
OCHTENDBESPREKINQ op dinedag 5 Januari 1982

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - HD - HE - HTD

Afwezig : -----

Beveiliging

PH.BVD stelt voor de kwestie Tan de beveiliging van de BVD-gebouwen te doen
beetuderen door een kleine verkgroep, bestaande uit de BVA, een of twee
medewerkers van de Hoofdafdeling D, een nedewerker van de Hoofdafdeling TD,
het hoofd van de sectie interne beveiliging en een juridische medewerker van
bet Kabinet.
De werkgroep in een enigszins gewijsigde samenstelling kan daarnaast ook
kwesties van pereonele beveiliging onder de loep nemen,
PH.BVD vraagt de namen van de aedewerkers in te vullen, waarna de taakopdraeht
kan worden verstrekt*

5 januari 1982.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.1 dag 8 januari 1982.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD.

Afwezig :

1. Polen.

Er is een bericht luidend dat de DDR Volksarraee enkele dagen v66r
de militaire ingreep in Polen in de kazernee geconsigneerd ±B ge-
weest. Merkwaardig is» dat deze en eventueel soortgelijke maatregelen
in bet Westen niet zijn opgevallen.
Ook in het CVIN is vastgesteld dat tot dusverre geen indicaties voor-
af ontdekt zijn. In die kring is nog belangstelling voor een nadere
gezamenlijke analyse m»b.t. dit punt.

2. Bezoekers.

EC maakt melding ran de verwachte komst van twee Russische delega-
ties, waarvan er een komt voor besprekingen met de CPN.

zal eind januari een losing houden in Maastricht in het kader
van een meeting over Latijns Amerika. Het is de bedoeling van Buiten-
landse Zaken geweest hem een visum te weigeren. Dit is misgegaan.

3. Contacten D.

HD meldt, vastgesteld te hebben dat de Dienst in de D-sfeer contact
heeft met ca. 200 defensie-order-bedrijven etc. en ca. 50 vitale
bedrijven.

If. Inspecties.

5- Beantwoording vragen Roethof.

HK deelt mede, dat de Minister, enigszins in afwijking van ons voor-
stel, de beantwoording van de vragen in eerste instantie in de Vaste
Commissie wil doen plaatsvinden, hoewe1 hij de mogelijkheid open-
houdt dat hij er zelf in de Kamer op terugkomt, dan wel dat de Kamer
informatie krijgt van de kant van de Vaste Commissie.

- 2 -
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6. Beveiliging NATO-officieren.

PH.BVD meldt uit de OVIN-vergadering o.a. dat er een verzoek van
NATO is, meer aandacht te besteden aan de beveiliging ran hoge NATO-
officieren (n.a.v. de ontvoering van gen. •) .
Hi3 heeft gewezen op de beetaande procedures: Voor concrete gerallen
kunnen verzoeken in net vierhoeksoverleg worden ingebracht.

?. Plan Hofnar.

PH.BVD meldt dat het plan Hofnar met nedewerking Tan de Landmacht
zal doorgaan. De coordinator zal zich met een brief tot de MICIV
wenden i.T.m. een begrotingstekort.

8. Minister-H.BVD.

H.BVD zal op 12 januari a.a. met de Minister spreken over de bemoeie-
nie van de Dienst met de CPN. Hij heeft daarover Tooroverleg met
enkele medewerkers. De Minister heeft te kennen gegeTen het inter-
Tiew een geede zaak te vinden, waarover hij positieTe reacties heeft
gehad. Slechts schijnt hij er bezwaar tegen te hebben dat H.BVD op
zeker moment in de ik-Torm sprak...

8 januari 1982



AURORA

OCHTENDBESPBEKING op dinsdag 12 januari 1982.

Aanwezig : PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD.

Afwezig : H.BVD.

1. Munitietreinen.

WeIke actie tegen de munitietreinen gaat worden gevoerd is nog on-
zeker. De actievoerders zelf lijken hierover verdeeld.
Op 11 januari heeft de evaluatiecommissie de kweetie besproken.
Eoofd OBZ/BiZa neemt actie in de richting van de politic.

2.

3. Ins-pec tie Buitenlandse Dienst.

k. Bussische YrachtvagenchauffanrB;

HTD attendeert op een publicatie over Russische vrachtwagens die in
enkele Weeterse landen ontdekt zouden zijn met werkende zend- en ont-
vangapparatuur aan boord.

5. Cjrculaire verkti."lden.

PH.BVD wijdt enige woorden aan de juist gedistribueerde circulaire
over de werktijden en onderstreept het daarin gestelde over de eis,
dat elk onderdeel van de Dienst in elk geval moet functioneren tus-
sen 8.JO en 17.15 uur.

6. Werkgroep interne beveiliging.

PH.BVD kondigt de spoedige instelling van deze werkgroep aan.

12 januari 1982.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdae .1.5 januari 1982.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD - H.SBP.

Afwezig :

1. Voorbereiding gesprek met Minister.

De Dienstleiding nodigt HB, PHB, BC, HC, HD, H.SBP en HK uit voor
een discussiedag in Hotel Wolfheze, op 2*4/25 januari a.e. ter voor-
bereiding van de gesprekken met de minister op 2 februari. Met name
zal het daarbij gaan om de B-taak m.b.t. anti-democratische stromin-
gen, in het bijzonder m.b.t. de CPN.
B en C zullen voorwerk verrichten (li3«t van organieaties; standpun-
ten CPN).
Ook overigens zal het bezoek van de minister aan de Dienst moeten
worden voorbereid.

2. Inbeslagname PMC-papers.

De politie Amsterdam heeft in twee boekwinkels de verzamelingen docu-
ment en etc. in beslag.gaiomen die vorig jaar door onkrvit bij het PMC
Amsterdam ontvreemd zijn en nu zijn uitgestald en te koop aangeboden.

3. Beweging in de CPN.

HB signaleert onvrede in de CPN onder de oudere leden over de nieuwe
koers. Bij de Districtsleiding Amsterdam is men erover bezorgd dat
lidmaatschappen gaan worden opgezegd.

