
A U R O R A d.d. 3 Juli 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - PHE - HTD - HSBP - KA/C

Afwezig: HK

1. PIP'8

De accentverschuiving van kwantiteit naar kwaliteit in de gegevens-
verwerving ontmoet niet alom bijval. Sommige PID's hebben te kennen
gegeven onder eigen verantwoordelijkheid datgene te gaan (c.q.
blijven) doen, wat naar nun opvatting in bet kader van de openbare
orde noodzakelijk is.

2. Zaak

Het Kamerlid Stoffelen beeft zich schriftelijk tot de Staatssecretaris
gewend met bet verzoek een eventuele negatieve beslissing inzake de
aanstelling niet te nemen dan nadat de Kamer - zo zij dit wil - zich
daarover beeft kunnen uitspreken. De Staatssecretaris zou zich op dit
punt niet willen vastleggen.

3. Benoenbaarheid vreemdelingen in openbare dienst

Een concept-wetsontwerp gaat ervan uit, dat de openbarp dienst, op een
enkele uitzondering na, in beginsel in zijn geheel toegankelijk dient
te zijn voor vreemdelingen. Dit kan problemen opleveren met betrekking
tot bet veiligheidsonderzoek.

4. SovJet-Unie

HSBP s}gnaleert een belangwekkend artikel in de Rode Ster van de hand
van Ogarkov met onverholen kritiek op onder meer de geldverslindende
inspanningen van bet Sovjetrussische militair-industrle'le complex de
strategische wapensystemen uit te breiden en te vervolmaken. Het lijkt
niet uitgesloten, dat de Sovjetrussische opstelling in bet vraagstuk
van de wapenbeheerslng voor een deel verklaard noet worden uit interne
machtsconflicten.

5. Viering acbtste lustrum

De Minister overweegt de viering met enige publicltelt gepaard te doen
gaan.

6. Representatie

De voor de rijksdienst vastgestelde normen dienen in acht genonen te
worden. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van HBVD kan hiervan in
een bijzonder geval afgeweken worden.

7. Centrumpartij

Mede in bet licht van zijn tegenover de Kamer verdedigde standpunt, dat
de Centrumpartij slechts met politieke en niet met juridische middelen
- t.w. een vordering tot ontbinding op grond van bet verboden karakter
bestreden meet worden, is de Minister van oordeel, dat de Dienst in
voldoende mate op de hoogte moet blijven van de faits et gestes van
deze partij. Dat de aandacht van de Dienst zich beperkt tot activiteite
in georganiseerde vorm acht hij terecht. HBVD onderstreept het belang
van een adequate rapportage aan de Minister.

3-7-1984



A U R O R A d.d. 6 juli 1984

Aanwezig: PHBVD - H B - H C - H D - H E - HTD - HSBP - KA/C

Afwezig: HBVD - HK

1. RAF

HB geeft enkele bijzonderheden betreffende de arrestatie van

zes leden van de RAF in de Bondsrepub11ek. De RAF blijkt nog

tekenen van leven te tonen. •

2. De Beweglng

Er zljn aanwijzingen, dat zogenaamde Ascommasten (communicatie-

masten rond luchtmachtbases) het nieuwe doe1wit van de Beweging

vormen.

3. Zuidmolukkers

Vandaag zal de ontruiming te Vught plaatsvinden. Er wordt geen

stamp!j verwacht.

4. Zoekgeraakte zending

Een spoorzending Philips-apparatuur naar de Bondsrepubliek is

even zoek geweest, doch. inmiddels weer boven water.

5. TO

TD heeft aangetoond, dat een door Philips ontwikkeld apparaat

(een "modem") bepaald niet stralingsvrij blijkt te zijn.

6. Nieuw lid CPSU

heeft zijn partijkaart terug. De hieraan gegeven publiciteit
is niet zonder betekenis.

7. Vreemdelingen en vertrouwensfunctiea

Blijkens de toelichting op het concept-wetsontwerp zullen door een

aanpassing van het ARAR en het AOB vreemdelingen uitgesloten worden

van de vervulling van vertrouwensfuncties.



A U R O R A d .d . 1 C jul i 1?&1»

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - FHE - HTD - HSBF - HK

Afwezig: —

1. Bedreiping Amerikaanse Arabassade?

Een tweetal avontuurlijk ir^eEtelde jongelui blijkt verantwoor-
delijk voor de recente bedreigirger:. Be zaak wordt verder order-
zocht. De Ambassedeur heeft voorlcpig zijn zo gewenste extra
beveiligingsmaatregelen.

2. De spionnen-ruil

Enerzijds zijn er berichten dat een stabiele indruk
maakte, anderzijds wordt nu van Oostduitse zijde de indruk ge-
wekt dat hij niet toerekeningsvatbaar was.
Er wordt nader overlegd met BZ over de wenselijkheid enkele be-
trokkenen nog p.n.g. te verklaren.

J. CntvapeninKSoverleg

De voorlopige analyse is dat de Sowjet-Unie kennelijk het als
laatste overgebleven overlegforum serieus neemt, zij het dat de
realisatie van eigen doeleinden voorop blijft staan. De nog
actief bij de Generale Staf dienende generaal-cajoor
speelt een centrale rol in de Russische delegatie; hij epande
zich met name in voor de activiteiten van de "generaals voor de
vrede".

4. ID-toelage

Desgevraagd is onze Minister uiteengezet wat deze toelage precie
inhoudt en aan wie hij wordt uitbetaald.

5. CVIN

De bespreking van de rieuwe Vet heeft duidelijk gemaakt dat
nadere afspraken moeten worden genaakt tussen de KID-en,de
AIVDS en de BVD over het instellen van veiligheidsonderzoeken
bij Defensie-orderbedrijven.
De AIVDS claimt hier een taak (voor zichzelf?).
Er komt een ronde-tafelconferentie.

Op verzoek van de Minister-President en de Minister van BZ komt
er een werkgroep van BZ, BVD en IDE (penvoerder) ter vervezen-
lijking van een geintegreerde rapportage over Suriname(rs).

- Club de Berne -



6. Club de Berne

De lijkt de Italiaanse dier.sten te gsan vertegenwoordigen;
de zou zich beperken tot incidentele dee1name, als lid
van de -delegatie.
Voorkorcen moet worden dat onze goede l-ilaterale contacten met
de geschaad worden door deze ortvokkeli r.gen.

10-7-19814



A U B 0 H A d.d. 1J juli

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: HBVD

1. Orirust bij relaties

Bij een aantal politieverbindingen is onrust ontstaan over onze
koerswijzigingen in het operationele werk. Ook bij de nilitaire
zusterdiensten zijn vragen gerezen. Onbegrip voor de beperkingen
die wij aanbrengen leidt er in enkele gevallen toe dat relaties
eigen wegen kiezen om de huns inziens benodigde informatie zelf t

gaan verzamelen. Er zal naar worden gestreefd bestaande onduidelijk
heden, die hier en daar ook binnen de Dienst geeignaleerd worden,
weg te nemen.
Mieschien is er reden voor vervroegde ID-conferenties.

