid wordt thans duidelijk gesteld dat andere 
ministers 11hv..:'1 11 inlichtingen eveïü. sne 1. verkri j0en als de
minister van De:feüsie de z:Ljne. Het is dus geen doorgeven 
meer via de minister van Defensie. In ver'band hiermede 1rnn 
mijns inziens het d0rde lid overeenlrnmstig het besta2..w1e 
artikel 14, lid 3 luiden, met uitzondering van de woorden 
11 of namens 11·• 

VER.TROUWELIJK 
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Ar·tilrn 1 II , 6 
De redactie •van het eeTste en het tv1eede 1.id zi Jn overeen
komstig de huidice bepalingen van artikel 15, eerste en t1;:eede 
1.id K.B. 1 �-9, met dien verstande dat toegevoegd is "Hoofden 
van 11• Nu besloten is in andere artikelen niet meer te s1ireJ�en 
van door of namens het Hoofd van een dienst lijkt het juist 
in het K.13. bevoegdheden uitsluitend formeel aan het Hoofd 
van een dienst toe te kennen. 

Ovenvogen zou kunnen worden in verband met het ver
vallen van artikel 9, lid 2 K.B. '49 aan artikel II,6 nog een 
bepaling toe te voegen: 

11 3. De militaire inlichtingendiensten zijn niet bevoegd personc11
voor het inwinnen van geheime inlichtingen naar het buiten
land te zenden".

Als be zwaar tegen een dert;eli jk voorstel kan v:ord-:;n 
opgemerkt dat het cle eni5e verbodsbepaling uit het helè Y.E. 
zou ziJn. Bovendien sluit dit artikel naar de letter cle mo�e
lijkheid uit dat het hoofd. van cle dienst .met een collega vcm 

: een buitenlandse zusterdienot of in NATO-verba.nd gaat si:.irehrn.:
hoewel de bepaling daar vanzelfsprekend niet voor bedoeld if:,. 
Het lijkt mij beter deze verbodsbepaling niet in het K.:B. o:r

te nemen. De ministers kunnen altijd afs:p:reken dat een clerge
lijk verbod wordt opgenomen in een beschikking van cle minister 
van Defensie ex art. II,9. 

De artikelen II,7 t/m 9 stemmen overeen met de 
artikelen 16 t/m 18 K.13. '49 oud. 

De Hoofdstukken III en VI ziJn bijgewerkt overeen
komstig hetgeen in voriBe vergaderingen is besloten. 

De Hoofdstukken IV en V zijn letterlijk gelijk aan 
de Hoofdstukken VI en VII K.13. '49. 

Hoofdstuk VII bevat een overeenkomstige slotbepalinc 
als artikel 41 K.B. '49, dat ten onrechte onder het Hooffstuk 
betreffende de coördinat5.e was OIJgenornen. Als ingcmgr,datur1t is 
1 januari 1971 genoemd in verband met het feit da.t cle J3�l. D  . 
met ingang van die datum wordt O}ïgeheven als dienst vs.n Al08men 
Zaken. 

Tenslotte deel ik u mede dat het de bedoeling vnn 
de voorzitter is op 28 8.ugustus in de eerste plaats te sr1�okeL 
over Hoofdstuk II, de militaire inlichtingendiensten, 

De secretaris, 

�\\-------_ --------.._,_ 
�

--------------

Mr. J.H. Kist. 

VERTROUV/ELIJK 

Ki/dV 
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H.BVD ontving nog geen reacties van de afdelingshoofdon opmerkingen ?G�
17 augustus te mogen ontvangen betreffende het K.B. met eventuele suggestie�
tot wijzigingen. Hij verzoekt de afdelingshoofden deze thans uit�rliJk
26 augustus bij HK te deponeren en ook even te reageren als zij niets op te
merken hebben.
Hij vertelt het e.e.a. over de voortgang van het werk van do K.B. Commissio
Bus, waarbij hij erop 1·1ijst dat h�t cig,�nlijk betex· waG rmn11eer Cf:'G 2"r:d1;.:··c
conceptie t.a.v. het K.B. en de publicatie daarvan zou �orden ont�ikk�ld

1 

t.w. een zeer summier K.B. waarin alleen een taakomschrijvinc van ae vc�
schill0nde diensten .sn hun bevoegdb.t·clen c. q ci ontbreken daarv2.11 z,oL� di;;�nen . ..,._
worden opeen.omen • .
H.BVD is van mening dat wij de ontwikkeling van de gang van z�ken van de K.B,
Commissie Bos eerst maar eens moet0n aanzien. Zo2le bekend volgt de
KflBt, CommisiSie Bos thans de lijr.t vah aanpa.sr.-,ing van. het K�,Bn doo1· re�2�_:1 ::l(;•.ti·•:��
van de toezeggingen door de M.P. aan de Kamer betreffentie d� BID g�daan�-
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Aan: de voorzitter en de lede� v�n 
de Commissie tot herzie�ing van 
het K.B" r49 inzake inlj_c.ht:i.nte,:,. 
en veiligheidsdiensten 

's-Gravenhaee, 11 augustus 1970 

Tijdens de derde vergadering van de commissie 
op vrijdag 7 augustus j.l. - waarbij de heren De Bo0r en 
Hagen niet aanwezig waren - is onder meer afgesproken 1at 
�et ontwerp K.B. voorzien zal worden van een schriftelijke 
toe1ichtinc ten be.rweve van de ministers. 
Met betrekking tot de wijze van publicatie wo�dt als aan
vulling op de sugeestie tijdens de vorige vergaderin� Gedaan, 
cle rr..ogeli (j k.he�d t?;c opperd .i.n. de N cdeI'la:r1ds e �)t8J3�ts c ry1

,1�:·.�2 .. xrt; 
me�edeling te doe� van de totstandkoming van het Ka3, 0�

togelijt:ertijd t::_!J .:��l:-s"t va.11 }:et KcBo ter ke1111.is!.J.e!!'li��!g toe 
te zenden aan de Tweede Kamer. 
re co�missie is van mening dat een openbare djs�u2si0 in 
de Kamer over met name d8 tekst van Hoofdst�k :�I aa� do 
�inisters Met klem moet worden ontraden., 
I11à�5..��� c1-e Karne:c b:Lj (iie gclet:enlJ.eid. 11.adere inlicl1ti.1:i.t:s(�j,-:t 
vraa5t zal z,.J:1.Jrn met een beroep op de vei1i{i;he:î_ é;_ ve.n e ,:3 
S-taJ�1"t rnoete�1 vvord.en gevreiee:r-d c Dit za1 des te t.�eJ�·vou_dj_t��'J�:.-· 
Jni.:ri:::um 8,angezj_en het à.esbetTeffende K,.B. in 07er7 .c�r; ;111.�t 
d.e. Vas·l�e Commissie voor de inlic.h.t:i.ngen- en veil::_g1.1e3.rl'..·>-·
dienste:..!. tot sta11ëi is gel;:::01nena Voor·ts v\1 01 ... clt er· c:t} �e'Nef;�?1-:.. 

dat een openbare discussi� over het oudé K.Bç niet �os2lijk
j_s f;(�Zieii. de cla.ssiÎ:i"catie ,.r�:ctr·oLJ.vtelijko

Vervolgens ko�en aan de orde de voorstellen van 
de secretaris betref±' ende het .hoof ds tu.k !'De coör6.:l.ne,t�.c <: VfèY1

cie inlic.ht:i..neen-- en veilis;he:LclscUensten" (brief 5 e,,..J.gt:yii.;·).S 1:;-?(�, 
î9î2J1)c 
:cri J1et d.er�bet.ref'fer1d coJ1cept :Ls als u.i t :.gétngs��1.:;_11t ge1-::c/�c�r1 
de posi ti-2 va,� cJ.e coö:rd:i..n.,?-.:�or zo m.in n1ogelijk tf� 'N:j_j�isr.:y·:.1c 
Alleen artikel Co II bevat een ni•2uw elem1�nt. Dr-! V:C!:.-t8,é� is 
of hiermede j_s voldaan aa,n de wens van de Kamer om. tot. 
tsrotere bevoee;d.0.eden V8,n é'.e coö::.�é'.inator te ko1::ien ·;;.:::,n éV.�n.:,::.;�_e:,::,.

van inlichtingen betref.fende het buitenland. VerondersteJd 

·- 2 .... , 
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r:ordt dat de Kar.1er zic.h.. niet _1-1ee�t gereRliseerd wr�,lke 
bevoegdheden de coördinator thans reeds bezit (inzicht 
in alle eeBevens, toeeang tot de diensten, enz.). De be· oeed
hej_d van de coi:irdine,tor :i_s echter een afgeleide van uie v?,:'.'1 
de ministers waar hij onder st2at. Dat moet zo blijven. 
Er kan geen sprake zijn van een eieen bevelsbevoeedheid 
ten nanzien van de diensten. I� de.nieuwe opzet heeft de 
positie van de coördinBtor ten aanzien van de BVD en mi�i
taire diensten nauwelijks wijziging ondergaan. 

Naar a2,nleid:.i.ng va,n cle •rraag of een bcpaline als 
Co II wel uast in het Hoofdstuk betreffe�de de coörJin�t�e 

..1. 
------

van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vordt besloten 
de titel - van dit hoofdstuk te v1i j zigen in "De coörd:i.ne.ts)::·.
enz. 11• 

Voorts wordt er op 0r.owezen dat de veran-twoordel ·_ j�-::.hedon ,mn 
.het hoofd C.I.B. en VéJ,11 de cofö'dj_nator aldus moeten worcl c,:1. 
onderscheiden 

1 
dat ëie coördinator verantwoordel.ijk i::-3 voo:r 

het toezicht op de juiste nalevine van de richtlijnen en 
hoofd C.I. B, -7öoJ: de juiste nr-:tleving zel-f. De coi:irdiJ2,tor 
ka,n zelf geen maatre.:;elon ner;1en om de na1ov:Lne van de 
richtlijnen te e;aranderen. 

Artikel Co I 

Naar ae,nleicHng Vé."-ll de vraat; wat in èl.ezo bepa:U.:0e; 
onder 11ressorter?-n 1

' moet wo:,:,è.en verstaan, wordt vasteest-2tè, 
dat met dit woord in de eerste plaats wordt beooed Ran te 
eeven bij welk ministerie het bureau van de coördinstor ie 
ondergebracht, doch dat è.2.s:.:rm.ede tevenr.: de ve:c-antwoorde]_i j},.-
heid van de coörcbns,to:r c1,an de T5inister-presiclent wordt 
aangeduido 

N.B. De speciale v9rantwoordelijkheid van de coördinator 
jegens de minis·ter van Defensie voor het coördineren van 
de drie militaire diensten is ook in het oude K.B. n�et 
eereeelde 
Besloten wordt het voorgestelde artikel Co I in principe te 
aanv8,grden. 

Naar aänleiding van dit artikel wordt de vr-2,ue besproken 
of cf. het beo2,ala.e ten aanzien van de coördir:a,tor,in 

- Hoofdstuk III� een bepa1ine r:1oet worden opgenomen over de
wijze van benoexing van het hoofd C.I.B.
Vooi� de hoofd.en van de BVD en de militaire diensten is
regeling in het K.B. niet nodie; vRnwege de duicl elijkh,J.' i d
in verantwoordelijkheid t 8t;enover één minister. V!el 2;::1,:l. 

worden nagega2.n hoe met name het hoofd BVD wordt benoe;r.(t.
Is benoeminc tot de functie bij K.B. gebruikelijk dan znl
worden voorgesteld het hoofd C.I.B. te doen benoe�en en
ontslaan op gemeenschappeliJke voordracht van de Minister
president en �e mi�ister va� Defensie, Als geen K.D. nod�c
is kan volstaan worden met een eemeenscha�pelijke bcschik
kine,. O:f in d:i.t ceval een speciale bepaling in het K.Ii�
moet w9rden opgenomen is �wijfeJ.achtig. De ministers
zullen hierover moeten beslissen o 

�-
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Voor·cs 'Nordt oven'1ogcn él.?.,t de r:a.s,I:1 Centra\�. Inlicl1"Linccmdj_e:0:�-:_;
Buitenland toch niet de lading dekt. De voorkeur wordt 
ges even aan 11 Inlic.:-Jtinc;enéi.ienst Duit 8nland 1 1• 

Artikel Cö II 

Bij de bespreking van dit artikel, waa�van de tekst 
uitgaat van de woorden van de Niinistcr-president in d.e 
Tweede Kamer (.3091 r.li;:.) _lcornt tot uiting dat de woord.en nin 
het uitvoerende vlak 11 kunnen vervallen. Voorts wordt voo:r'ge-• 
steld. te spreken van "inlichtingen cU.e zijn ve:rzamelcJ. 11 in 
plaats van 11in2ewon.::1.en geeevens 11, or.1de,t daardoor bet e:c tot 
uitinc komt, dat niet alle gegevens (bijv. fotomateriaal) 
ter beschikking van de ministers moeten worden gesteld. Deze 

· · · • � , • 
.. · 1 7 B · 1 · , (•y f' � · 1 ·-·-·r' WlJZJ.{.';lng za.L OOJ( ll1 aruLi;:e_ 

J 9 
eers-i;e . l(l _liOO ·a.S"\�V.K .I.J...) 

worden aangebracht. 
De redactie van artikel Co II wordt dan als volgt: 

11 De coördinator woont de vergad.erint:;en van èi.e :Ln a:rtik8l A 
tweede lid (Hoofdstuk III) eenoemde commissi0 bij; hij 
ziet namens Onze Minister--president toe O}J de nalevj_ne 
van de door de commissie gegeven richtlijnen en stelt 
Onze Minister-president bij voortdurj_ne op de hoogte Vcï,�'1. 

de inlichtingen die ei.oor de �;.LB. z:Ljn verzameld li . 

Naa,r aanleicUng van een vraag hoe de re5e1ing :i:1 
ten aanzien van het zenden van informatie door d� I.B. �2ar 
geinteresseerde ministers wordt opeemerkt dat hierin wo�dt 
voorzien in artikel B tweede en derde lid overeenkonstig 
het bepaalde in artikel 8 tweede en derde lid v�n het 
Kt1Bl" '49') Een regeJi::-1g betre:ffe.nde he�� door't38\."CJ.1 \rar.1. ét11D,1ss•�:73 
door de verschille�de de�artement�n aan de regerine valt 
bui ten het bestek v2.n dit K.B. eri. be.hoeft naG.r è.e menint; ve.11 
de voorzitter daarin - evenmin als in het oude K.B, � te 
worden opeenomer D 

.Artikel Go III 

Dit artikel wordt in principe goedgekeurd, met dien 
vers tana.e dat het woord 11 bet.reffende II in de eerste volz5.:,,1 
wo:rd·b verv9,ngen door 11 inzake 1 1• 

Artikel Co IV 

Haar aanlGidine van dit artikel 9 dat eeheel e;el."<;::: 
is aan artikel 37 K.B. '49, wordt afgesproken dat de secre
taris in overleg met de voorzitter zal trachten een andere 
redactie te vind en voor de onduicJ.eli jke woorden 1 :aanwi;j z:�ni::; 
of wj_ j zig:Lng van ta,é.1-k en/of werkw:i. j ze 11• Wellicht kan het 
woord 1 1 éH1nwijzine 11 worden weg0el::i,ten. 

Artikelen Co V (.38 �ud) en Co VT (39 oud) worden (voorlo�ig) 

ongewijzigd aanvaard. 

- 4 ·-
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Artikel Co VII (40 oud) 

Ook dit artikel wordt in principe eoedeekeur�D 
Naar 2.àr..leiding v2,n cle vrm\s welke personen bedoe1ri worè.1:\r1 
met 112,ndP-ren dan de hoofden en:z,,. 11, merkt d.e voorzitter 01)

dat h·ierbi
T 

geo.acht wordt aan ambtenaren. De c oörd.i:nat or
rnoct om z:Ljn bevoe5d.heden van Co II en Co IV WéU'i,r te kunnen 
maken, de moeelijkheid hebben na te uaan bii,de afnemers" 
of (de hoofden van) de diensten hu.n t2,ak go�

1

d. ver:ric.hten, 
Om dit zeker te stellen is een bepaline cf. Co VII noodz��c
lijk. Co V geeft deze zekerheid niet. 

Tenslotte wo:rclt afgesrroJ:i:e:n op vrijdae; ·14 augustus 
a.s. de discussie over Hoofdstuk III (zie brieven d.d.
29 juli en 5 augustus) voort te zetteno

De s ecreta:i.'is f 

---.. ....._ 
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Aan: ACD/PA - Mej. Hollander 
Van: HK 

getiteld: "Veiligheidsdiensten (Commissie 
/ Prinsen)" 

Bijgaande 3 dossiers betr. de veiligheidsdiensten werden 
door mij ontvangen van Mr. J. Kielstra van Algemene Zakeno 
Ik verzoek U na te gaan of zich daarin stukken bevinden 
voor ons van waarde die wij nog niet bezitten. mikunt daar 
van dan afschrift nemen. Mr. Kielstra vroeg ·mij of bij 
nog stukken zijn voor hen van waarde die niet in hun 
dossiers voorkomen. Zoudt U e.e.a. willen bekijken. 
Ik heb toegezegd de stukken rond 15 februari na mijn 
terugkomst van verlof, bij hem te zullen terugbezorgen. 
Wil een nota bijvoegen van welke stukken wij copie namen 
en welke U meent dat wij aan Algemene Zaken uit onze 
paperassen zouden kunnen geven 

HK\20 januari 1970.

HJC, 

Hierbij de drie dossiers retour. 

Ad 1): Van de desbetreffende stukken zijn 
kopie�n gemaakt • 
Op elke kopie is vermeld: 
"kopie stuk Alg. Zaken (febr. 1970)"., 
Zoals met U op 10/2 besproken, kan
het maken van een lijstje van gekopieerde 
stukken achterwege gelaten worden. 

Ad 2): Geen. 

ACD/PA/- 20.2.1970. 

/4 4 � /(��
Av � ��; /1,�Q,z_ � r /+-e-f 

�� -��er,�( � -3� 

jl<,e, ?;::/ � � � � � 
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MIN ISTER-f'RESIDENT 
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K.--.. ' .. , 

' ;.�:;;d,\� / y.;/i(i 
L ......... "',�""-----........ , ............. .,.. ... )

ts-Gravenhage
1 

21 mei 1970 

Zoals u bekend is heb ik tijdens de openba;e 
behana.eling van het Versle.g van de Vaste Commissie voor é!.e 
I 1. 1 t· - -V-il; ,·1.,1�� ''c•'J·i �--�t (,or:::i:-1'; ·, ? 1 �-·r·,1 n. ic.1 ingen-· en c_ .•.l:,Lc:.Lv.,:>,.-"'H.., en .. ,:Je; o.:� __ , :7-)--�.,.
1970 in de Tweede K2nwr mc,t:lege:leelc1 ws.t é:.e pJ.armen van de 
regering zijn met oetrckking tot de reorga:nisatie va.1:!. d.r:c 
wijze wa3,ror) inlichtinge�1 bei�:reffende vrcenê.e mogend.he,'1.en 
bu:i. ten a.e normale kanaJ.en om clienen te worden vork.regen 
(Handelingen Tweede Ka.,ner, zitting 1969·-'1970, bJ.z. 3091) . 

De reorganisatie die op 1 jarnm:r-:i. ·197-; haar 
beslag moet krijgen, brengt de noodzaak met zich het 
vertrouwelijk Konin.kli;ik bes1,;j�; va.n 8 8.ugustus 1949 n:.::·, ::ï1, 
zoals sedert gewijzigd, hov.o.ende nadere regelen met betrek-· 
king tot de organ.jsutie, ëJc werkwijze 1 de taak en de 
srnr.envïerking va.n de inJ. ichti,1gen·- en v (ÜJ.igh2j.c1 :.:-Jch CI!.s'i: e�1, 
tijdig te herzien. hlet name geldt dit ten aanzie� van de 
l}e:pa1irlfsl=:r1 betret'f e:nd e cle l3u_i t e11I.a,n,3-s c Ir1J. ��- cb.t j_11r;e/1c�j_ c�1st
f'1oo·"'a ... r..:,

..1
-�,,,. i--i-) -�-- c'lc c--;-�-,..c=J-'.

11 -::i:+i r:.:. ,-.... �-.... c::-i,-. -·
L
_î ., _1

c
n1 +·:--.--c-.71 r.'.'1-·\ \1 .L ,., l,c,cl',. l:lJ. · ,1.•,J.L ,.l �u. v-v J<e..E ).,:; . ;_� .. L ... , .u.Lll,':,-� ... , ... •;:.L 

veiligh(Üd.sdie:n2t-ëm (hooi'c3stvk VIII) o De herzi E::ni.ng V9X1. 
c\cze al.geJYLcr1e 1:1é1atregQl ·van ·bf.�st1..1v.2: -· c3-ie:: zijr1 1tertr·ottï:.,1e1�i.J:�
Ke�r·a1ctcr �[il ,,rer·li2ze:o:-· zrtJ_ i:n.t�e·volge /:J.j_j:r;. toez::�gr:;j.11.-5 .:..1-0..J.1
à_e Tv,eede l(aîner· in. O\,.eT'let:: 1nct de ·vEtste Cor:irn:Ls[.;ie v·oo�r :l(::
Inlichtingen- en. Ve:Ll:i.gheidsd.iem-:;ten v,orde�i. ,g:2J'.'l➔ ·1.�.i.ser�ré:.,

In verte,rnl lüer:1:ede ben ik ·voo:c·ne;:tt➔ :üS een wc;:•k�
gr·oe:9 ir1 te stelle:n oncJ.eI' voorr;�:i.tt2rscJ1.2.,_p ·v2d1. de 
co ()�di�QG .. tor ·va.n cl () Ir1li ':.!llt i.11ge:.,:-1-· e� 'l eilj_gl1e:i. 0.sC.:ï_ c��1;.:;t t:n . 
Vic8-Aê.!:ürae.l b.c1. I-L Bós. ï·:Iijns inziE:n:J zouö.e::i. de d.epar
tt!�-.._ t·e11te11 ·véliî .l1.l i:�e:üeï1c; Zal�e11

1 
·véiil Di.t1.r10111ar1cls.2 ZaJ:-:t3r.i.. c�r.1. \;a.:n. 

Defensie in. deze W8rkgroep moeten zijn vertegsn�oordi;d. 
AJ_s 1:L d-s e c1�2t 3.r•j_ ��i !18 :) i1r 2.2"n§�e�•"\1èz en Iir � J. � E-I" J(i s t , 
TEJ,8.él.s.dv:i.seu:c bi:\ het m:i.nir::lterie van Al.:,;eG1ene Za�rn:t:: .• 

Ik zou heb o, prijs stellen indien u, gelet op 
de korte tijd. dici c;_e \'ierkgroep te l' bescl-ütking f.,t.s2.i; en d.r..c 
noodzaak van overleg met Je Vaste CoCTaissie, zo spoedig 
mogelij:c eon verteger.:.1.ïoo:cdig·er V8Jl het ministerie van 
Bi1m.enlsndse Zaken i� de werkgroep zoudt willen aanwjjzen. 

llet vriendelijke groet, 

,r 

L�.i.JilG Excellaritie 
}Jr· .�Il·.I(-: rl "I�CGI'.n.in.J.:�t 

î/�iILL f�t L'I\ -\:•r:-tr1 }3:i.:1.1.10:1l�11ds c Z �:11re�D., 
.t3 :i...n.lJ é:.tt1'20 f � °;i 

1 

.', 2 ---G-�c-t!.. "'l {:�JJ l::.a.(�t:: �
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MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D. 

AAN: Mr. J. Kielstra 

VAN, Mr. P.G.H. van Doeveren 

Onder verwijzing naar ons 
telefoongesprek van heden, doe ik 
U hierbij de drie dossiers die miJ 
ter inzage werden gegeven wederom 
toekomen. 

In dank, met vriendelijke 
groeten, 
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Afschrift PA 
co 999414 

MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
B.V.D.

AAN,lieer Secretaris-Generaal 

VAN,Hoofd B.V.D. 

/CD 999414

Bijgaand doe ik U de brief van de 
Minister-President dd. 21-5-1970
wederom toekomen, 

Ik stel U voor Mr. P.G.H. van 
Doeveren te doen aanwijzen als lid van 
de Werkgroep die de herziening van het 
Koninklijk Besluit van 8-8-1949 nr. 51
in studie zal nemen. 

w.g.

27-5-1970 •

111 Z 01 
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In dit artilcel zi;j:o. de c1rie hoo:fèltake.:n van de 
,-

_clie11st omschreven, t.w. onder a. àe co:o.tr-2.••s:pio11.ag0 en het 

voo:ckomen van sal)otage. ï1en vergelijke in cli t ver'banél. bijYüo:i:.·

beeld artikel 98 Wetboek van Strafrecht, v0orzovar bcndgencot

schappe:l.ijko belangen in hot ceuing zijn. 

Onde:c c ,. is <'t0 taf.k t•êin aa:r,zü:m vnr.\ de 'bevei.l'.Lf;ing ya.sfgo1&grl 9 

voo:r�z.c,ye:c dez,e m0
J

c hç)t oog op de v-eilic;he:i.à. of P.:rl.'1.Gl'G [;md.c1r�iL�e 

'bela.r.\g-:-:-n van è.o staa·:; nood.�.,ake:Lijk 18. 
' �-. . . 
1. . . .. 
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Art i.lrn:t IJL 2 
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:l:n dit a�ctikel wordt ter. wille van de overzichte�, 

• lijkl1eid de omschrijving van een aantal begrippen gegeYen.

�eneinde een zo doeltreffend mogelijke 
uitvoering van htm to.ak door ûe verschillende diensten 

·te verzekeren, is mede ter vermijdj_ng van dubbel werk 7 

voorgeschreven à.at dG diensten ·elkaar zoveeJ. mo,;elijk
medewerki.ng verlenen waarbij vooral gedacht is aan het

ui·twisselen v-an gegevens"

Artikel I. 3 
_ ... .,.--... �--

Hoewel het o:ngebru5.lccli jk is het ontb:i:-eken 
va.n bepaa:�a.e bevo8gdheà.en van o:2ganen uJtéJ.r,J.kkeli;jk te 

:ce�len, is in het ona.erhavige geval hicffop een 1,ü-tzo:nèi.0:i:·.i.::J.g 

gemaakt e 

De enige :red.en v1al:rom in dit beslui"t is bepaald 

à.o.:l; d.e di enste:o. geen opspo:cL1gsbevo ogd.heid ·oezi t-r. 011
1 is 

g0leg,m" in de wens om voor de toekomst voorgo ecl E:ien eind&,
te ma1-:enaan een vrij algemeen verbreid. misverstand.; 

d8,t a.e:�e èliensten dergelijke bevoegd.heden wel zouden. .. . .. 
-bez:i.,cten om 'bijv c buj�ge:r.·s te kurmen .fou.illeren cf a:cresterero . .
D:i.t. is xwo5:t het geval gc�weest en 'blijft ook op g'rond va.. .. 
dit Besluit onmogelijk� 

. ·.: .: . . 
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HOOI•'DS'.rUTC II 

A. J.. ··· ,. , r-i- 1 . ·-�l:&.-�. 

In de comrn.is sj_ e die de mi.nist erraarl krachtens 

cli t artikel uit zijn midé!.en zal vorinenp hebben die 

ministers zitting clie :iet �ln"1st bij de v1erkzaamheël.e:n 

van de inlichtingen·- en veilig}1eidsdiensten be-trokken 

�ijn. Dit zijn naast da ministers die rechtstreeks ver�ntwoor-

delijk zijn voor één of mo0r diensten� ook de mi:aister van J\J.o- ' 

·biJcie vmnrege. de ve:;:,hou.éUng tussen. het Openbaar NinisteriG en dc1

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de ra,in;i.ster van }3uiten••

land.se Zaken vanwege het feit, da.t de analyse en beoorcleling van

d0 ·oinnenkomonde i11.form2,tie over het bui"tienlanèl voo:c:namelijk op

diens ministerie pleegt te geschieden. Met clGze sa,men.sté:lli:ng van

0.0 Commissie wo:t:dt mede l)eoogd ee:,.1. extra waarè,o):t; te· sûhe1)J?e:a. 1· · 

. d.at a.e l)eoo:r.de1ing van de verkregen informatie;;.: o:p zo b:t'ee<l 0:Q. ot•

jeotiaf mogelijke wijze geschiedt.

In ve�cba:n.d daarmede is het nood3a,kelijk à.at een alge-

meen beleid Hordt bepaald w2,ar de diensten z:l.oh aan te� houd.en he1:,-

be:a., te:cwijl tevens moet 1·rnrd0n zorg g(-;d.1:-agen voor: 0en goe�:ie co•·

o:r.•d.inati.e. Deze twee bela:ng:djke taken moet d.o ccülJnir.:sie v,��cr.·:i.c'r:,::,:n. 

Voo:c wa:b betreft 1i0ze coordinerenü.0 i;aak heeft de c-ommiss5J� ;fo 

besohildd.ng over a.e coöT-cl.:L:n.ator van éLe i:o.lfoh.tü:..gen- o-:n. vr:ü1:Lg••· 

heidsdiensten, die blijft ressorteren onder da minister-president, 

ln vor·oand met het voo:rgaamle is beJ1aa.lè. ei.at de co= 

ora�5.11.ator zal 1·.rorde11 benoen1d on 011.tslagen on voorO�raol!t vs.,n ds 1 d.""' 

n.isters a.i0 lid zijn va11 à.e oornmiss.ie. Zijn ta.2.k en 'bovoe;:;élli.oèt3:n

z:Ljn :i.n de oveJ:ige e,:cJGikele:n vevn di•!; hoofdstuk omschrev-en.



........ ___ -:, ____________ _ 

•• 

• 

Do artikelen III 1 4 en III,5 beva.·t-�en een aantal

verplichtingen c1ie voo-r· elk hoofd van eer.1.· inlichtingen-. 

en veiligheidsd:Lem:;·:; behoren te gela.en • 

Overee:a.koms·i:iige bepalingen zijn dan ook in de volgena.e 

hoof à.stukl::en opgenoïJ1en. 

HOOIPDSTUK IV 

DE MILITAIRE I:NLICHTINGENDIENST:EN 
-- .. ------

De taalcornsclir:L jving van ó.e clr:Le mili·tai:ce inJj_cb:t;ingen-• 

diensten is geheel gelijk
1 

met dien verstande dat de 

taak van elke êLienst uiteraard slechts geldt voor h,9t 

eigen krijgs11achtdeèL · 

De naa1n van de inlichtinc;encl.ienst cl.er KorünJc1.j_jke 

Lancunacht 3 thans nog räli·:�aire I:olichtingend:i.@.11 Tt; 

geheten, wordt gewi j zigc1 in Lanèi.macht I:nlichtingendienst f 

en uaannede aangepast aan ë:.e benaming V/;.l,n de beiële 

andere mili taLre inlichtingendiensten. · 

De hoofden van de militaire i.nlicht:i.ne:;-e:o.

a.iensten hebben d.eze bevoegdheid nodig i:a het lcs,dex' vaiJ . 

hun beveiligingstaak" 

·- 6
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EOOFD:::î'.L'lJZ V ... 

Met de keuze van de naam Inlichtingendienst 
Buitenland wordt beoogd aan te geven è.at, à.0ze diens·t 
een ande:ce pos:i.tie heeft dan de voo1."'ma.lige J3ui"t€,nla;:ids_e 

Inlichtingendienst. 

Zo heeft de nteuwe dienst zoals· is 1-ütgedrukt 

i:o. artikel V, 1. 'I. ui t::::J-Ei!J�lYJ. tot taak b.et 11.��ir�!\8[,!; van 

gegevens. De dienst heeft derhalve geen aandeel in de 
ana1:yso en de bestudering va1l de ve:ckregcn inlichtingen; 
deze geschiedt j_n hoofdzaak door het ministerie va:o. 
Bui tenJ.anclse Zaken en eve;;1tu;3eJ. door anèle:.:-e rfr:i.:nistcries 

aan wie ëi.e inlichtingen a1 naar gel:::;..ng .de hrn1 to eve: .. ·t:couw" G 
belang,:::n., ter beschik}dnc vvox'à.en g•�st eld. 

Daarnaast is het vooral dez,3 nieuwr� reg-el:J.ng 
Vt:Oi' 1:iet inwiY'...:aen van ger:!:evens betreffen.de het buiteul;;.ne . 
. gewee13t � die hee:ft g,üeid tot d.e insteJ..ling van de. ' 
co.uî.J,Ü:.rnie uit de ministürraád onder l,:.}iö.ing van O.({ 
minister�prcsident, zoalq geregeld in hoofdstuk II. 

Deze comm:ws1e heeft dan ook naast haa.r ü1 

v-oornoc�ma. hoofd.r-,tuk genoerncle opdracht ten ae,ns:i.en van
cle �11·7 1.··cJ1+1·-,,.,cr:":'ln e"' ve1·J-� ..... '1 e1·c-is--11·r::,t,.,\··+·e"' J·'1 hc.·t_ ,� 1 ae....,ir.>e"' .1. U. v .d.t;:, t:.u•- !� -·"b''·, , U. _�;..,,;, v ;.J . •• ,. � � u c.,..._0 .Ju� -1.,.,

terzake van a.e I:nlichti:ngendi.enst Iluitenl.anc.1.. nog de 

·bevoegè.heia. nadere richtlijnen te gev<=:n ten aan.zien van

a.e ui to.efening_V13.n .. a.e taak van clcze diçmst" Dez;e

bevoegdheid is aangegeven in artikel V,1ç2.

, . I In a.e volgende be1)a1_;,_nge:n word:t; ète l.d.j zondJ�:ce 
pJ.aats I

van de Inlicb:ti;:--1g-end:i.enst Buitenl2.nd nad.e:c 

·,, 

u:L ·l; gene:r.kt eti.met waarborgen.omgeven. Het feit dat de

dienst als ona:fhankelijke a.:féieling 0nclcr d.e müüste:r

van DefenBie ressorteert, d.w.z. lo8 vart de militaire

d:i.cmstcm., viOrdt; bene,d:cukt in a'r-ti.keil V 1 
V 1 ' 

vs.a:dn is v-astgel 8gr.l clat ho-t ho1)fd _rz_n êl o Inlicht;:i.ngL�nd:i.�,nn·i; 

Bui te:Dlaricî. 'bij KoninxJ.ijk beslui i_; wordt beno -•mü 1.rn. 
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on orr�slagen op g�n8enschappelijke voordracht van de 
minif.�t c:c-pres:Ldont r minist Gr van Algemene Z&ken 1 en. 
de rn:i.n:i.ster vo.:n De.f'ensi<\, en in artikel V, 3 wa.arin 
he rt hoofd van de o'� e·nc,,t'- ri,c11-'-,-..•'·re�,l-c< v·eran·'·•1voora'',:,1 ,• �1r ., � .J� .... l,.:> . :::... ... ,. V.:.> V ,.1·�1J 

· j, -� ï _...,.,\,, .J..,,.. 

wordt gesteld. aan d.e minister van D.i::fensie. 

!-

Het iwofd. van cle Inlic:h'tingencliensiï Bui·tc:nlunc1. 
is verd.ex· verrlicht de r.ünister-president bij 10ortduring 

op de hoogte te stellen van à.e inlichtingen d:i.e door de 

di�nst zijn verzameld (artikel V,2 eerste lid). Dit is 
noodzalu.üijk om :.. ·tp_·vor}�ek0:�c.e11, __ :·:' · dat cle minister--p:cesia.,.::nt 

zijn taken, t.w. de çont:!:olc op de nalE:ving der 
richtlijne:11 en de .zo1°g voo1� c1e goede d.oorntJ.:-om:i.ng va:n. 
,,, :, \re,r',rr' )O�C.:,rJ i· ·n1 .• 't,,.,., .. ; �r,,rre'J ll,'� 0 r 1)E>'1 o:r·e:n ... r,)Y-, '"trr.,r�n,J-. 

OY) •.1.e -· Ct.,� . .. .1..lCJ,,l;.,_,, .. (;, "-, � _,,co , .,.1 •. •. !�L<·•• � � . ,  v .... J .. -: .. l •. o

00, ... '1-1· .; ,�.-:.en' -l-e<·.!..•.-,er,,'•.-c,c, ·to;,,,,r.:,'"J '1·;,·.,,,,. va- .. ; "1-1· """-l;:i'1·•rrr>r •C,•:>n .n . .) cJ ,;..- UtJVJ.. ....,J��,:;i.� -û .... .J..U ... .1. .• 1:,. .,,..;, • .LJ...l .i..,...u." -..Lt.:>'-�-'-1- e,:.,.c;z. . 

