
OCHTENDBESPEEKING op diasdag 'I april 1980

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - KA/B1 - PHB - HC - HD - HE - HTD

Afwezig : HK

1, PB-vergadering CPH

PHB doet enige mededelingen over de verjadering van het PB-CPN, dit afge-

2.

lopen weekend gehouden. Er blijkt enige

AURORA

ruzie geweest te zijn over de koe
met name tussen voorstanders en critici; van de progressieve coalitie.

Conferenties Hoofdafdeling D

Deze maand organiseert D een cursus van een week voor BVA's en BVI's.
Tevens zijn BVA's en specialisten uit het bedrijfsleven uitgenodigd voor
een conferentie over computerbeveiliging onder auspicien van G en D. De
respons op deze uitnodigingen is groot.

Gesprek H.BVD - CdK Noord-Holland
^̂ MMM̂ tâ MMMM«W«̂ B̂ n̂̂ BM*BBÎ B̂̂ Ĥ ^̂ Mm̂ B̂ M̂̂ ^̂ V̂ M«î *̂ B«M |

H.BVD maakt melding van een gesprek datl hij op 28 maart jl. heeft gehad
met deze CdK naar aanleiding van diens negatieve uitlatingen over de Diet
die zich te sterk zou bezighouden met de CPN en niet of te weinig met he1
kraakplobleem.

B.C. Tilburg

Commisearis uit Delft is
Hoofdcommissaris te Tilburg*

met ingang van 1 april benoemd to1

1.̂ .1980.



OCHTEHDBESPREKING op dine dag 8 april 1980

Aanwezig : PH.BVD - HK - KA/BL - PHI

Afwezig : H.BVD.

1. Vapendepot gevonden.

Van de ID-Roermond is zaterdag d
bossen bij Heythuizen een bergpl^ats
gaan om 26 containers bevattende
makelij, niet daterend uit W.O.I
Het interne berichtenverkeer in de
weekend) enigszins summier geweent
elk geval ontvangen en met de Minister

ASEORA

- HC - HD - PHE - HTD.

mededeling ontvangen dat in de
van wapens is ontdekt. Het zo

wapens van Belgische en Amerikaan

Dienst hierover is (in het Paas
H.BVD heeft de mededeling in

besproken.

2.

3. Zuidmolukkers. Fusiebespreking?

In het afgelopen weekend zijn le
tuan en de Missie Militair
fusie te bespreken.

dende figuren van de Badan Persa-
bi jeeiligeweest om de mogelijkheden van e

Jongedame waant zich in moeili.1kheden

HC heeft enige bemoeienis gehad
volgingsprobleem in de Israeliscjie
van de CRI is de jongedame in de
W.G. beland.

net ene mej. die met een achte
ambassade zat. Na interventie

psychiatrische afdeling van het

6. Nederlandse ambassadeur te Paramaribo

Ambassadeur is dezer dag
kennelijk te hoge verwachtingen
hem m.b.t. de situatie in Surinaine

sn op bezoek geweest bfl H.BVD/flD a
ran de informatie die de Dienst

kan verschaffen.

8 april 1980.



OCHTENDBESPSEKING op vrijdag

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KA,

Afwezig :

1.

AURORA

11 april 1980

'BL - HB - HC - HD - PHE - HTD.

2. Holukkers.

Een Belg die aangeboden heeft
dennen blijkt eerder wegens
Op 12 april - datum van de ter

een persconferentie
Er is nog geen toestemming
Molukkers in Den Haag op 25
er weinig risico te duchten is
zich ongerust. (Ook hun

5uid-Molukkers te trainen in de At
opLichting veroordeeld te zijn.

echtstelling van Sumokil - geeft

verLeend
april

ambassade

HC en HD geven enkele
werkzaam bij de NATO - die samen
de DDR vertrokken ie.

voor de optochten van Zuid-
Het ziet er echter naar uit c

Nietterain tonen de Indonesiers
is in het schema opgenomen).

bijzonderh|eden over deze dame - tot voor koi
met haar "Oostenrijkse vriend" nt

5. Hoofd LUID.

Kolonel wordt
Kolonel . Voor
de Dienst worden verzorgd.

per 16 april a.s. opgevolgd door
deze laatste zal een introductie b:

6. Agenda.

2k april
25 april
28-30 april
2 mei

11 april 1980

- Vergadering CdK
- Bezoek hoofd
- Special Committ|ee, Brussel.
- Bezoek Hoofd .



OCHT ENDBESPREKING op dinsdug 13 april 1980.

Aanwezig : PH.BVD - HK - KA/BL - HB

Afwezig : H.BVD.

1.

AURORA

- PHC - ED - HE - HTD.

2. UC-project.

HD attendeert op persartikelen m
tussen Indonesia en Pakistan. Op
regelmatig naar Indonesie reist.
gaan of en zo ja welke Indonesie
TJC-project.

3- Verdachte aanslag zoon Turkse amliassadeur

Mr. is teruggekeerd uit de
heeft van deze verdachte. De fei
door Nederland worden gevraagd.