2. Nederlander gearresteerd

Wegens de smokkel van valse Amerikaanse dollars is een Nederlandc
in de DDE aangehouden. Hem staat 10 - 15 jaar gevangenis te
wachten.
Wisselgeld voor de volgende spion die wij pakken?

3. Aangekondigde winziging APID betreffende de CPN

In het informeel overleg hebben de militaire diensten verzocht 01
een gesprek over de consequenties.
Bezien wordt of de militaire diensten voldoende zijn geinformeerc
over de achtergronden van deze wijziging. Wellicht kan hen de
brief van onze Minister aan de Kamercommissie ter kennis worden
gebracht. Hogelijk is zelfs een stap van onze Minister in de
richting van zijn ambtgenoot van Defensie gewenst.

4. Ve.j.ligheidsincident

De LOvJ onderzoekt de mysterieuze dood van een in de (marine-)
scheepsbouw werkzame ex-marine officier (in wiens nalatenschap
1000 documenten werden aangetroffen, waaronder kQO gerubriceerde

5- Islamic Revolution Cadet

Onder deze vlag wordt de KLM bedreigd.
Het riekt naar afpersing, doch gezien de entourage zijn KLM,
CRI, LOvJ en BVD in het geweer gekomen.

6. Zaak Kahn

Het Hof te Amsterdam heeft de behandeling in hoger beroep geplan
- tegen VDT op 2J.8
- tegen Kahn voor 1.10
- tegen FDO op 22.10

- "Vredesoffeneief"



7. "Vredesoffensief"

Er zijn signalen dat het komende bezoek van Honecker aan de
BRD zal worden aangegrepen voor een campagne onder het motto
"vermindering van Amerikaanse raketten in de BRD, en van
Russische raketten in de DDR1.1.

8. Clingendael-cursussen

Op de lijst van inleiders komt nu ook een diplomaat van de RA
voor. Uitgangspunt is nog steeds:.geen deelnemers meer naar nieuw
cursussen, herhalingscursussen per geval bekijken.

9* Geintegreerde planning

HB en HC zullen vragen voor de ondersteunende onderdelen formu-
leren. Het de antwoorden kan dan in de planning rekening worden
gehouden.

10.,Program van eisen

Aan de onderdeelschefs wordt verzocht -in het kader van een
eventuele nieuwe behuizing- hun eisenpakket te actualiseren.

11. Beveiliging Amerikaanse Ambassadeur

In de "Grote Driehoek" bleek de toezegging een "complete" be-
veiliging te garanderen.grote problemen op te leveren nu de
Ambassadeur wil deelnemen aan de vierdaagse.

13-7-198̂



A U R O R A d.d. 1? juli

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig:

1. Consortium de Levensboom

Onder deze vlag heeft mevr. Rost van Tonningen een vijftigtal,
meerendeels bejaarde rechtB-extremistische figuren bijeen weten
te brengen. Hun bi jeenkomsten, zoals een onlangs gehouden jul-
feest, lokken allerlei reacties uit. Een huiszoeking leverde
wat neo-nazistische lectuur op. Een en ander wordt gevolgd.

2. Karate Bob

Zelfs enkele bewindspersonen zijn in het geweer gekomen naar
aanleiding van de jongste onthullingen van . Hij heeft
vanuit zijn gevangeniscel bekend gemaakt gewichtige informatie
te hebben over een transactie van verrijkt uranium.
Zoals vaak gaat de verhitte actie voor de evaluatie uit.

3. Overzicht buitenlandse (zuster)diensten

Aan KEB zal worden verzocht een beknopt overzicbt samen te
stellen van plaats, structuur (geen namen) , competentie e.d.
van onze buitenlandse relaties. Hieraan blijkt steeds weer
behoef te.

k. Ex-Hoofd MI-5 spion voor het KGB?

Ditmaal heeft ex-Mi 5 -medewerker in een TV-
uitzending verklaard dat zijn naspeuringen in het verleden
hebben aangetoond dat Sir ("voor 99#") een spion
was.

5. TREVI

De Vestduitse delegatie heeft een stuk gedistribueerd waarin
wordt voorgesteld de' belangstellingssfeer van TREVI drastisch
uit te breiden. Deze gedachte ontmoette al eerder veel verzetj
Ook in de komende vergadercyclus zullen wij ons krachtig
moeten blijven verzetten.

6. Veiligheidsonderzoeken Defensie-orderbedri jven

Er dient een duidelijk voorstel op tafel te komen. Aan HK wordt
verzocht de etandpunten hiertoe te harmoniseren.

17-7-1984



A U R O R A d.d. 20 juli 1984

Aanwezig: PHBVD - HB/HC - DIB- HE - HSBP - HTD - HK

Afwezig: HBVD

1. Huiszoeking bij mevrouw Rost - van Tonningen

Helaas werd geen vooroverleg met one gevoerd; het resultaat van de
actie zou anders mogelijk beter zijn geweest. Er wordt contact op-
genomen net de HOvJ te Arnhem.

2. Onder valse vlag

Een medewerker van de Dienst acteerde met succes kortstondig als
MfS-officier.

3.

De LOvJ heeft afgezien van verdere actie in de affaire van het
verrijkte uranium.

4.

De Commissie van der Hoeven heeft een voor cms positieve uitspraak
gedaan. De vraag is of de Staatssecretaris van VfcW nu defini-
tief zal afwijzen dan wel rekening zal houden net het verzoek van
Kamerlid Stoffelen om eerst de Earner gelegenheid te bieden zich uit
te spreken.

5. Leesbaarheid producten randapparatuur

Deze laat sons te wensen over. Dit is des te hinderlijker als van
verzending aan externe relaties sprake is.

6. Vacantieperikelen

Door improvisatie moet hier en daar het ernstige tekort aan personeel
worden opgevangen.

7. Opnenen programma's Hilversum

SBP heeft een gemakkelijke entree bij de RVD.
In de toekonst neemt TD automatisch alle uitzendingen van Hilversum op.

8.

Van deze bekende Tsjech wordt een profile samengesteld. Hij zal mevrouw
rondleiden.

9. ENDC

heeft een bom geplaatst onder de besprekingen te Perugia
door te stellen dat (verwijdering van) het kernwapenarsenaal slechts
een aspect is; het gaat om (beSindiging van) de "bezetting" van
Europa door de VS en de SU.

20-7-1984



A U R O R A d.d. 2k .juli

Aanwezig: PHBVD - HB/HC - DIB - HE - HTD - HK

Afwezig: HBVD - HSBP

1. Incident te Rotterdam

Vorige week is er enige opwinding ontstaan na een anonieme mel-
ding dat een aanslag op het Turkse Consulaat-Generaal werd voor-
bereid. Na beraad en enig onderzoek werd besloten tot een inval
in een pand; het bleek leeg.

