
AURORA

OCHTSNDBESPREKING op rrildag 1 oktober 1982.

Aanvecig : H.BVD - PH.BVD - H B - H C - H D - H E - HTD - KA/C.

Afweeig : HK.

1. Onkruit.

De door Onkruit sa»engeatelde map net gerubriceerde defensiedokuaen-
ten ligt thans bij de boekhandel. Zodra Defensie aangifte heeft ge-
daan en redelijkervijs Taststaat dat d* dokuaenten Tallen onder de
working ran art. 98 Sr. sal een justitieel optreden in overweging
genoaen vorden, aldus de LOrJ .

2.

Terblijft than* in een open inriohting. Hij heeft OB
strafonderbreking (?) Tercocht aanroerende dat hij xieh in de derde
WereId vil gaan restigen.

3. Besetting Poolse Aabaasaae te Berm.

De aehtergrond Tan dese affaire blijft, doorveTen als cij is Tan raad-
selaohtige intriona, in neTelen gehuld.
De Dienat beschikt OTer harde gegeTens die
onaiakenbaar wijeen op een ainstens pasaieTe betrokkenheid Tan de
Poolse dienst(en). Hieraee geeonfronteerd blijft er eohter bij
- en naar gebleken ia op goede gronden - dat het oa een puur criaine-
le zaak gaat.

k» Araeense terroriaae.

De Tan de (mislukte) aanalag op de Turkse Consnl-Qeneraal Terdachte
Araenier sal eaterdag (Tanwege de beTeiliging) 23 oktober tereoht
staan TOor de Reohtbank te Rotterdaa.
Opgeaerkt wordt dat de Tertegenwoordigar Tan h.t.l.
weinig of geen blijk heeft gegeTen aet de Dienat te willen saaenver-
ken vaar het betreft de bestrijding Tan het Araeense terrorisae, ter-
wijl er andereijda aanwijeingen zijn dat hij aetiTiteiten ontplooit
die op gespannen Toet staan aet de Toorwaarden waaronder hij is toe-
gelaten.
Het is H.BVD gebleken dat ook hij custerdiensten de vreTel groeit
OTer het gebrek aan cooperatie Tan de cijde Tan .

5. M.O.S.

D heeft aan het N.O.S. adTies uitgebraeht OTer de inToering Tan een
geautoaatiseerd toelatingssysteea.

6. Matatiea.

De heren en hebben heden de oTerstap geaaakt naar hnn
nieuve funetie*
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7. Verplichtinieenatop.

Volgena een peraberioht sou de rerplichtingenatop Toor de •••ate
departeaenten, vaaronder Binnenlandae Zaken, opgeheren eijn of worden.

8. Voorlopijc getuigenrerhoor.

Qiateren *ijn H.BVD, Yoormalig H.BVD en de heer door
de B.C. gehoord in het door Tercochte roorlopige getuigen-
rerhoor. Probleaen hebben xich niet roorgedaan, getuige ook het feit
dat geen der getuigen rich op het rerachoningareeht heeft behoeren

/is te beroepen en ook de landaadrocaat nauwelijka in het geweer/geweest.
De aeeste landelijk dagbladen hebben enige aandacht geachonken aan
dece caak.

9> Begoek Miniater.

Zoala het er nu naar uitsiet brengt de Miniater op 12 oktober een
bezoek aan de Dienat. Het programa aoet nog Taatgeateld worden.

1 oktober 1982.
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OCHTEHDBESPBEKING op dinadag 5 oktober 1982.

Aanwecig : PH.BVD - HK - PHB - PHC - HD - HE - HTD.

Afwezig : H.BVD.

1. Politieoonferentiea te 0««en.

PHB en PHC g«ren een ••rate impreaeie Tan de decer dagen geatarte eon-
ferentiea. Deelneaera cijn gelntereaaeerd; oprang Tragen in de B-afeer
lijkt Toldoende geregeld; kritiache Tragen worden uiteraard geateld;
er is een geroel van ongenoegen gebleken a.b.t. caken in de C-afeer;
CAZ kan wat dit betreft echter be»iddelend optreden.

2. Berechting Zuid-Molukkera te Aaaen.

De Molukkera uit Assen cijn gedagraard roor 7 en 8 oktober. De politie
ia yerdaeht op deaonatratiea.

J. Microfoone in RA.

PHC attendeert op een artikel in De Telefraaf oTer een reeeptie op de
Chineae ambaaaade, waar de Sowjet-ambaaaadeur ieta gecegd heeft over
sijn idee een nieuwe ambaaeade te laten bouwen (»aar OB reiligheida-
redenen door een Euaaiach bedrijf) en in rerband daaraee geeegd heeft
"veer drie »icrofoona te hebben ontdekt".

k. Vertrouwelijke contacten buiten de Dienst.

HD attendeert nog eens op het feit, dat relatiea beataan »et min of
•eer officiele peraonen buiten de Dienat, die ranuit de Dienst be-
achouwd kunnen worden als vertrouwenafunetionarisaen aaar ten aansien
ran vie de gedachte aan een check kennelijk niet ale Tancelfaprekend
opkoat. Ook het feit Tan het contact blijkt bij naalag niet opgeleTerd
te worden, hetgeen op zich weer complicatiea kan Teroorcaken.

5 oktober 1982.
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OCHTENDBESPBEKINQ op Trijdag 8 oktober 1982.

Aanveeig : H.BVD - HK - KB -PHC - HO > HE.

Afvecig : PH.BVD - HID.

1. Plan Tliegtuigkaping?

Pakistani in ons land couden spelen met de gedachte een Pakistaans
lijnvliegtuig te kapen met het doel geestvcrwanten in Pakistan op
vrije roeten te krijgen. Hierorer is contact LOvJ-CRI-BVD.

2. Onrust Amsterdam.

Er Eouden in actie-kringen Toornemens bestaan rumoer te Teroorcaken
rond de ontrangst door Hare Majesteit de Koningin ran 1000 Amerikaanse
gasten in het Rijksmuseum op 8 oktober. Hierorer is contact politie
Amsterdam - BVD.

3. Mededeling orer Wetsontwerp Inlichtingen- en Veilinheidsdiensten.

Het lijkt gepast in de komende politieconferenties althans enige aan-
dacht te schenken aan het wetsontwerp (n.b.t. de relatie politie-BVD)
roordat dit in de Earner behandeld gaat worden. H.BVD/PH.BVD sal dit
doen in het inleidend woord tot de conferenties. Daarbij wordt elke
rerbinding toecending Tan een exemplaar toegecegd.

k. Ontwerp paepoortwet.

Met betrekking tot deee ontwerpwet is ook advies aan de Dienst ge-
rraagd.

5- Vertegenwoordiging Dienst bij receptie relaties.

Gezien een groot aantal uitnodigingen aan Dienstmedeverkers roor een
ontrangst ter gelegenheid Tan het afscheid Tan een relatie, bepaalt
H.BVD dat de Dienst in het algemeen bij zulke gelegenheden op BO be-
perkt mogelijke wijze Tertegenwoordigd moet zijn.