15 april 1980.

b.t. vreedzame nucleaire samenwer
;emerkt wordt dat Prof.
HD acht het nuttig eens te doen n
•s eventueel betrokken zijn bij he

'.S., waar hij de uitlevering gere
elijke uitlevering zal binnenkort

AURORA



OCHTENDBESPBEKING op vrijdag 1

Aanwezig: PH.BVD - HK - HB - CR - HD - HE -

Afwezig : H.BVD - KA/Bl

!DV

Bijeenkoast in Parijs

HB vertelt enige bijzonderheden omtrent
partijen in Farijs en omtrent de redenen
en de Nederlandse partij aldaar niet aan

CoBputer-beveiliging

H.D doet enige mededelingen over de stanjd van zaken van de computer-bevel-
ich daarmee bezighouden. Hij doet

door D georganiseerd met diens'
t gesproken. Deze bijeenkomsten
april plaats.

liging en de ambtelijke commissies die z
dit naar aanleiding van twee bijeenkomsten
relaties, waarin over dit onderwerp wore
vinden heden en volgende week vrijdag 21

AURORA

april 1980

ie bijeenkomst van communistische
waarom de Italiaanse, de Belgisct
trezig zijn.

Perseontact

HK heeft heden samen met PHB bij de afd, Voorlichting van ons departement
een gesprek met de journalist van Readers Digest - Parijs.
Via de Permanente Vertegenwoordiger vaniNederland bij de Nato is deze in
onze richting gekomen. Het gesprek dat qp de bekende voorwaarde off the
record plaatsvindt zal gaan over de wijie waarop van communistische zijde
de acties in Nederland tegen de kernwap
is al enige tij'd met dit onderwerp bezi
den.

18.̂ .1980.

zijn gemanipuleerd.
en wil daarover een artikel afro



OCHTENDBESPREKING op dinsdap 22 april 1980

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - PHC

Afwezig : HK - KA/BL.

De Zweedse Dienst in opspraak.

Blijkens een bericht in de Volksl̂ rant
enige opschudding ontstaan. Deze
nels regiera aan Griekenland
Griekse verzetsmensen hebben
dezenlater in Griekenland probleijie

AURORA

- HD - HE - HTD - KA/So,

is rond de Zweedse Dienst
Dienst zou ten tijde van het kolo

over in Zweden verblijjf̂ ftd
Als gevolg hiervan zouden

n hebben ondervonden.

info]'mat ie
veriitrekt

De zaak Khan*

De bijzondere coramissie van de Tweede Kamer die zich bezighoudt mi
de zaak Khan heeft zich op 15 ajril 1980 met een brief tot de vier
bij deze zaak betrokken Ministers gewend met het verzoek om binne:
een week nadere gegevens te mogdn ontvangen. HD meldt dat de Voor-
zitter van de Interdepartementate Werkgroep Khan/Pakistan,
van mening is dat de gevraagde gegevens niet aan de Kamercommissi
verstrekt kunnen worden. Kennelijk wordt hij hierin gesteund door
Minister van Aardenne. Mr. wil deze kwestie tijdens het inter
departementale overleg $&. op 1 jmei 1980 over de zaak Khan zal pi
vinden aan de orde stellen. Het llijkt H.BVD wenselijk dat de Mini
op korte termijn een voorlopig intwoord aan de Commissie zenden.
zal dit opnemen met onze Minister.

Het wapendepot te Heythuizen.

HTD wijst op de persartikelen die circuleren over het in de bosse
Heythuizen gevonden wapendepot. In deze artikelen wordt onder and
melding gemaakt van een van overheidswege in verband met de veili
heid van de Staat opgelegde geheirahoudingsplicht.

22 april 1980 I



OCHT ENDBESPREKING op vrijdiLg 25 april 1980

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - PHB - H<J - HD - HE - HTD - KA/C,

Afwezig : HK - KA/BL - HB.

1. Inhuldiging.

Naar verluid zijn verschillende
betrokken hotels - genoemd wordei
Cleef - de laatste tijd "ge'fnspei
geven voor ambtenaren van de BVD
gesloten dat deze activiteiten e:
een ordelijk verloop van de pled
daarbij betrokken personen. HB z

AURORA

ij de inhuldigingsplechtigheden
o.m. Sonesta en de Poort van
teerd" door personen die zich uit
Het lijkt niet op voorhand uit-
nstige gevolgen kunnen hebben voo
tigheden en de veiligheid van de
.1 zich hierover verstaan met CvP

2. Zuidmolukkers.

Vandaag vindt in de Houtrust HalLen
herdenking van de proclamatie van

3. Tito.

de jaarlijkse raanifestatie tei
de RMS plaats.

e bron is Tito woensdagochtend ov<Volgens een doorgaans betrouwbar
leden. De autoriteiten zouden dit overlijden echter pas vandaag b<
kend maken. Aldus EC.

5» Wet Op«nbaarheid van Bestuur.