2. Tribunaal (VS-Iran)

D_e ID Den Haag heeft onze hulp gevraagd bij de formulering van
een beveiligingBadvies voor het Tribunaal. Aan BZ is gevraagd
of men er moeite mee zou hebben als wij deze assistentie verlenen

3. Infiltratie

«

gaat fanatiek door met zijn publieke beechuldigingen
dat de Britse Intelligence and Defense Community geinfiltreerd is

4. Volg-juweel

Een alerte diplomaat van een Oostblok-Staat werd naar een rendez-
vous gebracht.

5. Inval bij mevrouw Host van Tonningen

Het OM werd door publicaties in een anti-fascistisch blad tot
overijld ingrijpen gedwongen. Het (beperkte) doel van de actie
werd echter verwezenlijkt.



A U R O R A d.d. 2 7 .iuli

Aanwezig: PHBVD - PHC - DIB - HE - HTD - HK

Afwezig: HBVD - HB - HSBP

1. Oostduitse gaat dwars liggen

Een Oostduitse, die toegeeft contacten met het MfS te hebben
onderhouden, heeft gedreigd haar intieme (en mogelijk ook con-
spiratieve) ervaringen .met een Nederlands ambtenaar in de publici
teit te zullen brengen ale haar geen (m.n. geldelijke) steun word
geboden.

2.

De oude moeder en de zuster van de beruchte zijn op weg
naar Oost-Berlijn voor een ontmoeting.

3. Beveiligingsadvies voor het Tribunaal

De "klacht" bleek elechts een hekje te betreffen; pverigens is
het Tribunaal reeds een van de best beveiligde objecten in
Den Haag.

k. Volg-juweel 2

Hoewel het feitelijk zelden voorkomt werd onlangs wederoro een
klant naar een ontmoeting gebracht.

De rechter moet binnenkort beslissen omtrent de vordering tot
uitwijzing.
De advocaat heeft getracht de uitwijzing te voorkomen door de
ernst van het hier gepleegde vergrijp te benadrukken. Ook wil
hij de ambtenaren van de BVD die contact met hebben gehad
ale getuigen horen, zo melden de media.

6. Brandstichting

De prive-woning van de directeur Minderheden van WVC is (op drie
plaatsen tegelijk) in brand gestoken. Vermoed wordt dat het een
actie van Molukkers (i.v.m. Lunetten) is geweeet.

7. Buitenbeveiliging dienstgebouven

Binnenkort wordt begonnen met de plaatsing van TV-camera's op
een aantal raasten rond de gebouwen en van TV-beeldschermen in
de loges.

27-7-1981*



S T A F V E H G A D E R I K G d.d. 31-7-198^

Aanweaig: PHBVD - HACD/G - DIB - HFID - HE - HK

Afwezig: HBVD - HB - HC - HTD - HSBP - HPZ

1. Kaping Venezulaans vliegtuig

Met geweld is op de Antillen een eind aan de kaping gemaakt,
(mede?) door een anti-terreur team uit Venezuela en
Amerikaanse adviseurs.

2. Computer Integrated Intelligence Assistance

Onder deze titel zal HACD/G een lezing verzorgen voor de
komende Club de Berne-cursus. Het blijkt dat ook intern
belangstelling bestaat voor deze lezing; dit wordt na de
vacantie-periode georganiseerd.

3- Organisaties en firma's

Een gecomputeriseerd bestand is tot stand gebracht en wordt
verder vervolmaakt.

4. Namenbestand SBP

Dit wordt eveneens in de computer verwerkt. '
*•

5. Zaak

Het ziet er naar uit dat de Staatssecretaris van V. en V.
geen actie neemt voor het einde van het Kamerreces.

6. Centrale Planning

Het is niet de bedoeling dat alle onderdelen reeds nu
een poging doen alle kosten van middelen e.d. tot op de cent
te berekenen. Het gaat om een globale benadering.

7.

Het Portugese .parlement heeft vorige week, ondanks veel
verzet, een Wet op de Binnenlandse Veiligheid aangenomen die
vrij vergaande bevoegdheden aan de Dienst zou toekennen. ~

8. Instelling werkgroepen (nieuwe Wet)

De onderdeelschefs wordt verzocht de verspreide notities -
desgewenst - van commentaar te voorzien en candidaten voor
de werkgroepen te noemen.

9. "Task force"

Namen van candidaten kunnen voor 20 augustus worden opgegeve
bij HK of in de weekbesprekingen met de Dienstleiding te ber
worden gebracht. Er wordt dan een voorlopige lijst opgesteld



A U R O R A d.d. 3-8-

Aanwezig: PHBVD - HB/HC - DIB - HE - KA/SO

Afwezig: HBVD - HK - HB - HTD - HSBP

1. De Prostor

In de pers wordt nogal ophef gemaakt over de "uitwi jzing"
van het SowjetruBsische onderzoekschip de Prostor. Het
betreft hier een zes weken oude zaak. Bovendien is er geen
sprake van een uitwijzing maar van een vrijwillig vertrek
nadat de Sowjetrussische Ambassade er op was geattendeerd
dat het schip niet beschikte over de vergunning die dit
soort schepen nodig heeft om een Nederlandse haven te mogen
aandoen.

2. Bijstand terreurbestri jding

De Sowjetrussische Ambassade heeft BuZa een lijst doen
toekomen met de namen van negen uit het Midden-Oosten af-
komstige personen die door terroristische activiteiten
Sowjetrussische maar ook Nederlandse belangen zouden kunnen
schaden. Mogelijk zal de CRI zich over, deze kwestie tot de
Ambassade wenden.

3- Overtreding Exportbesluit strategischegoederen

Een zakenman die mede door toedoen van de Dienst wordt ver-
volgd wegens een overtreding van het Exportbesluit strategis
goederen heeft staande het proces. alsnog een exportvergunnin
aangevraagd. Deze is hem in eerste instant ie gew*$gerd.
Bij het vervolgens ingestelde beroep zal mogelijk, ter onder
steuning van deze weigering, geheime informatie worden
gevraagd aan de Dienst.

De zaak

In vervolg op eerdere berichten wordt medegedeeld dat de
Staatssecretaris van V en W de betrokken functie vermoedeli;
niet voor dat het Kamerreces ten einde is door een ander dar

zal laten vervullen.

5. Het BeveiliKingBvoorschrift Ri.jksdienst

De SG heeft in een gesprek met een vertegenwoordiger van
de BVA's twee van^de laatste hinderpalen voor de totstand-
koming van het BeveiligingsvoorBchrift Rijksdienst uit de
weg geruimd. De vaststelling van het voorschrift komt hier-
door inzicht.