4. Vervoer vertrouweli.lke stukken.

HC meldt de aanhouding in Heerlen van een crimineel die bij verhoor
iets heeft verklaard over "vervoer van vertrouwelijke stukken" waar-
bij hij betrokken zou zijn. Ook enkele Tsjechische dames zouden daar-
bij een rol spelen.
Verschillende OvJ's en politiekorpsen zijn bij het onderzoek naar
deze onduidelijke zaak betrokken.

5. Benadering medewerkers BfV.

HC memoreert een onderdeel van een gesprek dat hij heeft gehad met
zijn counterpart bij BfV, nl. handelend over enkele brutale benade-
ringen van GEU-zijde van medewerkers van BfV. HC zal om enig meer
algemeen bruikbaar materiaal terzake verzoeken, waarmee wij ons
voordeel kunnen doen.

15 januari 1982.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 19 .ianuari 1982.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD.

Afwezig :

1. Terreur.

Naar aanleiding van de aanslag op de Amerikaanse adjunct-militaire
attache in Parijs merkt HC op, dat de laatste tijd van een ware
terreurgolf kan worden gesproken, waar ons land wonderlijk genoeg tot
nu toe buiten blijft.

2.

3. op TV.

Het optreden van de directeur van de VIP-inlichtingendienst (Rode
Jeugd - Klein Geweld). op de TV blijkt onrust te hebben veroorzaakt
onder VIP's van grote bedrijven.

4. Verzoek DSE plaatsing vertegenvoordiger ingetrokken.

De plv. Secretaris-Generaal Buitenlandse Zaken meldt dat Spanje het
verzoek een DSE-vertegenwoordiger ter ambassade hier ter stede te
mogen stationeren, heeft ingetrokken. Over de alternatieve mogelijk-
heid van een rechtstreeks contact DSE-BVD kan wat ons betreft wel
gesproken worden, maar we verwachten daarvan geen positief resultaat,

5» Gesprek met de Minister op 2 februari 1982.

De Minister wil o.a. spreken over de "lijst van organisaties", de
allocatie van het personeel (of tewel de efficiency in dit huis) en
de verhouding met de OKI.

19 januari 1982.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 22 januari 1982.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD.

Afwezig :

1. Polen.

De situatie in Polen geeft meer en meer aanleiding tot bezorgdheid.
Het militaire gezag etelt met harde hand orde op zaken. Daarvan komt
weinig in de pers. De Belgische ambassadeur is in verband daarmee
teruggeroepen. Ook Minister Van der Stoel is somber.

2.

3. Marokkaanse Jongeren.

Illegale jongeren in een Marokkaane jongerencentrum in Rotterdam
hebben relatie met het Libisch Volksbureau in Brussel. De zaak is in
onderzoek.

*f. Arabische terreurgroepen.

HC maakt melding van een bericht over groepen terroristen die op weg
zouden zijn met als targets Saoedie Arabische, Algerijnse en Tunesi-
sche Vertegenwoordigingen.

5. Bezoek Inspecteur Buitenlandse Dienst.

Woensdag 2? januari 1982.

6. Special Committee.

Mr. (NOS) heeft op 21 januari jl. een gesprek gehad met H.BVD,
waarin deze het voorzitterschap van het Nato Special Committee heeft
geaccepteerd. Er zal geen werkgroepvergadering zijn. Bijdragen zullen
rechtstreeks bedoeld zijn voor de Committe-meeting op 27 en 28 april.

22 januari 1982.



AVB0KA.mmmmmm

OCmroBMPT>'B!PrIBS OT> diaadag 26 JTmari 1982

Aanvecig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - I D - H K - HD.

1.
Ir. komt nm in dieaat bij da PTf in aaa Tartrauveaafaaetia ran
d* eategarie C.

2* Y<

D* iak«al«oad«rso0k«n a.b.t. al laager la fmaeti* aijad* aabt«nar*n
bij Biaaaalands* Zaken h*«ft a*a klaiaa Tarraasing opgalaTard: da
aeo rat aria raa da Caatnurpartij.

3. Wolfkama.
H.BVB doat aakala aadadelingan erar da baaprakiagaa ia Volfhasat
•taadpuataa sija roarbaraid a.b.t. da reracbillaada aogalijkkadaa
dia «icb in kat geaprak mat da Miniatar kaaaaa roordoaa. Ode ia da
lijat baaprokaa ram ebjaataa vaarop da diaaat »ioh riekt.
H.BVD aokt date klaiaa aoafarcatia gaalaagd.
Ha hat gaaprak aat da Miaiatar op 2 fabruari sal rardar* daidalijk-
kaid vordaa Taraekaft.

26 jaavari 1982.



T d 1 8

AaaveBig t PH.BVD -HB-HC -ED-HI- HTB . H.ACD . H.JTD . HPZ
1.SBP - KA/C.

AfvoBig » H.BVD - EX.

1. JJarld - MobiliBBtio »o"l.

Do Dieaat hoe ft gooB oakole boBooioBiB gehad Bot of BolfB Toerkea-
BiB TBB do Marid-aetiYitoitoB eoatra NobiliBatio '81 dio decor dagea
do pora hebbea gehaald OB vaaroTer iBBiddolB kaBerrragoB Bijn go-
Btold.

2. Marid Bottordaa.

ABderaaal IB goblokea dat Marid Kotterdaa vat al to iJTerig IB OB
hot bijToorbeeld ook tot »ija taak rokoat SeYjetrttaaiaehe BOAepo-
liagoa to roorBtoron* H. Mar id BB! hiororor aog OOBB vordon aange-
•prokea.

3. loBook
1C gevaagt TBB hot bosook TBB dose -dienot Tan hot AaorikaaaBo
loger. Daidolijk goaaakt dat gooa actiriteiten togoa Mederlaadero
oatplooid Bogea vordoa Bonder once ToorkoaaiB oa dat allo ooataotoa
ria Bootea lopen*

*. YoilighoidBdoadorBookoa*

lot aaatal ToiligheidoonderBoekea B.b.t. do rijkBorerheid io alB
uitTloeioel Tan hot vork Tan do CoBaiaoie Horvaardoriag afgoaoBoa
en bodraagt than* road f^OOO per jaar, vaarran do helft op rokoaiag
koBt Tan do PTT. Vaotstaat dat hot aaatal TortrouwoaafBaetioo BOVO!
bij do PTT alo Defensie drastioeh Temiadord BOB kuaaoa vordoa.

lot pakkot Tan aaa eoa aieavo bohBiBiag to Btollea eiaen IB desor
dagea Bot SijkogebouveadienBt en Fiaaaoioa boaprokon; hot Torkroeg,
•ij hot Bet aooito, do kvalifioatie Naiot oaredolijk".