De WOB treedt 1 mei in werking.
zijde van de pers eUn*
spraak van de Raad van State het
getoetst zal worden. Ongetwijfeld
teerd worden.

beroepg procedures

6. Bereikbaarheidsregeling 29 en 3̂  april.

Verwacht wordt dat vooral van de
bij de Afdeling Recht-

beleid van de overheid ter zake
zal ook de BVD hiermee geconfro:

De Hoofden van dienstonderdelen I dienen i.v,in. de inhuldigingsplech
tigheden e^n bereikbaarheidsregeling te treffen voor 29 april (na
17-00 uur) en 30 april 1980. Voorts dienen in die periode de ACD-
naslagmogelijkheden verzekerd te zijn.



- 2 -

7. Inbraak PSP. |

De Volkskrant van heden bericht dat gistermorgen ingebroken is in
het woonhuis van de secretaresse van een PSP-afdeling in Amsterdan
waarbij een kaartenbak met gegevens over leden, een ledenlijst en
correspondentie is ontvreemd. Van PSP-zijde wordt een verband ge-
legd met de veiligheidsmaatregelen rond de inhuldiging en verdenkt
men de BVD ervan hierachter te zitten. Van der Sipek heeft Minister
Wiegel inmiddels vragen gesteld. Door de afdeling Voorlichting

zal de beweerde BVD-betrokkenheid gedementeerd worden n
de kwalificatie "kletskoek".

8. Buitenlandse gasten.

Het Hoofd van zal op 12 mei a.s. de gast van de Dienst zi
De Dep.Dip. van , , komt eveneens op bezoek en wel
12, 13 of Ik mei a.s..

25 april 1980.



OCHTENDBESPREKING op dintidag 29 april 1980.

Aanwezig

Afwezig

Gast

H.BVD - HK - KA/BL - HB -j- EC - DIB - HE - HTD.

PH.BVD.

A.

AURORA

1.

2.

. Onderscheidingen.

H.BVD doet raededeling van de onderscheidingen die heden worden tot
gekend aan de heren en en mevr.

5. Afscheid van A.

Tenslotte neemt Aurora afscheid

29 april 1980.

van A,



OCHTENDBESPREKING op vrij(ag 2 mei 1980

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KA,

Afwezig :

1.

AURORA

BL - HB - HC - HD - HE - TDV.

/ in

2. Khan-affaire.

HD doet enkele mededelingen omtr^nt de activiteit van de bijzonder
Kamercommissie Ter Beek. Mr. is in twijfel over de wijze waaro
de naar hen genoemde, maar intusten ontbonden commissie aan deze
Kamercommissie medewerking moet/kan verlenen. Er lijkt echter geen
probleem te zijn. Vragen van de jtamercommissie moeten/interdeparte
mentaal kader beantwoord worden.
Er is overigens een TV-programma over de Khan-zaak in de maak, ver
vaardigd in coproduktie door VARA en BBC.

3. Inspectie Army Transport Terminal

Er komt van Amerikaanse zijde een inspectie van de U.S. A.T.T. te
Rotterdam. Het inspectietsam zoul ook in de civiele omgeving van de
Terminal willen peilen wat daar bmtrent de installatie is uitgelek
De LAMID kijkt ernaar.

Acties Amsterdam etc.

ei over de rellen en kraakacties ir
t is echter kennelijk nog niet mo-

analyse te komen. Men vraagt zich o.a,
benaming "autonomen" die zowel in

rd is.

Er wordt uiteraard lang gesprok
Amsterdam en andere plaatsen. He
gelijk tot een bevredigende
af wie schuil gaan achter de
Amsterdam als Den Haag gesignale

5. Bezoeken.

- Heden op bezoek: Mr. , tioofd

heeft verzocht kennis tie mogen nemen van onze opleidings-
methoden en -technieken.

- Op 13 mei wordt Mr,
verwacht.

2 mei 1980.

, op bezoek



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdafl 6 mei 1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - KA/

Afwezig :

'BL - HB - HC - HD - HE - HTD.

1. Gebeurtenissen in Suriname.

Het is nog onduidelijk hoe adj. zijn huurlingenlegertje
bij elkaar heeft gekregen en wat daarmee is gebeurd.

2. De autonomen.

In de pers zijn artikeltjes versChenen over het optreden van de z.
"autonoraen", die hun naam lijkenjte ontlenen aan Franse en Italiaa
organisaties.

6 mei 1980.



OCETENDBESPEEKING op vri.ldag 9 mei 1980

Aarwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - ... ,

Afwezig : KA/BL.

1.

AURORA

-i. - HB - HC - HD - PHE - HTD.

itgetr. HG

2. Overloper.

De Sovjetrus die onlangs zich in
gemeld blijkt van 19̂ 5 tot 1957
Hij heeft dus waarschijnlijk geer
teiten van het KGB.

Engeland bij de autoriteiten heef
ij het KGB werkzaam te zijn gewee
wetenschap omtrent recente activ

3. Wetsontwerp inlichtingen- en vei]igheidsdiensten.

HK deelt mede dat er mogelijk voc r het eind van de maand nog een b
eenkomst van de Interdepartementale Werkgroep betreffende het Wets
ontwerp inlichtingen- en veiligheidsdiensten plaatsvindt.

k. Begroting.

Met het oog op aanpassingen die nogelijk in de begroting voor 1981
moeten worden aangebracht zullen HPZ en H.FID contact opnemen met
hoofden van de dienstonderdelen.;PH.BVD verzoekt hen de nodige med
werking te verlenen.