6 augustus



A U R O R A d.d. 7 augustus 1984

Aanwezig: PHBVD - HB/HC - DIB - HE - HK

Afwezig: HBVD - HB - HSBP - HTD

1.

Een functionaris van de Rijkspolitie heeft, op verzoek van de behandelend
OvJ, navraag gedaan naar een telefoonnummer van de Dienst en naar de
identiteit van een van onze contactambtenaren.

is in hoger beroep tegen zijn uitlevering aan BelgiS.
De heer v.d. Spek, lid van de Tweede Earner voor de PSP, heeft vragen ge-
steld. Hij neent dat er voldoende reden is on in Nederland te ver-
volgen en dat de infiltratie in de vredesbeweging onderzocht moet worden.

2. Verdachte contacten

Een Nederlands militair is gehoord over zijn contacten net een Rus. Het
resultaat is onbevredigend.

3. Embargogoederen

De Journalist Jan Pijper publiceerde in het Vrije Volk een artikel over
de illegale bandel in embargogoederen. In de BRD gaan stemmen op om aan
de vergaande wensen van de VS goederen op de embargo-lijst te plaatsen
geen gehoor meer te geven.

4. Zaak

Uit beleefdheid Jegens de Earner laat de Staatssecretaris van V en W de
brief aan liggen tot na het Kamer-reces.

5. Reisbeperkingen

De Minister van Defensie heeft een beschikking voor het burgerpersoneel
uitgevaardigd. Deze is identiek aan de regeling bij andere ministeries.
Een van de consequenties is, dat op dit moment zelfs voor het personeel
van de militaire inlichtingendiensten geen reisverbod meer geldt doch
slechts een meldingsplicht.

6. TREVI

De Westduitse delegatie heeft een "ontwerp meldingsformulier terroristiscl
organisaties" gedistribueerd met het verzoek te bezien of hiermede kan
worden ingestemd.

7. Geheime Dienst Bouterse

Af en toe zijn er berichten dat deze Dienst in Nederland actief zou zijn.
Vermoedelijk gaat bet on niet meer dan een paar naar Nederland gestuurde
figuren.

De banden tussen Suriname en de Sovjet-Unie zouden volgens persberichten
aangehaald worden; er is sprake van bepaalde transacties en van verdubbel:
van de Sovjet presentie in Paramaribo.



A U R O R A d.d. 10 augustus 1984

Aanwezig: PHBVD - BB/HC - DIB - PHE - HK

Afwezig: HBVD - HB - H8BP - HTD

1. Salvadoraanae binnenloper

checkte bij ons een "walk-in" en kwam zodoende tijdig te
weten dat de man een valse voorstelling van zijn zaken gaf.

2. Levering van chemicalien aan Irak

Hoewel BZ een beroep op het geweten van twee Nederlandse bedrijven heeft
gedaan, gaan de betrokken firma's door met de levering aan Irak van de
basisproducten voor mosterdgas.

3. Surinaams geweld

In de media blijven artikelen verschijnen over gewelddadi'ge acties tegen
anti-Bouterse figuren in Nederland. Bezien wordt of over dit verschijnsel
een notitie aan de Minister kan worden gezonden.

4. Karate Bob

heeft over de uranium-affaire brleven geschreven aan (o.a.) de
Vaste Commissie van de Tweede Earner voor de inlichtingen- en veiligheids-
diensten. Onze 8G kreeg van een setje. op zijn prive-adres.

5. Anti Terreur Team

De Volkskrant meldt dat de Nederlandse overheid bereid is de regering
van de Nederlandse Antillen te helpen bij de opbouw van zo'n team. BZ-
Den Haag bemiddelde tijdens de recente kaping tussen de NA en de VS om de
afluisterapparatuur te verkrijgen welke tegen het gekaapte vliegtuig werd
aangewend.

6. Kamervragen

Deze zijn nog niet in ons bezit. Zij zijn gesteld aan de Ministers van
Buitenlandse Zaken en Justitie.

7. Vakantieperikelen

Het toegenomen aantal vacantiedagen moet door veel dienstmedewerk(st)ers
worden opgenomen in de betrekkelijk korte periode van de schoolvacanties.
Er zal ook in de toekomst rekening mee moeten worden gehouden dat een
fors aantal chef's tegelijk afwezig is en dat bepaalde dienstonderdelen
sterk onderbezet zijn. Er zijn wel een aantal maatregelen te bedenken
waarmede de kwalijkste gevolgen worden ondervangen; dit vraagt om serieuz
aandacht.

10-8-1984



A U R O R A d.d. 1*4 auguetus

Aanwezig: PHBVD - HB/HC - HD - PHE - HK

Afwezig: HBVD - HSBP - HTD - HB

1. AROB-beroep

Voor net eerst is iemand op grond van de Wet AROB in

beroep gegaan bij de afdeling Rechtspraak van de Raad

van State tegen het besluit van onze Minister geen

informatie te verschaffen over bij de BVD aanwezige per-

soonsgegevens.

2. Oude netwerken Russische inlichtingendiensten

De journalist is (op zijn be.urt) op

speurtocht gegaan naar inforoatie over de netwerken '

weIke tussen wereldoorlog I en II opgebouwd werden

(Rote Kapelle, Krivitskiy e.d.). Het is onmogelijk ge-

bleken snel een samenhangend beeld op te bouwen van het-

geen hierover bij de Dienst bekend is.

3- Werkgroepen "inventarisatie"

Getracht wordt deze week de samenstelling van de ̂

werkgroepjes rond te krijgen.



A U R O R A d.d. 1? augustus 198*4

Aanwezig: PHBVD - HB/HC - HD - PHE - TDV - HK

Afwezig : HBVD - HSBP - HB

1. In memoriam

Een agente, die onze Dienst twintig jaar trouw heeft
gediend, is overleden.

2. Libie en Marokko

De onlangs.gevormde statenbond roept vragen op rond
de relatie met

r
J5. Mjjnen in de haven van Rotterdam

Op 16 augustus in de namiddag werd de evaluatie afgerond
(: "een bericht van speculatieve aard, niet gebaseerd
op concrete informatie")

Nederlandse Ambassades

Met de Inspectie van de Buitenlandse Dienst wordt
vcrder van gedachten g-eviffield over de mogelijkheid
dat ambtenaren va:i de I'ienet onze Ambassades in COEBIU-
nistische landen bezoeken, bijvoorbeeld bij het onder-
zoek naar veiligheideincidenten.

5. Klacht

In overleg met Justitie wordt getracht een ons betreffend.
klachtgeval van de Commissie voor de verzoekschriften
naar de Commissie voor de inlichtingen- en veiligheids-
diensten verwezen te krijgen.

6. Veiligheidsonderzoeken

Het lijkt gewenst bij onderzoeken naar kandidaten voor
functiee die in enge relatie tot ons werk staan (bijv.:
HOBZt HBZC) ook de kandidaat zelf te horen.