·.-:_}·'r"'ll:..�•e m�i 1-'r; ... .. :,. --.nc� l'.,...r··l--'ir"'I ... J V I"") 'lc,.,.,:! "l1'd'; r,r·t::'l.,..'E'e-?11rt;J ..... C"! • .: '1" ,a,_.,_( f"c , �: .. ,.l .L,;:, vf: J. ,:, (.c, t,l.,.h . y 1.:. CL;;,-'- (L8 .1. _-• ,.) , c,.,_ , ;.,..,:_,..; U,;;, >.,,•.;::, 

_11etce8rL tc11· aanzicr1 1JétI1 ö.e a:ndere ir.tl:Lc1�.\.ti113en- e;.i 
1re:Llig:}1eidsdien.ste�o. is l-:ieJ)rta.J_d - iz n1et bet1 e}�}ci.r;g to"t 
de iDJ.icht:i.ngon a.fkomst:Lg van de InJ.ichtingencli,:,,ï.1:::it 
Buit enl2.nd nog eens ui tètr:·�ürkelijk var;;ï;ge1 egdr dat ZïJ.lkG 
de vorpJ.i.chting om de m:Lnü,t 82'.'·-Jffe.;,i 1.ent :i.n e :u c'.n:� en 
:niet; op.heft o -, 

\_)) 

/, 

·-, 
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Arti.kel VI, 1 

"r·r 
1· ' 

De in het artikel genoemde ambtenaren krijgen 

bij de uitoefening van hun ambt in veel gevallen kf1nn.'.s 

van feiten en gegevens dl e voor een inlichtinge.n-� of 

veiligheidsdienst van belang kunnen zijn in verband. met 

een goede uitoefening van de aan.die dienst opg0éJ.;:•age:n 

taak. B.e·t artikel verplicht die ambtenc.:ren dergelijke 

gegevens aan de· betrokken dienst mede t 0, l:eJ.en,, 

Artj_kel V:.h?. 

Bij ëte vervulling va:n hu.n ta.a1{: kunn.e::1 a e J.eö.l'n 

van het Openbaar rlfinisterie en de p:cocureuY.·::;-e,-e:ne:i:-r::.8-l 

. in hun fu_nctie van :fungerericï d.ir-cctéu1' van poJ.:L-t;ic� 

raken aan belangen lÜe door één van. d.e inlicht:i.:nger..•� on 

veilighcid.sd.:Lensten worden behartigd. Het :1.s r}an. 

noodzakelijk dat overleg "tussen de betrolrkcn,.m wo:r-èl.t 

gepleegc1 e Il(�:;:•habre schrijft het artikel voo:r.:' J.a:t ö.i"lï 

overleg moet worden gepleega., en wel ·111 verzoek . var1. 

degenen dor betrokkenen, aan wie blijkt dat het overleg 

nodig i.s" 

te bep
.
aJ.e:n op welke wi;jze ö.e V"'rst:r,é:kl·ing ve,n gege··n:ns, 

die krachtens artj.kel VI
1

1 moetm1 worden :;!.lf:deged.001d.� 

dient plaats te vi:ndeu. 



SLOTDEPALnm 
-------�---·

Als ingangs<latum is 1 janua:ri 1971 geno ema.� 

zij:nc'ie de d.atwn vvaarop a.e Buitenlandse Inlichtingendienst 

ü)gevolge de nieuwe bepalingen Ytordt omgevormd. tot 

In1:i.chtingcndi enst Buitenland, tüet langer :-'.'.'esso:.cterendc 

onde)'.' ö.e ministe:c·-J)resident, maar ono.er de minister. 

van Defensie" 

DE lWINISTER-•PR.ESIDENT 
P 

l\'li:nist èr van Algemene Zaken, 

. ·< 

_ . _  .. ·
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dd. 8-4-69

vier eJ::&mpJ.a.ren vervaardi d. 
ex.nr.: J 

GEHEIM 

ERKTERREIN VAN DE INLIOllTI1GEN- .EN VEILIOHEIDSDIE ��EN 

Belangrijkste be.gaj::\I?W uit het lt.B. van 8 -1242 

art. 1 B.V.D.

a. Inwinnen gegevens betreffende per onen staatsge
vaarlijke ctiviteit.

b. idem extremistische stromingen.
c. verrichten at voor goede tunotionering noodzak -

lijk.
d. verbinding met buitenlandse diensten.

art. 7 B.I.D.

art. 19 

• Inwinnen gegevens in het buitenland van belang
voor buitenlands beleid •

b. idem over ctiviteiten personen in buitenland
voor Binn.Ollland e veiligheid een evaar.

.I.D. 

Gegevens inwinnen nodig voor 
a. juiste opbouw en do l'breffend ebrui.k Kon. Land

macht.
b. mobilisatie en conoentrati landstrijdkrachten

en voorb reiding.
c. uitoefenen militair gezag en handh ven orde en

rust in staat van oorlog of beleg.

art. ,1 SamenwerkipJ; 
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten verlenen elkaar 
zo veel mogeli,ik mede erking, in het bijzonder ook
door uitwisselen van gegeven . 

art. 3? OoÖrdinator 
Indien coördinator van oordeel aanwijzing of wij&i
ging van taak- of werkwi3ze van éen der inlichtingen
en veiligheidsdiensten ge enst, dan richt hij zich 
met voorstel tot lli.nister, dié voor de betrokken 
dienst verantwoordelijk ia. 

Feitelijke situatie 
Bij de opstelling van het X.B. van 8-8-1949 is kennel�jk voor
zien dat overlappingen van werkterreinen tussen de verschil
lende"diensten konden plaatsvinden. Vandaar de inst-e!).ing van 
de Coordinatie Commissie, later vervangen door de Coordinator. 

- 2 ..

GEHEIM 
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Het valt te betwijfelen of en indertijd duid lijk voor ogen 
heeft gehad· elke overlappingen er konden ont taan. De Commi 
ie-Prinsen• die was s engesteld uit figuren die vri�w l 

geen practi cbe ervaring et h t inlichtingenwerk hadden, 
he ft zich daaro�er niet uitgesproken. 
In de prak.tij w rd n oploosingen cevond n door het treffen 
van overeenkomsten tussen de dl n ten en het aken van afspr -
ken.· 

B latie B.I.D. - B.V.D. 
_ .. _ ___ __ _  ... ,.... __ _  ... 
In 1961 zijn 1� in dé Dienst doende geweest met het op tel
len van eenover enkomat met 4 B.I.». ter regeling van het 
bepaalde in art. 31 K.B. (het verlenen van medewerking en de 
uitWis eling van'gegevens). Deee zaak 1s echter doodgelopen. 
Met de B.I.D. be taan afsprak&n op operatione l terrein. Voor
zovei." mij bekend hierop ne rkomand, dat elke.ars operationel,e 
contacten worden ontzien, zodanig dat wij niet et iemand in 
zee aan voor operationeel erk, die in relatie staat met de 
:s.I,.D. en o ek erd. Voort verlenen 1� de B.I.D. hulp door 
het instellen van ond rzoeken • 
Jtet 1s mij niet duideli;jk geworden of het r;ie t prekend 
eontr st..,.punt in het B.I.D.- tatuu;t, t.w. inwinn n gegevens 
betreftende etiviteiten van personen 1n het buitenland, die 
voor de binnenland e veiligheid een gevaar kunnen opleveren, 
ooit tot een samenspraak met de B.I.D. heeft geleid • . 
Uitgaande van het feit dat d contra-spionage een ondeelbare 
zaak is, hebben wij ons terzake at activiteiten in hot 
buitenland aangaat, geen beperkingen opgelegd. BetzelXde geldt 
voor onze ctiviteiten op het terrein van de extremisti ehe 
stro ingen n ten aanzien van staatsgevaarlijke personan... 
Dr. Margadant en Mr.Drs. Bolm hebben respectievelijk op 
1, en 15 november 1962 aan dit onderwerp een beschouwing ge
wijd. Op grond van de onstaensgeschiedeni van het K.B. 
(rapporten Wij44veldt en Prinse11.) Qmen zij tot de conclusie 
dat de B.V.D. generlei beperkingen terznke van zijn activitei
ten in het buitenland in acht kan en behoeft te nemen. Een 
steunpunt voor dit betoog kan .1. ook nog gevonden o�den in 
onee taakopdi-acht t�n aanzien. van het onderhouden van verbin
dingen met buitenlandse diensten.. 
Het is mi� niet bekend aar in de prakt�jk de B.I.D,-taak: 
inwinnen van gegevens in h t buitenland voor het buitenlands 
beleid van belang, op neerkomt. Het zgn. militaire bureau 
van de B.I.D" kan zijn basis hierin vinden. maar ook in de 
Oapdraeht aan de .I.D., geg ven inwinnen, nodig voo:r juiste 
opbouw en een doeltref'.t'end gebruik van de Kon. Landmacht voor 
de mobilisatie en de ooncent»atie van de land tri�dkrschten en 
voor het uitoefen.en van het militair gezag. 

Relatie M.I.D. - B.V.D. 
_ .. _ __ _ _  ,..,... _ _ __  ,.. 

Met de .I.D. en de L.U.I"D. bestaan zgn. memoranda van 
samenwerking, resp. dd. 8-:5-l.962 en 2?-4-1964. :Er is in 1964 
overwogen een soortgelijke overeenkomst met de .A.R.I.D. t 
treffen, maar daar ia niets van gekomen. 
Mogelijk kan hierin een beve tiging orden gevonden voor d 
stelling, dat als de verhoudingen tussen de Hoofden van 
diensten oed liggen on en volloende begrip heeft voor de nood 
zaak tot samenwerking aan plechtige overeenkomsten weinig be
hoefte bestaat en kan orden volstaan met erkafspraken. 

.. 3 -
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Ik breng hier even in herinnering dat ij in 1960 met d 
.I.D., de toen onder 1 iding van Kol. Lagerwertt stond, een 

overeenkomt tot amen erking voor é&n 3aa.r triot.fen. Dez 
erd door Xol .• Holler't ni t verlengd, In 1,62. toen de wind 

bij de M.I.D. kennelijk uit een nder hoek woel. bleek het 
wel ogelij.k en a.amen rld.ng-smemorandum -op te stellen.

Het belangrijkste punt uit de memoranda inzake samenwerking 
met de M.I.D. en de L.U.I,D. 1s, d.aii de onopolie-positi van 
de B.V.D. op het terrein van het inwinnen van gegevens be
treffende het politiek ext�emiam n de contra-spionage wordt 
erkend. 

ogelt;Jke 1.ifiga.Jlgen :ta 9:e t§!sen van de diensten. 
Het be taan in Nederland ven Vijf inltohtingen- en veilig
heidsdiensten heeft - naar ik mij herinner - ook in d 
Commissie voor de Inliehtingen--en Veiligheidsdiensten w l 
eens de vraag opgeroepen of dit wel efficiënt ie. Het lijkt 
Illij en voor de hand liggend gedachte dat het bestaan van 
bijvoorbeeld twee di n t n, een militaire n een civiel 
dienst tot een doolmatiger erkwijze zou kunnen leiden. 
Dit zou dan inhouden; dat de taken thans door d B.I.D, ver
richt op militair en op politiek terr in, zouden dienen te 

orden toebedeeld aan resp. de M.I.D. en de B.V.D •• Of door 
de B"X.n. veel van betekenis wordt gedaan at niet onder deze 
noemers kan word n geb:raebt ef at bijv. door J3uitenlandse 
Zaken kan orden overgenox:ien, kan ik niet bezien. De contra
spionage wordt reeds voll·edig door de B.V.D. gedaan en ia
hier dus buiten disou eie. 
Of en in hoeverre het m elijk aal zijn de drie militaire 
cliensten om t vormen tot ê6n dienst. die dan defensie 
ulichtin �ndienet zou lturmen heten, zou bij nadere atu.die 
moeten worden va tgesteld. n arbij kan dan ook aan de orde 
komen de vraag of een dergeliJke dienst. die als een departe
mentaal orgaan zal moeten .funetionereu, als toel veringe
dienst kan opt.reden voor gegevens die bij de Qtaven van de 
drie bijgsmachtdelen worden benut • 

Politieke aanRak 
Ik geloof niet dat het baal.baar is ook de minst omvangrijke 
wijziging, t • •  het toebedelen van de taken van de B.I.D. 
aan de B.V.D. en d .I.D. te doen plaatsvinden door een een -
voudige schrapping van het betretrende hoofdstuk van het 
K.B •• De Roge�ing bevindt zioh thans wat de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten - angaat - 20 jaar na de totstandkolning
van het K.B . ... t.a.v. het Parlemerttin een geheel ap.dere posi

tie. Kon de Regering .het zich 1n 1949 veroorloven om zonder
de Kamer daarin te kennen vi�t inliehti.ngen- en veiligheids
dienGten op te richten. en passant de e.v.». opheffende -
iets soortgelijks 1s thans een onmogelijkheid.
Daarom lijkt het mi:} aan te bev len dat als tussen de betrok
ken Ministers,na een voorstel van de Coördinator gehoord de
hoorden van de betrokken diensten, overeenstemming is bereikt
over de hoofdlijnen t • •  v. wijziging n van taken van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten hieromtrent overleg wordt
gepleegd met de Kamercommis ie.

-4-
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Zou d Regering zich in eerste instantie illen beperken tot 
de toebedeling van de a.x.n.�taak aan andere diensten, dan 
aal hierover n het overl g met de Cameroommissie, ook iet 
aan de Kamer moeten orden med gedold. Ook gezien het feit 
dat het 1� niet ver tandig lijkt het 20 ja.ar oude K.B. in 

ijn huidige vorm volledig te publiceren� zou de Regering 
d ze meded ling vergezeld kunnen doèn gaan. van de aankondi
ging dat :isij de geh le situatie van het inlichtingen- en 
veiligheida ezen opniouw in studie heeft laten nemen. 
Minister-Beemink de d de Kamer op 12 novemb r 1968 de toezeg
ging dat hij e kwestie van en ventuele publicati van hét 
K.B. an de Re3ering zou voorleggen. Een studie van de itua
tie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zou het best 
k'Unnen geschieden oor een interdeparte entale commissie, 
waarin vertegen o rdiger van de be rokken d partementen 
(m.i. Defensi , Binnen.lande Zaken1 Algem ne Zaken, Buiten
lands Zaken en Justitie; zitting hebben. 
Bij en dergelijke studie dient het punt van h t publiceren 
von hot "ni u: e Jt.B." ireot in b schouwing te orden genomen • 
Bij de opst lling van het .:s. in 1949 ging men er van uit, 
dat het K.B. niet zou orden gepublioe rd. 
Ik zou mij kunnen voorD"toll n, dat men in het nieuw K.a.

naar moer algemene formulering n zoekt, hoe el de ruimte hi r
voor beperkt is door het feit dat het huidige K.B. voor d 
Kamerleden ter inzage ligt en h t gedeelte betret ... ende de taak 
van de B.V.D. vrijwel 1.ntegr al in het verel g van de 
Commissie voor de Inlichtingen• en veiligheidsdiensten in 
november 1967 werd 6 publice rd. Z er uinmi ro formul ringen 
zoals wij die aan.tref.ten in de et van 27-9-1950 betref.f{)nde 
het Bunde amt tür Ver.fa.s ungs.eehutz en in de National 
Docurity et van 194? betroffend d .I.A., zijn daardoor 
voor ona gen haalbare zaken.

ogelij kan in n eventue l nieu .B. l duidelijker or
d n geteld dat de dienstm alle deel heb n an het verkrij
gen van gegevens in het belang van de nationale v iligheid. 
De niet er bruikbare begrippen u1nwendige en uit endiB 
voiligh id » z u.den dan voorzichtig overboord kunn n worden ge
zet. Eventueel kan nog ;orden overwogen of h t en elijk is 
in Nederland een instituut, zoalo de Am rikaan National 
Seaurity Oouncil, te er ëren. 

GEHEIM 
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dd. 12.8.49 .

Nu het J:oninklijk. Fi;, 0;luit I'f?[:f.:J.entl de in:licht.int:tm� 
on veiliclrn:Ld:,clien:::ten is ge:tel-:enci .• c,oge ik d.c ·•;o].�;�n,-.'E. 
me.atreccJ en voor stelle: n ; 

1 o. 1:adaf.:. I<iniste1 .. "'lBr: ,.lcn Pr:i.nl:: ?,tll hcb"'bs11 ��stokt:'!'Jd 5 

wor- t hot K.b. r,edrukt (nic-. i� [E"f'Vbl icf'.u·cl_) l',:1 :..·010.•J r. 

ge zor:.cl en f',e.n de Le-Lrokk0n L,.spar t.e111en v�1; 8D Dü,n ,, ':;81! 

met VE::rzor-;k te laten ,,,eten lJ,'.)eYeel exen,ple.ren nüc 
word.en cewen1;t. 

2° . De comptc.bele overdn1 cht ml zo :;.poedig mcr.el.i�k '. e
schicden, ·".raarbi.j r0dacht vs0 :·dt aan de -vclr--,.no.::: op·
lo5 !';inç_:, WA.erover L\a1t1tl1J.€· ,lRdcr ovc,rlet'., n:.,,t J,'iuar: 
cfên en Dirmenla:nr'.:,e 2.,P.�f:n ph,f;.tsvinàt : 

�-0 
) . 

a.. r.er:ociwen, rne.t,,,.-ciecil, au-':;u 1
;;; wordo:u OVi'.,!'."[:_:<,cî:-,.,{'''n; 

b. pc�·":onM::li;:administre.t,ie r:ordt. over,;-1:•c!_,:-,i.yen ;
o. F•inn0!'.l'ii1d�e zç:ktr ... wwo.rdt :rn�dcdc11.�f- .�red':Aan 78.t1 --!•j

hcuru;:ün, v1elke vt11JBf 9 A,1r'1sht:1 tot. e·ind. v,-,x, l:cL
joar nor beschikbirnr 2,j,jn op de '!'.:lrsc'.1iJ le:1::e
a.:.ti.kelen VfJ.n de be;.-r0-:;ir:t;

d. allo bet:<J.1:inr-,:m tot 9 A11.g:,,,i::tus 0n -w�n E:'.'f':1t.1.,slo
vodp;0 .je.ren bl' j ren bij het i!.\i..nidë,ri(:'. va:1. Al::,·n-·
mene ��aken ;:

e. een o:1twerp wr:•t v,0r-è.t r:c:·;:,:,d fflrnar,J.:-t:, W':'".rti;j (1,é,
ond r (".) bedoeloe hed..re.v;:;·, artik<:•l.:.;f"E:v,.� ;j z,., ��c:r:i0n
o •erveclr,1r:en 1:u-.:.1 hot_ Depn rt,::. ,,ent ven Einno:,1lc.t::l.�l
Zt}J'=r--r.1. U!?Z8 ont1Nerp v:et Zê3.l zo :o_poe,:lig mo�c�li j'x:
U tor tel:6ni.ng ncrclen vocrccler),

Ik mc--g_ e voon;·';ollc n, ds.t U e0n br·:i.0.C t.er tei:e•.Ji.I\:: 
,-vord.t voore-eler;d w:i.n de ji,}inister van Bii';:ul1n"nds,', 
Zaken, ,uaarin U vot uitdrul<kir.1f, bren,:,t, dr:..t 1.j er 
pri.js op zult stellen orr1 ?.ls tot dusv0r door- htd:. 
Eoofd ·rnn de BinnEmlEt".ldse Veilicheid;3dien.c:·� o;., d.r:: 
hoogt,, te worden rehouden midcl.e} s toez(,nd.jng; 1'fl.t: 

sch:rifteïijke ra::_:>porten (hier-ceft',n i.G c:�e, bezw!l:\J 
in y·erOa.nd niet; o.rt Q 3 su.b 3 ve.n h6t r..ir;uv1e r-·.B ... )o 

De !itinistE:rs van Ju;,titie, Biimenhind.se Zak,m, 5ui
tenl2nclsG Zaken. ü0>·loE bn l,,a.rine worden ;revreze;-, o,; 
de a.r.:.nwi;jzinr; Y�n de i; nrt,3L. sub 3 e;eno:milP- ,r2r'c:-� 
[;f:rrNOOl"dj i�er� in de Cormrd.:s&:�e van co·Ü;"dtr:ntie� 

De a.E'.11'.vijzinr -var: E·erl ·t.rice-Voo.rzi tter !, v:ae.!'cvc...r� U 
reed� ·met mij hebt re;,prc.k.en ,., zou rnoete:r.. r·::scl1ie,c�s:·� t 

Eer�. desbf)treffe::1cie voor·drao:1t zel Y&n U rr�oi2d;t:t1 u:\t
[;fl.9.1'1, Il,- neem e.an, dat bier'l:oe voon.,fr;w _d ,r_ond.eJ.:l·nc: 
OVt�rJ.eQ� �11et Mr � Fockema J':i.nères.e nodig. ze·.l z.i.jnG 

Het ko1r:t r:d.� vccJ", dat he� ?.eer n 1..1�-:i...if ZGl'. 2i
'-'
j!1! 

indien een vErtq:;er,·t:oordip:er Y?-n da ieonin1�L,j·:.0 
}ia.re0hû. 1.tssee eveneens elr. 1 id 1:orJ de Cor.r:-:1i�s.Lc v�!1 

co·à rd inc.tie zon. k\.uJ.nen YfcrdP.n 1:<-fnu� .... �t i!lft::-Yc l;:·E: c� r:... 
3h ;;;uLi�. 

Inrlien Uv, bed0elint., die U' reerls enice; ·c.1.2,.i. .tel8da:r. 
1nènd�!li:nr e.e.n rrd.j !-:e!'.1be.ttr rr,0.:3..�-cte, rchs.;.1::1:1�LJfè 1ï.";.:'. ,jf'�.; 
zou ik tot lid se�rf·tc.r:i s ve.n d��z,. Cl.Y:T,Tiii�si2 r:o?�c·-:-1 
1�:crdf.n bc:!nocr;K] � �)it. l·;t�ë-".ft h{.t ··1cordr:..c:t" 1-! o,t. h�.:.t :c.r)r 
1nij Lftr!akY..e l"i:jk i:� ) 1.: ... /(j('rb€'rs:�:.iingêt1 1 ·2.7-i _ '.1::; vc� ;_·s:--• 
-:l.c-riwr:e:·; en d.:M,.c:t'e -;�;_010r1h::1:;.;_:·e,1de z'.l.tcn nJ e, <1·' h-�-� 
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Kabinet te ·:)e\-,'3.nd.e lcn, ,mt� rbi j ik ),l;r .?cGks:ne .. '1.n'.5 c� '<. ,· 

zov-eel mop·elijJ: ·Kan ontlasten v I:� zo;J het ::.·c"rJ t;,-:T , .. r;;_ 
zeer op p:ciJs ste1JBn, i.ni:-i:i<.:.n eön nd;jun:'.}i>•Sce!"etr1·it: 
zott kt.l"nnen �i ... den a.ange,Nezer: voor h8t mf.kE.:z.:. va:.:.1 dt.�
pot:,..1len ,ra.!1 de Yf;r�ad0rir•r.�e.n jl 1:vaD.:r-b:.,j �k �:t;t cot hfi.Î 
op een .j onr: zt->3:r- ki1ndi c e.1r'.b-� er�aax- van rle Bu.i ter: 1.c-r;c� -
se Jnlichting:el).dicnst

1 
Dr-r,�\";,Li1.:i.. -. Der::c--: zc,,u -;-ni;j �,:.C:-Y(ils 

kunnen &ssir;ten:e:1 b"Lj d0 voo·cèo:reià:i:ng ,an Je v,=,,;c:o.
deri11rer1 en cl.•:i.ar,11ede sr.r,wnha.nr 0nde zi,Jrër .. Ik }1<-,b c' ,_t, 
reeds kort bP-Gpr·oken met hi.::;t Eoofd van de B�J�';,.J_�r 

dier.een bezv;&.ren 2.is.:it; dD r;c�d0n ·r&n. ·ht ·,,,cr·z.08i: :.::_. 
dat j_k bane: ben,. dr..t Rndc:rr; door de V8le .hier· r.e,:;-··,.;:, 
asn het Kabinet r.:adsnG ',MBJ:'kir:..amhE-den dit (mder('(_,;:,ü 
in het g:edro.ug zul ko:rn:m. 
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1
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_,..-..., • ._,..,-�-----.. ,. .. ._r ____ , _____ _..__,__,._._._ _,.,....,.._,... 

:t-Tae.r ae.nle:i.ding van b.et ad.vief:! van de. :-iaad. v.s-.u 

State terzake he·I; ontwerp Koninklijk :Besluit tsr 

regeling van de inJ.ichtingen- e!.'l veiligh,,iè.sd.i0nston 

heeft D:r .Prinsen bet hie2°nevengaancJ.e coni]ept 11na,o.er 

rapport aan de Koningin" op doen stellen.. I,it z·,1:r:r):c-t 

is door mij bestufüierd en komt -ove1·een 1,1��'i; d.i:! doo:;.• 

mij reeds aan èi.e hee:r. f-Tin.<.rnn ove:r•gelegd.e 01n,1<:,1..·.lc:.n.<.sFm
1 

terw'i,jl een nade:ce 'b1mprek:i.ng heeft gel0j_,i tot �in.ï.t-.:

kleine vera.nderi ngen in de te1:w� � die thans r0eJ.;:i 

z:ijn aangebracht� 

èoncspt kan verenigen, zou eE-in L1ader ra.ppor.-t .S.c?,H rJ.g 

Kon.ingîn ktmnen ;,;o:c-d.Em ui tgebraoht. 

19 �Tu1i ·j949, 
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di�nst�':1 on e.mbtene.:.•en kemrd"s �;,11 <'b:<age-.1 '78 :, h.1;.'i; • haslut t. 19:-:;l2:ti 
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/,_desbel;.r.effende 

::-i:Y.::ï,eC,l1 D-atl'7,·len v-an ae ,,� er c••'·e " .,_ • .J.J. J J,;;, � i1 

...,elf worèlt geen az.:sen'GiëJ.e 
wijziging aangebracht. 

0,,1,e,,., •"-Uh ,,,., Î .,.,.,,Q"'df ""tl -�_.,!'l.!!.,,..,.,,..,,,.>,,,,,,,,-v}, \.Jlr-h,,,••n-rv�,w•�l'!•�-�.t ·•1'.\- 'v1,;,:' 
•• , . .....,:.J,..._,. (r .1t..:,..,..•J.- vv .:.. o._ lc J..W-�Ji.::,.� ... \i.�...,o........:.,..,.,�.Jo'i�,),,.,lw!.,J.l1u_\,..,1..:,f'w,."'j..c .. l1'l-;e.�.·.,r,.�,l-.,,' .... -.t--.,._-:-

l"et mooh� be:iag;et' 
� Sleohtr; :.:m:i.: inélieri,u.ï'.'!;' l-f&�les·�eii/het oe,ü.t;H ��1 
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staf met; vie1.· afdelingen t.w.: een civiele afde1.ir:. rr, 

landso af:.':.eling, een afèielins oor log en een e.i'deliog r:-.arir-e. 

Reeds aanstonds r:1oge de .:inc1.ergetekeriJe hi.e.r de op.-:1e.d:i•1g 

maken, ëint het de f:o.ndaoh ,; tre!cl: � d2.t c1e "?.aaa. van 

ni.et een afdelin.:� ju.,,ti tie he-3ft vermeld. Uit he1, 3.chtel'\�e._:è·· 

laten ::lai-i.rvan bl:i.jken reeds de mceilijk.hoden., welke zljc '.re::--• 

bonden aan het :Ln het leven roepen veen één :i.nUchtin2c·r,0.ic;::L";'.; 

de bezwaren tegen het brengen van è.e •.ren�ohillei1d� rli;;:, ..:·�-.,n 

onder eenhoofdige leidir1g van de r',F.;neralc Staf·� z:oal,c; J,,.zû doo1: 

de Co1nrnissie-Prin,;on op bli:. ll1. on bl2, 18 vn.n hm:tr 1',,>.:pp:J:�t 

zijn ontvükkeld. 

President met de leiding Vtt:1 do Co:rrniss:i.1:� vi.n CoL'\rä:lu?.ti0 t(;-

belnst;en. Geenszir.s rr.ag uit de•ie meóedeling g8000. <Luds-r;. 'él 

·-y�0raen, ·dat· de· gehele regel:Ln;�: slechts als een ··"J"·oo.r.lop:LB3

moet éie werkwijze, zoaL die door de Comnissie-?rinse,: is •x1..t-

ges-t:Lppeid, als de eniQ: juiste wo.!·de'1 bescbot.J>,r.:1. Voo" C<'"' ür (:·3.-

nis8.tie ea ooö:cdinatie van êlc inlichtin ;en- ,:�n veili:�1105.ii.s·--

diensten i3 het echtei· r.iet van grote pr.:i.'loi:pj tHe: hei:;eko(lis 

n:r::t Jeze co�.i:'ilinnt:i.e :rn leid:i.n,i 7,ordi be1.;;.st;. Van de c:c,t;;:c1in2.ti. 

en leiding zelf hangt l'-.1.ct v.f� or c1<: zo zee:c f:ie\\':;nz, te en C(..tl-·� d.::,cr 



� 
vt:i:I 

-

... t:; 
.,, 

schade ku.nr:ie::. be-.1.'okkenen fa.c'l:t�n to Zet� mocht bli;jk�n, '1.1.·1: 1:l.?, 
; 



7;Î)""t1,,, I<-�"'-<--,, t�·iu--.-;/ 
-.l'/1., t>..-<�--, f-f/L,>,-<�./f� t:'uj,� 

•!,eï'e�. l)tj Hm-1.à van St� ·oo naht ze".f' rlez� V',"J:t"gcHj'ä.l!!!g r�ttju:i.ei
;, 

h •1.;,b,.,,, • 

dooh d� ondm•getekende �ou het meeif ti:�riüoo ,;a&;.0 tforu1, i!,q,ö.:t� 

kmuten rijz':m& 

Uit de ,rolgend-a (asrae}e.ltnre ·1;1;;..1'4 blz((, 1�t <;r,::'J1 het: t.1dv�.fü, 

wn de Ra;;.a wat! S'tit,d,0 -bli--t,îk:t-7 dA.,t 6.t:i Road �;iè-\'\3{;-!'-4'.>è;;?.1��-....:t�.t.: 
. . 

�J��-
f!,.�.±..p�.t c'k� Ilice.\enlanc1se V�il:l.gb.0idsfü.en�t 0'1,1�-,r1;,,�JF.z,�lli ii-�'u-

�,:; w.;lclG�d@.� be·� Hinistcrio va.n J'üt:< i:i:i;l0, rer1r:e·�tlf-�1 t�!l'l.. 



welke voor het bep.'.::'J.�l wn �-l::.geriO&md 't:01.eid ;r;;m he?..nng z-i�i1� 1 

kf1n het p . H9.a ... � !.._ae 

.. \_ ·--,
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crtdm.> getelron tl;;;: g� u enkl" 1 b� :,mY,.u• t,ï.rtruoet,:s tl i , . .r,û:,,,oo d-e;:s dJ.0r� 
stelt 

�ze ·c0v1.�1:r" ter l�c;hikkin&(.v ... u da beifanghobbendc inlicht:ln.7,et1 





/doo� de.t gezag, 

/te bcvo:rderen, 
� 

• 

L'.'.neer gele.:r1 in het slot van 
'olaó.zijde 5 v n z:l.,jn advies 

(_, zoaJ.s de TTaEld '<"ar, ;-3tate meent, 

! . .t vierde alinea
1 

/daa.rvan 



f. aan het bevoe[\d gezs.g

j 
•1i /_ zomede w.n c1e n.�G""l<'J''/ö::.'è!'k:"'r:ic1fj\).�1 een gtj�onde

·_ f_ het ve.t'krijr;en deze:i:' vma1•bo.cs __ ,,en van _h0l?n st
• - rf.rvie�1,..:�r1sx\ifl!ctt ti:lt.rv�ffi�1n:x::.«-::::t:�·- De�1G 





/_van bl:.-1. 8 van zijn 

• 

....___ !i."0.pp:l :d; v::,.n Onze 1fit1is-'G,öra,Pl•esièletvt v,u, <:ïuU t.34-9 }- ;�(, """ '1 
nieuwe alinea 

.rapport 4îê-t sy-ste?im. ,fü1:t de Raad. van Sta t0 irl d� ')1.ji\10 a B.nea. f.r::;tt'1.'�• 
✓ 

· stelt,. '.!:teöî"t r-ood1;; in & {),"lmn1ss:i.�-Pd.n61er, f��n ,�,r..rt van o'::,J;-,}.,. 

/en de grur,<lsl.86-en van de 
-0:r.·ga,1:î.satic

• 

oae.,ra.UCeni;ralû lJ"oi:t:Lgh Jiä�.rJsYt.t.::G;:.1t 11nt� l:0.l' lto.at gt�h•"\Yt::m ":1-...tr.\ r--:.�-r� 



vH_;zenlijk(l:i z:i.o. Dü hooi'd011 ve,.1.1 ae inU,.:htin,gf,:1áis::ost.•:m mci�·t;::m 

• • rle, 1):i.arva(1 
:ï.ul1oht:i.nger� e4:):l't>nriert:küntlen l�� ,::m.t-irmei,@ Ze km.::iil ·,u 



• 

� 

• 

In plaa:�s. v�,.\2 n vo;<.:'J.ge led.en11 w�e te .te-�!.$11 nb.et 'i1!.il'1 .. g:: 1iJ''.., 
WL�"t.a 

He·!; ünt.W•ll' r ;.ld!f' d:teo.ov-ore:';'l nkt,m.d;:tg Jc,sw:tjzi.gf.1-. D�t dit .a.ii'Î.ïik01 
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niet du:i.äe;<lijk 1�, h�� J!:'.3\t door d(i fü.1,!ld 't"1:wi. s-t:::,:te ge·:,1rfi,�:cde. 
ovet·c�fJn te brenrre:1 

oozwa&.1• .::t'.;.i,'::;;:i:f;;vm is m:::t ,:k\l elg,�11:::,nc b-3ëh:t1J.1)1Wr.i.i1gen xmtv.J.et 

r•;.,·n·c,-
niop.;é' <\� OUCi:eï.'gGtek1.:1nc1 ::1,1-:ta tlV'èi?.W�lz:i.n.::/f>',�.i.,nrel :w; ()('J;;;;;i�;� 

,1.oeo luiden 
ua� t·e. hlzi:!�� ttii�t H-:ivfd V-d.Q d� },�Sl'i,",i ne InUai.1ttc.s;c!lt1 D.bnr;t 

Ax-'\.1.k:et 25j/ ee7:'stc: 1:i.,19 kor-La te luiden; 111,rr.:,t ffo.'J.f� van ik 
/' 
1 

MiU t�fa•e It1Uchtiugen T.H.0!1frt r.e.e-I:mi·t.er2-�•l; o�Jei� ds ohs:,i• 

zijn;'.s.anleiài•1g va11 de op:ner king -----c:::,
van ae Raad van State, geste).él op h-::it m.tvd.:.,:sel<:'Jtl y.:i.n g;ege"\r�\�S op J.aze:ç 11iveau ir-:1 ga\•�geiHi 
'olz. 12, b,eede al.inea, mos;e rJe 
on dei· ge '.;0kenc1G onder de aandac!1-t; i:1 ar'tikal .30 ,tan he-t; o�YG,:es.r;;i., 
va,1 Uwe i,'ajest•Jit b:cer1r;e11, dat 



• 

I 

L�naar het de ondergetekende
voorkomt,

@ 
• 

Ic:* 17 �-

ll9. ttorga.rr1 sati$1l cl(.{ 7Joord�1t1� de 't'�fJ.ttl'..'"'\rf� (jze .. ; Een
uing ·wa.1�e :i.n öe uons1.de.i'l ard3 e 1 in à.0 l!td;:i.kr;;.!.en
b1.-engen.

g� 1 -:l.j k(t v1:i_) f�-�- -�-

\ 0U :l_i5

ltnl da ta •. k; de O:?&-mis& t:i..e, de we.t.·ict'15.. ,1 z-e; 1ttt1 he·t bt1h�;:'f. wx.1
>-

àe in1:i.cht5.ngen.d:î.enster;{_ He·,;. zou in hot bes�.t:àit nl.Eit op

oniA� "n�;rg·�tek.ende br:::t \ft:-u1 ·b0l0.nr::L,�t.é- aande.ob.t •PJt.H1 TJ1ie J,:Et jctÏi'lie1:t
te b�cn:_;on 

���"'OtLtOi5.=�, da·� Ue �Y·ersnhiJ.lende inlicl1iJ:t�1ec:n�-, ::-::t

·1rei1 ichd. r3..sr'.ifms t-ëm hun ri.wa.m�5:i•ker_9" 110�.\: hs î: ê.l'.lJ.e;:, &.:x•.)o ·ti1·l;t:'î

df1-;:t(him1•,i,;1::;}anö::.r1rk-��;;;�d.�� ui.t iks i;,-.û.�ë.,;�.t'Ct:. '-i-�.:;,:::, tb,
-----....... ... -�-♦------

---
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{practisohe 

/krachteo.s afltikel 12 van het 
-,,Jetboek van Strafvordering 

'b".lrgerl.i;jke m mi:U:k\:Î..?'a Itfl:!.it:l..0$ li,'1.1:-11• 'tre-1.•·)l:i.uhtir.g'()r:. &l.s 

.. 1'L'<--i;b.Dek . ops:ptJrin?,s9,mbt€fEltten in vol"er..bedooJ.ik".T.��.t-s: nti.1.mki::�.ri:2: 

itl plaa\1s ��i.lfl 1 tP.>?0t.iur·eur-G-�"1(�� .. 2.J:i.' t.:1:. l!:1.'"✓;en :. :�_:'i� Gr.;1\1'0�!"!:.�: r..-Ct:•·�:_: ... 

raal 11
• 

ber Aike ri __ 
De beooeliFJ8 VD.n Ji t firtikel :..o te, "J�il'.f.�om�:n: {;;�·t de 1::�'34it:�i.;, 

-�--�

g.:?...�r��htsP.J.)f" om/een ve�rolJ�ng -te tf::lltje:n �n,r<•"".�le�te Irita:st=,-���t 
.... 