YorhBJBiag.
gaat BOB or aog Tanmit dat do TorhBiBiag in Bei/j«Bi BB!

kunnen plaatarinden.

?• TorBproidiag

EPZ hoeft do iadrak dat or toToel perBoaoolBgogoToaB opgOBlagea lig-
goa bij do Toraehilleade dieaotonderdelen. Hij BOU dit probloea tea
prineipalo tor dioonseie villea atolloa en Toraookt do botrokkoa
ohofa tor Toorboroidiag hiorran eoa inTentarioatie op to Bakon.

- 2 -
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8* Goafr<a,t ati §gPCI — CPOT.

la d« Pravda w«rdt d« PCI i.k.a. aaar **a aaatal l«id«ad« figarca
coala B«rlia(aer i.h.b. craatig c*)capitt«ld or«r kna koadiag t«f«a-
OT«P d« g«b«urt*aiaa«a ia Pol«a. Alkoev*! d« coafroatati* eag«k«ad
kerig is, a««at I.SBP aeoktana dat g*«a d«r partij«a op ««a break
uit is.

29 Janaari 1982.



OT> rrijdag 5 fsbrmart 1982.

Aamvssig : H.BTD - H K - H B - I C - H D ~ 1 E - HID.

Afwsiig : PH.BVD.

1* yitwijsim Sewjat •ilitairs attaoki Maskinirt

EC Bsldt dat d« 8owj«t-4iil«t t* WajBhingten p«r«ona nom grata is
T«rklaard.

2.

k.

Mat

D« Raad Tan Stat* k««ft gunstig adTi«> mitg*1iraekt or*r k*t W*t«-
cmtvcrp «n daarbij slceht* •ak*l«, v«inig b*laagrijk«f kantt«k«-

g«plaat>t.

6.
M«t d* Mimi«t«r is op 2 f«tr«arl ••n ge«d ga«pr«k g«ro«rd. 9«
Minister k««ft op mit*«nx«tting«n orsr k«t w«rk in d« B-, C- «n D-
••eter*n posit i«f g»r*ag««rd.
l«n disevssi* oT«r d« CPU sal *«n d«s«r dag«n nog T«rd«r v«rd«n af-
gsrond. Voorskands «i«t k«t «r nist naar ift dat sick daarblj
grot* problsasn cmllsn voordosn.

- 2 -
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Op *t Mart a.s. sal d« Minister, in feselseaap Tan I.BTD, ••& §••
spr«k h«bt*n act d« Taste K«a«r«omissi*.

?• Cerreetie*

Im punt % ran net rerslag raa d« Stafbesprekiag dd* 29 jammari
•e*t i.p.T. 6000 (•!•••• verdea: 3000.

5 februari 1982



AURORA

OCHTBIPBliPBBKIIIS op diaadag 9 fabrmart 1982.

Aaavasig I H.BVD - PH.BYD - H K - B B - EC -ID-HI- HID.

Afwasig t -—

•t»diaaaatr»«.

HB T*rmldt d* aaakoop TAB ••n tv««tal paad«a IB AawtardaB «a Bruaaal
door *«n •t«di«e*ntr«M waarbij b«k«nd« Frame* «B B*lgi«eh« trotakis-

b«trokk«n sijn. Er co« ««n b«dr«g TAB 3

2. ABti-lBifll •QBf»r«Bti»»

TAB 19 tot 22 f«brwari sal IB Kast««l Omd Po«lg«*«t ••& eeBf«r«ati«
vordaa g«he«d«a t*g«a d*«liiaB« aaa Vaifil-takaa. D« orgaaiaati* «a
fiaaa«fariag «ijn in haadaa raa . Oek Oakrait en Witt* BVD »ijn
•rbij b*trokk*a« Ir«n««aa *ea kog« PLO-r«rt«g«nwoordig«r sal d«
oeaf«r«ati« b«se«k«a.

« P B ^ a a Monli^a atiaa ia IadaaaiS«
£>•>• plaaa«n sija t«rBgg«aekr««fd aadat «r k«t «»a «a aadar Tarn la
«itg«l«kt.

k. Oaraat arar d> YlP-ialicktiactadiaaat.

Ka •nig* alg«a«n« diaamaai* wordt b«alot«nt dat «aa M«p«eialn gavijd
sal wordaa aaa d« VIP-inliekting«ndi*nat Taa t«r
inforaati* Taa di«n«tr«lati*a die daarbij balaag k«bb«a.

9 fcbrvari 1981.



OCHTBIPBMPBlKI»tt op rrijaait 12 fabrmarl 1982.

AaaveBig : I.BY9 - PH.BVD - B X - D - H C -ID-HE- HTD,

Afwecig t ••-•

1. Aatiaa tagaa amBitiatraiaaa.

HB doet reralag TAB eea beaprekiag bij da Hiaiater raa Biaaaalaadaa
Zakea orer d« ««ti*« t«f*n mu!iiti«tr«itt*a, bijg«veoad deer BFt die
d* b«*ekikb«re g«g«T«n0 h««ft

2. Cemtaot 1C - BmitealmdM Z«k««.

•C Mldt, dat in *1JH p«riodi*k contaot act Buit«mlaa4a« Zak«a e.a.
tar ayraka la g«koa«>:
* da •ogalijkheid ran hat oplaggaa raa bawegiagarrijBaid aan Paolaa
Tartaganvaordigara h*t.l.t walk* aaatragal daer da Dianat gaoontre-
laard can aaataa wardan.

* da basorgdhaid ran Bnitanlaadaa Zakaa arar da handal in ambargo-
goadaran.

* da Rmaaiaaha drmk tat uitbraidlag Tarn hua preaaatia im Rattardaa,
•e niat Tia aan eeaaulaat, dan daor am* handalakantaran.

