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Aan de Hoogedelgestrenge Heer
Prof. Vondeling
p/a Tweede Kamerfractie van de
Partij van de Arbeid
Binnenhof la
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Hoogedelgestrenge Heer,
Naar aanleiding van de "berichten in de pers, gaat U
dinsdag a.s. in de Tweede Kamer vragen stellen, over
het afluisteren van de telefoongesprekken.
Door onze heer Roos is aan Uw fractie opgestuurd, het
verhaal van hetgeen hem is overkomen door de fiscale
recherche.
Eveneens met het verzoek om hier vragen over te stellen
in de Tweede Kamer.
De Pers heeft._aan deze zaak reeds grote_aandacht besteed
en ŝ k̂ enlvBrinêÏjd.
Wat het afluisteren van de telefoongesprekken betreft,
het volgende:
Bij herhaling werd onze heer Roos door de fiscale recherche
opgeroepen voor verhoor en steeds opnieuw zat de heer
Roos in de kamer van het belastinggebouw, met dezelfde
rechercheurs om ondervraagd te worden.
Op een keer, dat onze heer Roos zich weer in de verhoor-
kamer bevond, met de twee zelfde rechercheurs, kwam een
ander binnen, om iets te halen.
Toen hoorde onze heer Roos, een van de twee rechercheurs
tegen de binnenkomende zeggen:
Neem die maar daar uit de kast, dat is een band van een jaar.
Dit zal dan wel een band geweest zijn, van een andere zaate,
dan de zaak van onze heer Roos, maar het sprak voor hem
duidelijke taal. *
Oezien heeft onze heer Roos het niet, omreden het achter
zijn rug gebeurde.
Zoals U wel bekend zult zijn, kunnen telefonische gesprekken
worden afgetapt, met gebruikmaking van een bandopname.
U kunt in deze in het openbaar, de naam van onze heer Roos
noemen, die voor de waarheid van deze brief tenvolle
instaat.
Inmiddels verblijven wij,

hoogachten
N.V. VERENIGDE VLOEREN1

dir. J. Roos
JVEN



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen:

C

Uw brief van: 1 5-11- '63
nr. 91002

Onderwerp:

AAN

de heer Mr.W.Koops
Griffier van de vaste commissie
voor de Binnenlandse Veiligheids-

Binnenhof 1 dienst,

Directie Hoofdafd.

Afd. KABINET Nr. 51934 I

•s-Gravenhage, 12 december 1963

C

In antwoord op uw schrijven van 15 november jl.

nr. 91002 betreffende o.m. de heer J.Roos te Slikker-

veer, bericht ik u, dat betrokkene noch bij de Binnen-

landse Veiligheidsdienst, noch bij de plaatselijke

politie bekend is.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,

DE SECRETARIS-GENE HAAL,

Men gelieve steeds één zaak in één brief te .behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening
en het nummer van dit schrijven vermelden.
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