6. Be»oek Minister.

De Minister sal de Dienst op 12 oktober beeoeken. Zijn agenda laat
ruimte Tan 11.00 tot 16.00 uur.
Besloten wordt tot een programma, inhoudend 1.) ronde tafel met Diens'l

/HC leiding, HK, HB,/HD, HE,2.) lunch (+HTD), 3.) bezoek aan T- en M-
object + expositie en eTt. een becoek aan G.

7. Voorlopjg getuigenTerhoor.

De processen-Terbaal Tan het Toorlopig getuigenTerhoor in de zaak
eijn ontTangen.Er Bit nauwelijks of geen aanmoediging in TOO:
om een ciTiele procedure te beginnen.

8 oktober 1982
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OCHTENDBESPREKINQ op dinadag 12 oktober 1982.

Aamrezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - PHE - HTD.

Afwezig :

1. Pakistaanse vliegtuigkaping.

HC houdt er rekening mee, dat bet plan Tan de eerder in Aurora be-
sproken Pakistani binnen enkele weken eon kunnen vorden uitgevoerd.

2. Armeniers.

Van de drie Armeniers ontsnapt na de aanslag op de Turkse consul-
generaal in Rotterdam maar wel geldentificeerd, is er een

ook in Canada geweest ten tijde Tan een aanslag
op een Turkse attache daar.

3. KVB.

H.BVD deelt nee, dat KVB voortaan mede de functie heeft Tan focal
point waar het de roorbereiding betreft Tan alle vergaderingen vaar-
aan de Dienstleiding deelneemt en die een binnenlands karakter heb-
ben (PG-vergadering, CVIN, ASTA, etc.).

**. Voorlopig Verslag Wet Inlichtingen- en Veilijcheidsdiensten.

HK heeft via de hr. Tan de Vaste Commissie copieen ontTangen
Tan de bijdragen der Terschillende fracties Toor dit Voorlopig Ver-
slag dat over enige weken zal uitkomen. De belangrijkste daarvan zien
er niet onsympathiek uit.

5. Begoek Minister.

Minister Rood is Tandaag enige uren de gast Tan de Dienst.

6. Volgende Stafbespreking.

NB: 26 oktober 1982.

12 oktober 1982



OCHTENDBESPREKING op vrijdan 15 oktober 1982.

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

Afwezig : HC.

1. Benadering mislukt.

Een BOA-medewerker heeft een benaderingsgesprek in een openbare gele-
genhcid afgebroken toen hen bleek dat een derde bet contact fotogra-
feerde.

2. Kapingsplan Pakistani.

EB deelt mee» dat in het weekend enkele arrestatics zullen plaats-
vinden.

3. BYA's.

Met een voorbeeld Tan het optreden van de BVA van Verkeer en Water-
staat illustreert HD, dat BVA's nog wel eens tegen de draad in hande-
len en zo problemen geven. Hij stelt zich voor, daar tijdens de BVA-
dagen aandacht aan te besteden.

4. Scientology Church.

Vertegenwoordigers van de Scientology Church Nederland doen al
enige tijd pogingen inzage te krijgen in het dossier ran deze orga-
nisatie dat zij veronderstellen te bestaan bij de Dienet, laatstelijk
via de WOB. Tegen afwijzing van dit verzoek is de Scientology Church
nu in beroep gegaan bij de Raad van State.
(Opm.: Het gaat hierbij om de gewone WOB-procedure. De afwijzing is
gebaseerd op art. k VOB-uitzondering in verband met het belang van de
Staat).

5. Contacten met de Stichtinit **fO - »̂ 5.

Hedeverkers van de Stichting hebben ter verkrijging van informatie
uit meestal oude onderdelen van ons archief wel contact met indivi-
duele medewerkers van de Dienst. H.BVD wenat echter, dat in dit ver-
band slechts zaken gedaan worden met HK.

6. Afwezigheid KA/S.

In verband met langere afwezigheid van mevr. wegens
ziekte wordt zij in het KA-Secretariaat tijdelijk vervangen door
mevr.



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 19 oktober 1982

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

Afwezig : —~

1. Aanhouding Pakistani.

HB resumeert het gebeurde rond de aanhouding van de Pakistani verdacht
van het Toornemen een PIA-toestel te kapen en met name de uitlatin-
gen van de O.v.J. Hij constateert dat de O.v.J. de bronbescherning
heeft doorbroken, en verwacht ongewenste publiciteit. Hij signalecrt
teleurstelling bij politie en justitie over het feit dat geen wapens
zijn gevonden, al heeft men daarmee feitelijk rekening gehouden.

2. Begetting CPN-kantoor.

Het kantoor van het CPN-district Amsterdam is enige tijd beset ge-
weest door CPN-ers die ontevreden zijn over het krakers-beleid van de
partij. Er is voor de toekomst meer overleg toegezegd.

3. Beeoek aan en

HC doet mededeling van een succesvol bezoek dat hij met PHC aan de
Franse dieneten heeft gebracht.

k. Bussen door Belgie uitgevezen.

De Belgen hebben twee medewerkers van de Sowjet-handelsmissie uitge-
wezen na zich ten aanzien van hun opsporingshandelingen te hebben
veroorloofd op grond van art. 37«2 van de Conventie van Wenen. Dezer-
zijda wordt gemeend dat het bevuste artikel dan onjuist is uitgelegd.

5. Diefatal uit auto EXITI.

Afgelopen zondag is van een tijdelijk geparkeerde XHI-auto de kof-
ferruimte opengebroken en daaruit een tas ontvreemd met materiaal
en papieren verwijzend naar de Dienst.

6. Bezoek aan Algemene Inspectie der R.P.

H.BVD doet mededeling van een geslaagd bezoek dat hij onlangs met een
kleine deputatie van de Dienst heeft gebracht aan de Algemene Inspec-
tie van de Bijkspolitie.

7. Bevordering PHE.

PHE is bevorderd tot Hoofdambtenaar der 1e klasse.

19 oktober 1982
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OCHTENDBESPRBKI1IQ op Tri.1dag 22 oktober 1982

Aanwezig x PB.BVD - HK - HO - HD - PHE - TDV

Afwezig : H.BVD - HB

1. Proceaaea

EC doet aededelingen OTer de procesaen tegen de Molukkera IB Aaaea
en tegen de Araenier, 23/10 te Rotterdam* Voor het laatste proces
zullen een honderdtal Araeniers nit Frankrijk orerkoaen.

2. Vereoek beetuur VHP

Van de zijde van het VNO-bestuur is een rereoek binaeagekoaen oa
een ialeiding over de dreigingsaituatie. B en C zouden daarroor
aoeten zorgen.
EC etaat er positief tegenorer. Sr kaa ran de gelegenheid gebruik
worden gemaakt oa b.v. ook OTer eabargo-probleaea te praten.

3. Pitlatingea O.T.J.

De artikelen in de regioaale pers krijgen waarsohijnlijk in de
landelijke pera veerklank.
PH.BVD is ran aening dat - afgezien Tan vat op 1 noveaber in de
algeaene evaluatierergadering zal worden ingebraoht - Tan de sijde
Tan de Dienst ongeuoegen OTer het optreden Tan aoet worden
kenbaar gemaakt aan de Hiaister/de betrokken P.O..