3* Oaaprakkan «at aaa ax«JIATO~»adawarkar aa diaaa Aaarikaamaa baTrianda
ralatia.

In da afgalepan dagan habban ap Tarsaak an »at aadavarklac Tan da
Dianat ankala gaaprakkan plaatagareadan, vaarbij baataaada Tamoadana
»ijn baraatigd nooh vagganoaan.

%. Taakaahaidiajc BYD - MAUD.

Qahoord niauwa klaahtan arar "gramaoTaraekrijdanda bava|iBgam" TBB da
Marid atalt H.BVD sieh roor, hiarorar eoataat mat da Coordiaator op
ta Ba*an.
Valliaht lift Biar aaa taak Taor hat CVZH.
H.BYD rersoekt Teorbaaldaa TBB vulka Marid-aetiTitaitaB ta dapoaaraa
bij IK.

12 fabraari



AVBORA

OCHTBrPMSPBBCmG ep diasdag 16 febr*ari 1982

Aaavexig : PH.BVD - K B - HC - E D - H E - HXD - KA/C.

Afweaig : H.BYD - HK.

rerbaad.

Oader auspieiea Tan hat Saaeawerkiagsrerbaad is er bet afgelopea veekead
te Aasterdaji eea eoagres gebovdea Met deelaeaers nit ••& tvintigtal
lamd«n waarondcr d« Sovj«t-Uni«. Oa rooralniog o&d«id«lijk« r«d«n»a
h«*ft d«s« g«b«urt«ni« nauvvlijkc «nig* roorpublieitcit g*bad.

2.

Coa«l««iet

D« b«k«nd« at«lt d.B.T. bri«T*m de aotirit«it«n ran
club aan d* kaak. H«t i« derhalr* *aak ai«t t« laag t« waebt«n »«t
"•paeial".

!«•• 9tr««hts« stvdcntca naar *ig«n s«gg«a sinda dri« jaar al« P«rap«ktit
Ag«nt*n w«rksaaa roor act MfB habbea ria Panorama d« pablieiteit gtsoebt,
E«a ralaaa lijkt ai*t op roorhand ong«loofvaardig.

H««r Stall, laat«t«lijk E.KEB, i« d»»«-dag*a oT*rl«d«a; bij vordt h«d«n-
•iddag g««r«»««rd.

8* Op«abar« (politiaka) ftoBctta* BYP'ara.

PH.BVD is Taa oordeel dat sak«r bij aoaaig* joag«r*a ia de Di»aat oarol-
doaad* b«k«ad is dat ««a xakara t«rughoadaadb«id op dit tarraia gabodaa
is. Hij rarcoakt de oaderdeel«kefs tercake alert te mija.

9« leer _ .

De beer keert deser dagea termg aaar de West* De dieastleidii
«al cieb besiaaea op de Traag of bet rerleaea Taa bijstand aaa de THA ia
d»se Tom gebaadbaaxd aoet worden.
16 febrmari 1982



OCHTEHDBSSPREKIKO op Trijdag 19 februari 1982

Aanvezigi H.BVD - PH.BVD - HK - PHB - HC - HD - HE - HTD

Afwezig J ——

1, Joop Wolff naar Chin*

PHB aeldt dat de reis Tan Joop Wolff naar China kennelijk tooh doorgaat.

2. HeiaeliJke politieke beSnTloeding

PHB deeIt aede dat een notitie orer de aanpak Tan de heiaelijke politieke
belnvloeding een dezer dagen aan de Dienatleiding wordt aangeboden.

3* Werkgreep eabargogoederea

PHC heeft deelgenomen aan een Tergadering ran een werkgroep Tan de Club
de Berne in Parije net betrekking tot de probleaatiek van de embargo-
goederen. De DST zal een aamenvatting opatellen ten behoeve Tan de Dienst-
hoofden.

4« Bezoek Reagan?

Een bezoek Tan Beagan aan Hederland, afgelast bij het ontbreken Tan Tei-
ligheidsgaranties, zou Tolgena geruchten misschien toch doorgaan op ver-
zoek Tan H. Majesteit. De beslaitToraing in deze zaak ontgaat ons.
H.BVD zal dit bij het eerstTOlgende overleg in de grote Tierhoek aan de
orde stellen.

5. BVD in de publioiteit

Een alg«a«ne discnasie OTer de publieiteit rondom de BVD en de opstelling
die de Dienst daartegenoTer zou aoeten kiezen leidt Tooralsnog niet tot
duidelijke conolusiea. De nogelijke standpunten varieren tuaaen een zo
groot mogelijke openheid naar bniten (incl. interviews H.BVD) en een »eer
prinoipiele geslotenheid (dit laatate omdat bij elk gebaar ran «p«BkeiA
h*t anwAlwillende deel Tan pera/parlement aangrijpingapunten zal zoeken
Toor kritiek en Tragen). HieroTer zal verder gedacht worden*

19 februari 1982.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dim dag 23 februari 1982

Aanwtcig: H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - HD - PH.E - HTD

Afwezig t ——

1. RAF-»aanhangers in Nederland

HB deelt enige bijzonderheden mee over de ontdekte aanwezigheid van RAF-
aanhangers in ons land. De zaak is aan de politic overgedragen.

2. Uitspraak Minister Binnenlandse Zaken in de Boole Haam

Anders dan enkele kranten hem geeiteerd hebben, heeft de Minister zich ten
aanzien van de heroverweging van BVD-activiteiten met betrekking tot de
CPN tamelijk neutraal uitgelaten.
(Op k aaart zal hij daarover epreken «et de Kaaercommissie; op 1 naart heeft
hij een gesprek vooraf net H.BVD).

3. Terreur

HC meldt, dat rolgens een AZALA-militant (Arneens) og wervingstoornee
is in Europa. Hij is nu in Nederland op zoek naar finaneiele en organisato-
rische support*

In Molukse kring is euige opwinding ontstaan over een poging tot aanslag op
Manusama.