5. PG—vergadering.

De eerstvolgende PG-vergadering TJraaraan H.BVD deelneemt is vastges
op 11 juni a.s.. H.BVD verzoekt de gegevens tijdig bij HK te depon

6. TREVI.

Op 30 mei vindt in Rome een
plaats. H.BVD zegt dat wij gezi
tegenwoordiging van de Dienst
gaan.

bijeenkomst van de hauts fonctionnairs
onae lustrum-viering wat de ver-

ditraaal verstek zullen laten
eii

betreft

7. Afscheid HD en HK.

tvangstH.BVD maakt melding van de on
de afscheidsbijeenkomsten t.w.
op 23 mei intern en voor HK op 21]1
tern.

van de mededelingen betreffen
vfcor HD op 19 roei externe relaties

mei externe relaties en 30 mei i

- 2 -



- 2 -

Het is H.BVD gezien vele en uiteenlopende verplichtingen niet mo
gelijk om de gebruikelijke afscheidsbijeenkomst te zijnen huize
mei te doen plaatsvinden. Hij hoopt deze zo mogelijk in begin ju
te beleggen.

8. Afluisteren autotelefoon.

Naar aanleiding van een bericht omtrent gesprekken door de Minis
Van Agt en Wiegel via de autotelefoon gevoerd, belt H.BVD met Mi
ster-President Van Agt. Hij had hieromtrent al eerder Minister
Wiegel geinformeerd. Nagegaan wordt wie de persoon van de sponta
opbeller is die van e.e.a. melding tnaakte.

9- Pers.

HK werd opgebeld door Tros-Aktua, die vroeg
of ons iets bekend was omtrent een huiszoeking door de politic
Amsterdam op 29 april ondernomen met het doel om na te gaan of ir
dewerkers van de IRA aanwezig waren en iets kwaad in de zin hadd
Omtrent een dergelijke activiteit staat een bericht in De Telegr
van 3 mei, echter zonder de IRA-connection.
HK heeft medegedeeld dat er bij de betreffende hui
zoeking niets kwalijks t.a.v. de personen en vuurwapens is aange
troffen en dat de eventuele IRA-connection dus niet terzake doet

heeft deze zaak in de Tros-Aktua uitzending van
gisterenavond niet ter sprake gebracht.

10. Scriptie.

HK en KA/BL hadden een gesprek met de heer
wonende . in Belgie.
Deze had eerder contact gehad en gesprekken gevoerd met Mr.
van de Vaste Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsidler
sten. Dhr. introduceerde hem bij HK. Het gesprek ging ove
enige bevindingen van de thesisschrijver, o.m. over de vraag wic
uiteindelijk bepaalt welke objecten binnen de taakomschrijving \e Dienst gegeven; in het KB van 1972 vallen.

vertelde nog dat hij ook een gesprek gehad heeft met c
heer in Brussel.

9 mei 1980.



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 13 mei 1980

Aanwezig: HBVD - HK - KA/B1 - HB - HC - wnd. HD - HE - HTD

Afwezig : PHBVD

1.

AURORA
SSBS8S

2. Socialistische Internationale - CPSU

HB attendeert op het persbericht over
van de Socialistische Internationale
gers van de CPSU (!) Ponomarew en

contacten tussen vertegenwoordigt
PALME en Den Uyl en vertegenwoordj

3» Libiers bedreigd
HC vermeldt, dat twee in Nederland woonachtige Libiers dreigbrieven hel
ontvangen. Gezien moorden op zg. Libieche dissidenten in Londen, Bonn <
Rome is het zaak hier enige aandacht aan te schenken.

ZagtLadin,

5» Commissie Ter Seek

De bijzondere Kamercommissie Ter Beek heeft 1̂ 9 vragen geformuleerd m.1
de zaak Khan. Ze zou daarop van de bij de zaak betrokken bewindslieden
voor 30 mei antwoord willen hebben, zodat voor het kamerreces (eind jui
een debat kan plaatevinden. De gestelde termijn is uiteraard onhaalbaai
zoals waarschijnlijk de Ministers van Justitie en Economische Zaken zui
concluderen, bij welke conclusie wij onze Minister zullen suggereren zi
aan te sluiten.

6. Commissie Herwaardering Vertrouwensfuncties

De Commissie rondt thans haar werkzaamheden af. Er zijn, na de laatste
mededelingen hierover van de Minister' in de Kamer geen resultaten meer
geboekt die de Kamer verheugd zullen doen opkijken.

- 2 -



?. Bespreking BFA - E XIII

BFA heeft op 12 mei een gesprek gehad met voltallig E XIII waarbij de
Bamenwerking in de afgelopen weken is ge*e value erd. Een en ander gee ft
reden tot tevredenheid.

8. Gesprek HBVD met de Minister

HBVD spreekt de Minister op 19 mei a.s..

13 mei 1980



OCHTENDBESPREKING op dinsdag

Aanwezig : H.BVD - HB - HC - HD - HE

Afwezig : PH.BVD - HK - KA/BL.

AURORA

20 mei 1080.

- HTD - KA/C.

1.