,ffl.� 
� 

• 

ho�tden" 

Het komt l'ië: onde:tgetekenàe 'v-OG1T!) oot ho·� ge?..ag ,tan do 
' 

,,.. 
r,..1$ vc;;o=z=� �e1: ve.n. t.10 l r-.rr:m1rlP1! .. ë ze.1 

' 

Ai-.1\.ii.,J..Q. b:;;,.rc,egéiht"d.d 'l;n" het geV'en van na1'.?.wi;jz:Lrr)?.:en bc,z:1.'i., ,:!.<D C :•lll!!JiDs:V 



be·�l:�:C:7! 

'1J111'l�: .; ":�l 
!nà-ard�9 .. ". s:.�1 -�g&v•it�O=V':,r,rràtt01·

�...G-<-<�e.'J...a..a.-,Á,..,,V,.. 
t'!itJ r-.t4c 0:")$?-11', �;; ""lt..0.�/ �'"' ...... �;-: ,., •·· ·,-11""\T-:�t�•n "'-'- L� _. •�,,_� ..,,..Jo._ �-ól.;.l>t_' L�-. \_.v...,._ ,,-.. .-, .._ ';.tl-:-

"------... _ 

tl-e-3 f::i: 1: CL::; .11: \il�� V:l l1 -
_____ ...... 

vu.n 

'[W de aorrnni�l� .. �an ,�EfJ'.'-
. n � .r '!,..'1/1.A.- :,..JV1 

tut: 7; �\.�-rr�d.� TÄ�<.�:? :t:--�,. 1: ��.uv"'-

nfin�t. het :\o ... \p�=3 l�i..jk .... ��l:tt'it: g<��•o�r.d,;, De r3.f).n-:ie1ce:1'.i.G? � . .r2n 
Raaa. �r.m. Sta.te àienr:a�ga:.i!ide, is de 0•1de.rget-s;ken(le n.i.�t 
éluide lijk. 
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L e::i viaarin zi.jn opgenomen de 

Dl".• onJel:',tr.itekE,nde mr�go Itloh 6,C;;;��--,:i:'flbl,�i�"îvt,!'Ct:·:t'-... 
---··---'--- --· _______ _;;:.J 

lovea u�ner ��ifü,tei t{ in �'R·e��·1:ei3it".l� te> 13evon h$i 1.�n;l;1!t-:rp-

be:'l J.'d:è zoftlti di'è h:i.1.,•1:>i1.evecm :l:� [;$VOegd,i:!ii!\:t".;;:..�::ti!;..:X.{:h1�t.>{;,, 
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lkopie stuk Alg. Zaked 
1 

(febr, 1970) j 

Rapport van de Minister-mmc l'residen t 
dd. 16 Mei 1949, no 20t31, daar
bij machtiging vragende om bi,j de
Raad v0 � State da overweging aan
hangig te maken van de ten rappor
te bedoelde voordracht met ontwerp
besluit en bijlagen.

i Minister President. 
j 
j 

'i 

� 
�
f, ' 
1 
� 
,; 

1 (i5 5300- '18 

's-Gr,,venhage, 

- ,,,,, !
i/Y /. 
;' �· 

'\ 
>,.. \-·, \ 

\ 

De Koningin m;,chtigt voornoernJe Minister 

Om •\re •�e> k- cf·1'r f'/..; -j 'll r· J" (' ·t 1 ,, l ,., ,r1cil>l'I . L .Lt... ... n <11T1,,:,L ... !, L,.J.·i.J--· ,t1 ,p n ....... 1�-.lH..t'h,1.,, 
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\1 Kopie stuk Alg. Za.ken 
\ (febr. 1970) 

I\lt1:Îi·-5T V'!:...l'î J):::; 
----·1fö1rrsTER-PRG'.::IOENT 

1 s-Gmvcnh:1.gc, i 6 Hoi 1949. 
Plein 101), no.4 

nr. 20l"_31 

AAN: 

Bij zijn beschikking V.'.ltl 30 Juni 1948, No.19508, heeft do 

toonm::i.lige Hinister-Prosic1ont oen connuissio ingesteld mot clo op-

dr:-i.cht 

a. zich uit to sproken. omtrent do o.l of niet ,ve hso iijkhoid van een
roorgn.niso.tio v:1.n do Ccntl·ale Vcilighc:i.dsdienst, wna.rbij tovons
ware m te gn.o..n, woJJco de plao.ts 1..-an de BuitGnlandse Inl1.chtin
gondionst daarbij zal dienen te zijn;

b"dc workzo..amhodcn \rci.n de ( eventueel gcrcorganiscorclo) Ccnt.rcl.lo 
Voiligheidsclionst enerzijds on do poli..tie ... organon (Rijks-,gc
mcontepoli tic en mo.rcchaussoo) anderzijds zo schorp mogelijk 
nf to ba.konen ; 

c. bindende richt1ijnen te ontwerpen voor goede so.metwrerking tus.:.
sen do ( eventueel gereorgn.niseerde) Centrale Veiligheidsdiohst
enerzijds en de organen van Justitie on.politie anderzijds;

d0 no. tà gaa.n, of de klachten, als zouden cle organen va.n do Rijks-
poJ.i tio nodeloos op het gobiod \io..n de Centrale VoiUghoidsdicnst
of Tluiton]n.ndso· Inlichtingenc1ionst workzo..am zijn of zijn gowoost,
ge fundoo rd zij no

Tot lid on voorzittGr dor Commissio wot·d benoemd DrsI·J,J. 

Prinsen, Socrotaris-Genern.a.l vo..n hot j-Iinistorie vn.t1 Binnonln.ndso 

Zo.kon, on tot loden }�r.J.C.Tonkink, Secrotaris�Cchorv.al va.n het 

,lîinistcrie van Justitie, Luitenant-G-enoraal }Ir.H!J._Kruls, Chef

vo.n de Generale Staf, Vico-Admira:ll Jhr.E,J.va.n liolthe, Chef van 

do Harinosto.f, on 1'{r. C� LJf .Fock, Raadadviseur in Algemene Dienst 

bij hot Ministerie van Algemene ZçJ.ken. 

Deze Commissie heeft ondergetekende 0p 24 Januari 1949 

rapport uitgebracht, vrelk rapport vrerd vergezeld van een schrij

ven Van de Voorzi ttèr van 18 Februari 19l�9. Van deze bescheiden 

moge Uvrer Majesteit hierbij afschrift worden aangeboden. In l'.'IVer

eenstemming met het gevoelen van de Ministerraad, vindt onderge-

tekende aanleiding Uwer ll'iajestei t eerbiedig in ovel:'\<,eging te geven 

het mede hierbij aangeboden ontvrerp van een Konink1ijk Besluit 

te bekrachtigen. Geiet op het geheim karakter van de aangelegen

heden, vrelke in het ontwerp-besluit worden geregeld, stelt ondor

getokonde Voor, het besluit n:i.et in hot Staats;)lad te doet1 plaatsen. 

Diontengovolgc •• o 

de K o n i n g i n • 
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Diontcngcvolg0 zal het boslui t niot hot karakter Vah eon 

algemene maatregel van bestuur kunnen dragen. Ot1de:rg0tokende 

is overigens van oordeel, dat do inhoud het ook niet noodzakeUjk 

maakt,· daaraan oen zodanig karakter toe te kennen,, Niettemin 

acht ondergetekende hot besluit wel van zodanig boln.Qg, dat hot 

hom wenselijk toeschijnt, omtrent hot bos luit do Raad van State -

kraohtons artikel 24 van de 1'Tet van 21 December 1861, Staatsblad 
c---�---------·-·----. ----- -------:·• ...... _ -

129, -- te horen. 

Ter toelichting van het ontwerp voroorlooft ondergetekende 

zioh, in de eerste plaats eerbiedig to verwijzen naar het rapport 

van de Corrnnissie, met welks inhoud hij en zijn Ambtgenoten zicü 

in grote lijnen hebbon verenigd. In afw'i.jking vat1 hot r�.pport 

_lijkt het wenselijk, do haam 11 Contralo Vei1ighe;idsdionst" niot

te handhaven. Lcttendo op do positie 
1 

door deze Dicmst in den 

vervolge in te nGmon, verdient hot, na.ar do mening van ondorgo

tokonde, do Voor!CGur het woord "Contra.1o' 1 Voortaan te vorv-angon 

· door "Binncnlan<lso11 • Aan dozo Bint1on.lat1.dso Vei1igheidsdionst is

hot eerste hoofdstuk van hot· ontworp-b0s luit gewijd. Do bepa

lingen zijn morcndools on:tleond aan het Koninklijk Bos luit van

9 April 1946, no.27, mot dien vcr�tanclo evenwel, dat mot de hior

voron bedoelde gevfijzigdo positie van do dienst rekening is ge

houden. 'In tegenstelling tot hot bepaalde in artikol 2, eerste

lid, onder a van 1aatstgonoemd Koninklijk Bos luit zijn in artikel

2 van hot ontwerp-besluit 11 spionnage11 on 11 sabotago 11 niet roet zoveel

woorden genoomd. Zulks is goschied uit overweging, dat het be

sluit, in weor.vn.l van zijn geheim karakter, toch aan oen vrij

groot aantal ·bij do onderhavigu materio betrokken diensten on

ambtenaren bekend zal vrordon ; dientengevolge is hot niet ui tge-
-· 

sloten, dat hot boslui t - ondanks de me0st zorgVU.ldig tG stollen

vraarborgen -:- to eniger tijd in Vt.:n:k:ocrde handen valt0 Teneinde

ongewenste verwik:kolingon te voorkomen, zijn daarom do ,-morden

"spionnagc" en II sabotago11 vermeden on wordt i.n do plaats daar.-
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van in at•tikcl 2 onc1c1· d gcs1wokcn van 11 het verrichten van al 

hutgocn vool' con goede funcionncring van de Binnenlandse Voilig

heidsdionst noodzakelijk is"• 

Hot tvrcodo hoofdstuk regelt do Bui tcnlandso Inlichtingen

dienst. Do bepalingen zijn grotendeels ontleend aan het Konink

lijk Besluit van 16 Februari 1946, no. 1, Om gelijke :redenen, als 

vmarom de woorden II spionnage" en 11 sabotagen zijp vcrmodon, vmrdt 

niot uitdrukkelijk als dcc 1 van de taak van élo Buitenlandse In

lichtingendienst genoomd hot inwinnen van inlichtingen aangaande 

de activiteit door vreemde mogendheden in andoro vreemde landen 
/ 

. -

ondornomon, zoals dit werd aangegeven op bJ�. 8 van het rapporJa 

do:r Commissio, Het komt ondergetekende Vool'
p da·b het bepaa.lde in 

artikel 10 voldoende :ruim gesteld is om het evenbedoelde - n:i.et 

met name te noemen deel van de taak vati do dienst - da.a.ronèler te 
. . 

kunnet1 begrijpen. 

Do hoofdstukket1 III on IV r0golet1 de Mal"lno InJ.:i.chtit1gen ~· 

dienst on de MilitairG Inl:i.chtingcndict1st. 

Tot dusverre vva.ren do taak, de organisatie en do vm:rkvrijze 

van deze diensten bij ministeriële beschikkingen en militaire 

voorschriften vastgelegd. Hot komt ondergetekende ,ronselijk voor 

· zulks thans - bchoudet1s aanvullet1dc regelingen van Uvror Majos

toi ts hierbij be hokken Ministers - bij besluit van Uwo Majostoi t

te .doen. De 1Jcpalingon van dq:::o hoofdstuldwn lopen zowel onder

ling als mot die van do beide vorige hoofdstuldcoh grotendeels

parallel.

Het Vijfde hoofdstuk (artikel )0) geeft een algemeen Voor-

- schrift omtrent clo onéi.erlit1ge samenwerking dor Nederlandse in

lichtingen- on voilighoidsdionston, terwijl hot zesde hoofdstuk

voorzieningen geeft ton aanzien van de verhouding van hot Open

baar Ministerie en do poli tic tot deze .dichSton.. Daarbij werd

rokoni.ng gohoLidcn mot do positie van hot OpenlJaar ïviinistorio on

�. de poli tio alsmodo mot het opportuni tGi tsbeginsel, zoals dit bij 

do vorvolging van strafbare feiten vrordt toegepast. 

Het, • ., 
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nr.20431 

Hot achtste hoofclstuk handelt tenslotte - overeonkcmstig 

do aanbevelingen va_n do hiorbovcngcnoemdo Commissie � over do 

coöl:'dina tic van hot werk van de ;Lnlichtingen- on veiligheids

diensten, }1Gt ·Oponbao.r :h:i.nisterio on de poli t:l.00 Ten deze vmrdt 

:i.n. zoverre van het l:'apport der Commissio afgoweken,- dat vrordt 

voorgesteld do Commissie, welke voor deze co'ordinatie in hot 

leven ware te roepen, aan te duiden als "Cornm:i.ssio van Co16rdina tie11 
� 

Tevens :i.s niet overgenomen hot voorstel van do Commissie om oen 

bureau aan de "Commissie van Co'ordimt:i.0 11 toe te voegen, aangezien 

ondo1,gotokendo van mening is, dat hierdoor de opzet te zwaar zou 

worden. Onë!,orgotelcende zou_ deze "Commissie van Co'6:rdinatiG" niet 

v1illon beschouwen als een Vast collega \ran advies on bijstand in 

do zin van artikel 80 del:' Grondwet. Zou. c1e Cornmi.ssiü wol als zo-

' danig worden boschouvid, dat1 zou hot gevolg daarvan zijn, dat zij

bij do wet zou 1noeten wordon ingesteld� Vormi. ts eon aangc1ogenhcid 

als deze zich uiteraard· minder Voor con parlemontaiire behandol:i.t1g 

loont, veroorlooft ondergcfokondc zfoh ·oorb:i.odig UwcrMajo3tGit :i.n 

overweging te goven, do Cormn:i.s.sie va.n Co\l:>)�dinatie te beschouwen 

, ais oen interdepartementale commissie zonder moer� 

IE 11D1USIB R-PIBS]J)ENT, 

, w.g.Vf.Dreos. 
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HIJ J1JLIJJ,TA, bij de gratie Gods, Koningin c1er Nederlanden, 

Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

. Op de voordrach;c. van On.ze Ministe r-:President, Minister 'Van Algemehe 

Zaken, en Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, 'Van Justitie; van 
. . 

Binnenlandse Zaken, v-an Oorlog, van Marine, van ·Financil/,n en va.n 

Economische Zaken ; 

Golot op het nader :rapport vo.n Onze Minister-President van 16 Mei 

Do R,�d van.State gehoord ( advies van ) ; 

Over.wegende, dat het t'loodzakelijk is nadere regelen te stellen 

met :te trekking_ tot de organi,_sa t:i.e, de taak en de samet1we:rking van de

inlichtingen- en veiligheidsdiensten ; 

IIBBIBN GOElX,-"EVO�lIIBJ\T EN VERST..i\.l\.N 

Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst, ressorterend onder Onze 

Minister van Binnenlandse Zaken. 

Artikel 2 • 

De taak van de Binnenlandse Veiligheidsdienst om\rat: 

a. het inwinnen van gegevens omtrent alle personen, die van een staats

gevaarlijke activiteit of neiging daartoe ten opzichte vari Nederland

of met Nederland bevriende buitenlandse mogendheden blijk geven of

hebben gegeven;

b. het inwinnen van gegevens omtrent extremistische stromingen

c. het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle Vitale en kwets"

bare overheids- en particuliere instellingen en bedrijven ; .

d. het verrichten van al hetgeen voor een goede_ funct:lot1t1ering van de

Binnenlanctlse Veiligheidsdienst noodzakelijk is ;-

e. het onderhouden van verbindingen met de ov·c:reenkomstige inlichtingen

en voiligheiclsdienstcn van be'v':l:i:ende bui tcnlandse mogendheden.

Artikel. •• 
'-
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Artikel ] . ' 
·-------- , .. __

1. Hot Hoofd van de 13inncnlandsc Veiligheic1sc1ionst is verantwoot•delijk

aan Onze Hinistor van Binnenlandse. Zaken; hij sto).t Onze niinistGr - ook 

_uit eigen bouoging - bij V'oortduren op de hoogte \.ran al hetgeen v-an 

be lang kan zijn. 

2. Onze Einistor van Binnenlandse Zaken draagt zorg, dat hetgeen hem

ingov-olgo het ec, rsto lid bereikt, zo spoedig mogelijk 1170rdt doorgegeven 

aan dio Hinistors, die naar do aard van de hun toe\l'Crtrouwdo zorg bij de 

inlichtin[_;cn b0lang ho1Jbon. 

3. Onze Einistor van Binnenlandse Zaken kan lJ(;palon, met toestemming

van Onze hierbij bot-r ok:kon Minister, dat inlichtingen 'door of namens 

hot Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst :rech"bstreoks ter kennis 

V'ah Ovurheic1sot·ganen en -diensten wo1° don gebracht. 

--

Onze r.Iinistor van Binnenlandse Zaken kan in ovo:recnstemming met do 

hie1·bij bet,.'okken Ninistcts on Ovorheiclso:rganot1 bepalen, dat bepaalde 

ambtenaren, onder die };Iinistors of organen ressorterend, onder v-orant

vmordelijkheid van Onze hierbij betrokken Hinister of het hiorbij be-

- trokken orgaa'n, onverminderd de uit hun àmbt voortvloeiende v-erplichtin,

gen,' worden belast met workzaamhedon ten behoeve van do Binnenlandse

Veiligheidsdienst. Deze werkzaamheden vordon v0rricht in nauw en Voort

durend overleg mot hot Hoofd v-an de Binnenlandse Vailigheidsdienst.

Artikel 5, 

Het Hoofd van de  Binnenlandse Veiligheiclsdionst draagt zorg, dat 

de geheimhouding van do inlichtingen. on de lJronnon, waaruit zij afkomstig 

zijn, alsmede de veiligheid van de t_or verkrijging ·van dio inlichtlngcn 

· vTGrkzame p<:rsonPn naar behoren worden gewaarborgd.

Artikel 6. 

1. De geldmiddelen, die ter beschikking v-an do B innenlandse Veilig

heidsdienst worden gestold, worden ge bracht ton mste \Tan Hoofdst--uk V 

van do Rijksbegroting. 

2, Eon gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime uitgaven. 
3-. Het •• e 
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3. Het Hoofd van de Binnenlandse Voiligheidsclienst :i.s gehouden mede terzake

van de geheime uitgaven a.an Onze lïinister van Binnenlahdse Zaken of door 

hem aan te wijzen personen, alle gewenste inlichtingen te verschaffen. 

Artikel 7. 

Het materieel - met inbegrip van gebouwen - in gebruik bij de Centrale 

Veiligheidsdienst, gaat oVGr naar do Binnenlandse Veiligheidsdi enst. 

Onze Ninistor van B-innonlandse Zaken kan nadere voorschriften geven 

nopens de organisatie en het beheer van do Binhenlandse Veiligheidsdienst • 

HOOFDSTUK II 

Er is eon Bui kt1landse Inlichtingendienst, ressorterende onder 

Onze Ninistor..Prosidont. 

Artikel 10. 
-�--,···------

Do taak van de J3uitenlat1dse Inlichtingonclionst omvat het inwinnen 

vah gegevens in hot buitonlat1d, vmlko voor het bui tenlànd_s en in 'bijzondex•c. 

gevallen het economisch beleid van belang zijn • 

1. H,et Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst is verantwoordelijk

aan Onze Minister-Presiden t; hij draagt de titel van Regeringsconunissaris 

in algemene dienst; hij stolt Onze Minister-President "". ook uit eigen be

weging - bij V'oortdur(m op de hoogtG van al hetgeen van belang kan zijn. 

2. Ot-ize :Uinistor-President draagt zorg, dat hetgeen hom ingevolge_ het

- eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk Yvordt doorgegeven aan die

Ministers, die naar do aard van do hun toevertrouwde zorg bij de· in

lichtingen belang hebben.

3. Onzo Uinistor..Prosident kan bepalen, met toostenrning van Onze hierbij

betrokken liinister, dat inlichtingen door of namens het Hoofd 

van . . .
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van clc Bui tchl1:1ndse InJichtingcnclienst rochtstrcoks tet kennis van ov0rhcids

organen en -diensten -.;rorclon gebracht. 

4� Door Onze Minister-Prosidoht of, mot zijn mn.chtig:l.ng, door of vanw·ógo _ het 

Hoofd \Tan do Bui teniandso Inlichtingendienst, vv0rd0n aan Onze :Ministol:' van 

_Bui tetüandso Zaken zo nodig voors tollen g0daan tot het tl:'offon van veiligheids

maatregelen. 

Artikel 12. 

1. Onze Hinistcr�residcn-c kan in overeenstemming mot de hierbij betrokken Mi

nisters- on o\Torheidsorganon bepalen, dat bopn.aldo nmbtonaron, onder die }:Iinis

tors of O1'ganon rossortorcnd, onder vern.ntvroo:rdeJj_jkhcid van Onze hio1·bij bo

troldcon :Minister of hot hierbij betl·okken orgn.an, onverminderd de uit hun ambt 

voortvloeiende vorplicht:i.ngcn, ·worden belast mot w-orkzaamhodon ton behoeve Van 
� . ' 

. 

de Bui tonlandse Inlicht:i.ngondionst. Bovendien kan do Bui tonhndso Inli.chtingon

dionst gebruik m<.1.k:011 van cigon ambtonarcn,. dit, aan ovcrhoidsor.ganon war.don ver-

bonden. Do h:torvoron bcrloolc1o c3._tegorieën ambtonacon ve:r.r:i.cM;on hun workzamn-· 

hodon in nauvr on voortdutond ov-crlog mot, rcspcotiovolijk in opdracht va.n het 

HQ.Q:M \Tan do Bui tcnla.ndso InJ.ichtingondionst. 

2. Indien a.ndot·e personen, _als bcd<?cld in do vo:r.igo ledon, voor pot invrinnon

van geheime inlichtingen naar hot bui tonln.nd worden ui tgozonc1en, goscihiodt zulks 

stoóds door of in overleg mGt hot Hoofd van do Bui tonlandse Inlichtingendienst" 

. .[1._rtikc.� 1,3,. 

He�Hoofd Van de Buitonlandso Inlichtingendienst draagt zorg, dat do ge

heimhouding van de inlichtingen on de ln.'onnon, waar.uit zij o.fkomstig z:i.jn, als

mede de veiligheid van do tor verkrijging van dia inlichtingen werkzame 

nao.r behoren vrnrdon gowaarbor·gd. 

Artikel 14._ 

1. De gol&niddolon,dic tor beschikking van do Buitenlandse Inlichtingendienst

worden go�told, worden gebracht tGn laste van Hoofdstuk II A der Rijksbogroting0 

2. Eon gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime ui tgavon.

3. Hot Hoofd v:::i.n do Bui tenlandso Inlichtingendienst is gehouden
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mede terzake van c1c 1x;stcél.ihg van r1e g, .. óeimc uitgaven aan on.ze Minister-

President of door hem aa.h te vrijzon personen, ·allo 3crwenste inlichtingen 

t e  vo l.'schaffö n. 

Artikel 15. 

Onze Hinis te  1° -P_l?�1:._�e_pt kan nadere voorschriften gev·en omtrent de 

organisatie en het beheer van de Buitenlandse Ihlichti..ngendienst. 

Artikel 16. 

Er is een 1':Iarine-Inlichtingondienst, ressorterend ot1der de Minister 

\ran Marine • 

1. 

Do taak van de Mad.ne--Inlichtingendionst omvat: 

a.__ het inwinnen \ran gegc:vens, vrolkc voor oen ju:tste opbouw en con doel-

treffend go'b:r.uik vat1 de Koninklijke i;Iari.no van belang zijn;

b, de bescherming van.ma:r.iticmo gohoimon; 

0 0 het waken togen daden van sabotaeo aan rna.ritiome objooton; 

a.. hÓt wakon ·togen diefstal van waponon on muni tio, welko bosfomd zijn 

voor of in gebruik bij do-Koninklijko Marine; 

e. hot onderkennen van en het waken tegen ondermijnenmpol:î. tieko pl:'opaganda

on.dor hot Marinoporsoneel •

Artikel 1� 

-1. Het Hoofd van do l\larine-In_lichtingendiet1st is door tussenkomst \l'él.n d0

Chef van do Harin0s·l;af \rOrantwoordolijk aan Onzo Minister van Marino; hij 

ste]-t Onze Minister - ook u-i t oigon bowoging - bij Voortduren op do hoogte 

- \ran al hotgcon van bola.hg kan zijn.

2. On.ze HinistGr van 1'in.rine draagt zorg, dat hetgeen hom ingevolge het

eerste lid bGi:'eikt, zo spoedig mogelijk ·wordt doorgegeven aan die 1fiinistors
1 

die naar de aard van de hun tocwortrow-.rdo 7,org hij de inlichtingen belang 

hebboti. 

J. Onz e }linistor van Harino kan bepalen, met toesterrrrning van Onze  hierbij

betrokken Minister, dat inlichtingen. door of namens het Hoofd van de 

Marino OOQ 
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ï\iarino-Inlichtingcndienst rechtsti·oeks ter kennis -vn.n ovorhcidsor[;anen 

on -diensten worden gebracht. 

Artikel 19._ 

1. Onze Hinister van Hal'ine kn.n in overeot1stomming mot do hiel'.'bij betrok

ken i'ünistGrs en ovcrhd.dsorganen bepalen, dat b0paalde ambtenaren, onder 

d:î.e i1.finistGrs of orgnnon res_soderond, onder verantvfüor'd.elijkhoid van Onze 

hierbij betrokken Uinister of hot hior1Jij betrokken orgaan, onverminderd 

de uit hun ambt voortvloeiende verplichtingen, worden belast met -vrcrkzao.m

hodon ten behoeve van do }ïarinc--:tnlichtingondicnst, Deze werkzaamheden 

. zullen worden vorricht in nauvr en voortdurend overleg met hot Hoofd van do 

Mn.rino-Inlichtingcndionst. 

2. De :Marino-Inlichtingendienst is bevoegd voor hot verkrijgen van gegevens

zich in het Rijk in Europa mode to wenden tot do burgo:rlijko organen, 

diensten on arnbteno_ron, clio geacht kunnon vrordot1 deze gogovons to kunnon 

verstrekken. Do 1':larino-Ii ilichtingondionst lmna.elt hiorlJij in nauw on 

voortdurend ov0rlog mot het Hoofd van élc Binnonlo.ndse Veiligheidsdienst. 

3, Artikel J2, derde J.id, is vat1 avo r.oonkomstigo tocpar,win.g. 

-�1�

Hot Hoofd vah do j\fal':Î.ne-iniichtineo ndienst dr.o.agt zorg, dat de 

geheimhouding vn.n do inlichtingen en do bronnen, ,m.arui t zij afkomstig 

zijn, alsmede de voilighoid van do ter verkrijging van die inlichtingen 
- .

werkzruno personen nao.r behoren worden góv.raarborgd.

1. De gol&-niddolen, die ter beschikking van de 1farino-Inlichtingendionst

worden gestold, wo1·dcn gebracht ton laste van Hoo'fdstuk VIII B der Rijks-

begroting. 

2, E<m gocîeeltc dozer goldrniddolen wordt besteed aan geheime uitgaven. 

3. Het Hoofd van do 11arino-Inlichtingondionst is gohoudcm modo terzake

\ran de besteding van do geheime ui tgavcn aan Onze l\iinistor van :Marino 

of door hem aan te wijzen personen, alle gewenste it1liohtingon te 

verschaffen. 
Artikel •• $ 
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onze Hinister vo.n Marine kan nade:re Voorschriften geven omtrent de 

orgrmiso. tie en het beheer Van de Jia:rine-Inlicht:l.ngendienst. 

J{OOFDSTUK � 

De Militaire Inlichtingendienst. 
�.-.-----...... --·-

i 

A,_rtike 1 2.:5, 

E:r is een Hili tai.re Inlichtingendienst; tesso:rte:rend onder Onze 

Minister van Oorlog. 

A:rtikel 24. 

De taak van de Mili tai:ro Inlichtingendienst omvat: 

a. he-t inwinnen van gegevens, weJke nodig zijn \rool:':

1. een juiste opbouw en een doei treffend sebrü:i.k van de Koninklijke

Landmacht;

2, de mObilisa tie en concent:ca tie der L:1,nd- en Luchtstrijdkrachte11 en 

do Voorbereiding do.a:rvan; 

.3. het ui toefen.en \rah het militair gozag en het handhaven van oi:-do en 

:rust in goV"?,l de staat van oorlog of clG s'baat van beleg is ingetreden; 

b. do bescherming van mili tai.re geheimen;

o. het waken tegen daden \ran sabotage aan militaire objecten;

d. het waken tegen diefstal van wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor

of in gebruik bij de Land- en Luchtstrijdkrachten;

e. het onderkehnen vo.n en waken tegèn ondermijnende politieke p:ropagati.da

in de Koninklijke landmacht.

1. Hét Hoofd van de 1'.'i:ili tai re Inlichtingendienst is door tussetlkomst van

de Chef van de Generale Staf ve:rant,roordelijk aan onze îvliniste:r van Ooi:log 

en stelt hem - ook uit eigen beweging - bij voortduren .op de hoogte \rah al 

hetgeen vn.n belang kan zijn. 

2. Onze Minister \ran Oorlog d:raagt zo:rg, dat hetgeen hem ingevolge het ,

ec:rste_ lid bereikt, zo spoedig rnogo]jk -vrordt doorgegeven aan dio Ministers,

die naar de aard van de hun toevertTomrdo zo:rg bij de inlichtit1gen 

belang • • e 
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be lang hc.bbon. 

3. Onze Minister van Oorlog kan bepalen, mot toestemming van Onze hierbij

bett0okken Minister, dat inlichtingen door of namens het Hoofd van de 

Militaire InlichtingenèliGnst rechtst1·eeks ter kennis vo.n Overheidsorganen 

en -diensten ,;rordcn gebracht. 

�:i._kel _26. 

,i, Onze :Minister van Oorlog kan, in overeenstemming met de hierbij be

trokken :Ministers en OVGrhcidsorganen, bepalen, dat bepaalde n.mbtenal:'en., 

onder die Ministers of organen ressorterend, onder verantwoordoliJ1chcid 

van Onze hierbij betrokken Minister of het hierbij betrokken orgaan, 

onverminderd de uit hun ambt voortvlooiendo ·verplichtingen, worden belast 

met werlcz'aamhedon ten behoeve van do Mili fail:'o Inlichtingendienst. Deze 

werkzaamheden zullen worden verricht :i.n nauw en voortdurend overlag mat 

hot Hoofd van do Mili tairo Inlichtingendienst. 

· 2. Do Militaire Inlichtingendienst is bGVoogd voor hot vor.kt0ijgon van

· gegevens zich in hot Rijk in Europa modo tG vronc1cn tot de burgo1°lijl<P

organen, cU.onsten en DJnlJtenareh, · die geacht kunnoti. worden die g0govot1i:1

te kunnen vorstrekkon. Do lvlili faire It1J.ichtingcncliet1st handelt dn.arb:i.j in

nauw on voortdurend overleg mot hot Hoofd van de Binnenlandse Veilighoicls-

. dienst,

/ 3.-Artikcl 12, derde _lid, is van ovorecnkomstigo· toepassing.

. Artikel 27. 

Het Hoofd van .de Hili faire Inlichtingendienst draagt zorg, dat de 

geheimhouding van de inlichtingo11 on de bronnen, wo.a:rui t zij afkomstig 

zijn, al8lJlodc de veiligheid van do tot verkrijging van die inlichtins�n 

werkzame personen no.n.r behoren wordon e;m-vn.n.rborgd. 

b,rtikel 28� 

, 1. De gcldmi�dolen, dio tor beschikking van do Eilit:11.X'e Inlichtingen

dienst worden gostèld, worden gobr8.'.cht ton 1.'lste van Hoofdstuk VIII A 

der Rijksbegroting, 
2 ••• 
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2. Een gedoe lto c1ozor geJ.élmiddclen i70l"d t bosteed o.o.n geheime ui t3av0n.

j. HGt Hoofd van de Militail'.'e Inlichtingonc1ionst is gehouden mede

torzake van do bestoding V.'.ln de gehci•,10 ui tga\73n aan Onze 1--linister van 

Oorlog of cloor hem aan to -.-rijzen porso11on, n.llo gewenste inlichtingen. te 

verschaffen. 

Onze 11inister van Oorlog kan nadere voorschri:i:"ten geven omtrent de 

organisatie en hot beheer van de l!Iili tairo Inlichtingendienst. 

HOOFDSTUK V • 

Verhouding van do inlichtingen- on
_yg,:il�hci_A�dicnston oné!-_�l_in�_._ 

- -

De inlichtingen- on vc:Lligho:i.dndionston verlcnon oJ.kcw.r - in het 

bijzonder ook door het ui iwissclcn van 8C[�CVons - zovool moeclijk 

medewerking. 

HOOPDS'.CUK VI. 
-----�•· ------

Het Openbaar Ministerie, do Procurou:r-G-ono:raal, als fungerend 

pi:rootèu:ren van Politie, do o.mbtona:ron van g�nocntopolitio, die van het 

Korps Rijkspoli tic, dio van hot Fa pon der Koninklijke lviarechaussec, en 

do lJijzondorc ambtenaren van. Ri.jkspoli tio doen onverwijld modedoling 

aan do botrökken inlichtincon- on voilighoidsdionst \l'D.11 alle te hunner 

kennis komende fcitGn en gogcvons, welke .voor dio dienst in verband mot 

do daaraan opgedragen taak, van belang kunnen zijn. 

1. Indien or et1igo aanwijzing lJcstaat, dat bij.hot instellen of vooi:t

zctten van con strafrechtelijk of administro.ticf onde1°zoek of ÏJij h·:t 

treffen of voortzetten vn.n een maatregel van dien aard dan wel bij het 

instellen of voortzetten Val1 oun strn.fvcrvoleing do bcbngcl1, welke aan 

oen •• � 
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eon NederlD.ndse inlichtingen- on veiligheidsdienst zijn opgedragen, zijn 

l)etrokkcn, gn.an het Opcn1xi.ar Ministerie en de Procureurs-Gtmeraal, als

fungerend Directeuren van Politie dan.rtoe, behoudens in gevallen van

dringende noodza:3.k, eerst over, nadat terzake met de betrold(:en inlichtin-

_ gen- en veiligheidsdienst overleg is gepleegd. 

2. Onverminderd de verplichtingen, Voortvloeiende uit het Wetboek van

St-L•afvordering, kunnen de Hoofden van do inlichtingen- on veiligheids

diensten in daartoe aanleiding gevende gevallen zich uit eigen bov1oging 

tot de Procureur-Generaal, fungerend Directeur van Politie, of de Official'.' 

van Justitie wenden teneinde diens bcsUssing om-cl:'cnt het opschol'.'ton van 

een strafrechtelijk of administratief onderzoek, van een ma.atrogel van 

die aard, dan wol van oen strafvervolging to vorkr:i.jgen • 

�ol)J, 

Do wijze v::in het doen dor mededelingen, als bedoeld in artikel .31, 

voor zover zulks hot Oponbun.r Hi.nisto_".'ió, de Procurcurs..C-encra..'ll als 

futigor.ond Directeuren \ran Politi.o, het Korps Ri.jkspoli t'i.o en do bi,izon•• 

doro arilbtcna1•on van Rijksp(;)li.tio betreft, gesobiedt volgens aam-rijzingen 

door Onze i\linister van Ju.sti tie te gev<:rn, en vool:' zoveel de ·ambtennren 

van gemeentepolitie en het Wapen det Koninklijke 1Ia.rechaussee betreft, 

Volgens door do Chef van hot betrokken Korps te geven Voorschriften. 

HOOFDSTUK VII.

De Corrrrnissie van Co\,rdinatie. 

f:.ti.ikel 34. 

. '·-

1. Er is een Commissie van Cot,rdinatio, vwlke tot taak heeft :

a, er Voor te vmken, dat de YïGrkzaaµihedon van de inUchtingen- en

\roiligheidsdiensten, zonel onderling n.ls mot i1et Openbn.ar }iïinis

teric, do Procureurs-Generaal als fungerend Directeuren va.n Poli tie 

on do politie, naar behoren vrordon gecol'lrdineex•d; 

b. te bevo1°deren dat do inlichtingen- on veiligheidsdienstGn ellm.a:r

naar behoren van de to hunner boschilddng komende gegevens op de

hoogte houdc n;

o. de Regering door middc,l va.n ovorzichtsrapporton op de hoogte to

etcllcn., •• 
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stellen \r:.:tn al hetgeen Voor H::i.,'.tr van belang kan zijn. 

2. Onze Î'.Ünister-�T'resident treedt 01) o.ls Voorzitter van de Commissie.

Onze iiinister-President benoemt in overleg met Onze 1ánisters van Bui"• 

tenlandse Z::ilcen, van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Oorlog en 

van k:-trine een \rice-1l0orzi tter Gn een secretaris. 

3. Ambtshalve zijn lid van de Commissie:

a. het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst;

b. het Hoofd vn.n de Bui tenlandso Inlichtingendionst:

c. het Hoofd van de l"Iarino Inlichtingondionst;

d. het Hoofd ·van de Eili tai:re Inlichtingendienst;

e. een door Onze l1inister vnn Buifonl:rndse Zaken aan te ,rijzen ver

tegenwoordiger;

f0 oen door Onze }Iinistor van Justi tic aan to vrijzon. vortogonvroordi

ger van do Afdeling Poli tie van het Hin:i.storic van ,Tusti ti.G# 

4.Onze }Iinister..Prosident k:in cr_p Voo1°dracht van Onze, in het tweede. J.ië.

gcmoemdc, }:iinistors, bovenc1ien Qndore 1edcn in de Comm:i.ss:i.o bcnoomon� 

Deze leden treden om de drio jaren af Gn zijn terst,ot1d wodErbonocmban.r. 