5. Stafbeapreking

In Terbaad aet saaenTal Tan eaige eTeaeaenten besluit PH.BVD dat de
stafbespreking aiet op 26/10 zal worden gehouden.
Mogelijk wordt opgesohoren naar 2/11. Hader berieht Tolgt.

22 oktober 1982
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OCHTEKDBESPHBKIliQ op dinsdag 26 okteber 1982

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - wad HD - HE - HTD - HACD- HFID -
HQ - HPZ - HSBP - KA/C.

Afvezig * HK

1» VIBUM- en reisprojeot

HACD signaleert een sterke daling in het aantal Tisuaaanrragen en
•en stijging in het aantal reisaeldingen. Een rerklaring roor deze
•erkwaardige incongruentie is er Toorshands niet.

2. CPH
Enkele partijproainenten, roorstanders Tan de nieuwe lijn, hebben
in een foruadiscussie roor de radio verklaard er aaar te streren de
"C" van "CPN" te doen Terdwijnen en aet andere progressiere partij-
en een partij links Tan de PvdA te Toraen. Aldus HB.

3. TJitlatingen OTJ
E.BVD heeft de P.G. Amsterdam sehriftelijk on ophelderiag rercocht.
Hedenaiddag, bij gelegenheid Tan het "M.&T.-bezoek", zal hij de
Minister Tan Justitie zijn ongenoegen kenbaar aaken.

'f* Araeena terrorisae

Tegen de Tan poging tot noord op de Turkse consul rerdaehte
Araenier is zaterdag j.l. aoht jaar geeist. Ernstig rekening wordt
gehouden met een rergeldingsaetie.

5. PLO
Het PLO-kantoor, thans gehuisTest in het gebouw Tan de Arabisehe
Liga, heeft een pand gekocht aan de van Boetzelaerlaan. BuZa heeft
geen bezwaar geaaakt, al is aen er zich Tan bewust, dat een zelf-
standige huisTesting past in het PLO-streren zioh althans de facto
een diploaatieke status te verwerTen,

Deze KQB-officier (laatste post Teheran) heeft zijn defectie drie
jaar voorbereid en heeft de Britten aede hierdoor zeer belangvekkende
inforaatie kunnen Terstrekken. Toegezegd is, aldus H.BVD, dat wij
hierin ruiasehoots zullea delen• HC aerkt nog op dat er T.Z.T* hea
bekend geen oausaal verband bestaat tussen deze defeetie en de
affaire Cheltenham (Tertaler Russisch blijkt jarenlang Toor de
HIS te hebben gewerkt).

- 2 -



- 2 -

?• Beveiligiag eigen dienst

Bij nun bezoek aan hebben HC en PEC o,a. ran gedaehten
gewisseld over het onderwerp "beveiliging eigen dienst"*
De Fransen kennen een tiental gevallen van een geslaagde penetratie
in hua dienst, die alle aan het licht hebben kunnen koaen dankzij
defectors. Stelselaatige search heeft nooit tot enig resultaat
geleid en wordt dan ook als een ondeugdelijk aiddel besehouwd.
Opvallende aspecten van de meeste bekend geworden gevallen zijnt
financiele proljleaen, medewerkera op een ondergesohikte positie,
RV's tijdene lunchpauze in oageving kantoor, winkeliers en Horeca-
personeel in oageving kantoor als talent-spotter. Ben teken aan de
wand is, dat niaaer een benadering eigener beweging geaeld is,
hetgeen erop kan wijzen dat een benadering alleen plaats vindt
indien het succee verzekerd is. Er ontspiat zich in de staf een
disoossie, waarvan de slotsoa is dat circulaires niet 20 erg Teel
Bin hebben. H.BVD is van oordeel dat elk hoofd ran een dienstonder-
deel zioh bevost meet zijn van zijn eigen rerantvoordelijkheid in
dezen en hieraan gestalte moet geven. Daarnaast zal de Dienst zioh
noeten bezinnen op een struoturele aanpak Tan het probleeB, waarbij
het rapport van de V.G. Personele Beveiliging van dienst zou kunnen
zijn.

8. Hon-proliferatie

Een -aedewerker heeft hierover een verhaal gehouden; het
bevatte geea nieuws.

levert aaar door. Bet is tot nn toe niet mogelijk gebleken
hem strafrechtelijk of anderszins aan te pakken. Aldus wnd HD.

f. FID

- Het autogebruik aeeat veer to«| maatregelen overweegt HFID op
dit aoaent eehter nog niet.

- De verbonving ligt op schema.
- Er zijn geen grote budgetaire probleaea.
- Het aantal buitenlandse reizen vertoont de laatste aaaaden een
sterke stijging.

10. Autoaatisering
HQ vertelt iets over zijn bezoek aan . Er zijn enkele nieuwe
srsteaen ontwikkeld a.b.t. de faits et gestes van de Sowjets.

11. Annual Review

8BP heeft t.b.v. de uit het Nato Special Committee gevormde werk-
groep een oatwerp Annual Review opgesteld dat,na goedkeuring door
het Special Committee, aangeboden zal worden aan de Council.

12. Club de Berne
H.BVD vertelt het een en ander over de jongste bijeenkoast van de
Club de Berne.
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De toestand van gaat langzaam rooruit. Naar
verwacht zal hij t.g.t. op zijn post terugkeren.

13. International* contacten
H.BVD geeft uiting aan het belang dat hij heeht aan persoonlijke,
Internationale oontaoten. Hem is gebleken dat de zusterdiensten
grote waardering hebben TOor de kwaliteit Tan BVD-aedeverkers,
zowel op leidinggevend als op werkniveau. Deze goodwill manifesteert
zich ook in een openhartigheid en een ruinhartigheid bij het rer-
strekken Tan Inlichtingen. Aldus betalen de buitenlandse reizen
zich zelf terug.

1*. Beeoek hoofd

Vrijdag 29 oktober «et groot geTolg. Lunoh nets H.BVD (»et eega),
PH.BVD (net eega), HC, HSBP en HKEB (met eega).
Verkbespreking op kuer H.BVD, met FH.BVD, HB, HC, HSBP en
faeultatief HKt HD en HE.

26 oktober 1982
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OCHTEHDBESPREKIHQ op dinsdag 2 noTember 1982.

Aanwezig : H.BVD - H B - H C - H D - H E - HTD - KA/C.

Afweisig : PH.BVD - HK.

H.BVD richt een woord ran velkom tot de beer , die voor het eeret
in zijn kwaliteit Tan HE deelneemt aan Aurora.

1. Onkruit.

HB maakt gewag ran een cuivering ran lieden die onroldoende inzet
aan de dag gelegd hebben en Tan plannen de organisatiestructuur
nog ondoorzichtiger te oaken dan zij al is. Het werk ran de Dienst
zal er niet gemakkelijker op worden.

2. Chef Landmachtstaf OTerweegt "gebaar"«

De Chef Landmachtstaf, Generaal , OTerweegt onder »eer bij wijze
Tan politick (?) gebaar de Toor militairen geldende reisbeperkingen
ten aanzien Tan JoegoslaTie op te heffen. Qrote Terontruating bij de
Lamid en andere diensten. Orerwogen wordt de zaak_in het CVIN te
brengen. De Dienst is Tan oordeel, dat JoegoslaTie nog steeds terecht
als een land »et een zeker veiligheidsrisico aangemerkt wordt die
een reisbeperking noodzakelijk aaakt.