2. Libische moordcommando's.

D.m.v. een Algo is de politie en
riteiten verzocht een intensieve
et gestes van in Nederland vertoevende

de met grensbewaking belaste auto-
controle uit te oefenen op de fai'

Libiers.

5. Periodiek overleg met 00 en V.

Op 27 mei a.s. vindt dit overleg
tijdig bij HK te worden gedeponec

6. Gesprek Minister - H.BVD op 19 mt

Enkele punten:
- HK wordt op 27 mei te 13.00 uur

- de Minister zal de lustrum-rec?ptie
voeren; hij is evenwel verhinderd de feestavond bij te wonen;

weer plaats. Agendapufiten dienen
rd.

:j j.l.

door de Minister ontvangen;

op 28 mei "bijwonen en het wo



- 2 -

de Minister gaat akkoord met eeu bijeenkomst van H.3VD met de
burgemeesters van een aantal grote gemeenten teneinde hen raeer
inzicht te geven in het werk van de BVD.

zo nu en dan maakt een ambassadeur van een communistisch land
zijn opwachting bij de Minister;

7. Club de Berne.

Hedenmiddag vertrekt H.BVD i.v.m. een vergadering van de Club de
Berne naar Brugge; vrijdag 23 mei is hij weer terug.

8. Brief Director

H.BVD maakt gewag van een brief van Director , waarin deze
in prijzende bewo:.ordingen; H.BVD en de Dienst geluk wenst met het
zevende lustrum.

20 mei 1980.



OCHTENDBESFREKING op vri.1dag 23 nei L980

Aanwezig: H.BVD - HK - KA/B1 - HB - CR - HD -

Afvezig : PH.BVD

1. Aanhouding Nederlandse dames in Portugal

In verband met de moord op een agent van j
persberichten van enkele dagen geleden ool
Het blijkt te zijn gegaan om Nederlandse
te maken hebbend, reeds op vrije voeten zi

2, Libiers

Opnieuw zijn ekele zgn. Libische dissident
Khadaffi om net leven gebracht*
De Libische autoriteiten hebben, volgens i
Zaken toestemming gevraagd een "Volksbure
de moordgeschiedenissen en bedreigingen v
aard niet voor, te minder waar de "Volksb
bij wel betrokken moeten zijn (OF schrijf

3. E XIII

Ha de bijzondere activiteiten van E XIII
routine teruggekeerd. Er is alweer een mo
doende een dob te zoeken.

AURORA

HE - HTD

olitie in Portugal zouden volgens
twee Nederlanders zijn aangehoudi

tames die echter, niets met de zaal
jn gesteld.

en door missionarissen van

ededeling van CR, aan Buitenlands
u" in Nederland te openen. Qezien
elt Buitenlandse Zaken daar uiter
reaus1* in verschillende landen da
een nota).

n april is men tot de normale
elijk succesje te melden: een Bus

5. Club de Berne»

H.BVD geeft enkele bijzonderheden over
in Brugge. Een verslag volgt.

23 mei 1980.

het verloop van de Club de Berne me<



OCHTENDBESPREKING op dinsdag

Aanwezig : H.BVD - HK - KA/BL - HB

Afwezig : PH.BVD.

1.

AURORA

2? mei 1980.

- HC - HD - HE - RTD.

2. Hr.

Volgens een radionieuwsbericht
deeld tot een gevangenisstraf
persberichten was een straf van
(1-2- jaar voor de journalist die
bliceerd).

i|s op 2k mei veroor-
van 2 jaar en 8 maanden. Volgens

5 jaar geeist.
de processen-verbaal heeft gepu-

ETA.

In tegenstelling tot wat een
er geen ETA-aanhangers gearreste
Nederland bij huiszoekingen
In liet afgelopen weekend is op S
tot de ETA zouden behoren de

eerder persbericht heeft gemeld, zijr
erd op grond van gegevens die in

gevonden zouden sijn.
hiphol aan enkele Spanjaarden

tot Nederland geweigerd.toegang

5. De anti-kernenergiebeweging.

activiteiten
willen

HD doet enkele mededelingen omtrlent
die in het Pinksterweekend hebben
centrale van Dodewaard. De
Meer militante actievoerders
ting van de centrale) wel meer
volgen door actie.
HD bepleit actievere informatie-

6. Afscheid HK.

de anti-kernenergie-activiteii
plaatsgevonden, met name bij de

waren vreedzaam van aard.
het gestelde ultimatum (slui-

kjracht bijzetten en in elk geval le

H.BVD spreekt namens de Aurorakring een afscheidswoord tot HK

2? mei 1980.

inwinning terzake.



OCHTENDBESPREKING opvriidaK JO mei 1980.

Aanwezig : H.BVD - PHB - EC - EH - IJHE - HTD - KA/C,

Afwezig : PH.BVD - HK - KA/BL.

1. Zuidraolukkers.

Het eiet er naar uit dat de
met de Tamaela-organisatie. Dit z
te erkennen kunnen doen toenemen.
lijke ontwikkeling het RMS-ideaa
mogelijk gevolg terreuracties.

2. Moordcommando1 s.

Iran en Irak schijnen in navo
in het buitenland vertoevende
uit de weg te laten ruiraen.