7« Kamervragen

Justitie neemt de beantwoording voor zijn rekening. Ten
aanzien van de vraag betreffende 's relatie met in-
lichtingendiensten wil men volstaan met verwijzing naar
de mededelingen van onze Minister in de Kamer.

17-8-198A



A U B 0 R A d.d. 21 augustus

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB.- PHC - HD - HE - TDV
HSBP - HK

Afwezig:

1. Beroering binnen de CP

Maandag aanstaande vindt een Hoofdbestuursvergadering
plaate waarop het mogelijk tot een echeuring komt.

2. Nieuwe legal resident KGB

heeft het commando van over-
genomen.

3. Technische hulpmiddelen

Volgers en technici experimenteren met enkele nieuwe
hulpmiddelen.

k. Libie en Harokko

Het is de vraag of dit pact (het ?e dat Khadaffi in rij
afsluit) veel om het lijf zal hebben. Aan de vertegen-
woordiger van zal om commentaar worden gevraagd.

5. Warning indicator monitoring system

heeft de medewerking van de. Nederlandse inlichtinger
en veiligheidsdieneten gevraagd bij de voeding van dit
nieuwe, ambitieuze programme.

6. Buitenbewaking dienstgebouwen

Spoedig zal worden begonnen met de plaats'ing van.masten
en camera's.

7. Pro- en anti-Bouterse activiteiten

Een notitie voor de Minister wordt opgesteld.

8. Vakantieperikelen

In de komende stafvergadering wordt verder. gediscussieerd
over raogelijke maatregelen om een goede voortgang van
het werk te garanderen op momenten dat veel medewerkers
met verlof zijn.



9- Oefening terreurincidenten

In het najaar zal een oefening worden gehouden om het
raderwerk van de Dienst te smeren.

10. Canadian Security and Intelligence Service

Deze civiele dienst heeft zich afgesplitst van de RCMP.
Een onverwachte consequentie is dat de (ex-) RCMP -
vertegenwoordiger te Brussel - en niet die te Den Haag -
de CSIS bij onze Dienst representeert. Hierme.de kan niet
zo maar genoegen worden genomen.

21-8-1984

Agenda: 23-8 Grote driehoek
N.B. bijdragen s.v.p. aan HBVD.



A U R O R A d.d. 24 augustus 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHC - HD - HE - HSBP - HK

Afwezig: HB - HTD

1. OBZ

In de TEC bleek dat de formatie van OBZ nu is vastgesteld; de rangen
zijn een niveau opgetrokken.

2. Familieberichten

CPSU-nestor is om gezondheidsredenen afgetreden en opgevolgd
door
Hevrouw Nina Chroesjtsow is overleden; de Sovjet-media meldden dit wel
doch noemden haar bij haar meisjesnaan.
De broer van Ceaucescu heeft een aardig boek geschreven.
Tsjernenko is sinds 15 juni niet meer gezien. Mogelijk is hij ernstig
ziek. Zijn naam is al die tijd niet regelmatig genoend in de media,
hetgeen zeker gebruikelijk zou zijn; dit accentueert zijn zwakke machts-
positie.

3. Proces gestart

Op 23 augustus stonden enkele verdachten terecht wegens levering van
strategische goederen aan Pakistan (Khan-affaire).

4. Juridisch Adviseur

Mr. komt hedenmiddag kennis maken.

5. Bezoek H.

Deze was op 23 augustus te gast. Het bezoek is naar tevredenheid
verlopen.

6.

Luxemburg heeft kennelijk weinig haast on de volgende sessie te
organiseren.

24-8-1984



A U R O R A d.d. 28 augustus 198*4

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HTD - HK

Afwezig: HSBP

1. Afscheid

De heer bleek onlangs gedecoreerd te zijn,
zonder dat wij dit wisten. De vraag komt op welk deco-
ratiebeleid BZ volgt met betrekking tot medewerk(st)ers
van buitenlandse missies en hoe wij mogelijk in de toekomst
tijdig op de hoogte zouden kunnen koine n.

2. Zaak

De Volkskrant geeft heden een betrekkelijk correct verslag
van de zaak; zij het dat wordt gemeld dat de Staatssecretari
van V. en W. tegen afwijzing zou zijn.

Een vertegensoordiger van bezoekt onze Dienst om
afspraken te maken over het instellen van recertificatie-
onderzoeken.

Juridisch Adviseur

Besloten is voor hem een verdere orientatie bij de Dienst
te organiseren. Hiertoe wordt ook op enkele onderdeelschefe
een beroep gedaan.

5. Stafvergadering

Gezien het doel van deze vergaderingen kunnen onderdeelschef
zich alleen laten vervangen door officiele plaatsvervangers,
niet door waarnemers.
Uitzonderingen zijn mogelijk in bijzondere gevallen; bij-
voorbeeld als bij langdurige afwezigheid van een onderdeels-
chef de waarnemer in feite optreedt als chef ad interim.

Agenda HBVD: 28-8 Afscheid HC - Enschede
30-8 Gesprek met de SG



S T A F B E S P R E K I N G d.d. 31 augustus 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HACD/G - HB - PHC - HD - HE - HSBP
HTD - HPZ - HK

Afwezig: HFID

1. Agendaproject

Er is een half jaar vertraging in de uitvoering; overigens zijn de
verwachtingen ongewijzigd.

2. Inventarisatie persoonsgegevens

De geformeerde werkgroepen hebben hun werkzaambeden aangevangen.

3. Lezing TARGET-systeem

De tekst kan aan belangstellenden worden toegezonden.

4. Politieke subveraie - terrorisme - activisme

Het ledental van de CPN is drastisch gedaald, de CP staat aan de
vooravond van een mogelijke scheuring.
lloskou richt zijn belangstelling weer meer op de comnunistisch gekleurde
van de vredesbeweging.
In de Surinaamse en Holukse sfeer zijn enkele incidenten te melden.
De activisten richten zich op nieuwe doelen.

5. Spionage

Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet nu verscheidene Oosteuropese
diensten een hardere koers lijken te kiezen.

6. Zaak

Kennelijk geprikkeld door de onjuiste persberichten beeft de Staats-
secretaris van V en W aan de DG PIT opdracht gegeven de beer
onverwijld af te schrijven.

7. Machtsvacuum in de SovJet-Unie

Het obscure gedrag van Tsjernenko lokt allerlei openhartige publicaties
uit waarin, met vermelding van man en paard, kritiek op bet Sovjet-systee
wordt geuit.

8. Plan van eisen voor de nieuwbouw

De llmiet voor inzending is balf September.

9. Representatiekosten (maaltijden)

Overschrijding van de gestelde normen dient vooraf met de Dienstleiding
te vorden besproken; ingediende nota's worden op dit aspect extra ge-
controleerd.