3. Papoea'e.

De Dienst heeft thans kunnen Taststellen, dat Papoea's in ons land
bezig zijn met wapenaankopen. Aldus HC.

4. BeTeiliging Nederlandse aabassades.

HD is TO! lof oTer de inzet en kwaliteit Tan de Inspecteur Buiten-
landse Dienst, , belast met de beTeiliging Tan de Nederlandse
anbassades. De saaenwerking net de Dienst is voortreffelijk.

5. Yerspreiding kwartaaloTerzicht.

Wederon is een kwartaaloTerzicht spoorloos Terdwenen, thans bij de
Koninklijke Marechaussee. Er ontspint zich een discussie over de
Terspreidingsprobleoatiek. H.BVD besluit een conmissie ad hoc in het
leven te roepen die zich meet beraden op naatregelen in de sfeer
Tan beheer, Terzending en terugzending. Samenstelling: KVB (Toorzit-
ter), BV, CAZ, en DSF.

6. Security Committee.
HD Tertelt het een en ander OTer de Tergadering die hij Torige week
heeft bijgewoond.
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7. Nieuv doorschakelayeteea.

De PTT zal binnenkort een nieuw telefoon-doorschakelsysteeB intro-
duceren dat bepaalde konsekwenties zal hebben voor onze afluister-
actiTiteiten.

8.

2 noyember 1982
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OCHTENDBESPBEKING OT) Trijdag 5 noTenber 1982.

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

Afwesig : PH.BVD

1. ETaluatie affaire Pakistaanse

HB doet verslag ran een evaluatie-rergadering op 2 november onder
leiding ran Hoofd BZC, . De L.O.v.J. heeft onze
zaak op roortreffelijke wijze ait de do eke n gedaan. Degene die
eigenlijk oorcaak ia ran het ontetane ongenoegen is de Commandant
van de Dienst Luchtraart HP, , die de gang van zaken ge for-
ce erd heeft. O.T.J. heeft «ioh ter rergadering niet Terder
geprofileerd.

2. Helatie BOA-ID AMterdaa.

HB heeft een kwartaalgesprek BOA-ID bijgewoond, vaar over hij zeer
te spreken is.

3. Pitepraken Qeneraal _ ..
fl.LAMID heeft contact gehad met EC over diena aankondiging ran reie-
yrijheid roor militairen naar JoegoslaTie. Het rereet in kringen
van inlichtingen- en reiligheidsdienaten hiertegen aal op paeeende
wijze rerwoord worden.

»̂. Wisseling minigters.
Minister Rood heeft afscheid genome n op k norember. Kenniamaking
met Minister Kietkerk op 8 norember.

5. Gesprek H.BYD - Secretaris-Generaal.

Het eerstvolgende gesprek Tan H.BVD met de Secretaris-fieneraal sal
plaats Tinden op 10 november. Onderwerp: deelti jdarbeid.

5 noTember 1982
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06HTENDBESPREKINQ op dinsdag 9 noTeaber 1982

Aanv.: H.BVD - HK - HB - EC - HD - HE - HTD
Afw. : PH.BVD

1. Surinaamse attache1 >

De Surinaaase "defense attach!" sou voorneaens of doende zijn een
inlichtingen-net op te zetten m.b.t. Surinamers in Nederland. Een punt
yan belang daarbij is, dat een groot aantal van zulke Surinamers de Neder-
landse nationaliteit bezitten. Aan zal hierop comnentaar vorden ge-
vraagd.

2. Turken

EC aignaleert een nieuw element in de politieke controverses onder Turken
in ons land: in Utrecht een Turkse Araenier ongebraoht door een (?) Turk*

3. Bijeenkoast Hoofdcoamisaariasen

Het programma TOor deze bijeenkoast wordt enigszins gewijzigd. HB, HC en
HD zullen de Terschillende prograomaonderdelen Toor hun rekening neaen.

4. Qeaprek H.BVD - H.Laaid

H.Laaid gaf in dit gesprek uiting aan zijn zorgen on de gang Tan zaken bij
Lamid-B en de Cl-detacheraenten. De organisatie zou zijn achtergebleven bij
de ontwikkelingen. Hij was Tan mening, dat Lamid-B en de Cl-detacheaenten
actieTer dienden te worden in Terband »et de bestaande dreiging en Toorts,
dat OTer autoaatisering moest worden gedacht*
Hij deed een beroep op de Dienst TOor saaenwerking en hulp daarbij.
H.BVD staat daar positief tegenoTer. H.Lamid zal e.e.a. eerst nog eena op
papier zetten*

5» Ooet-Weet Inatituut (C.C. T,d. HeuTel)

H.BVD brengt het komende saaengaan Tan dit Instituut aet het DSC en het
NIW ter sprake. Hij stelt zich TOor, de beer V.d. HeuTel uit te nodigen
Toor een gesprek ter opheldering Tan diens positie (ook in Terband met
aateriaal dat deze nog Tarn de Dienst ontTangt).

9 noTeaber 1982
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OCHTENDBESPREKIHG op vrijdag 12 november 1982.

Aanwezig : H.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - ETD.

Afwezig : PH.BVD.

1* Aanhouding RAF-aanhangers.

In Duiteland zijn belangrijke figuren behorend tot de (Toormalige)
Rote Antee Fraktion gearresteerd, t.w. de dames en

2. Mislukte benadering te Hijmegen.

HB rerhaalt Tan een benadering te Nijmegen ran een student die ken-
nelijk de ontmoeting door collega'e wilde laten fotograferen. Dit
laatste is Toorkomen.

De PLO-Tertegenwoordiger profileert zich, aldus EG, aeer en
•eer en wordt daarbij gecoached door . Het Talt op, dat hij
daardoor ook steeds beter thuis raakt in diplomatieke kringen.

4. Aanhouding B?of. Spreu»

HC doet mededelingen oitrent de aanhouding ran deze MfS-medewerker
te Rotterdam. Versohillende bijzonderheden die eerst na de aanhouding
zijn gebleken, wijzen erop dat de man belangrijker was dan aamranke-
lijk werd vermoed.

HC sehetst eveneene de wijze vaarop de CRI door de L.O.v.J. in deze
zaak is betrokken. Hij meent dat de L.O.r.J. daarroor goede redenen
heeft, maar er staat tegenover dat de regels voor zijn optreden
anders luiden en ook die zijn met goede argumenten onderbouvd. Hier-
orer zal nader vorden gesproken.

5. BVD-rapporten in de publiciteit.

H.BVD deelt mede een onderzoek te hebben geetart naar de "compro-
mittering" Tan de BVD-rapporten die in handen zijn gekomen Tan
Telegraaf en Tros.

12 noTember 1982



alleen voor H.BVD en PH.BVD

Opm. HK

Het besprokene in verband met bet onderzoek rond
de publicaties uit BVD-rapporten is niet in dit
verslag vermeld teneinde dit onderzoek niet te
bemoeilijken.



OCHTENDBE3PREKINQ op dinsdag 16 noTeaber 1982.