Hij die tot lid is benoemd tGr vervulling van een tussentijds opengeval-• 

lon pian.ts, treedt af op hot tijdstip, wanrop degene, in wi.ens plaats 

hij is bonoG]Ild, moest aftreden. 

5.Aan do vice-voorzittor en de secretaris kan als zodanig bezoldiging

worden toegekend; indien de socrctc.ris geen lid is van de Commissie · 

hoeft hij daarin madgevende stem. 

Do beraadslagingen en de bricfvrisseling van do Commissie zijn 

geheim, tenzij do Comm issie de geheimhouding opheft, 

De.Commissie is bevoegd niet-leden uit to nodigen, de vergaderingen 

tot het verstrekken V::tn inlichtin13cn onder geheimhouding bij to wonen" 

A::rtikel 37"e ..
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Artikel:,?. 

J..Di t besluit treedt in werking met ingr.1ng van de dag Volgende op die 

v:rn de ondct·tGkcning. 

2. Op dat tijdstip vcrvo.lJ.on de Koninklijke bes lui ten van 16 FebrUJlri

191+6, no.l, -en va.n 9 April 1946, no. 27. 

Onze j1!inistor-Presidcnt, Hinistór v:in Algemene Zo.ken en Onze i:Ji

nistGrs van Duitonlo.ndsc Zo.ken, vn.n Justitie, van Binnenlandse Zaken� 

vn.n Oorlog, vo.n 1•farinc en vo.n FinanciÈln zijn, ieder voor zoveel hom 

· botrof't, bohst mot de ui tvocring Vnn dit besluit.

'DE IIDTIS'.l'ER-PRE:SIDEJ\\T, 
lïINIS'.l'ER VAN AJflE:1'.iENE ZAJIBN, 

, IE HD:US'.r.'ER VAJ'.ï DUI'.IBNLANDSE ZAEEN, 

DE i1.ïINISTE� VAN JUS'.ÇITIE, 

DE 1',INIS'l'ER VAN I3WNENIAN1.JSE ZKKEN, 

TIE ViINISTER VAN OORIDG, 

JE JUNI STER VAN EAR INE, 

DE l.ïINISTER VAN Fil[ANCIÈI'I, 

IB MINISTER VAN ECONOi..IISCIIB lAKEN, 

-, 

' -----· 

-·
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L De taak van de Binnenlandse Ve:i.ligheidsd:i.onst omvat; 

a0 het inwinnen var; gege,;ens omtrent allo p0l'sonon, à.ie va,1 oeo 

staatse;evaa.r.1:i.jke aotivi tei t •�r ne:i.,r.iinp; dc'l::i1°toe J.:en opzichte 

van Nea.ex•land of met Nederland bevriende b.tH:cnl.andse mogend•· 

heden bl:i.;jk geven of hebben gege,1en; 

b. het_ io.rtinnen van gogcvons omtrc,:t cxtremi�:tisuhe strom:i.nger.,:

ua het bevorderen van yo:i.1.ighoidB111aatroge lcn :L!! 2.ll.o -;_rltatu en

ven; 

ék, hot verrichten van al hetgeen Yoo.r con gc,.:-,cle i'u.nct;;.c-nn•)l:\ng 

van ao Binnenlandse Vciligl·,oi.dsdion;;,t no,)ti.,wk:eb.jk ü:; 

o. het ondc:rhouden vo.r1 verbindingen mot c1.o ovr.:lreenlrnrn:, t5 ;i;.•:- �-'\"

l:i.cht:Ln.� n en veitigheidsc1icnsten van bo·f.r.rienr}e ·btJ�.t�.?-n1.:.ti:drjf:!

mogendheden.

2, :Oe J)ienst beá t genc1'lei executiev·e bevoegdheàe�1" 

1. Het Hoofd van ae Binnenlano.se Vl::1ii.ghci3.sdiorn,i; is ven,rr.;-•

woordelijk aan Onze Minister van :Oi�n..enlandse Zaken; hij r:.t�lt 

Onze Minister - ook uH eiger1 bewe6ing -· bij voor'Gdu�en r;p de 

hoogte van a'.L hetgeen ·van belang kan .zj_jn. 

2. Onze, Mini.ster v-a.n :3inn.onlc.nélse Zaken Jraa.st zorg, d&.·� LBtg"-,crt

hom ingov-olge h.e·i; eor•ste lid bereikt, zo s:poeèli.g mogelijk wo::èt 

·1r� ;rouwete zorg b:L,j do in�.ichtingon 1Jcl!an[; hebben,
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3. Onze }ti.nister van Binnenlandse Zaken kan bopalen
5 

rrr-:: t: t9cstem••

ming van Onze hierbij betrokken 1tLniste.r, àp,t inJ.ichting0n doo;: 

of namens het Hoofd va.n de Binnenlandse Veilighr:üdsdienst .t'echt·• 

streoks tor kennis van Overheidsor ganon en ··diensten worden .r;;r:J-

braoht. 

Artikel J..,. 
-�----·-r 

Onze Ministo:,:, van Binnonlanàso Zak:<3tl kan, in ov0reen.sb3mm:1.ng
,, 

met de hie.!:bij bot.rokken M::Lnistors on 0ve.rheidso.rsan-2n
.; 

hJ pa:L:::i11.s

dat be-pD-e.lde ambtenaren, onder ö:i.o MinistoJ:S of o.rga.nori :r.cssnr~ 

'cerond
1 onder VB.'C'antwoordoli . .jkhoic"i van o�ze hior.·h:.j bet.r,:--kkor: 

hun amb'I; voortvï.oeicnde verplichtingen, -wo:n1:m bob:d; met wo:ck-

zaamheden ten 'behoeve van de Binnenlanc1sc Vc:U.igheidsdienst, 

J;eze werkzaamheden wc:cden verricht in nauw ec: v-001:tà.n1:end ov0r}.13g 

met het Hoofd van de Binnenlandse Voili.gheiêisdi0nst. 

Artikel 5o 

Het Eoofd van de Dinnenla::idse Ve:\ J.ip;hoidsdii.::nst d.t•aa��t zorg: 

da.t de gehcirnhoudint; "ia.n do :Lnlich-t.i:1fpn en c�G b.r.onncn; we.a .. rn:l.t 

--� z:Lj afkoms tig zija, aJ.smod.e do vciJ.igl;J.e:id van de te.::' vcrkd .. jc:!..q'., 

van die in.).iohtingen v1e.1:-k7.ame pGrsonen na.ar behoren woró.F"J!.1 :}'l•• 

waa.l:'borgd. 

- Ar.t:lkol. 6
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A:ctikol 6. 

l, To goldmiddolen, die ter besc:hikkinz van do Binri.onlandso 

Veiligheidsdienst worden gestold, worden gebracht tGn · le-.ste v&n 

Hoofdstuk V van d3 Rijksbegroting, 

2. Eon �odeel te dezer goldmiddelon wordt 'b0stCJ0èi aac1 geheime

uitgaven • 

• 
3. Hot Hcofd van de Binnenlandse Voilif,b.eidadi.ot,.s·t 1-:; gohoL�dt;n

inlichtingen to verschaffen, 

,. 

��rtikol 7. 

Het materieel - 1net inbegrip van gûbouv;on ·- :i.n gobru:Uc bi.j 

de Centrale Veiligheidsdienst, g8.at ov@ nao . .r. cle J3int10il'.i.ar.Jsc 

• Vei l.igheidsd:i.enst. 

·.fl..r.ti.kel 8.
•----M✓---·-

Onze lvfiniste:c van Binnenlandse Zaken kan nadoto voo;:>soh:rifteu 

!_, lÎO werk:iijze goven nopons de organisE-.tielen hot bohoor van. de Binnon}.a;-idsci 

VeLLighnidsili.ens t. 

·� �S'i'lIIK IL �-
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. EOOFDS'rill( II. 

Er is een Buitonlanèlse Inlichtin,a,enfücn,st; :r-es:;<,ortoron.do onc19X' 

Artikel 10. 

Do taak van üo Buitenland.se_ In}.iohtin_r:;endion.st 01TtVti.t het :î.r,-

w:i.nnen vu n ger,evens :Ln. hot buiten\anèl; welk(� 70<'Jl.' h.01; 'tiu:L tonlandi� 

fil:IX.':mn?iMiJJ'i.s.c;r;:helo:Ld V'ln bcl.anG zj_jn�- a.l.srnüde 0'.1\tt·ent ,:1.0 aoti :i.:b.d .. ·:· 
·.-an pGL'::iOn':3n i.n het b�.itenJ.nr;<'l, ili c ;roo.t 00 binn1>nlö.�1C15e vGll.i�)iét-i:i 
wn g6v�1-r. kunnen cpl.evei·en. 

Artikel ll. 

l H t Ir f' � a"o '" · 1 1 él I 1 • h.,_ · a. · · t s '' • e .Loo __ c... '"'.ran. Dui·.;ou.�.an se t1.1..1c Ll.ngen 1.cns ..,_� 7GJ,a.ntwoor--

Ree;erin0,s0ommissaris in algemene d:i.er,st; hij :::telt ·onze Min:i.sto1·-� 

��.i"dï: - oo!s: uit eigen beweging - bij �,oort'::luren op de hco gte 

van al hetgeen van beJ.anr: kan zijn. 

het eerste li.d bereikt, zo spoedig mogoli,jk wo.t-dt d0orgef}:,7e.n aan 

d.;i.e Ministers, a:Le na.ar- èle aal:'d van è,,; 1,u.n to0,,er.t1·ou1r.de zo:cg bi.j 

do inlichtinget1 belang hebben, 

- .. 3� �

:T:l"-=. -; ... ...... ,,,. .• .. ,.., . 
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hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namens het

Hoofd van de B>.1i tenlandse Inlichtin:>,cndionst reohtst:.r.eeks i.e1·

kennis van ove:,:-bei<:!serganen en ·-diensten worde:1 g6braoht.

l. D O ,.. . t V.El11 AJ.f.l'81]Qt16.c,Z,a.ker • . ht. . ;, +. . oor nze 1,11 nis er:lfJ:eJ�s:D'.!B,-u. 01. , mo � z1.Jn mao ;::..g:r.ng, u.oo:r

of yanwege hGt Hoof cl. yan eb BuJ. tenlandse Inlichting0néiien;3l; _,

worden aan Onze Minister van P.-ui tenla.ndse Zecken zo noc1:iz. voo1°�,

stellen godaar. tot het treffen van ve:i.lighciè1.smaatr.egelen •

Artike.L lt:. 
__ "_,, ...... ---... 

""'· n A J.r:�m<·rn0 zaken 
l, Onzo Ministoi.•mtfres±rïc:ru: kat'.) in cve.reen:;;tcmming riet i:.èf, h'.�ç_-rbij

bct:rovJceQ Ministers en ovcrheidso1.'g,,1.nGt\, Lap::.lon, dat bf:lpaa:Lc?-,0.

ambtenaren, onder àie Ministcn•s of or.r1an.üo re::-,:3crturend, ondo.r
I . 

c.• • . 

verantwoordelijkh0id van Onze }1ier'bi;i be'Groldrnn Minister ot hot

hier·?ij betrokken orgaan, onverminderd do uit hun ambt voo.d;-

'x:x: hiervoren bedoelde oate-• vloeiende verpliohtingen, v;orclen b0la.st met werkzaarnhoaen trrn
•:deën van ambtenai:•en 
•.:::r.:i.t ichteo hi_�n

/ona.crsoheide:1lijk in op
'·-druoht -.mn 

}'lil,';/, behoeve van êb B 1:ti te clan c1se Inlioht:Lne;endicmst.,, Do;&. wc:drne.rnn--

heden w;rrcil .. �r:a.--v-<U',:r5.1&'lt: in nauw on voortèlur.end overleg met.('.het

Hoofd van de Buitonlands-e Inlicht-i.nsendionst.

�� 
3 Bovecà.:i.en 

2�V.tIGl!\.-xhe:t::,.;v.ra:rD.v.;i;:cb:,�e:r.jXV:aîi::,.-z::iqjt;iJd;�.t'.'. kan de Buiten lan èls 0 In -

HchHngenaienst 1:�;ii)j;m:n: gebruik maken ·1,•ä(�gÎ1t\bt;onetren, ilie

bnéb:Ä-U:llçlt'l:X.:xt:3rt.X'.',m.l:i:bo:n:�_r.:_;. doch .znUen rossor-tex-en on,'i.•ë!r !Y.Jt
'·"--

Hoof cl �àn � D:i.enst, Pe positie vaó deze ambtcna.l'.'f�n zal gcU .. :ik

z:Ljn aan die va;
0

ÎnaFJne-_ en rn:i.lita:i..re attaohÓr s. Deze ambi;en-':ü.'.'(:,n
- �-... .:.._-.:::..i.-...;.__ 

worden door . .Ons i;ngewozen op dezelfc3.e -;ïijze ais sulks vcor

amMê;;;:·: van éle Bui tenlands0, Dienst �o;�,��lèeli-,jk i:=i, 
, . 

.-,. �-'" ,,.. 
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he-t lJ.d 
·2.:;fu:: Indien andere personen, als bedoeld in :i,m! vor:Lf,C :;l:o:ftm�s; VOO:!.'

het inwinnen van geheime inl:iob.tiogcu naar het buH0nls.nd worcîen 

uitgezonden, geschiedt zulks steeds door c-f in overleg mot h0t: 

Hoofd vo.n de Buitenlandse Inlichtins;o1.-:ii0nst� 

Hot Hoofd van d0 Buitenlandse :r:nlichtingend:L,nst èiraagt zorg� 

da•; de geheimhouding van de :i.nlic.!b.tingen cri do b.to,rnen � wz,a1•1üt: 

zij afkomstig zijn; alsmede de veiHgheicl. van de -te;.· v01•]n,ijg.:..,1g 

van c1:i.e inlichtingen werkzame po.r.son•Jn naur behoren wor<lcn ge~ 

viaarbálrgd. 

1. Do geldmidöelen
1 

die te.r. beschildcinr, van de Bu:i tenbnclee

Hoof'c1stuk IIA der Rijksbegroting • 

2" Eon gedeelte d�zer gelé111idè.ole,1 wo.rc1t be.ste1:;d él.llr, geheitn0 

ui.tgaveno 

3. Het Hoofd van de Buitenlandse Inl:Lclitj nger..dienst is ge,ho,.;dc-rn

mede terzake van de besteding v-an de geheime ui't.6a\ren aan On�:e 

van .Al{;er1er;.e Za!cec 
Minister��s±d�Jtlt of door hem aan te wijz'3n pet'flonen� alle 

gewenste -.i.rüiohtingen te versohaf'f'en. 
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Artikel 15. 

omtrent ào orgnnisati't en ho'G beheer vc.n de Buitenlanc1�e Inlioh� 
tingcnêti.cnst. 

H00FDS'rlJK III. 
_ .. _____ ---

Artikel 16 • 
... ,._,,.,..___,_...,_ .... _ 

Er is eon Marine-Itil:i.ol-rcinr;endienst .• rnssortor·end onè::,,r 
Min:Lstc1' van Marine. 

De taak van de Mar.ine-Inli.ohtin,e;cnc1ienst omv-at� :·. 
1 

.,,,,.a-:1 h�-�ln',�nnen van gegeyen�, 1fif;}��irit�r.rt•ii jÛ:Î.�t8 o:pbo1_1w 
1�, _ ··- _ _ - - - - • :- _/ óü . .,.,. en een do,31 treffend gebruik va,1 de Koninklijke lüi1·inG �-=-

b. de bescherming ·,Tan rnn.I'i tie me gehcime:-i; 
v-an de bewaking o. hetz:xLirk�-l'J. tegen dac1cn van sabotage aan me.riti.eme objecten; 

treffen van rnaatreg-elen a. het Yl."1;!.kfil:; tcp;en êiiofsûü và�::v,apenen P-n m1.mi.ti•:'>_, wc,JJce bo--
/. materieel stemcl zijn voor of in cc:bruil: bij de Kc.t:d.nklijkc :Marine; 
,_ 

tijdig 

propaganda Ot:\c'!er het 1110.rinc;,ar so n oe 1. 

- A.r-1.::U:ce l 1 ·:i ,_c ..
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Artikel 18, 

Lressorteert oncJer él.e Chef l. Het ::=:oofèl van ,!0 111:arino-•Inlichtinsonr1:1.cnsiis :dl;ro;r:;r:'0,i-s.s1m:lcl')m�t 
van de Marinestaf; hij 

• 

he;.; 
van Marinq; ;r,,:i_zj ste l.t :©.i:rz.m;:un�ta-tn:r- - ook uit cig0n bev;oging -� 

bij voortduren op do hoogte van al b.otgean v.:i.n bHLa.ng kat1 zijn, 

2. Onze Mi.nistor van Marine draagt zorg, dr�.t hot �e<;Jn hem j_Qgcvol.go

hoi; eerste lic1 be.reikt, zo spooclig ff,ogci:i..jk worclt éloorr;sgcv-eu �.r,.n 

clio Ministers, c1ie nam' èle aard yan cle hun 'tocvor{;:couwr}o zore; b:i.j 

a.o inlichtingen bolang hobbon.

Onze hierbij 'bo trokken Mini G to:c, c1r..1 t 1.:1}.iohtin;�c:1 door· of c.arr.or. s 

het :i'Joofcl vc.n do Ma!'ine Inlichtin3cné1icnst :,:•cchtst1·ock8 t•n· kc;-iti:h 

...: 

.ti.rtikol 19, 

J .•. Onze Ministe.r van Ma:rino k[.tn, in ovc:cecnstcm.r.ij_ng met c1e b:Lc:cbiJ
p 

bct.i;,okken Ministers on ovcr.hoic1s01�g1rnen
_,
bopo.len, dat bepaalde

ambtena:�en, onder c1i..e }ünisters of orgltneu .ressortoz·erJ.d:. oné{e:c-

verant.woorr�el:Ljkheic1 van Onze hierbij bet!'okkcn J/ii.nistor of hd 

hiol:'bij be trokk0n oro-aan � or:vc:r.minc1erd de uit hun ambt voort•� 

vloeienc1o verplichtingen, worden bele.st met werkz;;;amhcè,óri ten 

behoeve ,,"an c1o Mnrinc Inlichtingendienst. Do.zo werlcz2.E:.r.1hc�den zullen 

- 2. -
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2,, Do Marinc-Inlichtin[�Ondionst :i.s bov·oegc1 voo:c het verkrijgen 

van g,3gevens zich in het Rijk in Europa mede to wenöon tot de 

burgerlijke organen, cl:i.ensten en a,nbtonaron, clie geaoht kut!net� 

,,orden deze gegevens te kunnen verstrokkori. De M:nrine Inlich

tingendienst handelt hie:c•bij in nanw on voortdurend ovc:r•lcg mot 

het Hoofd ve.n de Binnenlandse Voili�h.0i.ëlsdiem1t. 

tV1eede 

· 3. Artikel 12, :W.l!;UW li.r1, is van O1�eroonkomstige to0pas$ing.

Artikel 20: 

do geho:l.mhoucï.ins van de :i.nl:i.chtingen en êle bron(lfli1
1 

v:0.nr·ui t zij 

afkomstig zijn, alsrnec1c c'l.e ve:U.:i_gheid van do ter. v,3:rkr :i.,:jgi.ng î)T\O 

êlie inlichtingen werkzame pc::�:sonen n2.ar- bohol'.'en worden gewas.x< •· 

borgè,. 

Artikel 21. 

1. De ge lclrnic1c1elen, die ter beschikking van c10 1Jia:4inG Inlich-

Hoofclstuk VIII B dor Ri;jboogroting. 

2. Een eedeelte dezer gelc1rni,:1clelen wo.rèlt bostooèl. aan geheime

ilitgaven. 

3. Het Hoofc1 van de Marine Inlichtj_n:3eric1ionst is goho:xlen mode

terzake van Je bestecling van de 130h0imo ui tgav0
1� aan Onze },fiu, 

nister ·van }i:ar:\.ne of cloór hem aan te wijzen pen,one,i., al.L, gG~ 

wenste inlichtinr,en te verschaf.fen. 
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L, de v;erkwijze 

Onze Minister van }fäi'ii"ie kan 'ti.adere V00.1'.'Schriften ee�ren omtrent 

de organisa:He/en het beheer van è\a Marine-InJ.ichtl.n,c;enclicr.st" 

® 

• 

e 

• 

Z -t5.jdig 

HOOF'DSTUK rv.
----�-·--·-

�.t'tikel 2]: 

J�r is een Mi litnire X nlicht in;:i;enclLenst 1 res:::orto1· end ondo:,:-

Onze Min is ter van Oor J.oi:;. 

� het inwinnen ·;an geeev0ns ) welke noèlig zijn '\rDOt': 

1. een juiste opbouvi en een étoe l treffend gebruik ve.n êle Kt.;..

n i.nklijke Tiandrt11?.cht;

2.' de mob::i lsatie en oou.centi·atie der Land« en L,J.chtst.:d J6:� 

krachten en c1e voo1° bereiding èlaarvan; 

)3. het uthtoei"enen vari het miJ.i t0ir gezag en het h2-ncll:1aVEin

va11 orde en rust in geval de staat van oc:cl,:,g of de otas.t 

·; van beleg is ingetndeo; 

�l· de besohe.:cming van militaire geheir:ien;

c1� be-wa" l � hey):.tteon teg.:rn èaèlen van suboto.rre aan nd.litai..r_c. objeote_ri; 

.::aatre,:,;elen ,. het �l'.:n-i! tep;cr:-�liefstal vaq::wc1pencn G!ï munitie� we1.ko b,rn,;;e1;.icl 

zijn voo:r.• of :L11 geb.ruik bij de Land·� Gn Luchtst.r.:1.jd!c:-aerd:;en; 

propaganda in cle Koninklijke Lanc1maoht. 
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1. Het Hoofcl van c1c MilHairo Inlichtinr;ondicnst('.:i$ :d.--;iw.t'x.ttrSE!��-!

:Minister van Oorlo��en stelt hor.J - ook L1it eigen bewefing - bij 

voori:dJrcn op cle hoogte v2n al hetgeen vnn be}.o.nG b.:n z1.,in, 

2_. Onze Minister vnn 001.•loc cl.i•aQgt zorr5, dat ho',:;_zcen hom ing�)volc;0 

het· oor sta licl bereikt, zo spoedig mogoJ.ijk wor-é\t c100.'t'gereve<1 r.i:-.n 

c1io Ministers: cë.c naar àJ aa:cd van c1e hun toevort:cou\'icle :wrg 

bij c1c inlichtingen bol.an3 hobbon, 

3. Onzo Minister vo.n Oorlol_l; kan bopa1on, met tocstûrrmling v�.n Onzr:

hic.rb:i.j betrokken }vlinister, c1at inliohtin_ri;cn doo.r. 0f' Q'.liWJns het 

Hoofd van do Militaire Inlichtin.r:ondicnst roohtstreeks "tci.' :::onnis 

van Ovc�ho:i.dso1•ganon on -c1i0nston wordan [:oornoht,. 

Ar-tikel 26. 
-----

1. Onze Minister van Oorlos kan, in overco�ster:rrning mot de h:i.orbij

betl:'okk:cn Jvfinisters en ovorhoiclso.:r:· ge.non, bopnkn, èlD,t; bGpau lc'le 

ambtenaren,· onc101° èlie J!iii"listors of' organen rcssortor0nèl
1 

onèc:.,1· 

verant.woorr1olijkhcic1 vo.n Onze hictbi,j botrokker: Ui.nistc:r- of hot 

hierbij betrokken orgacn, onvormir,derr.1 élc uit hun ambt voo.::"t-· 

vlocionc1e ve:c-plichtinr;on, woré1en bel.ast ïno-t werkzat::,!nhoéle:n tori 

behoeve van c1o Milito.i.:r:·o Inl.iohtinscnc1iunst:. :Ceze workz2,0.;nri,>�er.. 

zullon wo:cden verricht in_ nc.uw on voortduronc1 overleg met hs,t 

Hoofd vc.n do },fili to.i:r-o Inlichtin-3cnclfo:1;;;-!;, 



\ 
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2. De Mili bi.l:'e Inlichtingo'.1r'lienst :Ls bevoegd voor hot vc:i.1kr:l.Jgon

van gegevens zich in het Rijk in Europa rncdû te weru'.en tot r1e. 

burgerlijke oreanen, èlionston er. anbtenaren, ill.e geacht ku.nnen 

worden die gegevens te kunnen verst!'Cldcen. Do Mi E. tair0 Inl:i.ob.-

tingenc1ienst handelt dac..i:bij in nnuw eu v-oortc1urenà. ove.r.-leg 

met het Hoofd van de Binnenlandse Veilig:heidsc1i13nst, 

He'G Hoofd var, de :Mil:\.ta:Lre Inlichti.ngenèlieost fu:·<1,1.gt ?,;OI'[�., 

c1at de geheimhouding van de inlichtingen en r1s bronn.en, vm1::\x·rd"t 

zij afkomstig zijn� alsmede de v::d.l.ighe:i.d v·,;1.n èle tot wrkr.ijg:i.ng 

van c1ie inlichtingen werkzame pe:r•sotrnn naar behoren. woro.en gs:,

waarbor gd. 

Artikel 28. 

1. De geldmicl.élelen, di.e ter beschikking '!8.t'! de M::Llitaire I!üioh-

tingendi.enst worcl.on gesteld, worden gebracht ten hstc van 

Hoofc1s-t\:tlc VIII A der Rijksbeg1•c,ting. 

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteeêl. aan gehe:i.�c

uitgaven. 

3, Het Hoofd van c1e Militaire Inlichtingendienst is gehoudtm 

. mede terzake van de besteding van de geheime 11:Ltgavtm aan 0!1Z3 

Minister van Ooi-1011, of door hem :;ia.n te wijzen pe;:sonen, -<'-1.J.c 

gewenste itüichtin6er, te vers.r.;haff'ei,_ 



de wel'kw:i.jze 

• 

Onze Finistcr van Oor lor; kan, o.u1cl:'o voorschriften gc,vcn 

omtrent èlo o:,�ganisaticLen het beheer van de Militair,3 Inlicr:.: 

tin ge nèlienst. 

HOOPDSTUK V, 

Ve:chouëlin.R: vo.n do itüiohtinf;,rn~ en V',,il.i.f�-�-
.b.aid3tlienaten onder] iug., · · 
--�- -------

Artikel 30. 

De inJ.ichtinr,on- en vcil:Lghf.!:i.dsdionsten ·verlenen elkaar 

i'.1. .hat bijzonder ook éloor hot ui twis::-;o l,m van gegcvo:i.s ~

2,01reel mogelijk ;ncèl.evH)rkinf�• 

yerhouèlinfi van het Openb22r Nf:inist_srie e.s:�-���
J?..�1ill,e tot a.e inlicMinp;en•- en veilighe:i.à.s·

d:lensten" 

Ar+.ikel 31 • 

. Het Openbaar Hiniste.rie
J 

éle ProoureL.1rs-G-·arrnrnnl 5 al.s funge.::enc1 

Directeur er. van Poli tie, c1e a::1btu1c.rcn van gen-icentcpol itio, di<? 

van hot Korps Rijkspolitie, èlie v2.n hf;t \/G.per, de.t KoninkU,jkc 

Mo.roch.oussee, en do bijzondere ombtcnoreri vw1 Rijl-:spolitie c1ccn 

otwcrv;ijlét mcdcc1eling aan de bot.r-okkcn �-'" :i.c. .1ting•:rn•~ en voil.ig-• 

hcidsdianst vc:.n alle to h�nncr konn:i.B komr:mc1G foiton ct1 gogove1:.s, 

welk voor dio 6ionr:it in verband mot (]O él.Raxaan OpGod.ra,geo taak> 



• 
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1. Incli.on er onige etE-UYi:i.jzing bcst2.at, dat bij hot inst0llc::1 of

-voortzeh0n �ran een strafreohteli.jk of udministrr.ttiof onél.0.l.'ZOf:<k 

of bij het t.t'offet1 of voo:l'.'tzctton V'èln een fä,atrogol van élien aa;�d 

dan viel b-.Lj het instellen of voort.zetten van een strafvo:ev"'Olging 

de belangen, v;elke aan een Nodoi'landse inl'lchti:1gon-• 1Jn veiHg·• 

Ministod.o on do :Proourours-Gcnoraal, al�! f'ungorcnd Dixec';;e,.u,on 

van Politie.., cl.D.artoc, behoudens in gcvall.eu YA11 r3ric.gcnc1o r'!ocüzn.;;1,(c,

corst ovol' ? nadat te.rzt>.ko mot do betrokken iiüiohtingon-: en 

voiligb.eirlsdionst overle,Q; fo gcpL.,ocd. 

2. Onverminc1o:r.c1 de verpl:i.chti.ngcn� voortvlooJ ende i.üt heit Wc·f;hcei::.:

V'an [\i;rafvorcicr:i.nrt knnnon do Hoofdt: 11 vnn uo :î.1'.lliahtinr�en.-- en 

van Poli tic1 of éle Of'fioiE<r van Justitie wenè!en t,,nei nde c1iens 

beslissing om-er-ent het opsororten van een �,rtrafreohteiijk of ad-., 

rr.inistre,tief onc1erzook, van eon mo.ut:::-egel. v·an die aard, êk".n wel 

van een siï.•afvervolgins te veJ:'k:c1,j13en. 

Do wijze van he-t 1[ocn der moderlolirigcnp t'Üs bedoeld i11 a:ctik:cL 

31, voor zover. zulks het Oponbaa:c Ministorie 1 de Proo1.1t'Gu.rs-

Geno:caal nls ·fung0ronc1 Directeuren Vün Politie, het Korp,� Rijks-• 

politie en do bi,izondoru ambtenaren van Ri,jkspolitic bctt,oft, 

geschi0c1t volgens anm;ijzin::r,en door ·onz0 ./2:inis'!;cr van Jtrnti tic 
-. 

�,nn l10t bott1okkcn ICo:r.ps to 8,0\ïen v:::01:sohr.i.f'tun ,; 



• 
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t·et Hoofrl van 
het Hoofd van

het Hoofd van 
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HOOPDSTUK VII. 
··-· --------

Do Comni6sic van CcB.n1i112.tie.

Artikel 3Jt• 

1. E.r is oen G immissie vnn CoB;::•clirw.tic, welke tot taak hoc:f'i.::

a. er voo1.· te v;nkon, dut r1o Y'O:,:kzao.mhocion van ,10 inliolüin�!'..rn--.

MinistcX'ic}I c1o Prooureurs·�Gonor.o.al als f'ungorcoc� D:i.ru'.';'Gou.tcrn 

va11 Politie on r}c politie, ti.Qar, behoren v1orélen gcce:()rc1i-

noord; 

elkaar naa:t behoren van do te hunner- b,:,:,c�üklö.ng komon0o 

gegovons op èlo hoogte hour1cn; 

hoogte· to stellen van ul hetgeen voor H11.fü' van bela:1.g kan 

zijne 

2o Onze Minister-P:tesident treedt op als Voor:ü ttcr van de 

Commissie. Door Ons kunnen, op voorè'rucht \-nn On;;,o Mü.istor� 

President en Onze Ministors van Justitie.;, van B:Lnncnlünc�so 

secretaris worden benoemdo 

3. j,mbtsha:Lve zijn 1.ié\ v2.n de CorLJrn:',.ssie:

� J� Hoofc1g.r.r ve.n c1G- Binr,onJ.c..nr1so Vei ligh(!ii:l-sf!.i.enst i c1G BuHsn··· 
.... . 

lands(� In:U..cht3.nt;cnclicnst., Jëto Marine Inl:icrrd.n[Cnc15.o'\-J".jt� /�G
Een door Onze :,'.i,üster • ,.f 

.. ,v-r van Buitenlamlse Zaken aaMili t:airo I nlich tinecnr�io nst ·C/5'<' � c7.oor Onz.c MinL:;-t,�,r. ",EHl Jun'ri.,� 
te wijzen vertegenwoo.rctiger; 

tie aan to Yii._jzen yortogonv,oorci:i.ger -.rai1. do /4.fèleling Poli tie ,�an
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On�e Min:Lster-I'resident kan op voorste 1 . 
. ,4.. ,Jt'.q;ck.1.m.nn:nxD:p:cv.c.�i:i:txvo.n On:rn, in het tweede lid gcrioornêlc

Ministers, bovendien anrïero l..oden :i.n de Ooraa:Lssio ben0cmen, Dozo 

leden treden OE1 c1e drie j[ü•00 af en zijn 1;o:rstond v1ec1er benoembaax·, 

Hij élic tot lièl is benoemd ter ve1·vn.l.lin,g van een tussoeti;ids 0p0n-

gevallen plaat:o,, 'l;:ceoc1t af op het ti,jdst:i.y, waarop c1ogene, :i.n w:i.son 

plaats hij is benoemd, moost af'troc1en.; 

Oornm1.ss:i.e heeft hij dan.'.!':i.n raac1gmrcnc1e stern. 

De bero.aèlslaginrJeo on c1e bJ�:i..oi'wisseHng van r1e Comr:1issio ziJn 

geheiru" tenzij c1o.©Jrnmissio de geheimhOlld i.nE opheft, 

Do Commissie is bovoe3,'\' nict--à:ec1en uit to norJigo:.2
t 

ö0 verga de�· 

rinr;en tot ho'lï vers trokken van i 'l.lich ing;en onder gaheirnhcua.i.ng 

b:!..j te wonen. 

- ArtilcGl 37 -



@ 
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lirt:1.kel 37. 

l, Dit besluit treedt :i.n vier kine m ,t .Lnga11g Vétr: de c1&.g voJ..gcndc, 

op die van zijn dagtekening. 

2" Op dat tijàsl;ip ve.1'.'vallen c1.e I:<,dnkLijke be�'lll1iten van 16 

r;'ebruari 1.91;.6, no. 1, en van 9 April � 911.6, no. :27. 

ÜD.ze Minüitc:r.·•-Prcsident, Jf,ioi::.;te;: ven Algenu=rne Zaken: ,:;r, Or.{:,,;, 

DE l1!IlHSTf'�P.-IT'.B:,ID:8I-:'I',, 
MINIS'J:i•;n VAN .ALG:;;i.,n,;.r;,; ZAKfü,: i 

l} , Jf.DIST fü V::\!'f OORLOG;
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BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

22 J,pril 1%-9� No, 22607" 

Kabin.d 

BETREFFENDE 'S--GRAVENHAGE, 2 J,iei 19 4-9c 
Coeirdinatie inlicMi:.'lr;endiensten. 

kouie stuk
l Alg_. Z.ak.e1i 

(febr. 1·70) 

.AJ;l··!: 

� %îG · '49 

MEN GELICVE B1-1 HET At..iTWOORO NAUWKEURIG 

HCT CNOERWEP.P, OF.: DAGTEKE.NING EN HE.T 

f\:UMMER VAN Olï� SCHRIJVEN T� V�RMELDEN 

Zeer geaohte Heer Fooki 

:Cn antwoord op Uw nevanv·e:rmolèt r.;ci11°J.Jv,m daol :Lk iJ modes d:>i. :ik 1:1J .• � 
met de daar:i.n vervatte voorsi,e1.lcn gs,a:cne •i.ïf:ire;.·1ig .. ';:on ::i.anzi.::m v;;-..r1 <i�• 
nieuwe te;,.:st van ar·hik:el 12 zou ik ho-t op prijr::1 st<ülen, dat U de.z�, z.q)i!. 
even ,..a1dfil..""h.anc1s aan hei; oordeel Yan cle Heer L,:,,r:ü,k ondo:::·wr,:qyt. V 00:::··>3 .r0;:".l 
ik, op grond vo.n mijn noti ti0s j.n de Linist;er.L·aa.éi. ,'::'..."1 ll .i\'.LJ.-.:':i..l j, L , 
dat ook het vij:i:'d0 lid -,rr.tl'l. artikel 34 diëm.t tr:, V'erv-allan& Ii,:d; �a,,;,�_-:.:, .l:i.:; 
wo:r.élt füm ,ri,jfde lid" 

�Ct!nslot·:,a mog0 ilc tJ:i ';tOOJ': :;::o-:rer no�:I.:l.gf l1.�r.i:rlne1·�:n1- a�"lll h.'3tgiJ 1:;n 
M:r.., Kloo,;terman U lJiJ brief VD-n 21 J11 el;r1u,,ri 19.IJ!J s-.;i'lr,1,,2 in het b"!.jZG:1 ;ç-� 
ook. omtrmr!; ÜfJ -\;c-, yc,lgen we,�; bij hef't-0.an.l.1.aug:l.g m:::.lrnn Yé}.)1 het (i,'.";l:;Wt)l'T:•" 
beslui:t b:Lj cla }èé;;.ad v-an S·�,:to, 

\\ � .,, 
,,

Mot ,.rriendelijk���-,
� 

en a.e me,i�-!;e hoO[•::.r.::tt,,,;f r1.;;.

-·-... ''-, ----✓

de 1Iooged0lgesia0,:in_r�� Heer· 
1-lr"C. l:.. W,Fcck, Raac1adv.i.seur in. 

a.lgernene d:Lenst bij lv,; i;
1/iinisi,erie van .Alg,:@e!1e Zak0n.