*U De halve bollen

5. Taakscheiding BVD/CBI

De tekst die in werkoverleg tussen BVD en CR1 is opgesteld met betrekking tot
de taakscheiding BVD/CRI blijkt voor de CRI-leiding niet aanraardbaar te zijn.

heeft een eigen tekst geproduceerd die hij wil bespreken.

6. Agenda

k aaart 11.00 - 13.00 uur Kaaereommissiezitting (in gebouw Tweede Kamer)
16 maart + 15.00 nor Afscheidabezoek de heer

23 februari 1982.



Beapreking op vrijdag 26 februari 1982,

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HK - HACD - HB - HC - HD - HE - HFID - HQ

HPZ - HTD

Afwesig l H.SBP

1» Distributie kranten en tijdachriften

H.ACD gaeft een toelichting op zijn aotie beogend tot een funetionele
distributie van krauten en tijdachriften te komen. Enige discuaaie
leidt tot de conclueie dat twee diatributie-argumenten aooeptabel zijnt
de functie die men heeft en een algemene dienstinteresse. Lektuur die
na functionele oirculatie nog als hobbylektuur rondgaat, dient al« zo-
danig Toortaan bij P en B ter inzage te worden gelegd,
H6 biedt ACD hulp aan bij net muteren van lezerslijaten.

2* Nieuwe onthullingen op ko««t

HB stelt nieuwe onthullingen orer de BVD in net rooruitzicht in net
prograaaa Villa VPBO en in Vrij Nederland.

3. Situatie in de CPN
HB signaleert onvrede onder de oudere CPN1era orer de nieuwe koers
Tan de partij« Hij Toorxiet leden- en inkomstenverlies*

**. HAT-aanhangera?

De in de Aurora van 23 februari beaproken veronderatelde RAF-aannan-
gera leveren volgens HB inditifioatie-problemen op. Ondanka twijfel
blijven xij onder oontrole*

5. Yertegenwoordiging IRAK
HC meldt, dat Iraakse ambaaaadea in versohillende Weateuropeae landen
in de afgelopen tijd opdraehten hebben gekregen met betrekking tot
liquidatiea. Hij houdt er rekening mee dat ook Nederland daarmee te
maken krijgt.

6« Recrutering van Berspektiv-agenten door het MfS

HC heeft van Duitae collegae vernomen, dat steeds duidelijker wordt
dat het MfS nu ook op ceer jonge leeftijdsgroepen mikt. Dit bemoei-
lijkt de detectie aanzienlijk, aangezien bijv. achooljeugd voor vei-
ligheidadiensten nauwelijks toegankelijk is.

7* Bezoek HD aan BfV
HD doet verslag van zijn bezoek aaa •onfltarpart bij .» waar hij
bruikbare ideeen heeft opgedaan.



- 2 -

8, ComputerbeTeiliging

HQ deelt made, dat het aantal medewerkers dat via beeldschermapparatuur
toegang heeft tot het algemene computerbestand tot meer dan 100 is ge-
stegen. Daardoor is oontrole op het gebruik noodzakelijk geworden. Er
is daartoe een systeem ontwikkeld waarbij alle zoekaeties desgewenst
achteraf kunnen vorden "opgehaald". Controle zal steekproefsgewijze
worden uitgevoerd door de BVA^ waarvan het personeel in kennis wordt
gesteld.

9. tferring personnel

HPZ deelt aede, dat op de laatste open personeelsadrertentie xowtl
kwantitatief als kvalitatief op verheugende wijze is gereag«erd.

10, In P«S.—ambassadc Teheran Terloren gegaaa materiaal

HTD merkt op, dat er aanwijzingen zijn dat bij de besetting van deze
ambassade gegevens geooapromitteerd zijn die Ben daar niet sou Ter-
wachten (o.a. met betrekking tot het kilovatt-systeea). Hij vraagt
zich af of wij iets van de damage-assessment te zien zullen krijgen,
H.BVD zal dit opnemen.

11* Taakscheiding BVD - zusterdiensten

H.BVD is Tan plan in het CVIN roor te stellen dat met de Nederlandse
zusterdiensten een statuut wordt opgesteld, regelend de onderlinge
taakafbakeningt zoale dat ook gebeurt met de OKI,

12. HoodTernietiging

H.BVD stelt nogmaals de noodrernietiging aan de orde, stipulerend dat
voor hem slechts een situatie aanvaardbaar is, waarbij met behulp van
straks twee hamermolens en enige additionele apparatuur al het gern-
briceerde materiaal in 2k uur kan worden vernietigd. Wanneer deze
situation op korte termijn niet bereikt wordt denkt hij "reegploegen"
te zullen instellen.
Een zek«re Ternietigingedrang dient dus bij voortduring lerendig te
worden gehouden.

26 februari 1982.

DE STAFBE8PBEK1N6 IN DE MAAND APRIL IS OP DE 23e
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ATOOKA

OCHTEMPBMPMEIMO op dinadajt 2 aaart 1982.

Aanveaig I H.BVD . FH.BVD - H B - H C - H D - f f l E - HTD . KA/C.

Afveaig s IK.

flaawak aet da Miaiater.

H.BVD heeft giateraTond a«t d« Miaiatar dicpgaand Tan g«daeat«n g»wia-
•eld orer da a*t« vaarin d« BVD aaadaeht diant ta (blijTan) aehankan
aan da faita et g«at«a ran da CPU; d* aota "Iad«ra bapaling aandaeht
BVD Toor CPU" dfande hiarbij ala vitgaagapoat. Slaohta t.a.T. eaa
•nkal punt blaak da eprattiag Taa d» Miaiatar aiat gahael ta atrokaa
•at die ran H.BVD. D* Miaiatar heaft Tersoeht nog Toer cijn geaprek
•et de Vaate Coaaiaaie Tan aanataande donderdag hieroTer eea ep aohrift
geatelde beaehouving ta ontrangen OB te beaiea of hij hieria aanlei-
diag kan Tinden >ijn atandpaat teraaka in haroTerwagiag te neaea.

2 aaart 1982.



AUKOHA

OCHTEHDBESPHEKIHG op rrijdag 5 Baart 1982.

Aanwesig : H.BVD - PH.B7D - H K - H B - H C - H D - H E - HTD.