AURORA

Manu^ama-organisatie zal samensmelten
ou de bereidheid van Benin de RMS
HC is van oordeel dat een derge-
nieuw leven zal inblazen met als

van Lybie van plan te zijn hun
door moordcommando1sdiissidenten

*t. NATO-geheimen«

De geheime NATO-stukken die een '
haagse hotel is kwijtgeraak (ges
de Noorse militaire dienst bezorkd
doorgeleid. D, zal trachten na t

middelerwijl is gebeurd.

NO-medevrerker in 19?S in een Kope
:olen) zijn door een journalist bi

en door deze dienst aan ons
; gaan wat er met deze stukken

5. Ambassadeur Praag.

De Nederlandse ambassadeur te
komt hedenmiddag op bezoek, Hij

Pr aag, Mr. p,
al ontvangen worden door H.BVD.

30 mei 1980.



OCHT ENDBES PREKI NG op dinsda<; 3 juni 1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - KA/BL -

Afwezig :

1. Zuidmolukkers.

Anders dan in het besprekingsver^lag
slechts een deel van de Tamaela-
(gehad) voor fusie met de Manusaijia
Na terugkeer van een deputatie
moeilijkheden te bestaan dat de

2. Mej.

HC citeert uit de tekst van een 1;elevisie-interview dat ex-NATO-
medewsrkster, Kej. in de

AURORA

PHB - HC - HD - HE - HTD.

van 30 roei is vermeld, zou
rganisatie belangstelling hebben
-organisatie.

de VN blijken er echter zulke
aak weer van de baan lijkt.

naar

DDR is afgenomen en waarin zij
zegt onder meer met personeelszaken goed op de hoogte te zijn ge-
weest. Oolc scgt zij - en het lijl:t met het voorgaande in onmiddel-
lijk verband te staan - dat zij in Washington en Den Eaag heeft
gewerkt (bv. bij SHAPE?).

Aanslagen.

Sr is tot dusverre nog van geen
claimed voor de bomaanslagen op
Saoedie-Arabie te Brussel en KuwAit

onkele zijde verantwoordelijkheid
i;ebouwen van de ambassade van

Airways in Londen.

3 juni 1980.



OCHTEHDBESPBEKINQ op T] 1.1 dag 6 juni 1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - KA/BL -

Afvezig : —-

1» Boa in TransaTia-toeetel.

PHB attendeert op een peraberleh
TransaTia-toeatel op een vlucht
ket je zou een zelfgenaakte boa b
verpakking in Iberia-papier - afl
kring. De boa zou door de Grieks

2* Oesprek met Minister Qinjaar ore:' de anti-nucleaire beweging.

Minister Qinjaar is zijdens de
en motieven Tan deze beveging
zijn nog niet alle bij de Minist
lost en zon hij zich nogoaals to

3. CPM-congres.

Dit weekend wordt het 2?e congrek ran de CPK gehovden.

AURORA

PHB - EC - HD - HE - HTD.

OTer een verdacht pakketje in ee
an Amsterdam naar Rhodes. Het pak
Tat hebben, mogelijk - blijkens d
:omstig uit een Spaans extremist is
politie onschadelijk zijn gemaak

B7D Toorgelioht over de achtergrond
name door BSO/ ) Mogelijk

r bestaande ondnidelijkheden opg«
de dienst konnen wenden*

Probleaen »et Libia.

De Hederlandse tijdelijk eaakgeljaistigde in Tripoli heeft gemeld, d
teniinste zijn Duitse, Italiaans
regering te horen hebben gekregê i
landen teruggezonden moe.ten.
•en tegen deze opposanten dan we(L tegen de onderdanen Tan hon gast
landen die in Libie rerblijven

wor ien

> en Britse collega's Tan de Libie
dat Libisohe opposanten ait hun

of er worden aaatregelen gene

Op Buitenlandse Zaken Den Haag i
•oeilijk geweigerd kan worden
te openen, wanneer daartoe een

5. Bijeenkoast VarnsTeld.

•en Tan aening, dat aan Libie
eeta E.g. Volksbureau hier te lande
f>r«eel Terzoek wordt gedaan.

ea
inforvaitten

HC neldt nit deze bijeenkoast
nen, waaraan onzerzijds HB, OF
"werkgroep reehtspositie
(rapporteert aan de AdTies commi
zitting genoien.
H.BVD aeent dat deze o
kunnen voorstellen en enigszins

HC rapporteert voorts OTer een
veld OTer een nieuwe opzet Tan I

waaromtrent
geheten, waarTan de bijzonderhedjen
stellen tot reorganisatie
meer is Ternomen. De Toordracht
worden.

bij de terrenrbestrijdiag betro)
BFA hebben deelgenoven, dat een

in de terreursfeer" is opgezi
Bsie). Voor de BYD heeft daarin 01

op het eerste gehoor niet Teel zal
in de lucht hangt.

TJoordracht Tan Hr. in Varni
CBZ, BZC « Bijzondere Zaken Centri

doen denken aan twee eerdere T<
al lange tijd weinig of niel

•oet wel als een "ballon" beschow

- 2 -
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6. Yoorliehting Torbindingon.