I L,11 •
t.,l .. 

l.,{./�t 
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kopie stuk 
Alg. Zaken 
(febr. 1·70) 
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De Se01:0taris-Gc-mera0.l van ,ï1::.stitie was lid vi;.n de Cnm.-;:j_;;%ie, 

hij onderschreef het ontwerp! Ik h,;,b tepaald be,zwaa.:c teg;en de 

benaming ''Binnenlandse Inlichting;e.ndiar.st''. 7FeEswaa.r �{ijn d0 

diensten op gelijk !Üveau, àocn zij hel;ben §.�:!:E.. gelijke �s.f.k 

(zie ontwerp). De tauk van de Binnen�!.fül'.ise VeiJ.igheiàt!Jt;sr:,t 

is primair Til"eïTeilig;in;;;, niet het -rerb•ijgen vnn inlic.ht.i.r.gen. 

Het argument van Junti tie is naar mijl.! r:iening pour hcsc,:i n. c�e 

proponderautie? De toevoeging YOl'1·gesteld :i. u fä;,of'dst-:.:�-c IV is 

geheel onnodig, de taken der diensten zijn r_;Jr!sdn·even, h(,t is 

onzin om vast te h1ggen, vro.t :d j niet moet-er, doen. 

19 Mo.&rt 19L�9. 
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KO}ll6 Sï;UK. 

A1.g. Zakr�l• 
(febr. '70) 

, KAEINE1: VAN DE 1 s-,Gravenhage, 28 �"0bru.a.:e:L '1:i-9 
Plein 1813 No.Li, · MINISTER-PRESIDEN'.r

Nr. 22279 

Bij ziJn Beschikking Va;J. 30 April J 948 1 

Nr.19508 r heeft mijn AIDbtsvoci·g;ccmger e,.:;n Con:r::it,s:i..e 
ingesteld p waarvan de o_pè..ra.cht blljl:t u:1.t 1)1jgc.r:,.n 
de ontwerp--voordracht 9 behorenfü1 bi,j het cn�?W8.IT, 
Kon:1.nklijk BeD:Lui t tot reorg&.nisD.tie v;.:1n de i�0 
lichtingen- en Yeilighe:i.dsdiend,en en 12;en -i;&.al-:;v,.::::r: ... 
deling van deze diensten. 

De Commissie heeft .m...i.j kortl;eledan Tr:,njort 
uitgebracht en is tot d.e volgende -:::cnclns:�.-ä:,:3 gt•·• 
komi.;n: 
L Het verd:i<:-n::.t geen aatCbev,üine; de C1�:n·:_1!:1;1le Vet-" 

ligheid.sdi.en;;t te reü:i-:ga11:L,1P-:cer: j_n, c'Lir;r YOE·(';e '.' 
dat d.ezr:i wordt geL:.co::i.:·porDerr1 in de afr.t::,]_L1g 
GS III van de Gener81e :-Jtaf. V•.:>cr-keur wc: .. <'.'<lli ff!·

aan ge(,seve:n j d0 Centrale V €Ü}.ig;trü i:t:::;i.i.i.onr::t :; ,:1'.L"; 
�rngedoopt zou. wo:cde.D. tot 15::L nn,,uü<J"ndr-;c V('d.Ug .. " 
h<?.idsd.ien3b 

1 
ovffr.• te 'brene;eJ r:t.:: .. cu:· het: Mü1:i.st1:.�-·

rie vi:m 13:i.r:menle.nd;:�e ZaJ.rnn. 
Ten ae.nzieY� van de H1.1.:.Ltenl..,3ndE:w Inll.cht:Lr:.gE.•;::i.,, 
dienst l)ev (:::el t de Corm.'lis::üe a.::1.n� de:,,;0 tfi eken 
bli(jï.re11 l'88SC)J:te:rf1r1. c\rtd�e:r' l1ot; I"i/li.r.LL�·;"f;,3:;7J.0 '\✓�3.Lt 
.Algemene Zaken. 

2. De Commiss�e is \ot ie �-�n?l.usü) geb::-,rn�n1 ö.:�tt
behoudens de taaKom.schr-iaving ö.J.s nee:q?:e.Leg;a. 1rt
bijgaand. ontwerp Koninklijk .Beslu:Lt, et-n f,cher-.,.
·pere afba.kening van de werkzaamhefü.::n van cl.e
Binnenle.nclse Veilighej_dsd::LGnst; en fü, :pnl.i ti 6···
orgs.nisatie niet nodj.g is� no(; d.aargela:t:e.n i c.�i'
dit mogelijk zou zijn.
De Commissie is eveneens tot de concl«.E;ia g0k0-
men, dat -· teneinde de zich tot èlusve:r· geman:i.-

. festeerd hebbende gebreken te d:Lnünerer,, - ee:;.� 
.. d. t · 1- · - 1 - · ·1 • coor ina· ie op .illog_ni�eau �oouze�el1J� 1�. _ 

Wel beveelt de Conmn ssie me,:; ldern ,:'l.an, dé�1:: -:.. .. e 
taken van de versclüJ.le:ude i.1'.2.lichtingei:- en vei
ligheidsdiensten dLüdelijk l):i.j al.gemeen. I:Ct:nink-
1'.Ljk Beshi.i t wordE:n va.stgestel1, Dit Kon:LnkU ;jk 
BesJ.uj ·c we.r� :1n -�·e1·baiy:1 met h��t; ge,he:i.me kare.,1:--· 
ter van de 1n.,_'lm1d we1J.swaar n:wt "-P de gebrm_•• 
kelijke w1jze te publiceren� do.:::L a:nd,-=:-rzijè,s 

.... 2, ... 

AAN: de 1-Ieren Ministers. 
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wel aan alle betrokken autoriteiten ter kennis te 
brengen. 

3. De Commissie heeft de coördinatie van de werkzaamhe-•
den en de goede samenwerking tussen de ve:;::'sch.i.llena.o
Diensten menen te moeten oplossen 1 door voor te ste�_ ..
len een Commissj_e van Coördinatie te creëeren met een
daaraan verbonden bureau, welke Commissie - afgezlen
van da rechtstreekse contacten tussen de DienBten -
de taak zal hebben als omsç.hreven in a-rt. 3L� va..n 'o:U-
gaand ontwerp Koninl<:Jj_,jk Besluit. Het presidiu"m �,a11
deze Commissie van Coördinatie zou in mijn handen
komen, terwijl de dagelijkse leiding ware op tie é1i·a
gen a-9"n een vi.ce-Voorzitter,

Aan onze rechtstreelrn dam�bij ·be-crokken. .Am':1•tget'1oten 
is het gehelo ra._p1)ort van de CommisDie toegezonderJ.t c1oc.h 
ik meen voor het overleg in de M:Ln:l.sterraad mr➔t :i:10�:; bo-• 
,r�nstaand.e te ku .... rmen volstaan. 

De financj_eJ.e conseq�Hmt:l.es van dit rappor t; zij�J.g 
él .• Eventueel salaris va:..ri de '!ico--Voorzi t;bor)va.:.0. de Corn-• 

miss:Le van Coéi:cdj_natie, inà..i.cn deze. niet·-u.it andero 
hoofde wcr dt .. , gesal,9-rieerd. 

lt. WeJ.J.iclrb. enig admin:LstratJ.ef perso:n.eel toe te vo13gen 
a�• r1 n1 <" 4... t,, Y•r.:•a· 'll L!,at- aar' d. e no=,,.-1· , ... ,.,i "' ,,-,..,·u�· r' (',o·:..,.,rd·' •:3,::i •i .. .; ,·.:..

c;J. , . J \J 1..:-•• ,-....,,. 
.,. l.. � . ..I. ,.J ,Jl..:L!.il ... 1:?1-,�, ..,. V O • .,I .J ..... J...J .. ...,..._l..J.J..\.., 

zal zijn verbondsn. De lecl.en van dJ.t hü.'8&.'\.l z:ullen 
voortkomen uit cle d&a;.cin ver·tegex.,woo:ecl-J..gd.e j_nlt,,:.}:rtl.n
gend:i.ensten (ver·gr:::J.ijk art.;S7 9 2). 

c. Well:Lcht sen klein 1)ed.rag; d..at ter "l:,eschil::k:Lng ya,n él·8
Comm:L ssie Yä.n Coöx·rlinat:i. e zal moeten v;crd,::n g.3 st,:i•1c: .•

In verb8.nd met het feit 
1 

de.i:i i1
;: m:ï.j voorr:3-l::el dJ.-t; 

Koninklj_jk Besluit op 1 Apr:Ll 191.�9 in werking "G!� doen 
treden, zal ik deze J:avestie in een fü:r volgende m.ni s-·· 
terraden aan de orde stellexi� 

Len van de Secretaris 

.U; ,, .i 
(/)7 <Pr-''. ,' -..ft---<J )' J/V '-� 

. 
---

----

--
-
--



h:o_r,-ie G't.L1k 

li 2.f;�lj, 22...kr�lt 
(f cl;).',, 1 7')) 

.: .�1 ·b·� :� ·:_ �rf1���-�i��s-i}��·. �s;I�23:� 
'· 

._,:.;_;_ •-=-c:�e 

,.a-,.i:} ,.,;,,. 
.\,;-, 

,. _,� ·�t_C_·::.�.·-;; ·--. J :� :/·•:--;f:.�� i� ·•:·:;,�: '- :- _-:: � .': ... .,., �� 1 .. : :';_ 
....- �,. - .. , • -'°' ..-.... ,r·-�,1,,,,, .. ,. ,. � ,.., .... , ... ,.nJ .. · ,,. .,,, ... 

\� 1',1'�" t.: ,):;: .... �.� lr ',/;�,J'�-�:.;.;,i.,:�.,,�.' ., ... •H ..:.. �} 

., (.:--1.·1 

:;,:i. 1 �·c i:t� ::, 1 �':\ 
,-. 

û,. �
L.·.,- ,.;�.: �}�.d-�,ii, :A !,�.: :..��? t�J:.·:·,; ;,:, ... : "il ,;-_:tM1 .. : tt1\ .: -,,. f.�.:t . > · 

.) .... . ' )..' 'r•-<l", 1 ,.}• 

l �o ,, (l. -���. 

, ,· 
.. ·' 1. ,_ • 

. , .. �.: ,". ·•·i."l t • � .. 
,Wf .jl'.lve.ld-1:: • 

' ·.s.::.- •!.) ... ., .. ,. 

l.';j,�J.��-_'.:,.ï,;�1�:i.? (-:�·1 :.:.'\� {.�.,. �: .o,. � .:�t;.,�;� }': ):'[}�i ... ��,;.'�·•j•;·:,!:,:�:_...,.;: ·· :· i, ��,.:t·:>.1•1o.
t-·��;1:: .. :··:1 f :•�:: -:?'.�3tt• ;}i:j 1-i<.; ,;; : _!,,.(,..•;,':,j-�·;.,·l1·; ';" �1.1.;, • t./. .t/·.:_'._• ... t'.;� !:: .. -r 

�-. c"u_ . .,..i :� • .�ti'.i t:-:-f�-,---.? :1:·1 ... t_J�.-:1 . .. t•:1-�_-:";:.� :·--� ...... _:� 
1':\: ... a.:/ � .;.�; ,,,:.ij .... "':�- .:·. 

:::�.; - ;· ,.,-,.. -.. 
"r. .:Y 3,-·r • ;•) L.'.i � ;\1, : :t�·; -"�.,,' · .. �:r.\ ... t�•-.,r_-i .i ��·-; .':. !.'i .. · ,! .. ·� �:_:,.;.''!,'1J� J
��1 .. ; t �:;,' l i • ,_-;1, . ,j )_i"t··:•.-', ; :; '),:'� 1-:1\J ;,.i . .1.� ·•)� 

�-. 
. ' � ... �-· ', 

•• .... 1 /. t

_,; !, '·' .... J, : � 

·.t .:� .. 

,. .. ,, ; 

._;-•'."-,. ,,:.:•



.

r' 
r._J, 

.,1, 

'r-W"'"' 
1 

i 

\
i-'! ·t�-�-�•(1

i!.;.-.:C;,J.t{�·. '�� .. t k!)�!,,}üi! '\11_:,,/�::t t?;� -�J�} ' .. �d' 

v.::�! J"i c•,; ::J �--.L:�:•�·;;'' ·?i;•;1�:;1;�···/t.1:.1-nrr �...:-:,.{/r; 1:;; 

.'-:;i��1;1�� ·..;��� .. �; 
t:_i };-··::-� 

·: !), ;_ � ·,:, : .. ',:
"•:� .;�"?i (¼i;; (;_ :, _; / :��� 



' 

ril ' ., ... 
t, ... .1,.

l, 

� 
�.Jo�tri:t 

3' .-'-; L,o,-<o,jjt, 



.e) 

�\}i·;7} ,�\;!J:�,;:;�: -���•� 1.� at;�:;���; .�i

�·.at.-.·• • .»>.:S.·'-"J" ............. "'� 

�

<t r �':: ., ,.._� �,·.1.=t·':1 �-�� :rt1�: __ :.:.d�1-��i"1!·�� ... :1t�t.tnt,}
,. ·-':"<à'�._.--...:,_, .,..,-,,.-r-.,i,-�-..,..,-•""::C..c..,.._.,,,.�.: -. ..... .,. ... .., _..,.":'-�' •-�'1 

•· _, .'l f i":�. ·i;-
�--.•i-<.,-.,�r::--•,."'11':s;•� 

n 
; 

Ii� t: :�•!t '\;�J.il {!!{"! \:,;··:�1�-11 �.:$})� .. -� � ifl t.rl't�·;"��/:•.;_;·1.-(i 
tnt î:t1Jt l�,i/��•;');�1r��1.rr 't_-:,/•'1,·.::rtJ..:t, ii.�t: ,:::� (�r:-m:'iif•;C.i'ái }t.· .. �-Li•� 
€=:':.t:tD'"'

-:...l::.,,.CI. ; ;-:J'.. �;.11 tJ v·� J. •· : � 
le14+ !:.:·,:: .:;�1 t'!..'.' ··J-�•-�-�-r:a:· .. --•!�-

�:..:;;r� z...<:�._ .. �l/:-l:.Ut( "";;..,.1/..--. ,:...i,t�i;:_·1fi) ,(_�,�li"J·��l�;,-:�i 
L.t�.t !s./...,. ,,/:lf:: �ll.\ -�-J;.�êi--i-1 "JÏ;l! .... �-�L -�4:�1:1 t--��:·t:r�t�7.� �\�� 

i (i4.!...-� .. :,,J..l #.J û�J·-.i·�-:t'-·�1�j. 

.. \� .. '"n 

:f�!: j)J·:i� iJ,.:i,,':f .. :. l'��.}::.::: t;\(.)t�.:-:;!-;.;\� 'i,f:��� ·�:�lltr)f;.,.<-�,� ci�i·\t�:·�.�1.f�:� 
··:·LJ ·•; ;, t?.. �,\;Ï_'.(t) U! .. � _-·.- /:) �J,

l�� }1 ·�t �-:: r:1�!.\'!:-,,J'��x��;;_.1 -;--�<-; t4•�:J ;�-L1..;.t. 1j..;1 l�·'!) J ·?�¾:.! tr3�).-{f.:::s:':0,:J·--::� ��/1
·�: 

·,:::-<.J<�tck•.;J .:0:.1:.�•)1 .. �!:·;,.::H' .. i-;l. ��-� 11�.:, t; !:,.G.,:::::·•!;'4



,._,. ...., 

!.f!�J!]-�:-���i- .;ri 
., 

�::tt t�i:; t -L• .... n:·,-·T�;!· .. :<: -�_(·��:"- .':. .. :� 
( · .. ::�·- '=j-_;1�:1t��·=.r1 �-:.·,-f.':�� it.#! ,:--:.;r-.1; ..:---i 

·;· . ....,L:.�r.-�r .. it.!�: !JL�:�l�tt iJ�·t- ·,. _t/: fY.;1-'.!s-.),� ;� !..:.:·!;�-::--z--::�i :�i� :-.. ,-�,_·.: :::J'<
r�};.ji:t tl·:.�:-:�:.,. --t'4'k! i.}� t\n�.l.: .. }-.:-.1 r.l::.l��:_j.:)t��.--i v,0). *l--t!' �)�'t{;::ti:.:.�h"�l _:�;l\Jti��
t:; :A: �,�-=\:;.:.. � -::.,- 'V·-.. J.'-, ... tf1J�· ':."',:r::-:rt � ? ... 1.::� >·?.-;i ,;;.. ... ;;: --�-��

--p:.:·� ,i�:(=-_ 1.. •
.. , . ... ' .... 

�.; �'1 __ : .. t .. '...'. .� ... ::.:F,! 

... .,..) ,.:t. 

. . 

·.•• } -t � .... 



? 1 •. _,: ·1 \':'' -.�) i�(-) c. \�� ï· !l (�·� {':) '\..�:at 

...... .r�-:,i::a-u:i-,: . ...!,1,1�-...x-c.,.-.�."""-"� ...... ��-..... e.'lo�.q,'1':»-o.�'"t.=t'. 

'. �. 







:[.J:.�\Vl.�atl.r��-1� 1;Q,8&Ve (: .. , l) -e"il ,:: 
�-l-_...,,.Y: . .1t1,•;_-_r-fftt,-..- ..-,-.�..,..,..._�� ••7'<\0- .. : ... 1r::1.-.s�.,_.....,.�•� 

�-;���-:iJJi��.:.:;.:J.:.. .. l;e 

. _ ...... ---·

:.itt t,"'.I�'°: ·-..,�:�"!t.-�=-�·'·r�·� .. 1d:.1 t,-1t►1�1'; �,,.:. G�l\1:1'4::.J.°",_�-· !1�� i-�--, .. �.- :;.,:, 
U1� l::- �� 1 C! ¼.J���-:\ ., ... .._ �')t- (.·::�-..�(•1 �·,1 !l"'�'J,t::,·,:,.i \ --.:g ··,?:, 
"'.-"nJ;,';,)..rlt: i.• 

.!C.:•,C:-''A"'ti 

! ,��--�: ,. .. •i.;. ! ,\

• . .:. 

�} �-.. - P,�J]. 

�:r.� r .--)·

lql.:.s\J i� '..."')··--,1�;1��-·>:; .... �it; .:, f.7.Y'::-."-'' t�:.�·i, t:i.-'"1-,. �:> !."(>!: o:: .. _}1_;_::--::�·!:. 1.t�·./
\,.� J.;lr.'.::..✓,}_-1 t-!_1.:r.�:;�·J-J-!i %��; iti.1-:� ,: r�:.:·i.,� î1c��:;.1t.;,:]� :<1?...:. 

�t�;·t �� ��::�.t�r� 'f,/.t i i,!:;·�; .... ,>.• \::�·i..• --� r.:: 1-; }'.\ !-.,�: j ii:--.; -�: .. ;··:.-1·,.-1•.::;,�
(j�J.t t: ... ·7.1:.�h.r.!�_':f', t1< ... 'r;;,�. •·t�""�!-,î,r·;:: {�t� �� .. --;"(J � r� ... �1 .. .t::J:r::y,,·t�-t\ 

1. 

rG.rï-8..-'·l!�:. .. , t·l·::��1, 'J'fr1J''.''� f".-�:r-=1 �:� . .-·{�. 'i;:.� -.· ... :� : - �.;, ?'(':Î•�:.•:---1J-r1-� �ü•:�--·� t' �: .-;-r.::·:�.:.� 
t:...'1.)_ "l:l· ... \ }:.�-.11 'ifJ-. ;J 1/ ..:': : .:\, 

·�---� ,. n- .,.,. .. 



.. -� ;' t 

�I • I 

DE:PAF.�TEM ENT VAN BI h! N EN LP,N osc:!-··l E. 7 A�<Er··,J. 

BERICl·iT OP SCHRIJVEN VAN NR. AFD. 

BETREr=FENDE 'S-GRAVENHAGE. 21 E'ebruor.i 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, OE OAGTEE.KE:NING EN HET 

NUMMER 'JAN DIT SCHRI.JVEN ·rE VERT✓-�L.OEN. 

Zee,:- ;:1,eo.ohte Heer J!'oc 1: 
1 

Voor de goede orde deel ik U rnede, dat r.c::1t .rP_rrpo:ct 
w;,r1 de Cor:miissic·-Fri.n:::en met het ontwer1,-KcriinklijJ.: ?eslv.H 
en de on'b:1er.9-vooT�ï.r·ac:r1t üan Hare !,:nj:)ste:i.t r1e Ko,1inJ;i<1 bed;:;'ri 
door Dr. Prin:;en ann c1e !f:i.r.iste.�• .. •J?i•e3:i_dent is toer:;ezon-�.cn. 

Met J.,::r.. S te-: J..li o.g,. ,1flfi�.t,:.\1üaris b:�!j de l1s&rJ v:.:tn ��i� �:::t_.,� .JJ 

b,�S().�ak: :l.k. de l-cv-;:eoti0 van het horen v·an d0 R�Hd ·vo.n ;-;t;J.l;a tr;r•-· 
zake von het GDty;cn•:::,-Y..orünklijkBesltit, dE,t '�'.rc,r,;oJ. \,i�Jt tv:·\L·-

194 9, 

i.'Ukt-ei•· ·.r::rn r;e,, ::1lgemene 11i:;.r,tx•e1�el va,1 IJ')f.ötuut' �::-, .. ó·:,:;;,?:"J, Het hJ,n">o
van cle Rac.él. vuo. Stt:!'le zal gecchieden inr::�:;voJ.r:,t:: Ei.1.1 t:l.:�.61. :2::. vc�1.1 de 
\Vet: \ro.n ;;1 l)ooernber. l.c-61 :, S. 129

c l)it ::trtlkel behG·-:1f't 1�'.Jf::Cli'::]_ nirJ 1., 

"in de intitul<S asnf�eh�tald te ·wo:r1 d,(:;:�. G 15ltd; Of-' hr�t ?�;11e:'u.:1 1,c(t-..!--:-:.i.· ;_:er
v.9.ri hot Konin:dijk Be,9J.uit ve-rzocln Yr. S-telli:1,;:,:. .. ; vo,.'r _:,,�'.; L,0Vi'.J .. :'�;
Jlinistcr-P11esic1ent zich met het l:&·9pcj"t t zou �:unn��n -r.te:.rent::1�r:_ en ti'::?t 
Xoni:1:-::J.ijk Besluit derhalve aan de Koningir, tl':-i' belr.r1:,o i--,t�.,-::1.0.::,; ::a.: 
·worden voor �;elegd, b.et besluit-niet op a.e p�vione 7ti <

ize 1/..10:.1C.1.e1• r.-:ee·r
aan èle Ra.aa van State toe te ze ,r3eo, cJ.och het i-1 h,rna1�,1 t3 stellen
vrin de seGrèta.ris va.!1 c1e R::.:.ad van Str.1te, di.e èt:n k....:.tn 2,;;:>:c·,.3 d.r�1;i;en� 
dat het besluit niet op de sec:r.et;.;T:1.e vErn cle RL<ad Vfül dtate 1·ci.1d-
,z;wc� rfi;. 

InàJ.en te zi;jner tiju h.Gt advies ·,-an él.e .R2�10 V<'.l.n 8�:ote 
bij l10t 1r�i·•Jtr-1e t '-re.-: n ,�e 1:i 1ist,:;r-1?rozic1ent mfu,cl1t zijn binnen geko�e8, 
zou :lk het bijsor1.c1er op p.ri;js stellen, ind'i.e:i omtrent net tP.d01· 
rapport aan de Koningin ondershnnä.s raet mij over1.G0 g�pï.e:c;::,.6. :-.:;ou
kunnen m.r den. 

Mf rt v:riendelijlrn groeten en hoogacM� r.g, 

lJ.ii'{ de 1Ioogede1-gestrenr.;c �.!.eer �"r f' C. r..:u·,7., ?oc·�, 
Raadaaviseur in al.r;e.mene diGrJst hij h. t Ki.nist•:lrie 
van J..1..cemene Za 1-:en, 

@;so9·'4J-1:111s Plein 1.b13 no. 4, 
f s-� .,_� �- .,r !! 
---·--------

U-v1 a.w. ,
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/
kop:le stuk
A1g. Zakel3.
(.feb1•. '70) ToEn de Conunissio, ingostold 'bij bGschik ... 1<.:irig 

\r.:tn Uwer Excellcnt:i.o 1 s nmbts\roül."gangor 'rD.n .30 cTuni 191�g, 
noo 19508

3 
hn.�r rC1pport op 22 Janua1·i 191+9 V-3.sts'i::oldo 

bleek haD.l' do nonoolijkhció. j dn.arM.n nog een ontlrcrp•• 
Kor..inkUjk Desluit 1,IGt con onh1e1rp~·•roorfü0acht n,-:,11 ck 
Koning:i.n too te voegen e Op 11 A1bnk.'l.t':l.. ,j. 1" 'is de c�m� 
m:i.ss io met do;�o arbeid gorocu gekomen. 

In cli t ontwcrp--l{oninklijk BG sluit Z1.Jh do c1oot' 
de Comrniss:i.e :i.n ho.,1:c rn.pport gedane u.'.l.nbeVehn;zet1 1rr:i.;i',,-e}_ 
gohool vorvrerkt,. Slechts op e11k0lo punten Vo.n zeer or..d.c,.1-
goschikt belang 'bleek het won.soJ.ijk d.n.clr\r:1n él..f.' h, Yri.,ik:.it'!.,,, 
Deze punten zi,in in de ontworp-v"<Jc-irdt::i.cht 8.D.n de Ko,,:i.ngin. 

Waal� de Cornuis�•:l.G na het cps'!:;oJlon \i.-:i.n h';ià.o 
ontwCi.'pOtï bao.r tC1.alc als volbracht n10ent te mogen bcscl:.ou
wtm1 veroorloof ik mij nQJnet�s J:i..D.nr tr!Ll.ns do stuldmn .�n.n 
Uwe ExcolJ.BtJ.tic· te doen toekomen" 

Do Voorz:i tto:r Lkr Cori1:11i:.-.:sio, 

AAN: Zi;jno Excollon.t.:i.o do .Min.isto1,..;p, cs:i.dcnt.� 
------��---�------



K.Ople , 0'-''-' -1
1 • s+,-',. l,.J..fr, Zaken

(febr. 19'70) 

: .. ·;: . 

.. ' . 

... : � ·:.' 

AAN 

1 s-GRAVENHAGE, 10 }i1eb.r·uad. 194-9, 

,. ':: .�.r 

Ten vervolge op mijn b11 ie:f dr1. 8 dezer heb ik de ee::- U rce--:e 
te èfelen; cï.a·!; ik als gevolg ,;an het ovel'.'J.eg tussen M.r, Tenkink en 
mij,·aan welk overleg ook .Jhr",Mr.,Dr •. L.H.K.C. -van Asoh Yan v7ijck 
en de secretaris onzer Commissie hebben de!3lgenomer, 5 nog 0nigo 
wijzigingen in het ontwerp K, B. z,ou willea aanbrengen. Dez,êl -wij-• 
zigingcn zijn de volgende: 

.1. In al:'t:iJr.el 3 wo:cèit het tweede Ud vervangen door twee ander-·e 
.. leden luidende: 
2 •.. Onze Minister van Binnenlandse Zaken 'cll'.'a!'.lgt ZOl'g, dat h0t:g,J0;1 

·. hem ingevolge het eerste l.id bcroilc� ,. :-,o spoedig rnoge:i_i'jk
v-io.rdt doorgegeven aan d:\.o Amb'�genoton_, d"l.8 naar _do lléll'.'d .,,.,_,,:,
do hun toevex·t1�ouv;de zo1·g bij do inl:l.ehtingen belang hcbb•Jr.o

3. Onze :Minister vl"ln Binnonlanc1sé3 Zak0•.1 kan b:Jpah,n, me"!: 'l;:)e--
s1r,cmming ya.n de betrokken Mj.r ' "'ter, :}-:..t :b:Licht:i ngcn door
of' namens het Hoof'ü vat1 do étienst .l:e(ihtst:ceeks 1;ol'.'
kennis van Ovcr·hoidsorgunón o-.i -ètions:'ccn wo.rdcn gcbraob.t.

Ovcroonkomstlgo wijzigingen worden mutatis mutandi'.', in èl.o a.r'f;:i.
kcl.on 11: t"wooêlo lid, 18, two0êJ.o_ li''.; on �5 1 tv;ooèk: Hel., aar.g·>·· 
brD.oht. 

2. In w·tikel l1 .. wordt 11 O-\TC:t:•oonstcmming" gov-;i ;j,�j_grl la "oven' log",
Tn. do c1orc1o .rogol v;ordt tussci; \1o woorden ''d:i.t't oo ''AJlh!;cr!1::;r0n''
go�·óóg�l hot v;cio.t'd 11bopaaldc".
In èlo vijfdo' rc�cl ,;ordon tussc,n (J<::: v.:oul'd.-Jn •io11c:;.:1ari 1 ' c:�n, nv.;,n•:i.-:.1ri"
ingovoogè de ,;oorüon: ''onvc:rm:\.nc1crd de uit .b.1.rn rn�bt vooc'tv.l.0cicr..d1:: 

vo:1'.'plichtingon 11 �

He.ren 

In é'.o al.'tikelon 12, Oorsto lid, ·_19, eerste li à,, on 26 1 eerste 1 j_d_.
worden ·gelijke wijz:i.gingeri 2<angebracht,.
Mr. Tenkin.k zal vóór on7,e vergadering van. morgen nagaétt1 o<:: h:Lj 2i1W1 

een a,ndero formulc.d.ng v :1n c1G in dezer_ ;:n•tikel.ün neo1·60legde ro[;0-
ling à.e voorh,ur wil. gc-.ron,,

SI 
3. I� a.rtikel .3.0 t eerste lid, worèlon de -..-olgo�de vera:-icleringen e.an-

gebra,oht. Ih da Oe.!.'ste .• · èler21<3 on_ vier-cic t•cgel wo.tdt -:100:r- het
:woorèl 11het. 11 telkens ingc;-•oega: "bij". ;rn de vi,4fäe .i.·,::,E,-sl ,rnrdt
_H·baa.k 11 ve:r -angon c'\oor 11bel.a.ngen 11 , r·n ûe zesde regül ·wordt "is';

. vervangen cloor '' c,ijn 11 ·en hê)t -,,ool'.',ö. '1 .taakt'ï ·-rervangon ö.oo.t 0 zi;;·:,
betr-old::on 11, In cfo achtste rcge l v,o.rél.t r èl.•3 .s.rnbter"nron V':l.n ge:r.,Gen ·\;c= 

'politi.0 11 geschrapt, ter1,;i'jl èle negende Cl!l ttonde regel 1J':h0,'.Jt
vei"''tallen. In de elfde regel vior·dt tusson 11c1.aa.rtoe'' en 11ee):sst 1;
ingevoegd:· 11bchouc1ens :Ln gevall.eti van �ll:'ingenae noodzaak11 .-
.Aan het eerste lid wordt een n:i .. 0 1.:rn t-weoo.0 lid toegev·oegèi 1. li""i�
àenc1e: 
2. In c1aa.rtoo aanlej_ding g0"';'"léJtlclt, gevallen. k:u.o.nen ële· Hnofélen var�

.de inlichtingen- en ve:i.l:i.ghcirJsdicnstcc, z"loh uit ;::ig,:::n bewe
_girig tot de Pi.'ooureur••Genoraal, fgd, Di:.•ecteur van, ?o U:'-ie
of do Officiü.r ,;-a.1 J"ti'::ltiti.e wende•; t0n0:1.nd·:3 dions be8liao:i.n;7
omtrent het al of niet i112tc:J.l.en oi' ,.,·oo�•-;;zetten van een i;h'::f'·•
:r.eohtelijb of acl.rninist:cn'd.ef:' ondcrzo0k t hét .'Ü of ni-:;t tref':::'s,{J
van oen m1:1atregel Yl).n öie ae.rd, a.Gn -,,;ol" het o.l of (,i.,,t i:,,':/;;e.l·· 
len of voortz0tten van eon �,tr.ai'v-o.r-volrsing te ve..rkx-1.,ig�"'l '1

• 
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Hot bestaande t .. oeàe liél v;ordt c'\orde lid en gelezen als volp;t: 
113. Onvcr-minde.r-èl. het bepaalde :yr·de a:r:t-lk,.;len '.i.52 eci 162 va1t J)e'l;

Wetboek vnn strafvorcleringJ plegen de Hoofëlcm vun äe inll.oh"'
/ . .  

tingen- on v,:;iUghcidsël;i.ènstcn liiet h,�t Openbaa:,: M:inistcr"ie 
ovc1:'leg, opëlat er voo7/worde gèwaak-t: dat bi,i onèler:�oekh\6eo

-. vanwege do inlichti!}gen•· en vc:U:ighei(:.'tsdienstm•. het Op,::n'tJ0,e,: 
, }f-;in;i.sterie -en 'de �véourëurs-Genei•aul., als frsd. Dir'0::;teurt::n 
van Pol.i tie ) hun ,;:;aak n3ar behore9- kunnen ve.tvullen. 

4.. Artikel .32 wordt g,_,lezen als volgt: 
11De ·wijze -..,an het c1oen der mea.edel in-gen als bea.ooJ.c1 in 8.i''h 'i:e}. 
30. voor zover zulks het Openbaar 'MinL,l�erie; de Pr()Ci\\t>eur3-•
Ge�eraal als fungerend Direct.our van Politie� h'3t :!1..6.1•ps Rijl::e:i
poli1;i e on de b:i.jzoP.c1e.rc Ambtenurcn van Rijkspolitie bd:ceft,1 
gesohieê\-r; volgens aanwijzingen door Onze Hinister van Ju:;U:�.i.s
te 6"i:l�n, en voor- zoveel éle ambtenar·en van g0rneente:poU t:i.0 ,,in

·het Wapen der- KoninkJ.ijke Marechaussee betr·0ft, 1.an12s h:i.�)r.•arorA:,,,\,.e 

we[_; vo:Lgens door de Chef iran het 'b0tr-ol.,:k,:i h Korps 'tE; .... ,gev,,in VC>Ol'-· • 
· soh1•iften. 11 

5. In a:r'bi.�el. 33, à.ei·de li�worc1:è ing0voegrlvGO.l.'.' 6e viOm·ö..en "ó!:: Ai'�
del:i.ng PolitieH : "een door de Ministe1• väri .Just:.\.tie :-!.érn ·i;e
wijzen_ ve:..·tegenwoorüi.�Or van",

"'h'I � 0 
tar1 ,·'jr,,•�·.� e· ,,r1 ·,...., ... , ..... l;�r-- 41· J, �' 4  ]-c.·~•in, ... ro i 1:ie EL.'vc; v ret!!:; :J. n'---'e .,1.. �-.cg.,_ng r,, ,,a=_,.f.:, .... ,� �.c m •. J .cll J-1:,-�•-·''···-

kan verenigen, heeft M.1'·,. •renkink r,og do vo1r,,,ndEi Lu1·1i:mdmric-:::i'l:o,, 
voorgesteld, -welke ik gao.r-ne in Onze Oomm5.ssie ne-.d;;i.r aan t1en. 01:.~• 
schouwing zou willen Ónderv;erpen,, D0zê, amendem(�nten �/ .. jn c,o v·o lgun.(te; 

Io In Hoofdstuk: I (art:kelen L t/m 8), ir1 èle a.rJd.ke1.en 1.9, 1iè\ 2, 
26, lid 2, en artikeJ 33, 1.id .3, vmr.rlt ovel:'ai •,vae.;' :::;vJ.ks staat 
gelezen in pl.aats van "Binnenl.:i.në\se Veil:l.ghe.:i.<1sdie:-ist" 
"Binnenlandse Inlichtiqger.dienst, 11 

�îi«,;_'t. 

't?� 
Ove.ral waar in het ontwerp-besluit s'üaa:c "inlichtingen- en ve.1.-
ligheièlsdiensten;' wordt ge lezen· '! inlichtüge.nrliens ten 11, 

Toelichting van Mr·. Tenkink: · 
"In het ontwer9 ,,,orèlt gesp!.'cken ,ran Buitenlrino.se Inlichtingen•• 
dienst, .Militaire Inlichtingendienst,. :M:a.'t"üre Inlicht�_ng0ndi:rns "" 
Het l:l.gt dus vool' de hand., -dat ock gesproken worèlt van B:î.nnen
lanc1sc :i.nli.chtingenc1i.enst, .Afgezien nog, d�d: de te.rm veili�h.e:Lds
di0nst ot1aangene.me reminiscenties 0pwekt aan de ]),..:.:Ltse t·Ljël, 
moet r]uidel.i;;k tot ui tël.ruk�:ing y;orëlen gebracht; çb.t het hier 
geen exeoutie,re tlionst bctref't 11

• 

II o Het bepaalo.e iuartikel 2, sub ël, yer-valt. 

Toeliahting v-an M.r., · 'I'.e:1kink: 
"lbt bepae.ldr, in dH· lid sp;�eekt \ràr,zelf. Het g�ilèlt v-o:w ieèe:t'e 
dienst en kan gevoegelijk "lmrdcn Vïeggel�:ten." 
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III. Ten annüen van artikel 5 merkt Mr, Te>1k:i.nk op, dat het v1aatbcrgc;1
van c1e veiligheid van bedoelde personen een garantie is, ,9elkfJ i;e
ver gaat, Een afc1oer:c1e effectuering van èleze bepaling is V:Jlf�Gns
hem niet onder alle omstancliehcc1en door te voei·en, t.e1,wijl c1e
betrokken personen met beroe.J? op cleze bepaling een recht op soheêi.e=
vergoeding kunnen doen gelden. Derhalve ware volgens hem a0ze
zinsneàe in de tekst te schrappen.