Afwecig : —•—

1. Artikel YM.

Het eerder aangekondigde artike1 van R.T.Meurs orer aetiriteiten
Tan de BVD is een week uitgesteld. Wit de inforvatiererwerTing door
Van Meurs is gebleken dat verschillende Tooraalige RJ-leden nog con-
tact «et elkaar hebben.

2. TerrorisBUS-Tajtung in Keulen>
BF en CF hebben aan dece Tagung deelgenoaen, achten deze zeer geslaag<
en zeker roor periodieke herhaling Tatbaar. Er koat een officieel
rerslag, waarvan ook de Minister een uittreksel ware aan te bieden.
Een opBerkelijk gegeren dat in de Tagung werd ingebracht was de four-
nering ran groot geld door de Libiers t.b.y. terreordoeleinden.

3* Begoek

EC doet Terslag Tan het beeoek Tan sijn counterpart bij ,
waarbij nuttige info is uitgewisseld.
HC heeft uiting gegeTen aan de ontsteuing dezerEijds oTer het uit-
blijren Tan Franse stappen in one* riehting in Terband met "de brief
Tan Carlos".

4. Brief Tan Carlos.

Nadat enkele weken geleden in Frankrijk twee lieden waren aangehouden
in bezit Tan wapena en kennelijk belast met een terreur-Bissie, is
bij de Franse aabassade te Den Haag een dreigbrief ontvangen, hand-
geschreTen en Bet duiBafdrukken gewaamerkt door Carlos. Oeeist werd
de Trijlating Tan de twee in Frankrijk gearresteerden. De Franse auto-
riteiten zijn daarna eeer traag gebleken in het opneaen Tan contact
aet de Nederlanse.
Tijdens de Aurora belt (DST). H.BVD belooft heB Bet spoed
een deskundige te zenden.

5. Be halve bollen.

- 2 -
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6. Bapport Interne Brreiliging.

De Subwerkgroep Teehnische Aspecten Tan de Werkgroep Intern* Bereili-
ging heeft aan de Dienetleiding een interessant rapport aangeboden.

7. Rapport CoMJasie Adriea Opleidingebeleid.

De Couiesie heeft aan de Dienstleiding een rapport aangeboden waar-
aan H.BVD Yervaoht binnenkort zijn goedkeuring te eullen hechten.
Alia releTante opleidingen zijn geinTentariseerd. HPZ eal belast
vorden »et de toedeling van opleidingsaogelijkheden.

8. Yaste Ka»erooM»i«sie»

De ComisBie IB op k aaart bijeengeweest. De Aurora-deelnemers ont-
rangen een rerslag Tan het besprokene. De proble«atiek Tan de aoti-
Titeit Tan de Dienst «.b.t. de CPN is door de Minister slechts glo-
baal ingeleid. De Couiasieleden hebben daaroTer een aantal Tragen
gesteld, die in een door de Minister toegezegde notitie nee in be-
schouving znllen worden genomen.
Voortzetting Tan de gedaohtenwisseling aan de hand Tan deze notitie
cal plaatSTinden op 25 Mart a.8..
De Comissie Tergadert dan in ons gebonv en eal ook in «eer algeaene
Bin »et de Dienst kennisaaken.

5 aaart 1982



AB10HA

OCHTEHDBESPBEKINO op dinsdag 9 aaart 1982.

Aanveeig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - P H C - H D - H E - H T D .

Afvezig : ——

1. Zaak CarloB.

CF haeft in ParijB de kvestie Tan da dreigbrief basprokan »et rar-
taganwoordigarB ran DST an . BecoErt-uctie ran da Teraoedelijke
gang ran saken laidt tot de concluaie dat da geachiedenia vaaroa hat
gaat sich haeft afgaapaald tuasen teiminate 11/2 en 27/2, »et Ter-
plaatsingen Tan Carlos (Londan) an handlangers (Parija, Aaaterdaji).
Er is ook aen oonnactia »et da Iraakae inlichtingendienat.

2. Protocol BVD/CBI.

Da proaTa "taakaoheiding BVD-CEIW Tan da hand Tan sal door
de CHI beachouwd wordan ale aan intern atok.

3. B. Tan Maura*

R. Tan Maura is daidelijk op bet oorlogapad an harkt nog ateeda
gegeTena bij elkaar Toor cijn artikal oTar da BVD. Hij heeft o.a.
aen obaerratie-adreB ontdekt.

4. Docuaentaire treinkapingen.

De KfiO *al toch aen doeuaantaire OTar de treinkapingen gaan nit-
cenden.

5. »ota CPM.

H.BVD Tercoekt de door de Miniatar geTraagde nota v.b.t. de CPU ten
behoeTe Tan de KaBereoraiasie gareed te hebben op 16 aaart. HK, B,
SBP en D ateken de koppen bij elkaax.

9 aaart 1982.



AUBOBA

OCBTBIPBESPBEKHIQ op rrijdag 12 aaart

Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - PEC - HD - HZ - BTD.

Afwexig : —- -

1. Artikelen in Yrij Mederland.

Artikelen in Vrij Nederland orer aetiea of reronderstelde aoties
Tan de Dienst a.b.t. ex-BJ-leden geTen aanleiding tot een veer alge-
•ene gedachtenvisseling.
BE betreurt het dat twee naaen ran »edewerkers zijn genoead.

2. Carlos.

Een bericht orer de arrestatie ran Carlo* in Mexico sal wel op een
•isrerstand berusten.

3- Yragen Tan Kaaerlid Bakker (B'66).

Door Bakker zijn Tragen gesteld orer inhaal-veiligheidaondersoeken
•.b.t. axbtenaren Binnenlandae Zaken. De Minister wil nog heden
antvoorden, randaar dat met spoed aasistentis bij de beantvoording
vordt gewenst ran de kant ran de Dienat (D, Kab).

*. Mota beaoeienis BYD «et CPM.

De nota Toorbereid roor de Minister ter toecending aan de Kaaer-
eomissie eal naar het zich laat aancien, na rerdere bespreking,
op dinsdag 16/3 aan de Minister kunnen worden toegezonden.

12 maart 1982.



AURORA

OCHTENDBESPBEKIHG op dinadaic 16 aaart 1982.

Aanvecig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H D - H E - HTD.