V0rblnding0n Toreoeken d0 laatstle tijd ToelTuldiger OB infor»atie
over d0 Wet Op«nbaarheid Bosttrar «n do Wet Inlichtingen- en Veilif
heidsdiensten. H.BVD verzoekt KA/BL te bezien vat op dit punt gedi
kan worden (wellicht via het Kwartaaloverzicht?).

7. Transport nucleair afTal.

HD aaakt Holding Tan probleven die ktumen ontataan met actiegroept
tijdens transport Tan afTal Tan Pot ton naar Unraiden in do nacht
Tan 8 op 9

/daar

8. Hordonking Do Punt.

Oror onkole #tgen sal hot 3 jaar golodon zijn dat do terreuractie
bij do Punt booindigd verd. In Mblukso kring wordl/ aandacht aan
geschonken, zondor dat wij daar oTorigons problomen Tan Torwachtoz

9. Eraluatiobosproking Coor dinat ioeomIsaio Troonsvieseling.

KA/BL woonde dezo bosproking bij' op 5 Juni. Do coawiesie zag met
Tollo toTTodonheid op haar werkzaamheden terag.

L10. Wetaontworp Inlichtingen- on Yoijlighoidsdioneton.

Op 11 juni a.a. sal - BO aogolijk - hot vetsontvorp gofinalisoord
vorden. Twee bolangrijkore kwestios mooten dan oohtor nog behandel
worden: wel of niot opnaae Tan do rogeling roisboporking in doze
wot on do inhond Tan do kla ehtonrogoling (wel of niet opna»e Tan d
Terweerprocedure Toilighoidsonderzooken).
Van militairo zijde ±a voorts nog do wens Tan eon «eer speoifieke
coordinatie Tan do drie militaire diensten opgobracht.

11. Agonda.

PQ-Torgadoring op 11 juni 1980.
Bijdragon Terzaaelt KA/BL.

6 juni 1980.



OCHTEMPBESPREKINg op dinsda * 10 .1nai 1980.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - KA/BL -

Afwezig t HB.

1. HerdeBkimg Imld-Malukkera-

Zuid-Melukkera zvllen op 10 juni

AUKORA

1C - HD - HE - HTD.

'• arends (Qoheba) an ap 11 jumi
•a ayonda (BP) him slaehteffers hlerdenken die gevallen eijn bij da
laatata gijzelingsacties. Er warden geen aeeilijkheden rerwacht.

De delegatia ran da Manuaajuigroep ca« zich in Hew Tark Representaai
hebben naaena da hale Znid-Melukae gaaaeaaehap* Da Tanaela-graep
is daarovar antataid en zal self lean delagatie zenden.

2. Laating IDB«

Hr« geaft a.a. Yrijdajg
atallenden (vaernajialijk B en C)

juni een lazing roor belang-
orer de targetting ran da IDB.

/ BuZa

Khan.

De Minister ran Eeonaaiaeha Zakai
Binnenlandse Zaken/en Justitie ej
laten weten, dat de daeltreffendheid van hat juatitiele onderzoek
gevaar zau koaen als de vragen vroegtijdig beantwaard warden. Dat
sou nu wel najaar warden.

heeft »ede naaena de Ministersvaj
de yragen ran da eamissie Ter Bi

Dienstreizen.

H.BVD bespreekt een Terzoek van
af de dienst zieh kan aanaluiten

de Secretaria-Qaneraal OB te beci*
bij het Bureau Dienstreieen.

H.FID bestudeert deze Traag. Er iijn nogal wat bezwaren.

10 jvni 1980



OCHTENDBESPREKING op vrijdag 13 juni 1980

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - KA/B1 - HB - HC -

Afwezig : •••—•

1. Veroordeliag Capelae groep

mu Teroordeeld zijnde
de afhandcling van de zaak tegen
Tan een nader ondereoek in te stellen

AURORA

HD - HB - HTD

tlot drie jaar gevangenisstraf, is
en afhankelijk geete]

door de Rechter Commissaris.

2.

Inspectie Amerikaanse installaties

HD geeft, na hieromtrent bij en
zijn licht te hebben opgestoken, nadere

de militaire inlichtingendiensten
informatie omtrent eerder in de

Aurora gesignaleerde praktijken bij AaerLkaanse inspecties inzake de bevei
liging van Aaerikaanse objecten in NederLand ("buurtenderzoeken"). Het
blijkt on een standaardpraktijk te gaan
zelfsprekend nedewerking wordt rerleend.
hooding rerwaeht.
Aangezien het geen zin heeft dat de Dienlst dubbel werk doet - we verschafJ
alle informatie die relevant kan zijn to

waarvan van nilitaire zijde als vs
Van ons wordt eigenlijk eenzelfdc

ch al aan betrokkenen - zal dit pi
van de efficiency door HD aader Bet worden besproken.
H.BVD zal de taktische aepecten van de zkak in het CV1N aan de orde stellc

Vragen Khan

KA/B1 naakt melding Tan ontvangst van
de Commies!e Ter Beek (achteraf blijkt
de eerdere 1̂ 9 vragen).

eeln (nieuwe?) serie (91) rragen Tan
bjet te gaan om systematisering Tan

- 2 -
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?• Wet Inlichtingen- en Veiligheidadieneten

De interdepartementale conmiasie zal waarschi jnli jk nog eenmaal bijeenkoaen
ter afronding van wet son twerp en MrT. De heer stelt voor dat he
ontverp daarma aan de respectieve ministers ter voor-inzage geeonden wordt.
Laatatelijk is o.a. besloten een artikel reisbeperkingen I. en V.-personeel
op te nemen en de rerweerprocedure bij veiligheideonderzoeken uit de voorge
stelde klachtenregeling te nemem.