IV. In Hoofëtstuk V zou Mr. '1:enk:Lnk tevens de volg8nc1e bept:.lin,;:_;ert o:p
genomen willen zien;
l. De Hoofden van cle Inlichtingendiensten pï..egen overleg met h8t

Openbaar Ministerie eu de Procureurs-Gencr1:al als fgd, Di.:rco
tcuren van Poli tie en brengen tP, hunne:,:-· kennis alh� b:t j de Ir.
li.ohtingenc1ienst ·tiekende gegevens } v,elkc yoor het ver,·u1.len var.\
de taak ve.n het O penbao.r Ministerie of fl.e Proot1re;;u,.s�{,:.ene,·aa:- u1.s
f'gd, Directel.l:t:t"\Yëln P,ilitie v2.n belang z:i.jn, tenz,i.j die geg(wor,:s
uit am1e.re hoofde aan loatstgenoe!rrc1e aut.::>ri te Hen :reedo bek&ncl 

zijn.
2. De In.liottingenc1i.enston onthondoc zich valili àa.Jer 0 'c"f:Jlke het

karalcto,:, drngen van opsporing van stl'Ai'bo:r.'e· f0i teu, h::�; deer,
van arrestati8s of van anc1:,.re hanü(ü.ingen tot, de -r;aE\k van
poli tie of Justitie boho:cenélc.

Toelichtir1:3 i.ran J.tc. 1'onk:i.nk:
uae niet;v; yoorg(�stclc1c :ced.aot:Le V:ln r1it a.:.'t1.1col 1..s gebasoe.1::a (.rp
het leiètond öeginsel. van strnf\rordcring, (Jat het c:;·tx.inb, .. JJ.J.' H:i.nl.:,,·!;r;:J:·i.e

. is belast rnet d,; opsporing en ·,.rex'volgin�� i/.?�c st1 1 :.1.f.h2.��e: f\;i'Gct1 on
dat àllCG!1 élCr)l' het orx:nbnn.r MinL:iter•iE) .. op ;::.ronden aan )y,i; i:>!-[�r, ..
meen bola tig ontleend· - van ve:,�·✓ol.(i. ,1i_� knn wo.r\len ,,f'g,:;z:L<:-:n,
Vta.nnee.1: het om der v;j llc vun daarm�;d.:: uc:mueir'l zt;infr,1 bé<l.,Hlf/."'.' \;_i:,
inlichtini;end.i.enstcn wenselijk is, ckt eG:, bep2.a�.J cnóorz:oek
niet of voorlopig niet wordt vo0rtBezot of een at�efvervol�ing
(nor;) niet v;orc}t ingestel.rl, ligt hot ()p ëte ;,og Vfatl ae b0·i;t�0k1.<:d\"\
inlichtingendienst te-clier ;c;akc met het bevoop;c1o Or,enb0.&.1· Iü-�
nisterie of de Procureur ove:r.:teg te plegen0 De bepaling va.n h.et
tweede lid b,,oogt het schappen var.. een 1'/aaY.bo.t·r, tegon het �7,":,r··· 

richten van handelb['.Eln, ,mike uit.sluiten<J. tot de orgs.,,en. d-➔l'
JUl'ltitie bch0rc,n, "



BERICHT OP SCHF�IJVEN VAN 1\1 R. AFO. 

BETREFFEN DE 

@sso9-•�:;-K111r 

·s-Gr�AVEI\IH.AGE. 

MEN GF-LIEVE BIJ HET AMï·wccRO NAUV:Kt;:t,;Rta 
t-i€:T ONL"lERWER?, OZ. OAGTEEK.EN1NG EN i-1 1.:T 
NUMMER V.P-,,.,Z DIT SCHRIJVEN TE V'ERMEl..OgN. 

/J,lg·.� Z2k.en 
.1970) 

Eet U toB�zonnen r.wi twe.r p KQonin'-B.;Ji-: i;,i.;z.lu:L-h h!::iä't."i; 
ö.e leil.en c�1z1t.:r.r· (}otïPJ1.isëi€t EMit'll:�:1.J.:tog g-.::·gtiV\)n t,:;-z:;.;�;:i·- �1rtr.� 
t-'U-'tti't�l :..�mr-:t..;d.e�,1�:-·r rt":�H1 \.,.OUJ� t::.1 tJ ;;��.le �"" l.�� d ��,::.:��t-'t�;/i�.Jns)e 
�>ri-�v,�rt V<ln t:Ï(�- lJB·t':'H1 L,t�i-t!l ->•Cic:1·:�}�at.tt �-'";.f.� K.::u!.:/�, \tic::J•"" 
f.l(ln1..�t·l-':t1 . .,7h1�� \\i:�tl lj.oltt\e et1 l/i1 ... � I/c,l;k. dt:.•!'l .11�: D 1'. .. i(J:blj 1t.C:C'i�::f;11".1r1e, 
Ot:sk 1-Lr� �>Ji:--kiu!c h.ooi..,,'� e-i,n, s-,i::s..r.it;-;.".l t..�n1�r1.i1isLïA1.1.i.,rt0 ·\;'(.1f.Jt f,;:�ï,4 '! •. �.tè¾,ï 
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ri::n1·� c: H_·�1.., i.tY .. ri:nnE�7'1 \··- .. 1 r;�:::.rt:nrc:_,; c,�1t:-.·e11t r' . ..i ... _,ri.t:.at:;'3 c: ...
c .. - ...... :.:.-;;o·; �

pu.nt ai 1h, ,:oorèl.en 111n de ovo1'z0om, ge"biod.sd.elcn en nr;;-t; d:i.o•t
ver\ [Ülen; 
invof;::;on 11bev,:i0�10.0 11 tuszer� 11van11 �m r'1,ui i;enlan�l: .. c''. 

n Eet lfoof'cl van da :Binnanla.ndse î.1'0:i.ligb.eiè.scli0nat wo,�o.t cloo:.� 
Ons aangem,zen op voordracht yan Onze i.liniste:r va.n fü n.nr..n
la.ndsa Zaken. F'.ij is v-0r-ant\worrlelijk aan Onze 1.ü.nis"t(;)ë:; 
hij •••• enz. 11 

u • � �. va.n d(:) besteding v-m1 de geheime uitgaven aan. On�e
Hiniste:r Yan :Sinnem.landsG Zaken •• w. enz. n

11 Het Hoofd van de Bui·tenlandse Inlic::1-tingendienst wo�Nlt d.:,or 
Ons e.a.ngevrez.sn op vom:d..racht van On:.e ��nis te:t•--J?-residëmt. 
Hi,j draagt de ti tal Y8,l."! Uegcr5.nJocorm:,isi:iarfa in Algemene 
D:Lenst. Hij is vera:crtwoo:-cclelijk M,n Onze 13.intste:c·-Prosi<',@nti 
hij stelt •oo• enz. 11 

" Voo:r: het ver:richten van z1Jn taa.· kan de dienst bovendien 
ge'br·uik maken van a.r.:ibt011a.:ren, dio aan de Noder·landse cliplo
me.tieke vertegenwoord.iiingen in het bui tenla.nd ziülen zijn 
ve:i:bonden, do oh zullen 1 essortere:n oncler het Hoofd van cle 
1>ienat. De positie van <.leze arabt,en.aren :;.;al zijn conform aan. 
d,ie van ?.:S.r:i.no-en mi:tit:ürs a.Hac:lir,i I 

Eh Deze amb-tana:r€>n wo:r-· · 
den door Ons e.a.i-1.gewez,m o:p dezoJ.fcl.a ,1.l jze als zulks voor 
a.mb''tenaren van de :Bui tanla.nd.ae Dienst ge1)r1ükeli jk is o 

im1·Gegen a 11stEteds" t,wsen dG\ Wûo:t•clan "z;ulfu;i II on 11doorn . 

fil:1! aub 3 ta lezenu " Re.'t, Eoofd. van da Bui tcnla,nd.se InJ.iohtingend.ienet :i.s gehou•• 
de:r'l ·te:rzake vi.m de ·oei,d;od.J.ng van d.0 gehe:tme -ui tga;.ren f',lUl. 
Onze Miniater-P:eesident .of doo:r hem •••o enz. a 

voor t1Marine ï' 
I! ff 

; 11Konink:li jko liari.na 11 o 

tl Il 

In verband met de hierboven �,roorgestelde wijzie;ing van 
zijn de woorden. n1u-.t"12s dor<!-.._t lid" juiato 

Art. 21 sub 3 te lezeng " Het Hoofd van de Marino Inlichtingendiena·t is gehouden 
za.ka van de besteding van de geheime uitee,van aan Onze. 
Minister van l.7a.rine of c.1.oo.r hem •• o. en.z. 11 

• 
'. 

A:rt.2A. sub 
fl 

!�.:t�& sub

AI:_t. ?.§. sub 

' -:  -�;"' 

a.1 te .lezen:
e 

Il t! 

3 

3 te lezen: 

voor 11Land.ma.cht 11 � ttKoninklijke Land.machtn_ 
_ Il Il tl Il 

conform opmerking bij art.19. 

11 Het lioofd van de r,Iili ta.ire Inlichtü1gendie11st ia 6ehoudan 
te:i:·zake van de bes ted.j.n6 van de geheime uitga.ven a.an Onze 
Mi.niste::r van Oo:t•log of d.ooz, hem " ••• 011z • 11 

_,!u•t • .33, sub 1 toe te voegen: 11 De Commis::iie zal tErvens re{.,'alen vaststellen voor het op
:richti0e wl ,j,:.e aan e11;:aa:r. door;:;e-vsn 1r-an do inlichtingen.1 

clie ter· beschikking van de ve:t'.schillende inlichtingendien
sten komen11 " 

.Art. ll ]Iet woord "strikt" te schrs,:ppen. 

&,Et.37 sub 4 te schrappem n Een gedeel ·te dezer eeldmiddelen kan worden besteed aan 
geheime ui tgaven11 • 

Na. .AI·t.3]. in te voegen nieuw 
artikel _lê; 11 Gnza Minister--Presièl.ent zal nadere voo:cschriften geven ten 

aanzien va.n de taak van dit Burea.1-1 11 • 
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i ko_p:i.e stuk 
ilg. Zakem 
(febr. '70) 

Ui.î.!4' .,J.ï.\1leië.ln:1 ,;.,-::;in he>; nrl.j b.î.j TJ?r l:Jr•i,,:f v-:u1 2�: �,famwr.:s.

J.1 .. ';.r':"-12.0.,•.:!.dD (),,t 1 ·.::.;2:;:.-i Irc>nJ .. ,:, .. �\ijl->: ::,�,sluit:, L,._!;) ;i.k; C!c'. ,_:,;,.� J

iloogeC .. "'J l. .. t{;.'!}·.t�,,�n.ge �� r; \1·0 l ·}J t'"10'� t:.>.:)Ü..J: �::,; ,� . .!., ... ... •; 

}[L',.; ,:1,e ;i.fl.(jC\.�d v;::,1 àit 1'�.J. k.-;.n i.'c ;,:,,.,,_; V,;,N:.,ig,Jn"1 :,.,;..�;:.AJ.d,n}

t,:;r.1 2.& �:i.e:i. vs,n d,:;; vol,1:·ind.e r,us�t:u, 

lf'.i iii't'i:1.:;:;.;;l 1.6 Y:e.:,'�i tu,;i:::i�n nre,;::, .. ):,:'n�•(� .D. � �,"l. �,, 11 -:·r ,0 ;,\J.cit�··:,,•·(:

van }f:;;j'.·iiï�� i.11 te v-00r;ct1 °·.":Î..& cio c;.,:;;.i.• v::,:. �<· 1.:_-,: .. '.1.,1(.;,s·�.c.-."!o 

la D.1·ti}:s.ll 13 v;.;;;.:i;-e in da 0,n'8'tG :t"OffC:l t•.�:m<!:t, n t:�." o:; �v(•,:'l· '..á•·•

'\,oörèleli.ii:.:'1 :tn. te •q-· e-2,en �,ïocir 1.•,1'Js,�•1l-�:-�:1i:;;t �,n::1 fe Ql-.,.:.1-i' V<?,'l d": 

u�r-int:;:, ;;� .. ffJ � 

Di:> l'Vl\CcJti. y;:_i,: dt:.:�$ !:)-(':l,:1-(!. z,i.r,"';::,.:;t-i...:.;3 .i.s ,�;..;}.eg�·.1 -Jx d".'< t,:·1,:;i,::·1<1:1 :;-

heid dv.t é,:;.: ,,_prlm'.: i'i l.i.:,\:;�ir1:·:.:;.,��t,� .. ;=,�; iü (;."' -�,;;:�;:_�t:c< ,;;_;:::�.:. ,�;\� 

miU:t..1ii: °'-''i.f••'W. L, ·l,o·c l;t:sçh:i.l-dün<'. v,-. .-1 6-�, .�1.Li:,: il'•:.: Ch-:,;' ,.. .. •.2 ,·1<,ü

tiOll>.�E,:.' ''t)-:.,,,'].' dé, civ1 .Jl::· :F-i.:,.,.�,:�o�. î,":-�.t•t,,};;)(.l.d.i f· �.::-I 6tl c,::..e-f 7,;lt\ ;';'. 

O•�:t:<.7;-!'CÜ.:: B-�:,t •:;,:,:l -:,ei, a;,_,,-1.cio� b.s.�.-�1.:'1;.r ;:;,�i:fr.·.:,r, t. il a.,,trit-.!.c,., ,,�-.-·; r. .. � 

It.iilt·ta:u:-� Tt:l.:1.o b.t, ing{·; �1tll11'�.\ Llto 

Itc 1'-\é''hU::e,l. ï.9, b:d; ."5d,•; '.U .• 3 Gü :'Ui. :-,1.-l.;il-:,r'.i. �,S, h::,é. :5t:l_'!", U·:î.

'J;,11.'di; ·'l_,"\;,·Ï,'P.:< \,��l'! t�<iU.J:' <' .d,l!,,:-:..Ï. 12 � he,.-(; 31'J.<l' Li.d. J.i;, "i<ë'(';U) .:;,;;:,\, (l:.,t Y:f·:-. t'

1_;ç�G$.)e 1.a. J..S s�ti1-:.:�; l 12 :: l��t �êt..:1 15"t."'î� 

1n ,,_:;;';;�.k•-i.L 33 ., :� ... !, 2ä:, !.i,1 z:.;·n lk t.::; \,•,,,...r;i:_.J v,"J':..,d_, .. [;.;1�•,.;-,-

ge• ?:�en tJ.,:n 1:1,ls vo:.gt: 11}}.),;il' ()m-;.. wt.1:::-Jec o-p V'i.i:l.1.'{Îl il,.,,r,. V<•'l �;1:;,,.,

!Ji�i.if'jt�r=·T?rfü, ·,_3.e\'èt, E!U Ü,1Z2- )'i:...tl'i $">,X V.c•,C. ,fos•�i t·\(!� \"':i.'.'t :Ü:,:·.·_ü:',t",•·.':.:•:;

z:,;it,:�.-, • \t .. i.:, ü1.'f:•Dg an 1{01·in0 eei1 v-:..0,.>Vt,o� zJ:(;4;,,,.· ,::.-1 ,s 5,..-, "-0,:.,::'-f.'.•�: :,r \'-i 

ge,!JOl'>\° à_rr" 

T,m w:1.ni'.li0n -.;ga het 1 1.Jr,; ll.:î. VB.,1 èllt ;:;;i�t:Llc3J. (33) ;i.8 ';;;5.;) :ni;\

d:·l \7'2.l'.[:, [;(O'.r: .3>5t1p :·;:,l\:s; \;(.;;(;1.)C:i:i.rig 'M;f•r.Y,; tè:A-.;:,01.t1·.:,,.:,d:'.} !J.C.:;;t ü.:1 !:�,r�1.,,•�_; __ :�._ 

de,nm' u,.,.:1s;-:.il.lt•t1e'Jc, lr::.-�Ein;, -t:.:.· fil(';0..:' ïu-1�' à_;_•;. 1-ë• :•. i; ;J "t,�, r:1.i .. ,:r, -:-:·=,t:::1 .-.. ,; .::t 

'bij o 1.zc bcspi�e!<.:i,th��"- is ,:-,r,.r.lJ}:::t•(:erc'\,. Ik :J,\)i_i:J hi:.:rb:i ,j < •fi';.i,rk-o � 

('...,_'\i,; de l,,:, .10,::mitlg r,::i.n anéJ(l:.,:_'(', l."-1·.le,1 i•.l. ,�,, G,)::,;:;-).: .::.r; ).IJ -v::,�; (;·�· c1î: J.�;7, c,:.,

bt.G_,;i'.!:'::i�::-1•.:[� V'-''1. ::::-�.1c-'i�·1e Z.&.·C:�-1 �.-..};.;r,:,1·� ?,:...:. ; _ _.,._...,c.:U3"j' . ..., i,, (li;.;:l.':' ,:\.,,,;,:.

ctz;:· ter· 1;:.; .. ", .1iB fJ;:r·,.' ;'i gcb?tr.ht: V•l\l ;,.,�Je.,;;.-: iJ'c,"; dh• d · t(H',iJ(..-0C :..._ -,� 

he:ûfà� -r:";,r,. ó,,.;:r,. f ·,:.r-.ct ic ûp ü�� ho-:;t,t_. .. mc-ote ·, si1;·Js;> :-;;·::�·-rt..c:!ï ;;, J..; 

m-:...,·:ü é\.:-.:--: oot-:: C•.:;•�s r;i�•j.r-:-·i.cd.','1; v,,.·1 ,_1,::; {i.,:,t•;.,ü.,,.:.:J "- tl;J i11..::;1,·;,0:\ c · \::•, 1
-· :.1 

:tri-:iie,� ::.l:Lhiànë; p;0ö•1 0:t-.'e.rEi 1 Kl.,,:c:·,,c•·�d;<:: :.:c:k1v:, ûn:,1.1• v.,,w ,;�.•1 ' 1' 

t01_;;� 

D-:'l ':(l.cc-i\.ë1n·.t ·,· :,.r. J., 
.àdjüi'Jkl.Li'C :Î..-, '.::� do �.s:·, l îL�-•,. c}:;; ZJ.:\t�C:'.�'.;, (1�

Cri..,.iJ.� .. at· :,,;"1 �} . .:: . i..,1.1· .;. r:..;-::-i: c1? J 



j 
1 1 
_; 

• 

;_;1.,.'· �� ') ... },, 
kopie stuk Alg. Zaken 

(febr. 1970) 
�,� .... 11 :; �- ,·:t��:,,:.:·l.·-:.1-;.� st.-r.

., , ',, .. 

!,! ... 1� at· !:�-a\i)}.t� 1 \<�., I3J;li,� j·;�:� '"Jf-:, �:,1.,_ 
L1at voJ..!-)i·n,153 .;;_· .� ;1�:n.ól ta.:,:11 "''Ï.L•.:e , .. �n. :1.:1 .... :::.: .. ·t t \'. 

�::!r.;lt;.l. 't,; be/ii.'.z;Sl .... 1' .. 1·:;� c1t·"r J t: 1� .;!1 G tn.:;:;�r:/r" l' .. L}_\li..,.(: :\ 

4 J:� \� 
1.1.d.,. 

,. _.,. ; .. ,) 

p f 
-~ .. ... .., .. 

�-�·-•t :.;,) 1.:r4,
\/•? -��;.· .,J·.-� 2_ ,:;-·1 i �--� ./ 

n1.�i el t·: l_;!•t l.t· ;;�-srr•:cr.:;1fil .\..� 1:rr, l td htjJ��··r �I '1i!�ff,t:f(:Ç!j cli �·:i C;-!f•'\. t':.r "  ;.,.� .:d. ih.r�,

-�.:..:.t; J��i op:;f..•nc•,,�:-:-:1? ::e1;;::,t . .:- · · · Ll,) �irr�i�.vi i:t...,.<�J"'1,-.� �:2.�it : ;.. :i.:··r::..���:
c1.1.t,..til::'Z�� oi.t L .. )}:;: � 1 f� ti:� '.: .. ... ,L_ .. l'.l::r)1t-li�.\ :t?)�..:.:t! �t d:s .. , :�·�> t·..; .. i{<s,;:.� r: "'. � / .•f:f:. Ci:.\

\:1·�._! !°�
,.,
_:..�_i,:�� \; • ,.�•• l;-:-t

·'· ,i "•-.:.: f'\ ;:-:i.:-...; '..i�; 
1 ... 1 [U�·t.,. ;.XJ.; /"_; -�-! .. :,c_:�i.('J '\fS\lt r'?.f�t (''�1-·,... , (i:-· !<O�lo l 1.)1 ·J,'f ;:lL�=\ .. · --:-.f� �i-J!� .,:,;� 

.i?Lï.1.·�;;,.� tri r;i.-t-�::._,::�.l.t .i·,. ·{� ·---��1 ►t:J;'.,;:·ot:; (�:.: .. )/. (t.'it; o:,fr- �·ftt�f ,.:·J '\:1. ;..1.1.• :;·�--�., 

f_.;wr. : . . _�·t.·._-'::; ..,. r-:.1� .. :. \:,··:;_.,. Ji� � ...... _·•.�,.-J.,}f):�:i. \'l('.'J..Z � •. n -���t.f!'
r..(l::�1.5. .• ::t�\' ";-';Jt1 .,_:�1.ï.t.:..fJ. !5 t,.

f•, ' 
: ,.1,•.-·: 

.. 

t;�:. ::: t. ,:,:,(.\:
j\�• \ :--�{;fJ !Jt'.,H:;:! ..,,- . �:·).:• .. _ ";,. ·; .

.-;a \·;-; .. ,: .. ! :�, r .:'"'· • .:->._,?�:�::)::.1� •-,.f'�;.· .-�d': ;-_ ... :�:· '<1. -�
r·;·\) !::...:·: .. :-·1�;:!·�v· '. •')Ji. i•t,.,._�_,.· .. ·� ',-�.._;. 6-c.:;:y,,�rl��;.:,t-•t� L_ ti i.,} .... �:�f1�-�:��-· •w.1,::.�, .. "j,

t:itt ... =t _,;-�_;�� ·:i�.i.!.1 t,:0 :_-7 ... tt1i.;\.'·:.;�;: .. t·1!:-iit.l'.:': • ·  �-·} .. -�{:;.� ,.,\'".;!� ,·1. ,;::,·x ::! ·.,:.:' 

1f!JC.H."�;-;1::..��..:.t�.&11('.b-:� �:it1t'1 t';..G JLi,_!· ·:�,.- ... �:>�1·:s�, t.,;'.t ,�t. ?�r . .. l- �-,.._.�.)-· .:.f; � . ..: t.. .• :� � .. �i'
v;�x_�"�i�•:r� i��✓f';:.};�-:;.�td (1fl blj

.:�·�7�./\.ii.;; i?t dt+, r:.;1� .,. .. t..?.f.--V.·-1,, l ·-J�4 r;�-:.;_;.r:ti/!;·�.)"'

,1.•. 

l�;tt� 19$ .J.îd 2 -c] c1:.1- C•.�.-t� 2-S, li.d ?.
I10�:;-� rt1t1Jtt?2A,�1 zr.,-nd1�1� !1i:.i �Gnt -;or:..-1f: }':?, ··i•·::::·l'S.!€,). 1��-i·t;t; ft\!t<�·.:. ··;'t": t.�t i.t: t�·:·:":'<:�·,.:.�:.�·
bcI.J.'J�),.J":�f.t r(? \;r.1 .!.�'{f\:-.f'0"1,:i J,�;--;··��U\.\l'l.1.;ji;-- ;�·?:"'.rd1ï1'.i ·1 it:l(::t ;._,.J.J.(: i:i!.t!r .... �·L""!• ... � �t} .. j 

t,o- '!'tt- (Aat =�" . .,... r��1il, �f}: ;f::i.'b..r-JJ�J··.:c;. .. ·t� l'û....t :z� ! .. 1.,J. i t �-t ���.1 t--.��t,�-=� :, ·��'<•f\:" .·•:4:,Çc 
c"ç/1(:"sl .::t� .. t11 ;:1:•;;.i lt:.�t �-�-�;:: ;...,.n.):},Jlc·.

(::�..t.-J •. .-l1.r1.ë 1=--��·l:;.:·::; i�:t� ... ;·�t· �,.:r J{..i,t.. c .. ·! 

• :;,;.•'-1 

j\/' j·! f 

\�! .:, J..,. .) t .... t· -:. 
1

"j :f ;' :; , ·. .,..;;,": f 
\"\:.:

1 r!.i-J!lt f>;).j··:--:. �1-3 ..... �ov.:i:t '.';'J,J. �-·· �; . .J;1:ldJ.rt:,a.J•:, 

tf; \:.:;�·r i,r�?.:k:,.�.1G 

. ' '::i::.:.1·1 �a:;;J., .·.· 1,t.-;''1 : ·:a, 

···:i'.i. _ �..'.:t,i :.� i:) 1tt;:·� ... -}��-·';·

'i ·t·{-; �c,-�·� . ,. j,\ ... -; :. -:-&Y,!
� ::.'/,j-•.J yp· •.'-.t'lt:::/.j . .:; 



4.!• Zc::•1.10 it� î.,.,.\-:,�tLt :tr; tr!l ;�t'.! ··/C �-1 t�� not.1v .. , -u_·{ ':1.� :,::-:�\:t·; :S :--:-- �-�� tfl"' 
�:,.-n 1, /, ... � .. -J :;.f:j�1�� ;. .. _1.t l'l•�� •.:l,��;!.1�;;:1'r/J�ltl1

� ..... 0:•�,,:1.-:.t t1 �rt v·::,, t .. ,:::•�3 �: ;,'· 
\Je R:.:i-)�. r ltli,.� �:!-.Jl -r·�·�;" 

,.:...;t;·,k..e r·-.� ....
1r; te l.lc\rf:0:ltii d ... ,-A 
!)�1-11 n� ··� f:_; \,.�t-! f!î}t v· .:1!',: �,. . ._1 

ai· ,, -� 

t/:·1id Gt(:/ .... --� ,.,.:;;;-}_ . ., � �: �··1.1��..::\ f- .1..: '
f)-

tJ: .. .-t �·-- .. � \�1�) F•,·-�! .;.,, 1,.1 -1 i,..,,:':• ..... ?� 

e ::rt '1tl ..... ,:,.,.:t.::r:.,;b .. LLr3}f ,.;. .. -.�! Uû 'fr_!-•��.;-·ç· ��---� ·,_:'(;{JJ/ l": ... � 't'l· ;_.���� .. �o� �tI./»r:;;;:'"i .!:J.,
;�

tllo!: :.JJ .�-r \�(�.1:tdit1f·1."û.1d •!v ... ·r�.� .. t .. ! :i. .. ·1 �tu?.1� i:,," 

Cvi,:r.lo; 
a&.i� ��en. 

:'-_ ·.� G..-:1 -r,;--.... t...il-"-· 

�4-,\ �-, �: o ... Yt :1 I r;� .. ,u 

6� l...:�J:'� Jj, 'tit 1;..: r�:;,t �1' r:il::4r:iiJ�j.•·i,:...\:...� i:;:i·�_•;;::� .... ,�"v-J �lt:;�1?•:J/,ti�·;:::-1\; :.";·(J 

ö:0 J�.:JtrtG:t� .. ,._:i,,;-G ).J:A"ktl;"'i �-1t.::-;c.t' {j:.r:,--,, .. :.:1](·: f. t.i.öüf\: -l 1.\:-r �l-�t-�,trLi:· .... !'",1,�.c;�1-::. 

x·11:,:.;.: .. r•1.-�!_ .... ; lll.1& , ...... ��d7 •�;),:. (,,.!}�.:i .. 4-!. .. , L.J:.� ... ,;, t··. �; ___ ;--• .,_. :;;� .. : r:;;:�- t ·,�. 1,t:; 
ni.��t \1\ .. -A·t >7 .. �üt:.�� ·· -�--.:�) ... <} , ... l��;!.i iJ�.. ,r r.':!1'.* �;-:c .. 1 ·: ?- •· .. ·•.,.. .... ;:,: ··x·,�1; ��-·r ··�J. i � ...
0lul + .. : �i.1 �.,.-�a .. }._::�J�'11>t.:. .... ,-1-,;,.�1;\ .:;-�:> <·� i;_�,i�if:!'( �.-:r"n 
.. (t'�t; (":.�! .�:)� t.;.�!.t..� •Jlh(>./,-:�;;J.·Li, ·.,(�{)!. ,.:.J,�;,i�f,\ ,r, -�v1:•:,i5.!.. ... t
1.-1.;15:. :1i)'i:'! ·::/: .. J�i g tt: ... �; ! ·:..�r:."!\--,c,1,:. {,fJ:·;. t'.tr-:1·�1��- lt,-:·_..._---:,r, a�,� /,�.-:: 1.';\:?"!:J•{� \.1:.-;:�·,iJ,1• 

ze,t.;-:-:;lJ .... '.�i:·\'" p .. :!.Jo�n:.�·-) 7• _c �t(Jyï; :"t;J.r1 ·�•�'1 .... 4;1.,1/\�1�1.: J .. �1. t1.:.J ":·;t:;:: .;jJt:� -,��.;:.-;. ,f:.r·, 
Ol'JdJ�.'.t' zy<.:;.,:,� �;., Ji:t.t' .. 1�1' !(� °tl:.C �·; � !.. :��b'UJJ.f:i��) -�• "�;�t:J.", 

;·G, îlttcr-wr�!'.: 211�:1 :·'!'"\ {--�� n:':,}:!;:}7�n::.: ,...r-!l_;_l=-�� ;'::.- ..... �,�;���•/k!--.i ;_t-:-•.'I:Z,1:1·.��- t�l .. ,.-�•)r:ill"

?��:..,::·::�,,:::-t�::� �:'.";::. ';'.< '•�:;:: .. -�;� .· ;, .,': ·_, ';�_:
5 
\ .. :.;ó:-' /··t·: .·>·: 2.::··:,·.�;'·" ',;: ..'llt-,'t..-.. t.,l i•j · . .,-... wr (."- ... 'lt,l,...,� \� ,,. .. _,,.r,,.,_.J...1� �n..,,-.t, ·-•·.:. 1.. t Ji {� .· ./f.-:..'1 -· .:..: li' t '" ' ,., ... 

.ti.1[:t"::�� (:C ... -:�!j':.;.. �t:, � · t-:";l,' 1-••, � --�' >l)t'if.,.i r'f :.ii i : ... ·; 1,/i . .J r·� :l .J ': 'C::::,''.' \ ·,::.-··- ·?. ':j :;. ---� 'd, � :�-.-;,� 
gepr-et")�::;.\;:0���1 1.0l'd.-.. , -.�:��l ·�:-Ii:n:3 :.:n :-,.·.::t .... ,,i·�r"·'1::'\1 �-:"'t4� .i \:·-; ... -� f!'.!:C';; c.:k.� 
c t)n t;r:} la ,2:üT ��Î'U:j ira,....r t.>3 li:l-'7:;1 �1ur,,3. -t :::-;/la-�·� 7 • _, :·:,·.;; .. ·>·>,� -:;un �; g.z,� �-� �':.:; "\Y!�. 

1_:# 

cJ!t;. !;-fJ:1�:j��;n1 t1i�1�'\t ;.i·J ff1Cr":.-,°\;.;��...;t� /�(�\·t:'t-kit.• J. "'.'� 'tt1 }"-��:-r� .. e,:�.t �-:?:) ;·.::.:--.;,��,t,·��J 
vat:� J(�!10!.hJtt:H11i�,i� era l1.:it11 "}'jJ..�.rt.1�-�¾·.B· �:;�,t;rot�ft�i;.:,t:\_��b--r<L.ött 

;· ... ::�; îl(i 'J(J.�. ( 't;-·;;) :Jf_:-t,.\:::u:A.t 
cn::---1·y: v�\" �ft j ;i- , .. ,r��I,\�,: 2 -i.:1��/::1:.r 



V 

... ,\ .. _, ··�"" .. , .. ,· . .. ,, . .,. 

t�� 1" 

'-:·::-::. �)li�t.iti.C:i � (j 

:.. . �\ : �tLt� ·'l 

11-.:.: \
v

•.iDîi;.2;_
1
�� ·tt'-�I' CJ1 1 c-,•::r-n. 

'�O/· i;r,; __ :- -�:� .. ��Le ��:r:-,J. ·i-�r,::� 



acht" 

.�. 



Ui ta:ra::i.rd d:101 t 

' t  :tJ� Ar. "'. _.,, "

""' .... t ... \ � -:..• 
...... _.:.., 



11 ' '7 .. 

J) ��-; l.�lJ:t'r 1�!i, r. t·.i" .�.n, i "'J{Z�·;;ii i:, T,
\,srrc�:t 'l.b.N ':'::}� l:�1 !'"�:iBf. � :: . 'iJJ/ i 



U.tt�r!;l.._11..·r1J�;2 ik ... <:�..)t_\ ct1.-'�··.·.�.q�::.�..J\Cr�1J.c���J ... 1_;;t;: :�,. .. �;_.t .• J.-� ..... -�
·?tftv:�r(·:.ltf"1;, h:�i.""lff:,}}� :l�•: ";-û:".YÇY./t':}l. �l..J ntL;i(,:'·-' t?: '\"��;.:.· _:·,. t.•t,i !··J;::•:; �f.':-Y:>.r
OJf.> �n:1 d1;'.� !dtii.;:rt0:•,u-:--'t1't::t;:,t:�\4nt u.·;"' i�:,- ·t3;_:�-t.1,�;::n� !'t�::'")�J�i+ tl?

I�:· ::'..�-�- =�::i; ;:tp !_:ti:��-� :-JL3::.I..,: ".· .., i'i tl�..::,�: î_ï '"� J 1:,·_:•i'\\�,.;l���,, 

Irof! t�1k.Ll.jk DO'.".! l. 2 � -� .. :er� ·at � ;:_ LLG�"\ bt:):.:,f .. :; -�·,: :· ,. •�flf! �)��•;.; 1 :�:; t:.t:f;_,
l,itap17ur� mei; bi ,il: .. :··,-:, ��Di S!)C(J, t.-{ w�!.-f i�: f',,t•.i.J. d6 � l:i.l in_:._•::-�-�_f./t:,:!':.:.j ·:.-nt 
!?.OU ,,; '!J.,)r1 l�{ .. �H):�. J!1 ç--i { 1C· .-- .; ")."':'• "::-:1. .. _! :_.-; �..1-�·� i:-.. �d; r·•:. __ {!-· ":, �! 

.:J�-1.lkt:C\r; ��)}û·:;.:; �., 10-.:tl. �) �t�D.., .. t .. "1 �f"t :,. i:(;-L1 !.�, �;; ...... � �,_ .. -:, �.,;,;·�-i; ,-,�.::, 1J.··r·\; 
oc.t� .. �.t:·�-... >�-9, I} .. ·Dl:i :..1..c:q .. �1�� d;..•·'!•-:;1 ;�ot1.c 0 1ï5 111 ))�•t,.-f; �J":!,�i.t.···,,i;f.'"r.:t1 t.J ...