Afwecig : EC.

1.

2. JOOP Wolff in China.

Een lid ran de Chines* Yertegenwoordiging cou in een geaprak te ken-
nen hebben gegeTen, dat da CPC ook »et de CPN tot noraale betrek-
kingen con willen en kunnen koaen ala de CPU oog eou hebben ook roor
het Sovjet-aandeel in de bewapeningawedloop.

3. Screening KLM-paraoneal.

HD doet aededelingen orer een rargadering van da Coaaissie Burger-
luchtTaart onder OorlogsoBstandigheden. Gebleken ia dat Tan Aaerikaan-
ae cijde geen bijzondere eiaen worden geateld aan burger-Tliegera aet
taken onder oorlogaoaatandigheden. De screening Tan KIM-peraoneel
tot dat doel is derhal.Te Tan de baan.

k. Vragen Bakker (D'66).

De Tragen Tan Kaaerlid Bakker oTer de inhaal-Teiligheidaondercoeken
itjn aet once aedewerking beantwoord. De Minister houdt cich kennelijl
op bijeondere wijce Bet de probleaatiek Tan ie Vertrouwensfuncties
becig. Hij heeft reoentelijk de wnd. SG te kennen gege-
Ten het er niet Bee eens te eijn dat in het kader Tan het werk Tan
de CoBBissie Hervaardering ook nieuwe Tertrouvensfuneties cijn aan-
gewecen. De Peraanente CoBBissie Vertrouwensfunoties cal een analyse
Baken.

5. Veiligheidsfunctiea bij de Qeaeente Utrecht.

HD doet enkele aededelingen OTer de inToering Tan e.g. Teiligheids-
fttncties bij de - op dit punt niteraard autonoae - Geaeente Utrecht,
ook bij de Geapo. Hr. heeft eich vat de probleaatiek betref
bij D enigscins gelnforaeerd.

6.

16 aaart 1982.



AUBOBA

OCHTEMDBEgPBEKIKG op Trijdag 19 aaart 1982.

Aanweeig : PH.BVD - HB - HC - vnd. HP - BID - KA/C.

Afwecig : H.BYD . EX.- Hf

1. Uitttodiging Hoekstra besoek China.

De Toorzitter Tan de Afdeling Buitenland ran de CPC heeft Hank
ria Joop Wolff Toor «en besoek aan China uitgenodigd.

2. Yilla-YPBO.

In de jongste afleTering Tan dit radio-prograaaa, dat de laatste
tijd gewijd is aan de BVD, is de B-operatie gecoaproaitteerd.

3. CPM-nota.
Behoudens twee passages heeft de Minister »ich rerenigd Bet de roor d«
Vaste Coaaissie besteade nota, waarin uiteengezet wordt in hoererre
en op weIke groaden de CPN object ran belangstelling roor de Dienst
«al sijn.

k. Panoraaa.

Bet artikel in Panorama Tan Torige week, waarin twee Utreohtse stu-
denten het relaas doen Tan hun wederwaardigheden »et het MfS, wordt
door HC als positief besteapeld. Beiden sijn bereid tot een gesprek
•et de Dienst, aits hun adToeaat daarbij aanweeig kan zijn. HC heeft
hiertegen geen OTerwegend becwaar.

6. Carlos.

Naar rerluidt BO« in de Arabisehe pers een bericht Tersehenen eijn
•et de strekking dat de door Carlos opgecette maar door de arresta-
tie Tan twee deelneaers Terijdelde terroristisehe actie gerieht was
tegen,althans in Terband stond »et het bezoek Tan Nitterand aan
Israel.

7* Huoleaire technologie.
De als nitTloeisel Tan de caak Khan ingestelde interdeparteaentale
werkgroep incake eTentnele wetgeTing a.b.t. regalering Tan werkcaaa-
heden op nucleair terrein legt de laatste hand aan een rapport aet
haar beTindingen. Naar Terwaoht eal haar aiteindelijk oordeel cijn
dat de beoogde regnlering op gespannen Toet staat aet het Tolkenrecht
en aet de beginselen die aan de Mederlandse reohtsorde ten grondslag
liggen.

- 2 -
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8. Vaate CoMiaaie.

Donderdag 25 »aart koat de Vaate Coaaiaaie op becoek. Bet progr
ziet er Toorlopig als rolgt nit:

a. becoek aan h«t T- «n B-obj«ct alsaed* aan e«n in t« rieht«n
TD- an foto-«xpo«iti*t

b. expos* over de taak Tan de BVD (Bet staat nog niet Tast of BB, BC
en HD hierin collen partieiperen);

c. TerTolg discuasie CPU en in aanaluiting hierop een lunch.

19 Mart 1982.



AUBORA

OCHTBliDBlSPaEKIHO op dinsdag 23 aaart 1982.

Aanwezig : PH.BVD - HK - HB - HC - wnd. HD - PHE - HXD.

Afvezig : H.BVD.

Zuid-Mol*Qcteera«

D» bekende he«ft een delegatie Tan Molukkera uitgenodigd naar
Lieaabon. HC rraagt zich af of dee* deelnemer aan de "Triple Allian-
tie" niet «nige morele of aiaaehien zelfa materiel* ateun geniet Tan
de Portugeae regering.

2. Panor

HK Terzoekt bijdragen Toor net halfjaarlijkae Panorama in te zenden
T66r 15 april en de lengte daarran beperkt te honden eoala de Torige
keer.

3. Heiaelijke Pelitieke BelnTloeding.

PH.BVD deelt »ede hoe het bealait is uitgeTallen a.b.t. de Toortzet-
ting Tan het werk aan de HPB. De rerantwoording Toor het werk, met
najne ook de Terantwoording TO or het atianleren Tan de aaJienwerking
•et C en EBPt ligt bij HB. C werkt met B aaaen ToorzoTer C-aapeeten
Tan beIang zijn en SBP Terleent onderateuning OTereenkomatig de nor-
•ale SBP-actiTiteit.
Op verkniTeau Tooral dient de aaaenverking tnasen B, C en SBP leTen-
dig te worden gehovden.
In Toorkovende geTallen bealiat uiteraard de Dienatleiding OTer ez-
ploitatie Tan gegeTena; eTentueel kan HK daarbij een rol apelen.