- 2 -
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De onderdeelschefs zullen er op toezien dat een goede selectie plaats-
vindt van gevallen waarin relaties een maaltijd vordt aangeboden.
Voor binnenlandse, met name ambtelijke relaties, mogen niet dezelfde
maatstaven worden aangelegd als soms moeten gelden in het Internatio-
nale verkeer.

10. Task-force

Extern wordt een O & E-deskundige geworven die ondor verantwoordelijk-
heid van PKBVD leiding zal geven aan de task-force (en die t.z.t e«;n
blijvende 0 & E-component in de Dienst zal moeten vormen).
Voor de task-force worden 4 nedewerk(st)ers gezocht, die, zo mogelijk,
met ingang van 1 januari 1985 voor ongeveer 4 jaar bij de task-force
zullen werken. Het gaat om bijna of geheel uitgerouleerde stagiaires
(met binnen- en buitenervaring) of ambtenaren van vergelijkbaar niveau.
Voor zover zulks van toepassing is zullen zij op nun oude stoel kunnen
terugkeren.
Aan de task-force zullen, concrete projecten worden toebedeeld; te
beginnen bijvoorbeeld met een reflectio op de integrale planning.

11. Oefening terreur-incident

Een casus zal worden ontworpen. De oefening zal nog dit najaar plaats-
vinden en zal zoveel mogelijk dienstonderdelen betreffen.

12. Bezoek H -. : : • <

Allen die hebben bijgedragen aan het welslagen van dit bezoek worden
nogmaals zeer bedankt.

31-8-1984



A U R O R A d.d. *» September 198^

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HK - HSBP

Afwezig: PHBVD

1. Anti-militaristisch activisme

De plannen rond het vliegfeest te Soesterberg zijn niet uit-
gelopen op ernstige ongeregeldheden.

2. Verkbezoek H.M. de Koningin aan Meppel

In goed overleg met de Veiligheidsdienst Kon. Huis en de
plaatselijke politic zijn enkele maatregelen getroffen om
verstoringen te voorkomen.

J. Centrumpartil

Janmaat is een "Generaal pardon" gegund; enkele van zijn aan-
hangers zijn uitgestapt. Prognoses zijn moeilijk. Een vervolg-
notitie voor de Minister wordt opgesteld.

k. Poolse protesten

Mondelinge protesten te Den Haag en een aide-memoire aan onze
Ambassadeur te Varschau zijn gevolgd op enkele gesprekken van
C met Poolse onderdanen.

f ' —
5- Basiscursus Extern

Cursisten van verscheidene bevriende relaties zijn begonnen
aan een cursus bij EO.

6. Sjgnaal

heeft onlangs een zelfde signaal opgevangen als wij in
1981.

7. Lezing Minister Rietkerk op NPA

De media citeren een uitspraak van de Minister dat onderzocht
wordt of diensten als de FIOD, de ECD e.d. kunnen worden onder-
gebracht bij de reguliere politie.

- 2 -
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8. Oefening terreur-incident

Een eerste beraad heeft uitgewezen dat een eerieuze oefening
ook inschakeling van bevriende relaties vergt; dit wordt
opgenomen. Een goede casus zal gezocht worden. De intern
geldende regelingen, draaiboeken enz. worden nagelopen.



A U R O R A d.d. 7 September

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: PHBVD

1. Suriname

Enkele intioi van Bouterse, leden van de Groep van Zestien,
zijn aangehouden in verband met corruptie. De echo ervan is
in one land te horen.

2. Air India

Gempo. Den Haag vernam van de Ambassadeur van India dat nili-
tante Sikhs van plan zijn een Air India vliegtuig te kapen.
Inmiddels zijn maatregelen ter beveiliging getroffen; ook
wordt een groepje Sikhs in Delft in net oog gehouden.

3. Rexinie van schoolvriendjes

Een in Canada woonachtige heer en zijn Oostduitse zus hebben
voor een h.t.l. te houden reunie afgezegd, kennelijk omdat
zij zijn getipt dat de vrouw zou worden aangehouden.

*»• Tsjernenko e.a.

Deze is veer in het openbaar verschenen, doch hij handhaaft
een low profile.
Stafchef is vervangen door een ondergeschikte
maarschalk. Betwijfeld wordt, gezien de protocollaire gang van
zaken, of tot hogere verantwoordelijkheden geroepen is,
Honnecker mag van Moskou niet naar de Bondsrepubliek; Dit
typeert de verhoudingen. Het zal het imago van Honnecker zeker
schaden.

5. LUID

Er is een wetenschappelijk medewerker voor politiek-economische
aangelegenheden aangetrokken.

6. Zaak

Wederom zijn Kamervragen gesteld.

- 2 -



?• Inbreng Kamerfracties voor eindveralag

Eventuele reacties van de dienstonderdelen gaarne binnen
veertien dagen schriftelijk aan KA/ .

6". Club de Berne

Eventueel commentaar op de landenbijdragen s.v.p. voor
21 September inzenden.

9. Rapportage

Getracht zal worden de rapportagedrang in de Dienst verder
aan te wakkeren, zodat een tijdige en op de afnemer afgestemde
rapportage bereikt wordt. Tenslotte, aldus wordt geconstateerd,
verzamelt de Dienst geen inlichtingen om ze in de kast te
bergen, maar OB ze te exploiteren.

10. Momenclatura

Binnenkort zal per circulaire bekend worden gesteld dat een
opwaardering van het dienstonderdeel PZ met ingang van 1 eeptenbei
198** gerealiseerd is. Hierdoor zal dit onderdeel in het vervolg
ale hoofdafdeling te boek staan.
Bovendien is besloten het dienstonderdeel SBP voortaan eveneens
als hoofdafdeling aan te duiden ondat dit meer in overeensteir..ning
met de feitelijke situatie is*
Enkele andere onvolkomenheden in de nomenclatiiur van de Dienst
worden nader bekeken.



A U R O R A d.d. 11 September 1984

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HTD - HK

Afwezig: PHBVD

1. Suriname

De verwarring duurt voort. Behalve oud-tweede man
zou ook oud-ambassadeur gearresteerd zijn.
In de media wordt in dit verband gespeculeerd over de ware rol
van een Surinamer die met 10 miljoen gulden verdwenen is.

2. Air India en de Sikhs

Hoewel de bedrelging nog niet als bijzonder ernstig wordt inge-
schat, zijn (mede als oefening) wel beveiligingsmaatregelen
genomen.
Er verblijven in ons land zo'n 300 a 400 Sikhs.

3. Reisbeperkingen eigen personeel

Bezien wordt of de BVA een circulaire kan doen uitgaan.

4. Poolse protesten

Overleg met de IDB heeft plaatsgevonden om vast te stellen of
problemen die de IDB in de operationele sfeer ontmoet een gevolg
kunnen zijn van onze offensieve acties. Dit lijkt niet bet geval
te zijn.
Met Chef DEU wordt bekeken of van onze zijde ook eens een protest
kan worden geuit.