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

Afwezig : H.BVD

1. Brief aan PQ's OTer inzage PY's.

H.BVD heeft de PG's schriftelijk benaderd over hier en daar onder-
vonden noeilijkheden bij het verkrijgen ran gegerens (PV's) uit
handen Tan het O.M.. De PG Den Haag, «r. , heeft in deze
aangelegenheid het initiatief genomen en de overige PG's rerzocht
niet te reageren tot hijzelf in de eerstkoaende PG-Tergadering een
nota zou voorleggen. In deze nota zal hij aanberelen de Tanoude be-
staande praktijk te blijTen TO!gen, derhalve de PV's in de nodige
geTallen ter beschikking te stellen.

2. Stage L.O.T.J.

L.O.y.J., , Toor wie een stage bij de Dienst geregeld gaat
vorden, heeft vereocht zijn plaatsrerranger daarin »ee te
laten lopen.
Mr. zal worden uitgenodigd.

3. Publicaties in De Telegraaf.
De Telegraaf heeft op 13 noTember gegerens gepubliceerd uit een geheii
gerubriceerde BVD-nota daterend Tan februari 1982.
De Traag komt op, of hierran eigenlijk geen aangifte dient te vorden
gedaan. Een Traag Toor de juristen.

k. Sowjet-conemlaat te Botterdaa.

In een eerstTolgende periodieke Tergadering Tan een aantal Direc-
teuren-Generaal, zo reman HC Tan Chef DEUt Buitenlandse Zaken, zal
de kwestie Tan het door de Russen gevenste consulaat worden bespro-
ken. Econonische Zaken is eterke Toorstander Tan Terlening Tan toe-
stemaing in verband net miljoenenTerliezen in de haTens.

16 noTe»ber 1982
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 19 november 1982.

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

Afwezig : H.BVD

1. De beweging.

Op 17 november heeft een vergadering plaatsgeronden ran de Advies-
conuiissie Terreurbeetrijding. Aan de orde was onder andere een nota
Tan de L.O.v.J. aan de Commissie over de wens van de PC's dat de
L.O.y.J. aandacht zou gaan besteden aan de "beweging". De BZC zou
daarvoor ook wel voelen. Heer , 0.0. en V.f toonde ter ver-
gadering aan, dat de nota aan de Commissie misplaatst was.

2. PLO.

In het a.s. weekend zal in Damascus een eongres plaatsvinden van de
PLO. Er wordt een stevig debat verwacht tussen Arafat en de gematig-
den enerzijds en de radicalen die de steun genieten ran Syrie ander-
zijds. Vanneer de radicalen de overhand zonden krijgen kan een toe-
name van de terreurdreiging worden verwacht.

3« Armeense dreiging.

De TurkBe consul alhier heeft zich tot de politic gewend na uit
Turkije te hebben vernomen dat AZALA nieuwe aanslagen voorbereidt.De
GP Den Haag heeft zich daarover tot de CRI gewend. Ook
heeft bevestigd dat er weer lets broeit. Het zou gaan OB het Rode
Armeense Leger, een nieuwe groep gevormd uit AZALA en Justice Command,
dat nu Nederlandse doelen in West Europa op het oog zou hebben.

k. Vervoer.

19 november 19&2
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OCHTENDBESPKEKING op dinedag 23 noreaber 1982

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HK - HB - EC - HD - HE - HTD
Afwezig : —

1. Publicatie BVD-rapporten

Ex-minister Van Thijn heeft blijkens persberichten een onderzoek geeiet
naar de wijze waarop BVD-rapporten in handen van de pers zijn gekomen.

Perspublicaties over de aanhouding en uitwijzing van deze aedewerker ran
het MfS hebben enkele meldingen ten gevolge gehad van lieden die erva-
ringen met Oosteuropese diensten hebben gehad.
Daags na de publicaties is in Belgie - in Terband daarmee? - een "illegal**
echtpaar verdwenen,

Financiering Molukse beweging
Er zijn goede aanwijzingen dat de reis Tan Manusana c.s. naar New York
is betaald met geld uit een Moluks koppelbazennet. Gegerens hierover zijn
door ons via de CHI ingebracht in een »eer algemeen onderzoek van de
Hijkspolitie naar koppelbazen-praktijken.

LuohthaTenbeTeiliging

In verband met de Arneense bedreiging Tan o.nu de KLH wijst HD op de
mogelijkheid de problematiek Tan de luchthaTenbeTeiliging nader te doen
bestuderen tijdens een Britse cursus Toor medewerkers Tan Teiligheids-
en inlichtingendiensten en Terantwoordelijken Toor de beTeiliging Tan
lachthaTena. Hij suggereert dat b.v. DIB (lid commissie beveiligingburger-
luchtraart) en een lid Tan de lachthaTenpolitie aan deze cursus zouden
kunnen deelnemen.

Perscontacten

H.BVD stelt de onbeTredigende resultaten Tan onze eontacten met de media
aan de orde. Hij Toelt erroor de eontacten TOor enige tijd (een half jaar)
te bevriezen en daarna onze policy op dit punt opnieuw te bepalen.

HK meent dat beTriezen Tan de eontacten een rigoreuze maatregel is; we
kunnen ook besluiten tot afkoeling.

Hij Terzoekt HK zich hieromtrent nader te
informeren.

6. Lijst Kerat- en Nieuwjaarekaarten

H.BVD Terzoekt HK, door HKEB en KVB wederom een groalijat te doen samen-
stellen (TOOF zoTeel mogelijk de hele Dienst) Tan relaties aan wie kaartei
zullen worden verzonden.

23 november 19&2
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OCHTENDBESPREKING op vri.idag 26 noveaber 1982.

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

Afwezig :

1. Bezoek Dr.

HC doet mededeling Tan bet bezoek van Hoofd Abt. IV BfV, dat door hem
als zeer nuttig wordt gekenechetst.

2. Irakees vraagt aaiel.

Een Irakese diplomaat net Koerdische achtergrond heeft asiel gevraagd
bij de Nederlandse ambassade te Sofia. Hij is daar volgens HC nogal
onhandig opgevangen.

3.

Vergadering aet Hoofdcommieearissen.

H.BVD komt terug op een kwestie die tijdens de laatste rergadering
met de HC's aan de orde is gesteld, nl. de coordinatie-verantwoorde-
lijkheid voor wat betreft landelijke inforoatie (uit specifieke bron-
nen) over "De beweging". Er is bezwaar tegen, deze verantwoordelijk-
heid te leggen bij CRI of OBZ. De BVD vindt daarvoor in zijn taakop-
dracht geen ruimte.
H.BVD zal dit onderwerp beepreken met de DG 0.0. en V..

26 november 1982
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STAFBESPREKING op dinedag 30 november 1982

Aanwezig: H.BVD- PH.BVD - HACD - H B - H C - H D - H E - HFID - HG - HSBP -
HTD - HK - HPZ

Afwezig : —

1. CPN-congrea

HB geeft zijn voorlopige indrukken veer van het dit week-end gehouden
28e CPN-oongres. Het wordt »oeilijker de parti3 nog te typeren als .CPN,
waar de komende tijdkennelijk twee vleugels naast elkaar zullen functioneren
Typische identiteitsbepalende elementen als het marxisae-leninisme, het
demooratisch centralisme, de relatie met Moekou en zusterpartijen brokkelen
snel af. Echter moeten definitieve uitspraken over het beginselprogram
wachten tot het 29e congres.
De vredesstrijd blijft een oentraal thema, waarmee objectief althans de
belangen van de SU worden gediend.
Over de ontwikkelingen zal aan de Minister worden gerapporteerd.