:r.t� n•n�;,, O l�1t°>l1"f, :1 ��it�Jr'}d:i�"."➔'� r···t:1 zo fj'tY,i-t"liJ1.;•: r-�!'�--�·-J � ljt ·J�-.. ;
�1ü,�"\ V.i"f'(.1'1 "t')

J
" \f".J)'::; h:·:;�,��•.t)\'t,,'Î.'1f:./J:1 :!1.i' :':'.n,:'k: 'G /\ti.·�� ,',!,·.;,;,(:? ��·.=-.;.;:J'·[.,, 

v�)�J� h:i•;; fi/�Viil � !H}!\{�;�ilit:t �� (!'/._:-�; .teg >Î_\rn11 i:v: t S t\r.·: , :';(1..: ··:.s.3 _}:·: :;,.,;:·i·) �3 �
V)\!�:-:,.:-'.J \��-1) :1.io·.:}",t,�<;-r t•:,;. .. t;..'.; / './.�·,.•t.�·:t:}<•� �-�tL ';:u_r;:n:)r: � l. • ·-:.···:.,. :��>· �:�}•.,. 
d.ic� -�;·:J:r.--cr1.d:.:·,ri·t-:. i; )tl l)j_t._i1nt�·W\ i•1i') J.Ütet}�:• ... :t:.·'.ü \.: �?"TrJ.j; \11�i -�-(,'\a .:�::::•/�.-�
·:.:i.J..l:r: .. 0ftvt) p.1. '1:� � n ..ri :--; 1.�'.1. .:� n. ��-J:-�l,:r� ·�!.:)--f P� t �J 

---.:.-·: , ... ï.·� .-.i-:: c.::i�·l,��r. �., :. '� ·:; 
;�nt10r:-· i ... ; i".L'l"l e·· 1 i:(l�:-t:<:!.i�i::·.� t�i-t"\"i..J'.'lr-1.:-·�1 \�.- r1 T.:...:: l· E·t1:1,�:! ,:;.,::ût (';·r��-: v--1t./�•...,.
g:-�.iJ-�ütto t·l1J_;.:_),)r{; ..:, .:�...:;!::·. i' ( ... rt;J �1.:.:.--f: ��·.l�. V\•::_�.:_.·:;,,l>t>Vi�tt:, .. t"i,;(.r.-�.:::�,:.:� 5; �;ü·t 
z:i.071,,, 

'Ï1(�.!" �i')(":;Î.l,�11tlrlf: Vi�t) ll�·rt 0�1t.':;1'v.:::r;:�.::�'JJ1& frt.,J.l:'h: iJ: �f.f� t1r.': t:21._l� 
''t/('l.j ,'{',."�é t:n ir� 0 11:-�r-;: 7i.�oe.r�C-l"'('r l�..:::,:).�'0(� ---'"tn;.:tt'l <.J�/�10_n"1�oi:d:...1�; �Ld; 1-�t:d� -:�1-'J1j 
vt0ris6 .:�l�\-;: �n.1 ; .. 1�1:\ l1et <� ,t.,, 0 'l�:S..'.--.)�; bi5;'t ,1�)t)..'r lte 1:or1i.n. ·in :�)!)� 1n t;.t_=/;_-..7�, 
{j:�\j\��-:;i4t�tp/l.,. ij:1 (.}3 ;):-•. l�;:�iJ!�:(�}.i -�)Lo ,;�ijze t-..:1 r)l,t1).�.t,.:er·�.::- !.1.., r-�À�.1�:.:--�:�(�:."f; f;������'. 
zc-�l lt'�t -�{t:l :·�t; ::..-·;,•.-\}_-:;._�.� "/�r,J..i r-llt -:·,ai 11 f1:�t f-::•�;·ç 1rt'l r,.� �.:.,ti :··:·1,:-gJ_n { ':"',•1;_.-;d� :�(::.�
!3tcld �\r "'l.f.i ,:.:--r �� :3:,J 11, �i\? i =-� -::� !:�:l t·:r:-.J�;rin · l,;.t,.� ·e�r'-... :: e:�·1�0.,-: "'"!-\ .. � .. )!-: ki;J··.i ·,.;:.�-"'�
ttic>"k��t!t�i, l)L t :�-:.l :-1.B ��fi."ect�t" .. r'J. u� -..A:-.�;. 11·:ii; .[f�i1tc1.i:�.:J l� ;,.;;l 'i;:..)\r-Crè.f'.:-·�i .. -:.; 
:; . .,?..r·=;,1,,_�:\ï�ijJ:.� ��.',.1'..., t - ;

Q \J t1 .: .... / • ��-·-� .. } (•� ló-0,,#.i'I:G�fliLl . 1.:.,"!i;.ft}V \.";).)t41 lGi-i. �: .... L_t.ît' .. i!C·{j: � 

C;'J.iG L.,t ��:�::..t �.:.� . .: !�'.)t:.�.: .. ..:,!� .::..1 1·;:i:i -��,�<:. l_·; �'t""'1") L\};�t� f�� ?:.:•·.:,.:c:•::�r> :] 1:.:��t1��
i�.!. "\'T.!.., ,l /.1 �:tl'.;,Ü :.::t 1,. ·:!l :t.�� .... .r 

�t'.'t,.'\':;::':....i."• lt.:i.\� Ç(� Ï-�t-�r.it� � ·-,-:;t l:; ;, t:.�.::s -.:,i.;:_:: ... �-=-.. :;.,-�
r--�)[;31i<•j1. .. :'1�t...! /'!':: ��-1 ·� :_, ��:t'•t 1J� ",.,. 1:'Jf"\,!,tP.-!": _';Ï"J1,:1(l:- g,:1 i·!I �•-J'-

7(�!:�::·::_·;:.:1� fvt·'; .. ;_.\; ·\=-,; -;.;:
,.,

:- .. t ' ·,!\:-':-:-,. "J'\ ·:. 1 ... � .... �..:: :!o-:·;.., ,-- s::;

v:..1 �W= .'!dt� r--.Ot/;:'':.ó.:.J.�i · J."J. 5"n °1"\ 1..-�l' �:"' �:'r'C"'-.·,r�,� 
��n:��1 c,r' ... �i!:ol t� 1i,;::� r:�r...� � ).,1,�"' C�l .-t�·-\J

t;1..:.'...,)�.-'._.._; ,..!t.· -1 i�-:r 1J\�l,';/'( .. !_;c.,,�1t :.'_1•��[_,_�
lü.n· ·t;'!:A t�nC�:!?HCtw:·:.:.i,� ç"� � ..... �-��t: ·� "t:l.t!"{.; 

\tC:.�i1.��\�: �) lCr: . .;·i .. �i _.,,..i ,. \1 .�: :_}: ""'.�,..::.-�t . �J"J r � ;.,t! c.-� ,:; .......... ., ... ·. ;_ ::l � ...:··:' 1. � � 
:)û���·c•j::�:2-:H!t;�J.�� 1:10..:;1.J.r.:.::;t (1" t!,..; J.n\ 1�:Jt' z·-•.")[.v.:.�·t (��n}:·cv·:d,._.$i G�'JÖ'A"-.l�;.�-1� .. :ttc
è.r.<tt.: ._lt�.-lt:::.. �r·a"'1 e0n .�v- -�. -� 1:.- ........ ;.,r�- �:,r,r} ':� 

.,...�.._.._.,.,.,..,...__. ..... ..._ ... r.,.,(-,.,,_..,_,..,...,...,. 



• 

I 

• 

J/&!1 1:� -s; .••• , n.:. :�; -:r9 
��--·,.,.J#-..-1••· .. --··--

frlj :ûjt'l b��J!:.� i.··�·:.ing \re Q �10 �Tnr�i i::ri .. *3 �; t:t',J l�.SCJ�; � 1�1(-!'ft Gw

tooG:�:t�.}:�o Mini::� t ... �.�-�lkCt3ièl�n t (\�Yl coirJUi;.. 3ic il1.g�:.:rl.·; l:-:i. 1/:)'�i ,�t;; 
t�clt1c.r.:h.t i 

t.1_. �J.-oI! uit- .. �,.1 u� �eken CX:J.'è.r·:3r:t à.!-l ai oi nle-t ,;.,,::n<\O.:,ij>:hi�.:u\ 
-;:r�'-�1 een t'('·'J}[:,).rt L�jati � ·rr1a tJ{; Oea::�alc, 'ti.rtti. )..::.d_r·J�1.t:t·tJ; l: :,; 
;;f!.,m?bij i ��.:,�, ,1ctre �-}. ::G r-:. • �"!� .. , .... l• ... ,0- l� 1:::l.ox;:1-�- ,r� .. rt ör:.;
""':--:_.i.:c.'11;:.. .. } tl��-.i�i" �, i.Li.c.1��t t� ·•..r _,j z� .. l 

Ï:.a è:0 1.:�3rfr2rv. · !C.., ' .. ;� .. ... 1:�u cl·. :,--c·"' ·:�.... -�;:)xc._;._f: '. -ln t:�et: � 
i� .. ,il.:tr)1:;Lb

. ;�·�::;�,t�;�:: i���";�,f )-;�-.\�;;��t;r: .. z·J ··.,�f;'.;}',�.- s
t i.. :.�-�-: �i" ,J ) 

o� �� .... �.J�:nas ;_•J.0:.11;.Li;j ,'S'U �{;'.,.:: ,'.')t110<:.1]:·re(l •�,�c\·' t:::•�·�(tn �.-· .. -.Y:� !'\ie�.�:;_:1 >;r" 
tur.1�eu 0..G (':-;':.;:1� ?}t:l'ü::ll·P�L!..".),ia.;�-1r:: .. �.) Ce .:ti;-n�t-:.� \yf �· 1.I: .. :·.A';.::�:,:;.:-:.:: 1 
<-t1t\t"'�l,ià:'.ll f:f1 /"Je o�f•g;;:,n ... .:'1 ,..s�1""à J�xs.;·1:� � ..... {..�:, i�....- 11 .. ·: io 7:� f'�t�:..::>'���-J:�� .... u·'.· 

r1� n::t tir:1 g�;i-J}" c�f tte t;·l: ... !�;.;.��L'? !;. u.:..� v 1 , .... , {��- V"" "t· :.1.: .. �"':,.� '°·.s � 
rtJ}���1:.:ol:i.· : .. :.. t.c:1 . .0!.r,o:1 l.'V Zi::.-t {;;: .. .:( -� '-':.':1.:! 8ö t� 1,d.,,. ... , 1_:.:, ;;,2--;;;.},.:.,:_�-!
"i: .

.. 

- -.:t.t l • ,,_ 1 ,,� •tt'u •, _�i1"1 '1,-,· .!J. .. , ·' �,-,.,.�-1•,�J •,w.. � ...,..1,,.;-,,,. .. ,,._, t !l!':;.1:1,:JC,:l�!lû�; 1,..,}; ,v..!. ·t...:.1-:-l- (,. _,..; r ••. ,J ... .k,\,.1,.l,1.,-: •• :-:iv 1 .._(j.,.Q, •, \ ·,��·•+..,,!.:.••; �;• i 
r-;i,in o:(' ·s1, -;" [}_-.•._;(:-�f.:;�t _3 t,'f��-}"'y,r:,r�(;�tl;i r:\iti� t . 

i 

ï;al'�•�ra ,, (➔�, 'r.·1t lc.d.-t:i.'! ' r� .. J.: �o 'rt?.-nl��..i'll�p Su\::r�:.J t�r1J.;.�\,t;')e:·. ::. .. 1 '"t; .. 1 

1:t\)t :.'j_ri�L;?;ter-1.v \l
"'

';./J _:q.�·�1.:t::.f>
r-

I!,-1 1) .... ::-?l.'1Cr·.-:'.l. ,rro ?b: _,) ,,, 1·>,·t�in� t';;!,.1:: 
\/.Ett'.! (�0 r:r:.:-;� .. ral� _;--� 1:.::G.°' � )Ti.::r•-... �_t .. ·.1trc"� .... 1 Jî-u

-)\.
"' ·,,,... <. ···►-·�-'. r� .... 1 .. ,.-�, :·; ... .-.·f 

\i"tH� de _t·n.r. ... i e!:tr.:-. .f o � �i.\a: o. r.)� 'Vl Fv� ·... Iio.r�--� :j'�.,,,:1.�-!�1�1.· J.�1; ... : .. �-ff!1,':::.-:.::>:�,. 
à'i�r�1t�t "r;� .. j }"têt : .... ,_(·.t:t.r·t.·�r�10 -<:.1 ·au _\l.t�:�E�.1!\"l·! t::--•·1:t:�·1 !!• 

?•,'i_..:t'" (J": · ;i:�i!'�:,'l.c t �t; ... :t t..:; (:'J;.;L_"'_j�.' � �)!�r=...:x:t; r 'V'.1:, t:}? tl\ \l -r- �TL . ,1;�;: .� 

l9l��) j'�t�p�.:iO.t"1. t,:1.tg:·:· .. ·�·�c:ht, \'"';;(;._ �1t:�l,i: �c..�-;, , .. , .. (vt-: "''..!.t" ,.ü�(:J!!··:·:--.v� .. '1":f .--:;,,_ 

1nn nft�û•.1�1::;:-:t '.!!:;r.'; \·ijt· .. ·!·)".) 1:.,__�.t).f.;·-�·H):[.;-,:� ri:.��- t:/;:rl r ,�c, [�At({.-1�".�·� .. r,_;. .... � 
tlon .. ,.�G�;J:!-�.•�11.n . .r î/t��:" � ;,c,t;jet.;-'!;1:1i t hC./.�;·.L1.X.1L:'; i�:. f;"<J3':.\7�J�\;:i:�:·: t� t:r_ç. :;•, · 
Ît(:'t ti{1c1.-: l::.icrbS...-t r�·: ::� ..... :r-�...ii...U (::-�·rf���l;�.r-.�1 "7nL. ;·. ��/t i,::-tt!:J;!• . .J .... :;t .... ;·.�-:; . .:}.!..,;."�! 

'tt-3" !':y;-)Ict-iJOht:î.get�. �;':c..z: -�;oe:_tç}1--ë�.u:·; .. t�·i !:.r;t t)�·t\r�.Y,:-·•J;••Î.v._:.;,,{!.ut): l':_--_� •. � .. 
óO!;"l.c>.'tf't�tt d� Qttö.0.r·;�et8!!.:cnden 11i._1Ji1 ��T ï?�l""-;. ·���t/,thl �!i:..H.:t ���/;\: g•:.:1.::.ï;:.::;�-:· � .. 1. 

·m;Jt v,el.ks :1.{ïb.titid s:1��� ::;iel! Vè'l"l)ll)rJigc-:�1� CT-·:�J.et G? ;,�t ��(�-h-�:5 .. :!.t ;--���::i_t�::·f 
�at1 i�� lf.f!< .. -:!t;0l.efef'.'.L ·v1ou, ·\·;;:..:J.Jf-C-: :lri hc·-·17 tn·:;!-�:--,!;�•:_;:),:..î:>:1!·:�.t;ti't 1: ,'!'i..1. :.-.: 1::.·>-· f 
t•:;��f;-ltlj) rit��lLcn. ,}:. o�:d�.:e,r.;:�:·tt=i�:;crJon \�J�:,� lJ!.Jii 1:�Jt1lu. .. tt n�.B.{-: i�: ·:1.:·�•t 
<'J't;r?;J.t�.::1,t.atl 1-f= dor-J, !_l.! ..... ,::.t:: .. H:3�4 

Teven� \fOX;OOl�Lo\r'-..�:1 Ge u.1,:ili'[�C:·�e\:e�:,d·J�1 ��l.t:h !t �O.'s." C·,-')J-"td ... :':Grr
c.p te r;1r-n:!-:'f.H'l� a�t h.ot, 1�� trt=x,1b$ï;\.-1 r-.et c1\-� v'rJ-��:•'."!otr�e:lde t�iE;�;";� 
r..:.���cki�.�, t;1�a�:;.::l1.�/.� 4..t}t ii:"J. !-:,,.)-��t:.:t�i .. '·1� c· ·�·,tx,:::.'t,.; ··�:� i.it2J:.;:.,:.,.:} ;.t:.{.;;:1:..j.·(. 
t'e.:r:-:-Jc.1 O) �b:7 t1:-\_" '"..:.. ! G�1 i�1 l::.t-: '1L::� --:.:; d·•• .. �;_"t�"t'tl !�..,.e:-\ 7;� }:::�� -rnt 
i�ï�i;c,ll.i•1fr, va'.1 e::r.1 .11 ... ��.C"l�n.�ï:.is� v·;.:t:t!�t- �.:.f 1-:':. ::,:..ï'Î:ts 

r .. \ 
.i:' 



• 

• 

stuR: Alg. Zaken (febr t70) 

;. •·::·i-

t'. :{ 
��, 

- .. � .. : -- ---- -· 

·, 
MIJ\TISTERIE VAN 

BINNENLANDSCHE ZAKEN 

'S-GRAVENHAGE, .... 20. .. D:-.::e::.::c::;:e::::m::..:b
::::.e:.:r::;..··::::····==='-··· ·c..···:_.:· 104.8.

Betr. : "commissie Prinsen • 

Ik heb de_ eer U hierbij een nadere beschouwing 
inzake de taak van de Justftiële Inlichtingendienst . 

. te doen toe!<omen, welke Mr. Tenk:ink gaarne in het 
rapport ziet opgenomen ter vervanging van de op 
blz. 4 en 5 gestelde passage. 

Naar mijn aanvankelijke mening zal het ainen
dement evenwel in belangrijke mate omgewer kt moe-
ten worden.· I'- mij voor de gewijzigde tekst 
in de vergad �ing van morg

�

ter tafel te brengen. 

De Voorzitt r, 
==-=�-

"""-- . 

��-
. AAN de Hoogedelgestrenge Heer Mr. C.L. \'f, Fock, 

Raadadviseur in algemene dienst van het 
Ministerie van Algemene Zaken, 

Plein 1813 no. 1.:-, 

t·• .. ,;, 
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lfaö.cre beschou,,i.,;g i.vir,:ake 
de. taak van de J'ustitiole 
Ir.J.foh tingendicns-t. 

Tot goed begdp zij eerst opgemer!tt dat ton behoe'\7e VRn de ,Justitie op eon veel rtû.mor 
gebied inlichti."lgen wordm, i.n-e;E:r,,on.nent dru1. wo.ru.•op d.e G.V.Do ingevolge h,:i·i; Kori..inklijk 
Ileslu.i t va11 9 April 19�.6, Ho. 27 rrechtigd is inlichiinge� in te winnen.

Per w.aanà. worden ongeveer lû• 000 cow!llme 1;'1isë!x'ijven gopleegd, Talloze delicten v1o:rdo11 
opgehelderd. met behulp van. zogenaamde inlichters. Een bespreki:i'l.g over het inwil1l1en V&.n 
inlichtingen t.a"v� al doze corr.r.rcll.10 delic·l;er1 of t.a�v. 1nisfu•agi11gen v�n vreemdelingen 
op niet-staatvgcvaarlijk gebied mce,rt de Commissie cls behorende niet tot ho't.D:� taak 
buiten beschouwhi.g ta h.·u:nnen laten •. De Commissie w:i.1 slechts beschouwingen geven ever 
de ta.a.'lc Ya..'1 de Justitiele Inliohtingenö.ienst, voorzovorre cl.eze dienst de taelc vim 
andere inlfohtingenèliensten overlapt. 

Ook dient eerst te worden 1'-a.sJcgesteld, dat de Ji1stitiele Inlichti.7.gend.tcmrl; geen ap�.rt 
erge.an i-s met ::ipeciaal da8l"'Vöor �"10rkanae runb·tenarene 

exi Rijks- en Gemoen:1:Gl)oli tie, de Rijksrecherche en c1e KoninI::lijke · 1wx-eohaussoe winrten 
w..licM:int;;e·n i.TJ. ten behoeve van de Just:l.tia o.aa met bet-!."ekking tot etaatsgevMrlijke 
misa:rijven, staatsgevaarlijke vreemë!elingon, na:l.uralisatie, en aangaant1e staatsge
vaarlijke veren.igingen, �'Ulks in verband i:1et het vez-len«m van :i:'cchtsper.so0111ij1.:heid 
aa"l die verenigingen. lü de ter�a.ke ved;regen inlichtfogen ,,,oz-den ook verstrekt inge
volge het K.Q;1inklijk Besluit V.!.'4'"1 9 April 1%6 rum ile Ce V.D. 

Hieronder moge thons een meer uit"VOerig overzicht voi
é

en van hot gebied als bedoeld in 
I · de vorige alinea. waarop ten behoeve van de ,Justitie inlichtingen worde11 inge,'lol'.i.nGn on . 1 wat voor maatregelen Justitie aan de hand van deze verkroge.n il'!lic:htingen ka.-i 011c1erne

ràen. 

He't nemen va>1 deze tl'lkW.i;regelen diene :nam· hè·l{ oord.,eel van. de Corrrnissie m overleg m;,,;c 
i.mètere inlichtingcnà.iensten plaats te v:tndon.; apaat ni0t door vroegtijdig oi' verlreercl 
ingri,jpcn o-.i? last Va..'11 de Justitie het werk van andere iruJ.chtirieendiensten wordt door= 
kruist. !:ia het geven von een over.zicht e.ls bedoeld ':l:r1 de vorige ali11ea moge worden 
aa..-igegeven hoe dH; overleg hot be�rte kan get:chieden6 ,_ 

Stt'clirecht v:01.�&e:n oen aantal misclr:1.jven cpi:::;eso:md. 
met betrekkix:ig tot de veiligheid van. do :Staát en war,rva--i do bestrija.:1.ng in hano.e'.!1 C!, 
o:nde'.l:' verm.1-t�oordclijkheid is VE>.n de r.ttn;i.sta:e van. JustitiG•· Verwezen norcî.e nanr a.e vol ... 1 
gende ·tH;els: 
Titel L. misdrijven tegen do veiligheid van de Staato 
Titel II. misdrijven tegen de Koi'.1:Lnklijke ·11.1aru:'digi'-,eld.-. 
Titel III. misfu,ijven togen hoof'dGïl en vertegenwoord:lgorz van bevriende staten, 
'.l.'ii-ol IV. misa:djvcn betre±'fenè!.e à.G 11itoef'eni..11t1 vrui stw:trrpliohfo:n. en �rtaatsrechtofü 
1'itol VQ x1:isdrijven tegen d.e openbare ordeq 

m,.ast deze misdrijven zijn ez, nog da comtrrune delicten wo.arva.11. bij onderzoek kan blij
ken, dat zij cor>.nex zijn met een politiek feit, bv. pa$poortvervalsing, k1."LictJiljet
·l:ènverval sing.

Veraer·heeft è!e 1ûnister van Justitie nog het toezicht� de gedragi.�gon v�1 h.t.l. 
binnenkomende en vei.•blijvends vreemdelingen, met inbegrip v"l':.n de. s'taatsgov,si.arlijken. 

Hij is belast met él.e voor'bereid.:i.ng van naturalisaties� ·r1ru:u-bij tevens onderzoeken om
trent de politieke gedragingen van de betrokkene i.11 oogcnsohouv. dienen te ï'lorc1en geno
men. 

- 'Verder ...
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Verder dient èl.e 1::t; � ster van Justitie te ,1aken tegen het verlenen vru.1 rechts
pcrsoonlijk.½eid aan staatsgevawlijkc crgrutisaties. 

Voorts ksn nog worden geno()'Jnd da uitvoeri:r>..g van de 'bepaJ.iJ1.gen van de. vu.m.-wapen
wet en ':,apenwet. 

Dé maatregelen. welke door Justitie genomen kunne-n ",mrden zijn van tweee:dei 
em:-d, justitieel en a.am:î.nistratiefo 
Als administi�atieve mn.;rtregelen km ·1en genoemd worden:. 
Ontzegging uH; de beviakingsgebieden op e-ronél. van de Tiet op de gt"ensbe.;;a.1<:il.�;� 
uitlciàipg.of interne;cing van stnatsgevae.rlij�e vreemdelingen, 
�cigering vmi. nature-1.isatievcrzoeken, · · 
'l"migerine van het ve:dencm Và.'1 rechtspersoonlijkheid aan bepaelde verenil11.ngcn, 
opàracht gevei1 tot weigering VD.s."1 in-Ju.it- en doorvoervergunningm1� o? een v01.,.-
gunni.v;g tot het voorhana.en heb1;:,(m van een . ..,u"1ril11?.pèn. 

Justi t-lele 1na.atregelen zi.jn uiteraard de OJ.?t:.7,?0l:'i:ng, de vervolg'ing, êl.e berech
ting, de :Ll'J.besl�.ç,:,.eming va,., bcpa...üde vool"'\.1Je1�peni; da verbeurdve:r,klat'ir.1g, het 
ó'peneu va11. ln·it:,·vcm en telegraïti:en, het controleren van telefoon,_,,�sp:rekken. en 

•
het :L.verzek:eri..'a'lg s'telle,:i va.."l verdo.chten ..

• 

Dat veel \W.arde wordt gehecht aan -a.e Jti�{1. tfolc m.o..s.trs_gelen blijkt wel Uit hot
feit, él2.t {1e Commissie Fock en èla Commissie .Kaz:l..mie:r. zich bozig houden met hot 
ontwerpen va.;.1. 'bet€lra st:i.4afrech.tbepal:i.J:1,gon mat betrekking tot de bcveilig-L"'!.g 
van de Staat. Ook voor QO oorlog heeft Juctitie met veel zbxg grote &']?ionr,o.g�
zakc!1 behandeld� ( de zl:".a:.-:: JD.oosterboe.J::'; de geheime zender te Schlebl•oek; do 
spionn.2.gozaak con-�ra de ambton.a,..i:u.· va;.1 Sociale ZËlkcn van der I!ORVT':Jf; het ri !ll1t:i.ken
va:."l de onderzeeboottekenineen der Koninlr..lijko �ine enr::� 
De adm:l.:nistratieve maatreeelsn zi,jn van moer preventieve aara., ter,vljl à:a
,îusti ti.ele nw.a:trc-gele� in de berechting en de bGstrci':flng als meer J!'eprass-ief 
zijn te bescfmm-JCno 
G-e"";10zen zi;j echter nog op ru�Hkel 135 en 1-36 Wetboek VD.n · Strl'.f'rccht; wo.Dr de ·,n;')1•-·
pliohting is oorgelega, dat ieder diè ken..<tls d:caeg·, van een swiciis_pn,,"W.il:i,g !'es� · 
pectievelijk var-.1 een voo-r!').er!lon Jcot het plegen ven bepaaJ.de ,llét do openbare 01·ö.0 

, in vc:1bana. staande zn.iisd!'ijven c1e,arvan tiJiig kermis neet geve}'l Sk'.!1! d.0 Justitie 
o-J: ::;,oUtie, en "i'1'él zo tijdig ilat het -voorgen?:ten misdrijf nog kon worden�� 
men" 
i-îët is evenv1el niet de t�j, vai1. d.o Justi tiels Inlichtingendienst inlichHng-sn:
in te vtln,"len ,en to verzamelen aa.'13aari.de personen ,rn:mrvan rü.�� te v,a:r.vi"achtou is,
dat .zij met betrekldng tot het gebied als hiervoren omschreven va.or c:Ie Justi tio 
va?"! belang zijn" 

De kern va� het probleem is, rtat er een goede samenuerkiug moot �ijn met betrek
king tot het !-..:i.ervoren omschreven gebied en de te nemen w.aa:tragelen tussen 
de Justitie, met inbeg.Y'ip van de Justitiele inl:1.chtingenèl.iens-l.'; on de $.�_dere irt
lichtir-.gencliensteno i'Iorèl:è e..ru1. deze voorwaarden voldo.a.n, dan zullen de moeilijk;
heden als in hot verleden !:.ebben plaa,ts goh.ad, zonder twij:f'el vmrcfon voorkomeno 
Voorop c1ient echter te worden gestelè.,- dat de 1:Jesl:i.ssing of al niet tot s·tx•ci'
'iervolgirt&; zal worden overgegaa.."l ter beoordeling s'cnat VB!'l het O_rei.'lÎJ.9,t,:!' 1:ö..:'l-sie
rie:, waarvan de 1.lfinister V;)n J'u.stitie hot hoofd is, behoudens :is1gevolge artikel 
12 Vietboek va'1 Strllfvorderini:; de bevoegdheid van de G-ereohtshovén o:in een ver
volging te gelasten. 

Het oPportu:.niteitsber;insel ,w:rdt p;ehanteerç). cJ.oor hot Openb€1.W !ifiniste:de.; 
De 1:-'dr.ister kan richtlijnen fk"!l'l het Oponbaar Einister:l.e eeven. Ook op he-i; gebied 
als hiervorcn omscll.I'ev(:/n kan de 1'Iin:i.ster vnn ,Justitie aa;.1 Hijks- en Gemeente
poli tie� de 2ijks1•echerche e11: de Koni1'1klijke 1lax'eohauasee bevelen gev0 .. ,o 
Eet overleg mat aa &"'ldere inlichti..>1g,..ndiens-cen kan het gemakkelijkst oen:t1·&al 

- venv1sgs ...
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. vru.1wege de Minister va;.'l Justitie gescb.ieden., 

De volgena.e regeling VJe.re derhtlve te ·èref'feno De bi:lni::,ter van Justitie geve 
drech-t aat de Officieren van .Ïustitio ener.zijde, c1e B.ijks- en Gemcèntcpolitie 
de Rijksrecherche en da Konin.ltl.ijkc lkrechaussee a.'1.derzijds, alle goeevot1s lit 
de op het gebied als hiervor.on omschreven, onverwijld ter kennis brengen van 
a.e Procureu:13-Generaal, fgd. Directem2lh va.11 Poli t,ie. 

Deze autoriteiten zenden deze gegevens onverwijld door aan· de lfutlster Val� Ju 
tie • .  • . · · · ., . 

Va:m-iege de lü.nistèr van Jus'c:i:î;fo 1"mrd0n de gegevens ook verstrekt rum 
inlichti.."l.gendien.sten, terwijl ëlezc op hou bev.rt alle inliöht�l:1o""B11 aa.'1.gMnde h 
ge1::i:î.ed als hiervoren omscih:ceven, ..-ers-"t.J."eJ,::k:'321 af'-'1 de Justitiele il'JJ.ich:tingeria.i, 
va:u,11ege de 1\'::i:ciste:::- va.Yl J'usti tie lr..nn !:1.an overleg geploegd ·,,orden met &nel.ere 
inlichtingencl.:i.onsten hoe met betrexk:lng ·èot elk 'be:90.ald gevf:.1 wm·e te i:�1c'lclc 
De.ama kan o.e 1fü1foter vru1 Justitie gd100::c•c1 è.e vaste corr.nif;sie voo:>:> i..'l'llicht.:L:'"I 
di<ll1s'ten» zo noélig na bespreking in. de IJ:i.nist;:n·raaa. z:i.jn stUi."1.(3,pu.nt bepalen en 
de Procureurs-GenerD.al9 :i.'gd.Directcuxen van '.Politie o;?àrachten geven met b0tr-
1d;ng tot de 'te volgc;:.1 gear�slijn (el of nie-'c ve1.�.roJ.g:i.ng" ai. of· ni�Jc uitleidi 
al of niet 011tzeg�:c:i..>i.g bewcid.ngsgebied, of hoe en., door wie de cpspo:i'.'ing 1:1-oat
gesch:i.eden.. 

J..n cli·t V(älrb�.nd is het . van belsng te ve.rm.eld.on à.at er gcrogelél esn of i."tVeo:nac.1 
per maand samenkomsten Va.'rl do :l:'roctïrOUJ.'s-Generaal, fgc1.Dirccteu.":'en v0n ?olit:i. 
onde--.c, leid:bg vn.t1 c1c Secrt:rtoris_r.;ener0.al van het 15.."l:l.sterie van ,füsti-c:le plau 
v-lncl.en. 

Do.ro:- zouden ai.2s de verschl.llende gevtJ.len op het gebied v0.n de vei11.gheic1. 
d? s·ta8.t loL.'l.>;.en "6esp1•oken T1o:rden ,,'lur.rbi,j zonaö.ig fu.t7.ctionarissen v�fi e.;,do,�e 
inl:i.chtîn.ge:nö.ien.s'Gen aa'lffiezig kw7.nen zijn. 
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ri:i.ri"i:.:,.:l t:3!1 bi,1� .... J}1.;c.::•::; ;:,;..:...,_1._;�·; .. �-�;r,�J3·\:�· v,";!. vist. ·r.;�)l'f..�'è :,. 

f'et in(l�l0n C:�r t2.r�e··t 1...:n. u1 ,,eind.1�.li.J�\. s �fi;.!J,:•1tt!l"lc!i (er r-:1.:,,�.pc;.c7,onr 
-►,: .... �}.�(; �t�\":S..., :1:J.�1d 1·,:Jr i.:i:t·l ihVJf' Î.tdt.1 ··ci�l�:i..�i; \r�·-!1 �-;t,trv:..:.:r: ('oniti�!( (':r\ 6 .. ::
[·,1 10 .-.. r·t'l�'";J(.:].l1·1bb)1· .�r,_ .Lot1··i•-:r., o,, îJ·;,:-,�1� i:;t}v11's- t.!�1" 1,f!:�-1�1:iP..!i·1r)d,.�; r�.1
Lucht- -�11 ���o;:tf•5�jc✓1•ti.<:" •·i,•.:r.: iJ 

;·,.;�d :•'_;u1.:;1'·t _ _,1,_:.o 1::-;r;l .. t 1.ü oJ.�- ·_ulJ.i.t;:J: :1(,t.:i.l"L.,:.'1:, 12��·-un::;:,J.,��-' �1;! . ..:.l::.-1.-__ 1·;• ,�--•.7 

.! unt i'. -L�: r;.,:,n ::):....C/i•.d·,.:• ·  --�-.;�:,_; G.., 1 : 1 S.,)·�1- �:-.rJ::..(- V�1i l:: -r. X:::tt._� t-;'t,'-1J.-:: -�� ,:::: 
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r 
V"i.ii d& 1:..�>·1� .. 1 1 itJ:"'
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Si:,:Sl..l..iH1 VE?.n Ct 1':.- J_ d,pt.iOf't0cl VSt a;n�,-;..,c,rJr .�.}_;_ij>": t:s ,_,tr:llct1_.; �?',() è.l.t }.!..JOi\:
doet· u� -L:,. .-.ii<:.J.f,�i..;�K•..:-n� . .ri,� J ... - l�r.n;,fn.<-:.t., c:n 1.�..:��f�� t;---..,,vl.�,î..•j :;:J1:.:·-:.. :.-.1xnr.,1n u�."I: 
·.>r�tv!J.�!!l o-,: h._;t.. irü\'inncn ,.lr.:1· ;_,ölH)dj ___ rne -�'..:�:;: .. --=\:-1...'!!tS J :�1.)ci1 ,�a·:j.-t•lo:)-::�t�:•·; i:·� ,._l:-:3
e;u:1..e�:.�:nhr�id i�3 •.;tJ\11 1"H.! st:, ��cil �:-e!1 '--•n�:.:-:,:.:1:� • ..:-i.lu tt� -v:;.,:·;(11..;n; üo-:)ry.j::t v:.::.J_t:.!
o<�r:ichten rie:n. 1,ve.cn1Jn on:ct1ouo!:;:n .l.n dt1 n�}!:J.n.f� n-::,t, c,t 9 Ch,e: ÏJi�d r,, ·-1��t· -s �1r .. ���· 
da.-:t�'�::eüt; f}�tn1 J�-:.-::oc-;J i:.1f;.� li t�:: _ 

_g. !ieT. n:.;.�;.J..=.11 �:-.J�.!.J{ SOOl1t [.,é�ttt?Vt;HS \,"'QQX" d� (,i·v" Ûf! .1.�i1 e A\.:d:,or-i•t.:���-�-t;1�
v..::n -::.vluü;; kuni1".::_1t 1�ij 1 ;_t I·.1:!-L ·::_!Jdier:: . .Jn ··:r-.. f! 1:�e 1;.r .. ,di :::i:\. voorf:'t"r::ll\"}t1 f::.:1:--� ,.1.v
(,::,! �r;:l �si!-; •

.Ln.:J.cn ��l.ü;;u11 L·:1·J;.1!>��H1 <-�.c �j_:f.�D! vuo::: �:..; �-.J-;!.;:r:i.n,�;� 1 ·c. :. .:r 
k��ri Ö'] l:.Jl.11iens1,•�n crv r r.r .. ·1. \r�n. .:_:t •. ·.:;t.:v�r,.·, �•felk�:;; in ór:;
vu.:· r. ·:} .. .J.r:_: ¼:i.J .. �� ·h.J'.Y!..' (_ë; 1,,.,(.1, . 1.:_ '::·8�1 . .c.'�.;) ;J.�1 LOtJ.i.i"\..:�';.n, .burE_/.-·:·:::::dS1'."1 -.:1 .s J n rJr:� 
";.,r�)::,,.: �:.t·.;de.:--1, :is ;),:;·vn •. ::.n i:�J �-. .1.J •1_:,�w. -:.:r:: d:� ..:'roc ... ,�··.,c::r�;/_t,-�s --. ·. :) ... ,(: :.: -r1
-:le üC :.... : n� . ..-.::.L1. :: ... J ··�.- ::·::v,.:u:..1 LJ.\.! L. i,J:�J.. .. ;u:�.:.... f..-!� ûn,": :;.. f:..an -:�-;:� t .. :"3 t,.utc,r::. t -�:i �_; ::-�)
-vt.=-;1•�:�r-:e::cL ci.s.!l (.i[.!v:..,td,-G · ..... � ,1-.:J"..: .• :;J:Î..r�c ; L'.-..:.c ... � :.i.•)'!·,� L<:?�.f t,�) Vt�rseHa.f.{:••�f .. . 

r�o:.� hi<:..:· i.� :)Z1!.:,�:"ïff·::;r<=.i.n ·i..-�1s�e�; .... t! �:j_,Jl.i.St,r :-; '(lcv:...2r·.t.J·:J.�J.J;,;" �v:: ... "'1:. 
1 �r?. '. �:sc:;:i...1.l.:;!1;1e a:..!L.or.l..c.,:.;:�v . ..:n. o_i'"J ;jfJ .;:)n-;-t.i-; ..... ��· .. ·��c:1 �-··0·;-·"', .. 1:I·: /· --·fc-..:-·! ..
·g-ar.!. uc T_.:::tc-·Gie:t er�. s�r.1.,Jt:; -r� !LJC.. �ec ûl;!'0\..:1·it;� -ö.l.:!·--·t-r�-t.;�n !· �-�.;:.]:-- .-.• · ... 5i2:J: i._, 

�Jn!{el. in f'.?)1-,i: o·v�.1..---lc:� t1: .. �; -,�ri. L ,;. �' ,.. l. o.'.• =-::_: c.-..;. _,· :i.l .,..!. n}_,1,�.;;n··1.�-� ,....--::�_1 .. -r:•_ n ·.- ··r.,.,
d<�n ve:r st-re"� t, �
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kopie ,�tl:.k 
AJ.g. Z&kë,�l 
(f�r,r. 1 7c) 