5. Zaak

De beantwoording van de Kamervragen wordt ons om medeparaaf
voorgelegd.

6. Overlijden Heer

Kort na zijn vertrek met FLO is de heer omgekomen bij
een verkeersongeluk.

•7. Politiek-economisch analist LUID

Niet onze Dienst, doch mogelijk wel de LAMID zal in de toekomst
de vruchten van deze analist op zijn pad vinden.

8. BEG

HPZ zal de najaarsbijeenkomst organiseren.

9. Secretariaat Kabinet

Niet overal in de Dienst is duideli jk dat er al geruime tijd Sen
ongedeeld Kabinetssecretariaat is. De leiding berust bij
mw. , mw. is haar plaatsver-
vangster. Er komt nog een circulaire.
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10. Pact Marokko - Lybie

bagatelliseert de betekenis.
Ook -Parijs deed er vrij luchtigjes over.

11. Vormgeving rapportage

Uniformiteit van stijl en vormgeving zouden al onze rapportage
aan externe relaties behoren te kenmerken.
De oplossing wordt al lang gezocht; mogelijk ligt deze in een
centrale typekamer, bijvoorbeeld bij FID, die met behulp van
een intelligente tekstverwerker alle uitgaande rapportage ver-
zorgt. Aan HPZ wordt verzocht dit te onderzoeken.

12. "Nordic meeting"

Suggesties voor de agenda zijn weIkon.

12-9-1984



A U R O R A d.d. 1** September

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - KA/So

Afwezig: PHBVD - HK

1. Aanslag Van Heutsz-nonunent

Gebleken is dat de "Beweging" reeds zeer kort na de aanslag
van het gebeurde op de hoogte was. Recent zijn er ook
contacten tussen activisten uit de "Beweging" en Zuid-

_ _ molukkers gesignaleerd. Aan de Amsterdamse politie is de
naao van een van de nogelijke daders doorgegeven.

r
2. Voormalig onder-off icier KLU in Polen overleden

Een net een Poolse vrouw gehuwde , .kort geleden met flo
vertrokken, onder-of ficier van de Koninklijke Luchtmacht
is onder niet geheel duidelijke omstandigheden in Polen,
waar hij woonachtig was, overleden. BuZa tracbt wat meer
zicht op deze zaak te krijgen.

3. Mfs-overloper

Een recent overgelopen Mfs-medewerker zou net nane op de
hoogte zijn van de wijze waarop bezoekers aan de DDR
worden gerecruteerd.

Naar aanleiding van de zaak rees de vraag of niet
slechts het enkele lidmaatschap van de CPN naar in het
algemeen het enkele lidnaatschap van een niet verboden
politieke partij onvoldoende grond is on ienand uit een
vertrouwensfunctie te weren. Deze vraag bleek bevestigend
te Boeten worden beantwoord.

5. Jaarplanning werkzaamheden Dienst

Het werk aan de planning vindt gestaag voortgang.

6. Task-force

De voordracht van kandidaten voor de "Task-force" heeft
plaatsgevonden. Binnenkort zal over de samenstelling een
beslissing vallen.



A U R O R A d.d. 18 September 1984

Aanwezig: HBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HTD - HK

Afwezig: PHBVD

1. Staatsliedenbuurt - vrijstaat ?

De ID-Amsterdam is opgenomen in een speciaal politieteam dat
gaat optreden tegen de harde kern van de krakers die bet sinds
kort op toeristen gemunt hebben.

2. Veiligheidsmaatregelen Sovjet-Unie (en Polen)

De gesignaleerde verscherping is terug te voeren op een besluit
van de Ministerraad van 10 mei jl.

3. Dr.

Deze opmerkelijke figuur organiseert een congres "Wetenschap en
samenleving" waarvoor hij een aanbeveling van de allerhoogste
autoriteiten beeft weten te krijgen. De vraagtekens rond zijn
persoon zijn immanent; een profiel wordt opgesteld.

4. Bezoek Gromyko

Mogelijk komt bij ook naar Nederland (tenzij dit gerucht een iaago
verbeterend ballonnetje van is). De Sovjet pers haalt fel
uit naar de VS, kennelijk om het komende contact van Gromyko met
de Amerikaanse regering geschikt te maken voor interne consumptie.

5. Griffier Vaste Commissie

Mr. komt heden zijn opvolger dhr. mr.
voorstellen. Een wat bredere orientatie van de nieuwe Griffier
bij de Dienst lijkt nuttig.

6. Algemene Rekenkamer

Een onderzoeksteam dat momenteel bij de CRI opereert, wil gaarne
spreken met de BVD-vertegenwoordigers in de CCT. Hiertegen is geen
bezwaar. Zij zullen zich wel moeten prepareren.

7. Club de Berne

Op 25, 26 en 27 September 1984 is HBVD afwezig in verband met
een vergadering van de Club de Berne.
Aangezien PHBVD dan nog met verlof is, zal HK de zaken waarnemen.

18-7-1984



A U R O R A d.d. 21 September 1984

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: PHBVD

1. Actie tegen Mibo-magazi.1n op komst

Een aantal figuren uit de "Beweging" te Amsterdam is betrokken
bij de voorbereidingen tot een actie tegen een Mibo-magazijn.

De LOvJ heeft de CRI verzocht cobrdinerend
op te treden temidden van de vele instanties die inmiddels op
de hoogte zijn geraakt. De bedoeling is de activisten op heter-
daad te betrappen.
Een regeringsbrief staat op stapel.

2. Islamic Jihad

Onder deze verzamelvlag is de actie tegen de Amerikaanse Ambassadc
te Beiroet geclaimd. De geexplodeerde vrachtvagen zou van een
Nederlandse kentekenplaat voorzien zijn geweest.
Plannen van de GOT de beveiliging rond de Amerikaanse
Coneulaten-Generaal h.t.l. te verminderen zullen worden ingeslikt.

fir zijn aanwijzingen dat - buiten one om - jarenlang een operatic
tegen de Russen h.t.l. is gerund.

Vertrouwensfuncties bedrijfsleven

De jongste telling kwam uit op + 4?. 000. (Vitale bedrijven
18.500, def ensie-orderbedri jven~28.500. )

5. Afscheid Hoofd Training Section _

Van deze vriend van het huis, die tientallen BVD-medewerkers
heeft helpen opleiden, is op 20 September feestelijk afscheid
genomen.

De val van

De nieuwste exegese - variant wil dat hij verantwoordelijk
is voor de beruchte, en nu door het Kremlin betreurde (en
onlangs gestaakte??), plaateing van SS 20-raketten welke uit-
eindelijk de plaatsing van de Amerikaanse middellange afstands-
raketten in Europa heeft uitgelokt.
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7. Beacties op het Eindverslag (zie Aurora d.d. 7-9-198*0

Heden verstrijkt .de termijn van indiening, dit in verband met
de tijd die nog rest voor beantwoording.