2. Vogelvlucht HC

HC loopt een aantal punten langs die in de afgelopen maand de directie C
hebben beziggehouden en voor de stafbespreking interessant zijn: de drei-
ging uitgaande van het Rode Armeense Leger in verband met de in Rotterdam
veroordeelde Armeense terrorist; de opening van het PLO-kantoor te Den
Haag; de toename van Libische activiteiten in ons land; de toenemende
inlichtingen-activiteit vanuit de DDR in ons land (Prof. Spreu!); het
touwtrekken tussen de Russen en de Nederlandse autoriteiten om de vesti-
ging van een Russisch consulaat te Rotterdam.

3. PLO-kantoor

De vestiging van het PLO-kantoor aan de Van Boetzelaerlaan te Den Haag,
in de onmiddellijke nabijheid van de Dienstgebouwen brengt met zich mee
dat PLO-personeel en bezoekers van het PLO-kantoor belangstelling voor
deze Dienstgebouwen kunnen krijgen met een verhoogd risico van herkenning
van BVD-medewerkers die in deze bepaalde sfeer werkzaamheden hebben.
Er zal een circulaire worden opgesteld waarin voor daarmee verband houdende
problemen aandacht wordt gevraagd. HC zal zioh hiermee in eerste instantie
belasten*

k. Het "vitale bedrijfeleven"
HD geeft een bespiegeling over recent gehouden vergaderingen met vertegen-
woordigers van het vitale bedrijfsleven. De vraag naar intensivering van
het contact met de Dienst wordt steeds dringender gesteld.

5. Vervoer
HFID trekt uit een door de sectie Vervoer bijgehouden overzicht van het
autogebruik de conclusie, dat weer vaker niet aan de vraag kan worden vol-
daan (oktober 15x; november 25x). Kennelijk wordt er echter soms onterecht
beslag gelegd. HFID zal ook in december het gebruik laten registreren.

- 2 -
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6. Automatisering

EG belicht de voortgang in het werk ten behoove van de DIS-administratie.
Zowel door verbetering van het overleg met DPO en oplossing van programma-
tuurproblemen loopt een en ander nu naar wens.

7. BMW

HPZ deelt mede, dat mevrouv per 1 maart a.a, de Dienet verlaat.

8. Invoering nieuw BBRA

HPZ geeft enige uitleg over de consequenties van de wijziging van het
Bezoldigingsbesluit dat 18 aalarisschalen zal kennen en waarschijnlijk
medio '83 van kracht wordt.
Vanneer het de Dienst toegestaan wordt het besluit met enige lichte aan-
paesingen toe te passen, zullen er gem problemen ontstaan.

9. Kamerovertredingen

De BVA heeft laten weten, dat het aantal kamerovertredingen aanzienlijk
toeneemt. Er wordt verzoeht daar oog op te houden,

10. Panorama

Het voorstel van HK om tot een enigszine gewijzigde opzet van het "Panorama"
te komen blijkt algemene instemming te hebben. Tegen 1 april zal HK hierop
terugkomen.

11. Contacten met vertegenwoordigers van zusterdienstan

H.BVD wijst (opnieuw) op de bestaande afspraak, dat contacten tussen ver-
tegenwoordigers van buitenlandse zusterdiensten en medewerkers beneden het
niveau van afdelingshoofd niet zijn toegestaan, zulks om ongewenste relatie-
vorming en gegevensuitwisseling te voorkomen.
Een enkel geval kan wellicht voor uitzondering in aanmerking komen; het
verbod geldt uiteraard niet de noodzakelijke deelname aan besprekingen met
anderen samen.

12. Volgende stafbespreking

Dinsdag 28 december 19&2.

30 november 19&2



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 3 december 1982
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - KA/C
Afwezig : HK

1. De "Beweging"

Er zijn aanwijzingen dat de harde kern van de krakersbeweging de beschik
king heeft gekregen over kneedexplosieven.

2. PLO-kantoor

Gebleken is dat niet iedereen aan PLO-zijde gelukkig is met de vestiging
van een PLO-kantoor in de onmiddellijke nabijheid van net BVD-gebouw.
De ongerustheid is dus wederzijds (zie Stafbespreking van 30 november
j.l., punt 3)»

3. Overlij densbericht

De plaatsrervangend Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken,
Mr. , is gisteren plotseling overleden; hij heeft de
leeftijd van 62 jaar bereikt. Gevreead moet worden, dat dit verlies de
problemen rond de beveiligingsverantwoordelijkheid van bet departement
zal aanscherpen - er is nog steeds geen nieuwe BVA benoemd - en dat net
werk van de Permanent e Commissie Vertrouwensfuncties, waarvan de over-
ledene voorzitter was, tijdelijk zal stagneren.

k. KB

De heer heeft van de zijde van de PSP-fractie in de Tweede Kamer
het verzoek gekregen het vertrouwelijke KB van 19̂ 9 ter beschikking te
stellen. Inhoudelijk stuit derubricering wat de Dienst betreft niet op
bezwaren. Bij de totstandkoming zijn echter destijds acht ministers be-
trokken geweest, zodat die in derubricering zullen moeten bewilligen.
Dit kan het beste via het WOB-mechanisme gebeuren. De heer zal
in deze zin geantwoord worden*

5. Direoteur-Generaal Politieke Zaken

Deze pas benoemde Directeur-Generaal, Mr. «
heeft zich dezer dagen tot H.BVD gewend om te beproeven het door de BVD
in de Commissie voor het Personenverkeer in de Benelux op goede gronden
ingenomen afwijzende standpunt m.b.t. het afschaffen van de voorafgaande
machtiging bij de visumverlening aan Lybiers te wijzigen. Hij is hierin
niet geslaagd.
H.BVD is van plan binnenkort een gesprek te hebben met de Directeur-
Generaal over de volgende onderwerpen:
- standpunt Buitenlandse Zaken m.b.t. Turkije (dit in verband met de
vraag of de same nwerk ing met de Turkse Dienst geintensiveerd kan worden)

- standpunt Buitenlandse Zaken m.b.t. het publiekelijk aan de kaak stellen
van de S.U. als "hidden factor" in de kernwapendiscussie (dit in verband
met de interpellatie Wagenaar; zie punt 6);

- de vestiging van een Sovjetrussisch Consulaat in Rotterdam.

- 2 -
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6. Interpellatie Vagenaar

Deze interpellatie zal plaatsvinden op 16 december a.s.. H.BVD heeft
inmiddels met de Minister van gedachten gewisseld over de aanpak en de
speelruimte van de Minister. Uiteraard zullen politieke overwegingen
van doorslaggevend belang zijn bij de positiebepaling van de Minister
ten aanzien van het noemen van de CPN en de S.U. als de drijvende krach-
ten achter een deel van de vredesbeweging.
H.BVD heeft zich verzet tegen de suggestie van de Minister de twee
BVD-rapporten geheel of in gekuiste vorm te publiceren.