Ir1. ·�re�r'bc:1. n.d Til(� t 11.e t .f e:! .. t: df;_ t fJ.e.t:,.:r· -,.:--=i.J:· ��e 1�3-l_ï:: L 
v 8. n rn :l j n F o t é1. d • d. ., 21 ,Jun :t. 1 ') �-Ü Nu • U 1 0 e [), :,;: , , 3 e 10.: :; r; l n:., 
\T ar1 cl e 11 t�.i t Pn.1 �L.1J. s 2 IrL 1.1"c11 t 1X16 en D :!. •":;f LS t p t:� I' ·1 . Cc t: o t ,.-, l' ; !;.1 !+ �
ri=L et ?neer· bij ntJj :,,�al bEirt1stf:!rt, ziJ }·J:;t; ii1lJ ·:1i.;I·2,t1l�(�_ i:�2··_,
na·volt,n.i.:ie r:ns on.dP.•r i}e a .. :: ... ttdr1.c!7.t vc=.ü.:. �f.1<:� i�,:ct..�IJ. ---c·ti.�1 -t,r.,
l:)ret1r.., 0r1 .., 

Eet bosluit nerd d1:?st"i.jch, doen.' liüj i...•�;nc,t:·!•. r:t 
1·:LjJ) 1"Jt3J'"'Dad., or\0.t::r a:f\:vec_:i11r� va�. r1:i�_!rJ �rot(:: 1r:::.:r::;r.: t"1.,·:c·:•(,·-:·1 .. ;j>!, .. 
l1�i(i eJJ tt<�. b2s1;r-2:;:j_.t:i-,:, n.tet 6.,:i �i.� ... ö.cl;_,1_ci-i.;:LsE:·,.1.r :i . .r1 .i.i } :�:,·'.t\._r:Jr:� ;_�1 j_f:l" \.::•,·::, ;. 
d.i � .... , ��V9 t.:ö.l :J 11\' (, _[) ZlJ . .i. ,re r ✓ :f1,;·�-(� 1i j hJ�• C, \j'r;;/1 '1•1· e t:;ll"� t.,J-j)J .,.. l,; Clli:"; •2._:... 
Jnet :11:ljr1 zi cns1 ·v:Lj;�.0 acccorcl �;1.1�.f_,- (, 

• 
• 

1 ). :2r Cl"t· t:� -�-[�en ze er E.'r J 1 :3 i; ic: c: � ... t:� ,1 a -r.1 ;jn. ü-:.:i. 'L ._1 e c L.<:: �;� J� r· ·) n�=::.c J. :�. (. 1 .J: 
or,ze-:·!:. orn te J.�or10r1. tot --J�➔Xl 2:Oû:.: fd.1i(;ti.or.:.-2J1 �: .. .:(�.f� .Î;:·(-; .:i�j:.'�·.v.:Lj::·c 
'1 Ir1tc-ll :i.ger1co n Dt.C::iî.S"i.., � u i €.} ortdE�r e".:Y1 vei ;:·J t i\rtl">:i_r�c \� . .-,::: 1·(:: 

(J':1 !::- '..1ur�. <-:e1·Ct, .:..�_�i_s r:1:L$J.uL.t �:.a.l 1::ü•: t•:.ï.·: -::•u·cö::�.n i1:·.:s-:�f1c•t.�·_. l·.:: 
ir.tdle11 r1tet cp ;-:.eer l�o·, l tf.i ter1�1tj1! l.1.�.:c1 de· Bt1:: :�(:r,l.:"'.:.,1,.'i::ü 
I?,J.icè1tinc;en::�i.·,ns+,_ :�n d:'. (é•�(?;�c .l•J..i.'!.o.·i;:;;: ·;"-'ll g::c-c;t ,.:J•\,i.J.. 
ê"J)Sc1111...1t !!O0OZ2.r:e1.-i.,;l-ce Iv.(:J .. Ll.CE:l t:, _;,n. er1 c:·;1/J.r.1;3 J:�,,�sY· 
rr1idd0J_t;r1 \-vo:rd.en ;eschor} .. 011� · zo:.�1s 01/e1·ice1;.::> 1·/: ec1s cle::=: t.. .: ,}-.,,�-�· 
·voor ,.iien v.:e:r-d7�n & 

2) De C eir::nl s sic � ,_�_1 ö.él ro�!l t�_ler-1 H:� ïJr;--e � .... YJ� e J.. � r'.�:�1·�:. 5. ü o::� .:1 . .:.:.�•1.C.t r; �-_r·,: ;) .. l: ;.: 
1,r c � IJ 12 G 5· �)- d I c> c ·j 5 -��e J1 l, �J:.nb er ·1 '711-3 ..:..:(� �-,_·( s c i)I."4 .�.i} "t: }·�:"L :�-:r�r1 ':?.· s:.r •>.: l --·, 
r • .1ot;8 é;.i;..!1t1,ef:fe1,. ?)f;. \.i�-:tc.1·v(..11 cle ric±c.t-.i.:.1-:.i.'l:Î.S'2l/.f.' ir1 i_1gerti�I2f�: 
Dienst n1:Lj onèi.01.· r:1ec�1· een vccrJ.or)�L� )�O.J�-�:oJ.·t tPr l":.: ... ri:� 
ste1d.e� OJJ __ ��s-teJ.,.l c3ccr i�r·c �,lcostf·:J·�:-:f....11� -�.} 1�.;]L�t ./�Xi :::.) ... ,�:<:.e

��j���:� ff
a
;���!!��i�

t
8!� ���tl1d:!e)

1
;�::�fc; �I�1�c

ge-1Ç.,T8ft \rc.:.·,r ht1 t e:oecL .f1J.�··r., t�j_o:r1F:J•!.1rt ;,r.'.j_n (lc; �-�:.1.j i�e.n . .1:; ... (·:,_: 3t·· 
In 1 :j ( '.�·1 �;-Lr:c 8}] .uJ.�.:r .. :-:; t V&.r· 01' t,:C.:. {� �i s ;_.J_ t�Jr .i. t� r;118 sn iJ.1...:(� c.r�z.'. :-... t. I,1 C 
�orden 0p�sroep0�. 

l')e;:.,e :}:_J.(? ort(� n.C0•.:7·D .:,.,�.v.t.t v�··r i.J 1..J.ltt.l.n. Le·:; :J:.-:;.:.i:�.:'.: 
var1 r1e��e �- r1J Jr� J..-.. b •:�2te, -_,_·:.::.�.r:�Ic:·.1..r,· 1 .L:· 1.L � ",ïel r;ibV :;:,c.,r,d��r: 
e-est�:.5, (J_ç_t de f�l10t.td.Vt::!S J:, -=.rei 1Tb[1 ,j4::, B·!iit1�:n.1 . .i,:o ... ;._,{:! 1.--.:.:.� .. : (;.(:,. 
t.infend.�!.c�n9t �---�r.J.er1 •• . .t�i.l1 r.,f.;.tc:.st 5_�--::.c .. t;-:!ft u.1.:::·v�:�r-:ir� L.i,1 .. �
'/J(>T•�1 °� \.- P F 1:-l\l\""�·,, M ;.; n r.:• ,_-;Il d!\j) ·:·o. 7 r-t i ·i J --::, :-r ,.:.1J'Û P r-.() tr� e:,;::-.,-- :.J,-. 

ée,:�.c��i1t�;�-· 
-�· .... -� . ._;-- ·· · V ·- .. _ v '-,, .. _.. .... .... . .-� .J •• - - --

3} �),? JJ2.:1st ,,�_,1 de ·.�r·:t.tse 1:�ur1<1Y,•�::_l\'iot, ·1 ·J:J:�•qc".11 t:?€D. ·t• ,r.:�.·.? ... ,
pl��.0. !·,s t \,:"r_:1.�te;::_r:;111,'/0( 1:�

1
,:: J ;:,nr1 j lJ bt::;�•�f1:C1�1 ] t::;1· 1_,:.::.sG.!..!1}--J.<.. :�1:0
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1s zonder twijfel bereid een rijk� ��v�ring e� keru1is 
ter· b8schü:l::LJE te stellen a . .Jn de 1;e11_ Pr·h.nc.ls.0:; ;l_e;::eri r s 
inz�ke de oreanis&tie en wor�wljze v�n een I�t2l!ig0nc� 
orga.nisa tie. ;,:i ,j11 à.r.i.ngeDd arlv .i.es EJ. f" rfJed e-o;n· .i cL ter 
en Hoofd v&n de Buiteclhndse Inlichtinfendienst 1s a�� 
ook, dat van de?..r� rnoe;elijkhejd een rujJ;, gob1..•uH: v1orde 
e, eu1i1r.:1.l-:: t c 

4) ·,·et r,c,r•·'G·�·J·u'e -'.rl hr,t. r'ehe:.i..'rn Ynn .; rk7 i·1'k Peslu.il· V"Q n . , . 0 � .:, • c! . · • J.. c; � ·: , _ .. , • .• , .!.... .,_ . , , \ -:, � ·:· ,, , o . .t • 

opr1chtine onder aTt1kel 2) 0.a 1. rn,p11.cê,E:r·c uat in ü:-� i ,:;-:i' 
r�pv··l ?"r,l"n{>rj J"lre b"'.1.., oic1,1 "'L•fJC:rt'l--1·i '•1çjr•(_;("1l"I • 1 � l-: .. ...!. l' r,·7 .i ..., 6;:. Cl 1J,o d. b····,--· ·� ::'·:· �,:, .::,,:;-•J· �- . ·''•�J•'? ,:::,.,.,.� c•.co ... -�'·'·-�,!,' • het schenken vu;., mo['.el:LJkhe()_c,n 01Jt d.é1.:l ,Jo oc:1:s11r·0,;"-;E,J.1,:;h:.) 
Opzet te voldoen, eventuele �eorg�nisut!es die de 
grondvesten aa:1taston, door r1e net y:<u-re ;:;E-:nc·E:ï'l'.J.•ë:
Lilüs t,,:rs onds-rlü1�. ::..ulJ.er: F1 Ol-.:t0n VI'.! !'.'c1r::i�, e;enc,!·:rJ:c.1, 

gebruikmak5.ng vo.n het c;enoemde ond8r 3) - :i.ri 11 �'!3'2 tt __ i�3·:'·J, 
van intern�tionale s��enwerking en het de]en van ;0sciJett·· 
lijke gevëu:-c-1n - e0;1 celukkir,e moc;e:J :i jli:he1i:"i t-i:L,�d t, 

.. 

5) De Reterine berade zich rnit de meest� spcsd aan �ie te
lt� id j_IJ g \ra:n de B1.1it. (�l"llètJ}r:.1r.� E-) In.1 j __ (• l.:, \ .l r1 tJ:·.!:iÖ :î. ,;r1 ,c.; t 1:..:.�. j n;r,1, -:1 (�.n
toevertrou.v;do I11te:J.li�f::nce 1s ee11. 1,1.Jt._·:.r-st rnns)l:i..,._11\�. ,::n. �l\1
vveze:?U. g ev ct�ir l :i. j lt, 1:1P 1 ;..:.as ze� I" n(1ocl �ç; J.�·3 J. l J �tr! f; Lfi!'.::. � .. :J ·.�;v.:.: l\. t 

Het �-l:oo;:-Cl �-<L he'.,b'.':,"tl te bE.-:sc-hi_l-·\,,3n nver v,a•.';}
·v-a]rh.e1Jrtl:5, )"-1J:Î.rn_. ·vJsle ttn (�llrf� r1hë"St o.n}{��·t-n.û:·t,){:l�_,r_';

:i.:::-1tegrJtu:i.t en st,�rke bener'J 7 _dié. de 1,r:e lni_,, r1er1 -iI'é..t'.'é.H).
oon zo verant�oordelij .e taak n�ar �er en geweten op ds
s--:houders te är,i.eer.:.. H.1. 5 ZJ.l het terr·etr, hc1,b'ê'n te c 1.1?r•• 
'7 Î ""ll n·i e ·lv· c':J.1] "'p·0 ·v' ,,,n r'i O m1E'•"' � Î: Ï-111· "\ �-· "°' 1.-. ,e.;p·i '·.r' 1t'·, F P'Jl. f1 ,, • t;,.-1 • .-•..,; i -·. 

.....,._.�.l. '�J .• ...,...... :-..,;�- ..... "-'�� .. '-'� J.J-:-•-..-..•-- (.,.-· -,-,,: 
maar even0e11s z&.!. nJ.J kennis b.f;i)oen te drar:;en en ov::..,.r-. • , , t l ,  ... , i ' ' t, -'� •J , .0rva r-:i..ri[� ocnor·erJ �0 oescn1,,,�en om ;rr::'n..; .rle , .t -:::1. ,; ; c;;: "t., 
trö.di tion,�el een :ï.ntcüJie;ence dienst ✓.::Ljn v.10c 7,21 b2bbr-.i;1
te zoeken ene�zijds temidden van vele Misv�ttinB�n 02-
tre;, ..;.. 0° t�•...llc zcl'VP. .,nrl pr··zi· irlc..., .;- 0r.,ir.1' cl.-".)n ··,1·:i.·:1 .".:) ... )';\ T'f;)(:,, .. � 

i.\.J -·� -'-'"·,:·• ,-·,,c::-··'-'--·, • v -.....,., '-''--"-·' . J  •• _ <�. •vi::.c .. , :·:-t"C>
van,eevaren, aie ue a1ens� st.e1s weer bed�e1gen u1i 
hoo.fc1<? van·t,et fi:dt, dat voor- vP.Ü:l "Lnsti:-::ntJes c;,20 ?n 
g1·0Le av,ntr1e�<·1,�.i:ot;slç:racf1t naétr J:"Let :11toJ.J.�LGe·nc-2 'r:::--;pl: 
1)11:lb.t v_j_t t�: t:<{_<)_f', d.rtt d.eze io.stun.ttes J1H�:n0.n� (;,!..t \70::)_c
1 "! '... .--, -, , Q •·•• :, ' 

) ·1 t . r, :j 
·t .- .�, i Y •) -� ·'- ·'- 0'' l .. . ; -� ,., ' ••r- . . W Leu, ,, .. , ... :., .. u lc,81, 1. .• vuere_1.r..te B.c:•.;ç: c-1.1 , __ .,_ c; ,,-�-1-r .:�.ll .,.:-; ,,:::.:,.:.,•.·"' 

..l.P. go.• 
Jtet grote V(-ir�)r'.!.tr1J.st�ln.t: n1ag iJar1 oolt nr:!�c;�elt��k 

worden :;..f:_:;evJ:eaf.J. of n:i.et Vüel_,,:;_ ÖC::! i,'/il tot be:l.nv��o':'- 13.oi tlf:. 
,,an. e0n zodaniLtS dinrtst é�en [�cotrr�e•,.jol t;pf-JSJt da f,r::Î.\/<-:.:I· 
z&.lcel j j h:s o·ver\'/i�\�_-ir1;: EH1 0_;1t :r.'t(�r1 t d.e v1e·::·lt;,.,0.ün-Ü ed. <-.rJ �.. �:-.: :�;· e\1<: ... .....

r#en i die d.e g:rion/i.v --4;:;1�Ar1 \r ;�'\r. de ··.::estei-::-.8 b8scl1.2.1.:-ir1g 
br;cl :c e it: er1 zj_ jr1 DlI'!I�L�.-U.Q.2.t. e ev\1ee s t éJ ls tI'-ö. r1s � 

�=:;én Vö.n d1':l \'r�.1 {i(_'_tlnii"' rlia z·L.:J.lc•r:t }.1,;11èJR(l �.:� s·�,��·2.,! �.t .. �
. ' -

in de voorste geJ.81Gren tercinde mede te helpen o� t-� 
t :r.D c.r1 t e[1 de r1r.rJ o .::· -:... .1:. ··1 e r �11'1 p t.�n t 7"; \'Oor·� (r 1::: <� _ .. ;_ 

1 
-✓(� F:'n t ,� ':�?1 

zo goe.d. n;otelj_,j\: Li1r1cti.one1 ... er1.d.'� Ir�t1-3J.lise11ci..� l):i.t-:!1.1:-;t vr:�r· 
Nederlands formaat. 
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De Heserinr �ezjnne zich hierover ncsro�als - oo� 
al!;; 'oijd�ö.E;e ciö.n cr12e 1.�cr::1�t:=r1 ote:n .,. er1 l{it:;zc: 10_,�t 1.1el:if-i--:.1_i11r� 
spoed, opcle.t niet ve:::lor,�n 2:a wat ;net. zoveeJ. eu:Jreie Jwn v102'èc:-c 
op8ebr>ur"d., een l�idei' v0.n ,5.eze orgeni�,atie, ïJ;Jci.rv;,n s,22-:>r;c1. 
za.l kunnen vrorclen dat hij - onc1.t�r we��ci Jfer-int: V8.n al]. e 
persoonlijke bel...;ngen en är;·•1ü-cies - ;.'.CDü'.ëtt: h1!',erJ:ijk vr.1n· 
heeft om, bevrijd v&.n tcderA psychi�,c,H:' ;3.n�st� z:i.:in c1j,J;f.•!.Jd,.;; 
téJ.ak Yli..-al' beste \vete11 te vervuJ.J.E!n c11cJ.er- èle 1-:::i·ac:ht:Lge➔ LJ:;_,l:i.r,f_', 
en hulp der Regering. Bovendien, �oals Lij in Qerder0 oftJci�le 
functiw; het eevul is, ,�é1l )1et IIoo:.\l van de :OLré!nst m(,et,,,.1 
be�,dii�<l•,rm over ru.irne ej_f:'.cm niiclc t�J en. '7iJ ii:J :î ,d.jrt tv::,î·: nr.,J.f.' 
'uer:toren l-:1JJ1U2il Vf�J'VU11en' ch,n z;:l J.ilj u.L tt;c.:.V�YI :.ü :,; CÏL_.<:;:::t 
l!1idrJslPn r,f:1>ben te ]îp.c;t·djcl0n, cH::) ZOéÜé., (

i

_'" f>'('Vé'l'in\: : r;Cfl. 
geleerd j.11 c)nlVttric l1e t ·b,:.?cJ. :cc::.[� CJ.er sr: l.(-1 r i G:c t11�; �el ts o °"J<;r t,·. r; f i .:;iï �� 

30 Septe�bcr 1948. 
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ioETPJ;ffENDE 

NP. 

� -------�----------·--·----
MEN GELIF:Vé �l! l•iE ,- ,r.>,ff'l.'00:{[) t-L�UV✓.<EliRiG 
� :F.T OND&fi.\ivl:i'U"', o:: GAGTEKLNi;'fG f:1',! :-it:T 
NUMM:.R VAN C'IT :c�rllj\':.::-J TF vr.:flJ-i!.::,c.,:; i 

Alg. /,U::anl 
19'/C) 

AFD. 

8, 

(h�r e.E! r. kc-md ig d-1;.i :� 11 d,-, 1,1û 1: 5. ge \T{1 ;:• �edsrü� 
?J,'lt�l'lkt•.:: Mspr.aah zend. :•.k: U r.w"'.eb:, .•. / &ls · bas:i s: 
vor,1: f,; \Jf,;&p1•�ki.ng€ 1.n ó.e op 7 Se-pten1b€:r.·· B« S;, 

-\:e houden w··g-rlàe:d::r1:g eE.'lP concept.-rapport �et 
betrekking: tf,t; d� eers.te d.r.ïe �i.mt.en var:: dti 

e�Hl; d� Gctt,Ji\1.s.s·'..e; VE\'S'lrf:h:-t;e opdracJ:ri:;. 

/,! .. .,f' /tl"� f '�!r�.�..,:.'i,.-1' .... �-Ç (..;-i_ ... � •. /•� ,a_,", 
J 

I ,{ ,, ·�•·
�,/, ;° � .. -i,.-v�":i:,.:(�,t;. ... V•�,..,.,...� .. ���':.-

)
",, 

-·

}. .. :.�r:. 0� ï:�00-·crJ.r.:,1( •.:-�.-f,·;:·:.·.:;_:··t:.� T -Is·o:t ;,.·r,.,. l��.1· [;\> ,,. \<1 :,:;-\·::1 
��lo.:.-:-.rl.-.�ub<:1 �)i):l"C :l::! 1· 1 · �-.::c;e::· j l � J):.3E�:�� OiJ �,, .. -'�: 
·rti:1·i.r1•�·t;:cir} ... ï,.: ... ��l /;.lr'.t;:n1.�;Ji:--:: ���1.';.:e·:, 

cr_-+·:t�, - \\)3 •. ;.�.', .. i��,_.·, __ i.l., 
.•• �t� ·�---· ,,\ '\ 'ij' ::� !°:' , .. �;;l' 

............. ....... --·--· # •• -•• -� .. ------.. -----.. -· _.__,..-.. 

... � � ...... -� .. ,· 
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,;;.J zJ.jt1 1'-;.:•, ..• u.:11.L:ktn,� ·v··.·•.1 ·:,;r:_1 ,:i·1.xn�· 1.,)-r. --to.o;J : ;: '.i.�., 
he:.;ft 11-1:-::l.1 .1:�,:;� . .:: ]_)_,.;r-it:1.e' s ::1 0-t jv-clo1.\ .. P 1· 10r· . .:.-.::n
corti:t1:t;:-..r-{:!.r! i.i,: r:;::,t·:�].r"l i'.:1et: .�::� r.J•J''l .. rt0t"":d..,-

��� è�l.oh ult -ï;,'T; 8J./C'CkDn. o, ... ,t.·:,-::·i 1 a-:: -_t (\f' l;. __ v.}t
��-J.rt;J-:�l.i;i-.�: .ii.,1 ,n->r1 f�1 · •.:"' (1 �···-�\�:i .. :� -. .;,1...: "'t�-�� d::: 

Go v ... �D, ti_ls i'½J)l' ae <,c::;,11i ... :it�i-. .: ..... ::i..J· .. •c··i:/i. .. "h; .... .:�:c\.1:'.; 
,i'OCf!':-·:ten·:;,: 1 •i; ,vn.:,;1o):·b�.;j '(;'-,;,:1:>=� \\/�•.re· •.·,� -i. (-: i-')-'.,�J .. t;
v:el}�o r:l� -rJ.-.•·c1 'ès va.""� ( ,:; HuJ"t,���·U:ii� {"J\",.1 1:�·11:i�,..-1 ... 
t:_:,��e•:C·7t,·1-·l-_1)1 c�«�'J .... !•"r;,i, .. J �,•2.:. ,·Li.(lts::·11 't,'::' t?':i :;;.:..;

b� (1,." ·rt·;!t_rl::�f,�- l
0
t,Jc1eu \/:,._;·x l.l:: z�.,t" ._.-r;_';:-'(;��:.,· 1

-:: •• � .. ;_r:. f;'•:�::;·�!: 
C t:i Vt,j), eü( .. ;: �i.J&� .3n 3\:! ►. .lü.'L1 {,j.-�-·)::-·; 
f..;'\'i1{:c3n.t .. 1/�L:1_-�.-:!� ;:;,� 1, ,:-,.�cl1'l\ ... ?:��·..:>:) .r.. 
r-c-:�1::::. ... -�? 1:1:.: ·,:� t·J_ ;_1�-: ·;f t:J : :-:-n, .:: -1;

�-\, li:i .. ··•r:{;11.11.f! :rJ. ;·�t- ti )���• 11 ��,. c--1�t:.,;-::1�'.:;:-�·, 'V(1(!;1 ;;..1 .•. ::;�i.�
�-OJ:1�-� i'1�:ï1��l2 .. �-1 _ � t�.l:�.f...! ':;•:'.. (: ".' (� ,,·,,,r t,t< ,·;•,/�. � � '.•·' · ·· ·.:. ;:; : 1� .\'' :· • '. _: 

o4 ·v�.I)� :;'·.ne:r.,.�:�L,·r,\�� ()rt ��(" • :<_\�·t:.1·,ti�:··� \r/.?/l !'j,};;•;:-j_;_-_(· e;·.,
pc,l.i-1..:iJ-� -�·•.�1;1,ll_:;'.i':...i. L.�!(L�f 

dr, r:J! te t::J.�'/1, of de 1(1::1,..- .::r�.(] 1 !, .:;;.;_:� ::<i11:lc- i ·� 
01·t/t�·1e'�; vt·ri <1'.-: T�.:L,.!�r.· ;nJ:�.i;i::: r:0/i-�1:'2·--,i::.:.; (�n �:i,.:--t
:t�ble ei \> -::,�ÎJ. 1 •(} (;. .,. v�� o(W ·:).C 1l,. �

' .. '!" ·o,(. "\.'5.!T·'.t�•i.) 1.UY� �!:l.:\

�;,'ot 1::.-� .:_!:!-, vor..-.r.-�l�;tt�I· ::.��;1 ... (h)�!.t'Jif:-;:· ,� 1·1 :::.•.;,:1 -·1 L� ... :··Hh .... � .(! 
Dr.(; ·�ro J� Pri.1r;,.:w.!- ���::-.::cre�t·iri:--..�.(� .. :?::-).:/•�·oJ. ,.r·,�:·;, l.1 :..1. 
M..i.n.isi;e.r.ic ·w1' t1 :Jl 1!1e:i:11�1.nc'"t.�J':.� Z.c.\.::!n Cft 'tt.1t i:·:-èL-:�---, f::t .. _ 
J� C-.· ·P·enk::..r .k 1 80,::\i.•et�:. r_i_s .... c-::r!·.:;1..':. ::). '\r�.:1 1� !-.;.:. .;Jt� i�j:. .. J.. �-�,:; 

v:.:.n. 1JU�.rt::.. ti6' 'L-t� ·~C:-�,:tê;r.;.��1 7.�'t'� :t,.J'Q; ;_·:Y.'[� l.r�� ) c�'}:'_r 'tt��-: 
c;e ]\..D.f::1 ,'f:..:Le n-t·.-1 :t" v'icn, .. f,.-:1 1:::.r,'uL ,.11:,ro I�otl'I=- "1,,Ti,,,�·:1 l.\il. :_. ·:1 
Oi.1:·!:C \i"(.\�·, à.e Î;Îf:l.'i:,:i..:\G::d-;�f f�n 1�-�4, ,--;,� Ia i.�\; :?n,:• .:.� :.-., •J;?1.l:::/tvi�<' 
in t l.r:-.�r::ene a.:Lcn3t 'hl,: he:·�: I{J.?15.t) LfJ.r.i�� 't/tJ.�J lil:_.c:;; .. ·::t:.•:. 
Z! 1---<�n� 

1,r2i�?-t de Corff,Tij_�-,sie �ai,'{ê' b�2.-�:ir•01-cl�4if�;3î"J. l�::�cl s-:s-hc(� r-·� 
1)1"t.;..�� }1et llflD.x· t1c·�2-:;lij!t 'L•.:·: '7-��:i11 :.�.:_r-J. :�!�J. (:.:� 1� :---.?�:· ... :: ·
+.:·: .. 1:i .. ! t ... · t�; '.1'(!�' E.:J, ./tl..? f"',j,:'� t�, i.s :--: ,':� .. t:.., n..., ·.-:-:.�; . .-_tr:-·• 1 

1,:�x.,.. �., 2:iu;1 ::rt·0.2.··,, :-- l î :r,'f:'t"eL'.f..t··� ri .:-.1,1_:q 
1n:u1 '\i?I:r!enl;;'..'1'JS� ��� ).,nç 

J\::r=·.1i Ia!1:)r.:c-te 0\?(:}1."c,: n.t,•--i:.� r;·"H)r·�; (te uo·' . .'!i ;·:;;:::\.(:: -.�0:: :3 �
hc;t ... ,.�-s�·l<l) .Jitc�,""7;;."•.t ... 1

1 
� -�1 r: ln. l.)eG1.J�û 1:.:i·.1.·--:..2i ·1c"'::i�:�, .. �

:t:·! no.ar l"' .- p:1_.h)i' ;, i1e:ctt l�O . �r ... �-r,�.-ii��fä.i..'-�� .. �.l tir.7·e,!. �:�: � ·_:; 
;-)�::-J.'i r.1cr�i 1 ·,· t;G �C1.-��:.:·1cn ·:( ···n,·· l" a.�1-t G(� i _. .-::: ... ::t7it.:_:'i: . .:-;..:·.�1 .,
j, tlJ..],y-i_;j_� �:- t; � v�il5 .. � ..... i., 'r1:.: .. J 'P.1t i .... �::: :-jr·�ç·J.i ..;:,_ :r.:�

J)e Go , .. :�j ::·�te �--!c --··-·1 �,.,-00):--0'} �-,_.c. 11 .. ,-;; 1" d·:1 t r,l,'. _::;�.;;



<L 

• 

V:.,rhoudin.(� toi. .. de ju1::1ti t:L,i_ _ 1.n L,,t 
c1 l.['/.!•n0e nor , ......... , ............. -......... 

r: 
i 3. (Ï-)

') 

r-.\PIY-.. r�s�t äu.t 11n-.. r O�) élc hoo �'t;e hc.t,.d·t. ';:.��\ c!,." .... �:t�·:t:�<tt,.;.", y 
elJ�c �);.• .. Y�)::.cnrtd!:., R).le to,:=fJt:1 llü'1 en C\.ltl� b --.t � ·1�J.:ï...r" 1 �1�· 
rn.et d.J (�a ... ;�r•bij .... : -·uïc;( . .-1:10!"16.�, of bc�oh.ik>P .r.1::· mià.c�D 11.}0 _,. 
welkl) f:f'=J.--ich t. s·: i:.1 te,p:t-=;.1_ c:e :q:l\"'.r --.,,1-r k\ .. ttV';( \� 0:)1_{.'-7 .. :1_.,f 
·voor r:ie c- a.nbnrr.: (;i"' Ö.G, .t-iust o,.� ·,,�1.l.i,:b...;:t.J ::.�,. Let
Iro�:�'"t:r•. � .. ,? ;j1t :in d\ ... tf_�•e�t u� .. t, ..:,�)tC:i..de Zi!1. .. 

� (;\Y .n:..ii�n �=--.-:11 ,7;�-� 2,ef�ç�l:i.n" îJOe·�cR 1"'.U I 1·7-' ... ! l;�;;;,;c{·j rr· .. �.-\ ! 

ov .... 'r een ;.:,:.pp.a.r'ri:-�;- 1 i·: .. ;.t ..:;r-�'ûfJ ..• : ::::.:,-;..-i . {!1,, �· ··, ,_ .. .l:�:J· r' � 
b,-:-vo�,J:::t"i, a�t te P�)di.;::.3 flI'J-.rt; 1 -L:' ... eve �:.(�\:'i��:t1..J ..... �n "'C~ 
niati \..X1i.'. , "' .let Le.:,e î : .. �-t�.-:i-'i.:.--;;',.•°7LJ .. L1_-;· �/: -ç�:·,_,,_!·!;��·\:.1 1./ ._.s �liCJ'.'tÄe,'; 1_ 

getroff.�·1 (-:,ev0ili,..,.i:1_.;, v:.;·1 �1 .. ;!1-�al_r,.;:>td.--· -Le��, ·v:"IV'} 
r;e:b.c.fi.(l..., t�i:t.1:-::1::e, .. t-., ontt;f;;"'.'_f�•J .: �-• · 1�, c . .l'-J:�;"' �1• 

F:,:; .. ;j (=�e:Y.e L-�l�\·:�1..::r;\_; t�}al:-o •'!:iC!tt:i:L .:'v:! �1�,: in.:;f.(,'lj ö .. � 
C!01!1:rdn<:1 J;.:1 er l>tt;..:J\.1.:.;,; � -�-i:13�,lonc.�s dtJ :q:,Lf\ ()_::;;.:�! ;�.;· ,. _; 1;1.� fiiC- .:•t •. , .1 
v·e::stirr.t;n; da1.; h.i.� }lt:!t "'1cr1t (\�i" in\�.J: .. �·:i:,i(:�c ,,.,,.� �-r-
"\,r(}ili · Jin1,�:LJcli.cn ... > J·.1.-:. }H�}_; VJ•� . .r-"(".•.:-1, -�·r (:!?J l"': .. ·•·('1. f �-:. ::�:-:.:-�: 

l1c t b��l ,. , ·ri. j,(s L� is" 11óOi; �:t; \,,_;3
"' 
-is h .. �-::· it::: ,1,;,'1,. ... 

A_c. _)_-te ::t;.i."i:1:-: op l-lç_ } H:,(:,,-·te _ te_ )..r,u \.:n Ci:· ;;�� -.. ::.� t . 1\ "��;:: .L�d
f\.�:L tr:o-·1 en toe.st>,V"'! (;;-!j \-.�J../:ç ��L�\ (�·-2,;1 c.:\ -..--�:"'.· ... � �J , ;·,;.�+; 
'V �t•t)O:-i.' c. ·.11-• VûO.t·doe.�1 0i1 017",tt·. t-!.; C /y;;. :-/,;: ,.._�' t ... , ·,±_i.i 
t1:-:.�rh-'.j .,.,..,::.-'�irokke .. ·• �✓-i;jn� l)e Ii:1.:::•.•::!!4 .1..r,,: ��t�i 11�" ;!.�ï �:;�·:·,.;.{,' 
i�ij•)_,,, f!1(�l1.:- éVHJ. do n.:.:i 1a. '"&n /�:�·� 1.·". 1'"!-.r:::.,:)'� 1-�· : . ·:..c-i t:t�: .. ·;;:�r!:
h,<l.i: b ,1e�i.d i.:c terJ.jl,� 1. !n. cU.i; ';.:;,:-·:,�,1)-\ L,:,,. ',ö 
Co,i.:.11.ttH:;li:: h-ot cp ��l -J, .. i �ilPi�·;,_,,,..; h .1a . �-�-. :X'·! �:'. ,:: 17. -.�;.;r ..;:,"t,)t!1J(�
e.:r op te "t.�l.j�et!; /i�t hij ,-1,.:: o·.:t ;1 1 !:-:;v-:\1�·:1 "ït t:.�;�•�_:;� 

, s t.:e.�.:1.··.t'ec-!i f:::-d. _�jk": 1Jel,:::, ,-=,-�;r� �=n 1\, •r.,.-:.,.r1 c;•�., �'\,-:-.: ·:: _ ;, :}{,��) f: .• q, 
( :=!�•l;,-,�f\;·�••,...-;-: 1 -t ,,1 l• ·,i( t�""-�r,t• ... ,q,;,· •!:! .. <' .;}11. i•·i .•,,,,, \·\J ·d· 1,-� .-} ii.!Mt· I -'J,LU • ..,., :...;1 ........... •e...1 • .. ... ,:..· , ....... .,., •• ...: • .  ,· -,,t- ' .•.. •.· --� •·-·, 

j V/t·J�r�ir,1e � C:'"i Oti 10::,;-;.:: .. 1.0rJ. Vc,.'1 /.i.-:J J 1s:� ,::�r,:i:;, . .), \.'J'...�.J..· .,,{:.
"' f: 

ll-;,·�1:'\ ,., ·. ··•_')lê'l.'t.l ,� .L'•� ... �J.-{-.,..,. c1�-,r• (··1•·1•·r•"- -rC)(}'r't /•.··t ·- f.'..l·-""' .. ,l'l'::: 

/ 

; 
i 

t 

.._. \.J ,. ':,# <', .. , .....• , ·� ',,-' ...... • ► ·.> •-, •.,,.,,,,..,,,_,.,., 1.> -� • •. A :1 1 .i _.I, • •�" _ ........ . \,,, 

2Q\d\)1 c�:r,"J..f'ba.ro .tc--.:!.î-(-�· \"i-,),-3 . .:._"t t..._. :._.J.t·; .. � ,l ;� 1.·.=��:. 1 �·L ... -·� 
!°'(?::prössicf i11��r.!.J9-··�-1 ! ... : h(, \' "'=:·l<l.L,.: ., ,�1-;·! u:_� ,), ... �� "i.. :!-�a 
,rc.::1�!.frtwr)o21.l� it"ic1l0;1 d::-·c..r,�.)()r \)�.!.:ii d-!:t �{.ï..'.!1tJ_. tie:..._·�-:� 

E-t1)00r- to i:01.n�n, 9 VJüj':dt nfgcsned:...�r� � ,iI::;:·1-��1�� toi:�:\(��t 
.hoo 1 ·15f; c. be1r1.t1 1TCn V""l""', ,:'; .... _ V'�t1i ·h;:•,.1,-1 't?'éf(: ,"1:.� :..�t :..t!:���-

l c-nrnt1á; lli j\ ·;,.'n fü.1.6öltjk �.��a1;0.ii�1���ï:s· .. ,,,;;;._.: ,,
'"''-:,;,:.t..."tl 

D·· inlicLtir,.n;en 2.:,. ó..;1 vo:'L:Li_r;hJ.d.::.,0 ,i:H,rc;_c·;.1,,;.t;� 
ZO& lt1 J.1i..=-.:1.�JJ0'1.-0)1 YJC:�CJ. ,·:e.&�:: .à, i-HJOÖ t?.�;\.vI.:L;,lk �� .. L) ! !'J.rd.·,.. 
v�rj. v�l"' :.Jchll.lend.c .. �--��et Z:1.j ku�1Y}.-:.�,.t li.� ;_:��::'i c-:, b.�'i-.. 
r,1.�1Ji0à •_�,.� ·1 t1t; h�.nn�--- :11.w ..... , ;$(} or;} .. · :: t .. ,�:-:"G tJl 1:;:_:t 1.--,:.· •. c .. ,d'; 
er:.., tJ .. ?t \tt:i.r. rlem:ll1"l".U:.Lr•c b('l� ;.�•' ;, or, dt·,1� \TL:" c·::; ,--::::)"· 
rtûm±r-:sc.:.:...::- b0 laï � .. -0�, c·�., dztt ·v,:1,n cl.,·· �)•1::- t s:1 J .. �). �.dE. ; t:".:'>·i. 1 r .. _.·�-· 
k:u.t:,\)'1 c...�i! op d�i� (1 ... ,l� .�u;.;.;°til<i.e. 'UI-:.� èl��<. .. n hoof6:.:- 2.� ·/� 
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