8,

13

Bezoek Belgische Minister van Juatitie

H.BVD heeft het beeoek geregeld »et de he«r . Het Tindt plaats op
2k juni a.s. ran 10*00 tot 12.30 uur (inclusief kort bezoek aan technische
expesitie*

I960



OCHTEMDBESPREKIHG op dinadijt 17 .1uni 1980.

Aanwezig : I.BVD - PH.BVD - KA/BL -

Afvazig : ~—

1. Affaire Qaallijnatraat.

HB gaaft aniga bijzandarhadan m.t>.t. da stand Tan zakan.

2.

ATJBORA

HB - HC - HD - HE - HTD.

3. Adapirant-aabtanaran buitanlandao dianat*

HD daalt »eda, dat 1% adcpirant-
ariantatiabeeoak Tan twaa dagan

ibtenaran bmitanlandae dianat aan
fan da dianat brangan*

5. Publicatia ovar Tarlaran BVD-docwantjae

KA/BL gaaft aniga bijeondarhadan
list Tan da Talagraaf.
Tan da bazitatar tamg ta ontvanken

orer zijn eentaotan mat da jaurna
Hat gaat er nu nog on da docuaant

6.

17 1980.



OCHTHIDBESPBEKIltQ op Trijdai

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - KA/BL -

Afwezig :

1» Actie tegen Britae aabaaaade ta lagdad.

AUBORA

20 juni 1980.

HB - HC - wnd. HD - HE - HTD.

EC «eldt uit de pera een aialukte gijzelingaactie in de Britse
aabasaade te Bagdad door een pro-ilraanae d.w.z. oppositionel* groe;
Irakazen. De aaarallers zouden zijn gadood.

2* Poolac aabassadaur roor hat blok.

D« Nedttrlands* aabaaaadavr in Waischan haaft van de Poolse regerin,
te horen gekregen, dat bepaalda ondardalen Tan onder auapieien Tan
het Auschwitz-conite uitgewerkte 'plannen a.b.t. tot aen Naderlanda
herdenking in Auschwitz onaceeptabal waran als zijnda aen beledigl:
Toor da Rnaeen. |
De Minister-Praaident haaft daarop da Poolse anbaasadeur hier tar
atede ontboden en he* kennelijk aterig de waarheid gezegd. De aaba
aadeurt die op deze confrontatie niet was roorbereidt deed de Mini
President toezeggingen waarorer hij »et zijn eigen regering nog we
eens Boeilijkheden kan krijgen. Br was orer deze kweatie nogal wat
canotie onder de Poolaa diplomat en.

3. Belangetailing Pakistan roor UC-upparatuur.

Nog steeds wordt ran Pakiataanae
kopen.

zijde gepoogd zulke apparatvur te

Bij zander e last en»

Aanrragen uiterlijk k juli bij lU/So.

20 Juni 1980.



OCHTEHDBESPREKING op dinsditg 2k jnai 1980

Aanvezig t PH.BVD - KA/BL - HB - HC

Afvezig : E.BVD - HTD.

1.

AURORA

- wnd. HD - HE.

2* Khan,

De Minister van Economische Zaken heeft antwoord gekregen ran de
ComBissie Ter Beek a.b.t* net noodzakelijk geaehte uitstel van de
vragenbeantvoording. De Comaissie heeft daarvoor "node begrip" mat
dringt aan op beantvoording v$6r het zomerreces van de Kajier van <
vragen die het jnstitiefeonderzoek niet raken. D. houdt over deze
kwestie voeling. :

J. Borssele.

Directeur van de kerneentlrale Borssele liet tijdens een
onlangs gehouden vergadering weten dat hij graag eens de Miniate:
van Justitie en van BiZa voor e4n bezoek aan Borssele sou nitnod:
gen. Hij vroeg de tijdens de vergadering aanweeige avbtenaren of :
hun Ministers vilden vragen of dezen in principe gelnteresseerd
zijn in een dergelijk becoek.
H.BVD zou over dit verzoek met Onze Minister kunnen spreken.

k.

Xeroxen*

De oontrole op het eopieren van stukken blijkt met name in gebouv
onvoldoende te zijn* Per dag worden 30-100 vellen oopieerpapier m
gebruikt dan verantwoord. KA/BL;zal de BVA verzoeken met voorstel
tot verbetering te komen.

2k juni 1980.



OCHTEHDBESPREKIHG op vrijdag

AURORA

27 1980.

Aamrezig : H.BVD - FH.BVO - KA/BL - HB - PHC - vnd. HD - HE - HTD.

Afveeig :

2? juni 1980.