Noot KA/Cx
De Minister heeft inmiddels de kamervragen van respectievelijk
Stoffelen en Van Vlijmen geheel overeenkomstig ons voorstel beantwoord.

?• Coordinatie m.b.t. de "Beweging"

H.BVD zal aanstonde een gesprek hcbben met de Direoteur-Generaal Openbare
Orde en Veiligheid over het vraagstuk bij wie de verantwoordelijkheid
moet komen te liggen m.b.t* de coordinatie van de landelijke informatie
over de "Beweging". H.BVD stelt zich op het standpoint dat gegeven de
situatie van het ogenblik deze verantwoordelijkheid niet bij de BVD kan
worden gelegd, omdat dit in zou druisen tegen de taakopdracht van de BVD.

8. Overzichten samenstelling dienstonderdelen

Er ontspint zich een discussie over de vraag of deze, periodiek bijge-
werkte, overzichten opgenomen mogen worden in de telefoongids en tot
wie de distributee beperkt moet blijven. Overwegingen van praktische
bruikbaarheid botsen met overwegingen van security.
Besloten wordt dit onderwerp in een stafvergadering aan de orde te
stellen.

9. Agenda

7 en 8 december 1982 : H.BVD naar te Kopenhagen;
3 januari 1983 : Nieuwjaarsbijeenkomst.

Uitgenodigd zullen worden de Minister en de
vertegenwoordigers van de zusterdiensten.

3 december 1982



AURORA======

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 7 december 1982.

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

Afwezig :

1. Bijeenkomst Armeniers te Brussel.

HC doet mededeling van een Armeens culturele bijeenkomst in Brussel
tijdens het afgelopen weekend. Daaraan namen 2000 Armeniers deel,
waaronder 150 uit Nederland. Er is sprake van, dat de New Armenian
Resistance een pied a terre zal krijgen in one land. De groep is
verantwoordelijk voor een in Portugal gepleegde aanslag.

2. Overli.1den Hr.

HC memoreert het overlijden van de C-medewerker
H.BVD besluit, meningen uit de Aurorakring gehoord hebbend, dat van
Dienstwege ("BinwKLandse Zaken") een bloerastuk zal worden gezonden.

3. Afwijzing sollicitant personeel Koninklijk Huis.

Er is publiciteit rond de afwijzing van een sollicitant naar een
functie bij het personeel van het Koninklijk Huis op grond van zijn
homofiele geaardheid. Ook zijn daarover Kamervragen gesteld.
HD legt uit, dat dit personeel, anders dan de leden van de Veilig-
heidsdienst Koninklijk Huis, niet door de BVD wordt gescreened, maar
dat door de Veiligheidsdienst wel antecedentenonderzoeken worden in-
gesteld. Officieel staat de Dienst daarbuiten, maar verleent -oneigen
lijk - wel enige medewerking.

k. Coordinatiepunt m.b.t. "de Beweging".

H.BVD beeft met de DO 00 en V gesproken over de wenselijkheid van
een landelijk coordinatiepunt met betrekking tot "de Beweging",
zoals deze gebleken is in de laatste vergadering met de Hoofdcom-
missarissen van de Gemeentepolitie. Wat dit betreft gaan de gedach-
ten logisch in de richting van 00 en V, waar men echter niet voor
een dergelijke taak toegerust is, terwijl het voor de hand ligt dat
de BVD, met een eigen taak slechts samenwerking aanbiedt.
De DG 00 en V zal een en ander intern bespreken en er bij H.BVD op
terugkomen. Hij meent dat de zaak het best kan worden voorgelegd
aan de "Commissie van der Feltz".

5.

7 december 1982
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 10 december 1982.

Aanwezig : (H.BVD) - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - HTD_\\£.

Afwezig :

1. De Beveging.

HB maaJkt melding van zijn recent bezoek aan BOA en de Chef ID-Amster-
dam. In Amsterdam heeft men de indruk, dat een aantal kopstukken uit
de "Beweging", met name uit de gecombineerde kraak-Onkruit-sfeer,
zoek is en men vraagt zich af, of er iets broeit.

2. Armeniers.

HC vermeldt een bericht van onse ambassadeur te Parijs over een soort
accoord tussen ASALA en de Franse regering als gevolg waarvan de
regering een zekere vrijwaring zou hebben van aanslagen.

3. Gesprek met PG Den Haag over onderzoek.

De PG heeft verzocht op korte termijn over net onderzoek naar net
lekken van BVD-informatie een gesprek te kunnen hebben met H.BVD en
degenen die met het onderzoek zijn belast (21/12).

*f. Voorzitterschap Commissies.

Vernomen is, dat de SG na het overlijden van de hr. het
voorzitterschap op zich heeft genomen van de Permanente Commissie
Vertrouwensfuncties en de Commissie Herziening Beveiligingsvoorschrif'

5. Vragen.

HK doet mededeling van de stand van zaken met betrekking tot de inter-
pellatie Wagenaar (beinvloeding vredesbeweging): Wagenaar heeft in
eerste instantie 23 vragen opgesteld, Voorhoeve 9« In definitieve
vorm zijn de vragen nog niet beschikbaar.

10 december 1982.
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 1*f december 1982

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - HD - HE - HID
Afwezig : —

1. Suriname
HB bespreekt ontwikkelingen in Nederland in verband met de gebeurte-
nissen in Suriname. Bij demonstraties kan enig geweld niet worden
uitgesloten.
Gezien geruchten over betrokkenheid van Cubanen vraagt hij zich af,
of daarmee ook te maken kan hebben gehad, dat de Gubaanse 1e secre-
taris i.o. aan de vooravond van de troebelen uit Nederland naar
Paramaribo is vertrokken.

2. Spreu
Aangezien de Nederlandse Ambassade te Oost-Berlijn niet op de hoogte
is gesteld van de uitzetting van Prof, Spreu, is net kunnen gebeuren
dat deze een week daarna bij een culturele gebeurtenis de gast van
de Ambassade is geweest.

3. H.BVD-BuZa
H.BVD beeft een gesprek gehad met de DG-PZ en Chef DEU.
- Met betrekking tot de kwestie van het Sowjet-consulaat te Rotter-

dam heeft hij vernomen, dat BuZa een nota voor de Ministerraad zal
opstellen waarin afwijzend standpunt wordt toegelicht. Wij krijgen
inzage.

- Ook over de relatie met Turkije is gesproken, dit in verband met
de communicatie over terreurzaken. De houding van BuZa is pragma-
tisch: er is geen bezwaar tegen levering van namen aan de Turken
wanneer er sprake is van terroristen. Maar eerst moeten de Turken
helpen uit te vinden, b.v. door lijsten over te leggen, wie dat
predikaat verdienen.

december 1982
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 17 december 1982.

Aanwezig : PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - KA/C.

Afwezig : H.BVD - HK.

1. Interpellatie.

Er wordt vat nagekaart over de gisteren gehouden interpellatie. De
Dienst is er niet slecht uit te voorschijn gekomen.

2. Palest!jnse terreur.

Er zouden Palestijnse terreurgroepen op weg zijn naar Europa om aan-
slagen te plegen tegen Saoudisch-Arabische, Jordaanse en Egyptische
doelen. In Griekenland is zo'n groep gearresteerd.