8. Bezoek heren en

Deze orientatie is bij de gasten in heel goede smaak gevallen.

9. Algemene Rekenkamer

Voorlopig zal het onderzoeksteam zich beperken tot een gesprek
Tan algemene aard met HK.

10. Kamervragen

£r zijn vragen gesteld voor het lid Beinema (CDA) over het noterei
van gegevens uit paspoorten.

11. Zaak

De Nationale Ombudsman wil de stukken komen inzien. Er wordt
gezocht naar een modus operandi tot het moment waarop de nieuwe
Wet van kracht zal zijn. Op 4 oktober vindt een beraad hierover
plaats tussen de Minister, de Nationale Ombudsman en HBVD.

12. Zaak Wubbe

HBVD zal worden opgeroepen als getuige a decharge. De voor-
bereidingen voor zijn presentatie vangen heden aan.

13. Afwezigheid HBVD

Gezien de afwezigheid van HBVD op 25» 26 en 27 September vervallei
op die dagen alle wekelijkse besprekingen met onderdeelschefs.

Ik. BVD - kO jaar

Als coordinator voor de feestelijkheden is KEB aangewezen.

15. I.

Per 1 november zal hij zijn functie neerleggen in verband met de
aanvaarding van een andere werkkring.

21-9-198̂



A U R O R A d.d. 2 5 September 1984

Aanwezig: HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: HBVD - PHBVD

1. VCN-congres

Voorbereidingen worden getroffen voor een congres in oktober
waarop mogelijk een nieuwe communistische partij ten doop zal
worden gehouden.

2. Acties tegen Hibo-magazijnen

De voorbereidingen gaan door. Wellicht worden het flankerende
acties bij het proces tegen de voerders van eerdere acties
dat op 1 oktober aanvangt.

J. Inzagerecht - verjaring

Een Rotterdanmer, wiens emigratieplannen zo'n dertig jaar
geleden stuk liepen op nadelige informatie over zijn verleden,
wil weten of deze gegevens nog altijd in zijn BVD-dossier zitten.
Dit leidt tot een diecussie over de verschillende "dossiers11
welke de Dienst zou kunnen onderscheiden (operatic-, informatie-,
exploitatie-). De vraag komt op hoe Zusterdiensten ( ,
'. ) dit opgelost hebben.

*f. Autobom

Het bleek niet eenvoudig buiten kantooruren een serieus genomen
spoedbericht over een mogelijk dreigende PFLP- aanslag via
BZ door te geven aan onze ambassade te Beiroet.

5. Reorganisatie CHI

Boven de chefs van een "centrale" gaan ingevoerd worden,
enkele functies van "groepschef" (die verschillende "centrales"
dirigeren en zelf direct onder PH.CRI ressorteren); dit zal
leiden tot een aantal rangsverhogingen.

*

6. HSA in de publiciteit

Evenals enkele andere bevriende, beveiligde industrien is nu
HSA in de publiciteit gekomen wegens laakbare leveringen aan
landen waar een gewapend conflict heerst (i.e. Irak).



7. De Oostduitse diplomaat

De volgploegen hebben hen nu al enkele malen naar een conspiratieJ
rendez-vous gebracht. Veraoedelijk is hij actief in de afeer van
de heimelijke politieke beinvloeding.

8. Excureies personeelsvereniging

Andermaal wordt opgeroepen tot deelname aan deze evenementen,
al was het maar om eens te zien hoe de Dienst in den lande
ontvangen wordt.

9. Verbreed CC - CPF

Zonder veel gesputter is men teruggekeerd naar oude., orthodoxe
standpunten.

10. VPHO

Een medewerker van deze omroep vroeg om een gesprek met een
deskundige op het gebied van afluisterapparatuur. Hij is verwezen
naar de PTT en de Politic (-yerbindingsdienst).

11. Begeling afluisteren

Gesproken is met H. MARID over de noodzaak van het ontwerpen
van een regeling m.b.t. het meeschrijven van telexverbindingen.
Nader intern beraad over de (vele) methoden om informatie te
transporteren en de eventuele wenselijkheid deze in de toekomst
te mogen afluisteren lijkt geboden.

25-9-198̂
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STAFVERGADERING d.d. 28 September 1984

Aanwezig: HBVD - H B - H C - H D - H E - HTD - HACD/G - HPZ - HFID
HSBP

Afwezig: PHBVD

1. Centrale typekamer?

Een uniforme stijl en vormgeving van rapportage kan ook worden
bereikt met gedecentraliseerde tekstverwerkende apparatuur en
een centraal controleprogramma. Bet onderzoek zal moeten uitwijzei
wat, ook uit een oogpunt van efficiency en kosten, de beste
oplossing is.

2. Integratie ACD en G

Bind van dit jaar mag een blauwdruk verwacht worden.

3. Terreuroefening

Met enkele externe relaties worden voorbereidingen getroffen voor
een oefening begin volgend jaar.

4. Begetting Ambassade Iran op 27 September

5. Nato Security Committee

Binnenkort vindt de halfjaarlijkse bijeenkomst plaats.

6. Vertaalcapaciteit

Verzocht wordt om tijdig overleg over de voorgenomen afluister-
acties.

7. Verbouwingen pand 25

Het einde is in zicht.

8. Nieuwe gebouv

De Minister van Financien moet het project nog formeel fiatteren,
daarna staan alle lichten op groen.



9. Verlengde dienstti.lduitloop

' De AOP-barriere is genomen. Bet voorstel gaat nu naar de Raad
voor de Rijksdienst.

10. Task-force

Met de potentiele kandidaten uit de Dienst is gesproken.
Naar een externe kandidaat voor de functie van chef loopt een
onderzoek.

11. .

Op verzoek van een beworyrer van het VAK, die een proces tegen
de Staat overweegt, vordt op 3 oktober voor de Rechtbank te
Den Haag een voorlopig getuigen-verhoor gehouden. Plan is de
Landsadvocaat wel aanwezig te doen zijn, doch hem geen vragen te
laten stellen.

12. Lustrum 1985

KEB is aangewezen als coordinator van de diverse feestelijkheden.

13. Algemene Rekenkamer

Een onderzoeksteam dat momenteel bij de CRI werkzaam is infor-
meerde zich bij de Dienst over de samenwerking in de OCT.

1**. Nationale Ombudsman

De Minister, de N.o. en HBVD zullen op k oktober bijeenkomen
ter vaststelling van een procedure-afspraak in afvachting van de
Vet.

15. Relatie BVD - Politie

In oktober vindt onder leiding van HBVD beraad plaats over onze
(toekomstige) relatie met de politie. HB, HC, HD, HE en HK,
zonodig stafmedewerkers van het Kabinet,zullen deelnemen.

28-9-198̂