4. Agenda.

23/3 - aankoaat delegatie
23/3 - besoek aabaaaadeur (Paramaribo)
26/3 - lezing te 1̂ .00 w»r bij EO OTer vapena in de terreurafeer

gebruikt (Hr. ).
31/3 - besoek ambaaaadenr (Moakou).

23 aaart 1982.



411914

OCHTEMDBESPBEKINQ op rrijdag 26 aaart 1982.

Aanwezig : PH.BVD - HK - HB - PEG - wnd. HD - HE - HTD.

Afwesig : H.BVD.

1. Be »aak Tan de atalen halre bollen.

2.

Hr. en faailieleden arriTeren Tandaag in Mederland.

3* Kaaercomisaie op kennimmkingabegoak (25/3).

PH.BVD do«t kort rerslag Tan het becoek van Minister, Secretaris-Qene-
raal en Kaaercowiiseie aan de Dienst, dat een poeitief en plezierig
Terloop heeft gehad. De eigenlijke yergadering Tan de Comissie
(agendapnnten BVD/CPN en afwikkeling Tan een klacht) is Toor korte
tijd uitgesteld.

.̂ Besoek

Het bexoek Tan de .-delegatie is tot wedercijdae teTredenheid
Terlopen.

26 maart 1982.



STAFBESPHEKING

BEfiPBEKINQ op dinsdag 30 aaart 1982.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - PHB - HC - HD - HE - H.FID - HG - HPZ -
H.SBP - HTD.

Afwezig : H.ACD.

1. Periodieke beoordelingen.

PHB stelt de vraag aan de orde, of het de bedoeling is dat ook afde-
lingahoofden wel vorden beoordeeld.
HPZ zegt deze Traag niet onaiddellijk rolledig te kunnen beantwoorden.
In zijn tijd heeft hat zieh niet Toorgedaan.
PH.BVD ziet geen reden, waarom afdelingshoofden niet beoordeeld zou-
den worden, zeker wanneer zij de functierang nog niet hebben bereikt.
Ter Tergadering ontstaat hieroTer een consensus, door H.BVD aldns
Terwoord, dat beoordelingen kunnen plaatsTinden tot en »et het nireau
onder de leiding ran zelfstandige eenheden.
PH.BVD zal dit nader net HPZ bespreken.

2. Politie-conferentiea»

PHB heeft £0 roorgesteld »et Tertegenvoordigers van rerschillende see-
toren te orerleggen orer de aanpak Tan de koaende politieconferenties.
Deze zullen plaatsrinden in twee series, een in het najaar en een in
het roorjaar. Vat de Torn ran deze telkens tveedaagse conferenties
betreft wordt gedacht aan panel-discussies.
De CPN zal uiteraard een belangrijk onderwerp worden.

3. Carlos.

HC geeft ook in deze kring een uiteenzetting ran het gebeurde in de
zaak Carlos.

k. Consequenties herwaardering positie CPN.

HD zegt dat de conseqnenties ran een herwaardering ran de positie ran
de CPN in de gedachtenlijn Tan de minister zich al aandienen.
Van de kant Tan Defensie is men bezorgd en tracht Ben Tia de Coordi-
nator de MP te bsreiken.
Wanneer CPN-gegerens bij Teiligheidsonderzoeken niet neer »ede in be-
schouwing genonen kunnen worden, ontstaat onzekerheid a.b.t. bezoekers
Tan ons gebouw die een Tertrouwensfunctie bekleden.
Jonge diploaaten en andere relaties in de departeaentale sfeer die bij
de Dienst gebriefed plegen te worden zullen waarschijnlijk beknoptere
inforaatie gaan ontTangen.
Een eonclusie is in elk geTal dat we terughoudender zullen worden ten
aanzien Tan bepaalde relaties.
Bij D zal »en hieroTer Terder nadenken.

5. Mieuwe regels autogebruik.

H.FID deelt »ede teTreden te zijn oTer de huidige gang Tan zaken. De
enquSte zal nog een aaand worden Toortgezet en dan gestaakt.

- 2 -
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6. D« Bedrijfemaatsehappelijk Verkater.

HPZ stelt aan de orde, dat enige onduidelijkheid bestaat orer het functio-
neren ran de BMW en denkt dat het goed zou zijn als haar eontacten in
de Dienst meer zouden wordeo geatructureerd.
H.BVD Tindt dat dit niet TOor haar geregeld »o«t worden, maar dat zij
zelf de nodige initiatieTen daartoe moet ontwikkelen. Juiat dat BOH
haar positie berestigen.
PH.BVD zou wenaen dat zij, zoals haar roorgangster, een actierere rol
zou apelen op het punt Tan hulpTerlening aan het personeel in Ter-
eehillende Toraen (bij hnisTeatingsproblemen etc.).

7. Vergadertijd peraoneelaTereniging.

PH.BVD merkt op, dat de gang Tan zaken bij de laatste algemene leden-
Tergadering hem doet rermoeden dat de Tergadertijd steeds »eer in de
werktijd gaat Tallen, terwijl regel vaa dat dit slechta Toor de helft
het g*ral zou zijn.
HPZ merkt op, dat hij eigenlijk niet preciea weet vat de "geldende"
regel is. Hieraan zal aandacht worden geachonken.

8. FamilieitezelBchap bij afscheid.

De regel die hierroor geldt, dreigt enigszins te Terragen. BVA en HPZ
zullen hier nog eena naar kijken.

9. Bezoek KamerooMiiesie aan de Dienat.

H.BVD doet ook in deze kring kort Teralag Tan het geslaagde bezoek
Tan de Kaaercouiaeie aan de Dienat.
Een datum Toor de eeratTolgende eigenlijke Tergadering Tan de Commiaaii
ia nog niet bekend.

10. Agenda*

1 april 1982

20 april 1982 Qeaprek H.BVD net Seeretaria-Qeneraal. Qeaprekonder-
verpen kunnen worden tigediend.

23 april 1982 Volgende Stafbeapreking.

27-28 april 1982 H.BVD Toorzitter NATO Special Committee.

30 aaart 1982