5- Reprimande voor de Soyjetrussische ambaesadeur.

De Minister ran Buitenlandse Zaken heeft in antwoord op schriftelijke
kamervragen gezegd, dat de recente uitlatingen van ambaseadeur

over de wenselijkheid van een Sovjetrussisch coneulaat in
Rotterdam "zich niet in alle opzichten laten verenigen met de in het
diplomatieke verkeer geldende internationale regele en gebruiken."

k. Parkeren dienstauto's.

HD wijst erop, dat het parkeren van dienstauto's voor de hoofdingang
vanuit beveiligingsoogpunt hoogst ongewenst is. PH.BVD zal aandacht
schenken aan dit probleem.

5. Gestolen EXIII-apparatuur.

Alles is terecht, gevondai in het struikgewas en terugbezorgd door
de vinder. De omstandigheden van de vondst wijzea erop, dat er geen
compromittering heeft plaatsgevonden.

6. Bezoek Minister.

Maandag 10 januari 198? van 13.00 tot 17*00 uur. Het programma wordt
nog vastgesteld.

?• Wjjziging piket.

PH.BVD verzoekt wijzigingen in de piketregeling tijdig door te geven
aan het beveiligingskorps.

17 december 1982



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 21 december 1982

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

1. FLO

HC doet mededeling van het feit, dat de PLO-vertegenwoordiger te
Madrid zijn collega in Den Haag, , gewaarschuwd heeft voor
acties van handlangers van Abu Nidal. Er zouden terreurcommando's
op pad zijn.

2. CRI

Het protocol over de taakscheiding BVD-CRI is nog steeds in de raaak,
althans Mr. (Justitie) die daarmee belast is, spreekt daar-
over nog met de CRI.
Overigens zijn er bij de CRI plannen de Bijzondere Zaken Centrale uit
te bouwen. Het zou een meer algesneen assistentie-orgaan moeten worden
voor de LOvJ, niet alleen met betrekking tot terreurzaken, maar ook
inzake ontvoerings-, kraak- en spionageaffaires. Eveneens wordt op-
nieuw gedacht aan het opzetten van een volgploeg.

3. Beveiliging

HD doet er mededeling van dat de BVA Staten-Generaal zich tot de
politic Den Haag heeft gewend over het feit dat Den Dyl zich bedreigd
voelt door aanhangers van Bouterse.

k. CZW

H.BVD, vergezeld van HK, heeft heden een gesprek met de SG over de
bemoeienis van Hoofd CZW (Constitutionele Zaken en Wetgeving) met
zaken van de Dienst. Daarover bestaan afspraken, die in de praktijk
echter door Hoofd CZW naar onze mening te ruim worden uitgelegd.

5. PG

H.BVD is uitgenodigd door de PG Den Haag voor een gesprek hedenmiddag
over het onderzoek naar het lekken van BVD-informatie. De LOvJ, de
Inspecteur van de Rijksrecherche en HD zullen bij dit gesprek aan-
wezig zijn.

21 december 1982



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 24 december 1982

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

1. Surinamers in Nederland

HB meent dat het duidelijk is, dat voorstanders van Bouterse onder
de Surinamers in Nederland zich nauwer aaneensluiten. Hij denkt dat
de komst van daarmee te maken kan hebben.

2. Spionage in Den Helder?

Van de zijde van C is assietentie verleend in een zaak te Den Helder,
waar een schoonmaker in het marinecomplex tegenover de politic be-
kend zou hebben dat hij tekeningen heeft geleverd aan de Oostduitsers
Nadere gegevens ontbreken nog.

3. HC in contact met Chef DEU (BuZa)

HC heeft inzage gehad in de nota die BuZa zal inbrengen in de Minis-
terraad m.b.t. het Russische consulaat in Rotterdam. Wanneer onze
Minister de nota ontvangt zullen we daarover advies willen uitbrengen
HK zal attent zijn.
Het betreft de Ministerraadsvergadering van 7 januari a.s..

k. Defensie Studie Centrum

Hoewel het DSC opgaat in het Nederlands Instituut voor Internationale
Betrekkingen "Clingendael", heeft het onder eigen naam nog een jaar-
programma voor 1983 opgesteld. Het lijkt gewenst over deze situatie
nadere opheldering te krijgen (HPZ?).

2k december



STAFBESPBEKING

Be spreking op dinsdag 28 december 1982

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - PHE - HTD - HACD - HFID -
HG - HPZ - HK.

Afwezig : HSBP

1. Terrorisme.

De PLO-vertegenwoordiger in ons land, , heeft aan de politic
medegedeeld, dat terreurgroepen van Abu Nidal op pad zijn en hij
zich dus bedreigd voelt. Berichten daarover heeft de Dienst eerder
ontvangen.

In de Armeense kringen is onrust ontstaan over het gerucht dat de
Turkse geheime dienst verantwoordelijk is voor de moord op in
Utrecht.

2. Beveiligingsdiscipline.

HD pleit voor verbetering van de interne beveiligingsdiscipline en
versterking van de BVA-functie. H.BVD zegt, dat versterking van de
positie van de BVA hem aarispreekt en wil hierop later terugkomen.

3- Verbouwing.

HFID schat, dat de verbouwing in gebouw 15 eind februari, begin maart
gereed zal zijn. Door slechte planning zijn onnodige vertragingen
opgetreden.

**. Papiervernietiging.

HFID signaleert een teruglopend gebruik van de copieermachines. Teveni
meldt hij een aanzienlijke verbetering van de mogelijkheden tot
papiervernietiging.
H.BVD acht een en ander gunstig voor de beheersing van de hoeveel-
heden papier in de Dienstgebouwen. Hij pleit nogmaals voor een
beperking daarvan: stille dagen zijn goed voor een opruimactie.

5. PZ-notities.

HPZ vestigt de aandacht op de notitie Verspreiding Personeelsgegevens,
Enige discussie leidt tot een wijziging in beperkende zin in hetgeen
in de notitie wordt voorgesteld.

Een nota "Integraal Aanstellings- en Bevorderingsbeleid", dat het
accoord heeft van de Dienstleiding wordt aan de hoofden van de
zelfstandige eenheden toegezonden.

HPZ kondigt de jaarlijkse circulaire over de personeelsbegroting aan.
Dit jaar gaat de traditionele tekst vergezeld van het vermaan terug-
houdendheid te betrachten bij het doen van personeelsvoorstellen,
aangezien het welhaast onmogelijk zal zijn een formatie-uitbreiding
goedgekeurd te krijgen.
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6- Personeelsoverzichten.

Met betrekking tot onderdelen van de Dienst worden wel overzichten
vervaardigd waarin ook de taakgebieden van groepen of personen
worden aangegeven. Dergelijke overzichten mogen volgens een bestaande
regel slechts beschikbaar zijn bij de onderdeelssecretariaten en
niet verder worden verspreid.

?. Plaatsvervangers van deelnemers stafbespreking,

Besloten is dat plaatsvervangers aan stafbesprekingen kunnen deel-
nemen wanneer leden van de staf daartoe verhinderd zijn en vervan-
ging mogelijk en nuttig achten.

28 december 1982


