AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag *t januari 1983
Aanwezig: H.BVD - HK - HB - HC - HD - HE - HTD
Afwezig : PH.BVD

t

Blijkens een mededeling in "Rooie Berichten", heeft

\n af

inbreuken op zijn privacy door de BVD.
2. Consulaat Rotterdam
Hoewel de nota van BuZa voor de ^inisterraad over de kwestie van
Russisch consulaat te Rotterdam nog niet gereed is, zal dezerzijc
reeds een nota aan de Minister van BiZa worden gezonden bevattenc
ons standpunt. Daarin zullen tevens de bezwaren worden behandeld
tegen een fungerende Russische consul, die o.i. in aanmerking kon
voor p.n.g.-verklaring.
3.

Deeltijdarbeid
Van de SG is een brief ontvangen, waarin deze meedeelt accoord t<
gaan met het standpunt van de Dienstleiding, dat invoering op rui
schaal van deeltijdarbeid bij de Dienst onverenigbaar is met de
regels volgens welke een veiligheidsdienst de haar opgedragen ta£
dient te verrichten. In beperkte mate zal van dit beginsel kuunei
worden afgeweken.

k. Agenda
10/1 Bezoek Minister (13.00-17.00).
Bezoek Mevrouw SG en echtgenotes CdK's (13.00-^f 15.00).
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AÜBOBA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 7 januari 1983

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

1. Ex-Rode Jeugd-leden
Een Journalist zou pogingen doen in gesprek te komen met ex-lede
van de Bode Jeugd» Hij beweert dat er bewijzen zijn dat zij weer
belangstelling van de Dienst genieten.
2. Consulaat Rotterdam
Het overleg achter de schermen is nog gaande» Op vrijdag 14/1 ko:
deze zaak in de Ministerraad aan de orde, na een beraad vooraf v
de betrokken Ministers.
HC veronderstelt, dat in het geval een beslissing ten gunste van
Bussen wordt genomen, nog verschillende beperkende bepalingen ku
worden vastgesteld. C werkt aan een concept.
3. Beveiliging nuclear sites
De NATO Nuclear Planning Group gaat meer aandacht besteden aan d
beveiliging van nuclear sites. Men heeft de bedreigingen per lan
ten aanzien van de verschillende objecten geëvalueerd, maar in b
paalde gevallen overdreven. Dit is o.a. het geval wat "Onkruit"
treft in ons land. D kan daar wellicht iets aan doen.
k. Vragen homofjele sollicitant
De vragen over de homofiele sollicitant naar een functie bij het
personeel Koninklijk Huis zijn in laatste instantie beantwoord d
de aangesproken Ministers zelf in onderling overleg, op basis vo
namelijk van een eerste ambtelijk concept van AZ.
De Ministers zijn daarmee voorbijgegaan aan een plan tot verder
ambtelijk overleg.
De bijdrage van de BVD is ongewijzigd overgenomen»
5»

Bezoek Minister
Het bezoek van de Minister op 10/1 zou kunnen uitlopen na 17.00.
TD, Foto- en Beproduktie en G worden verzocht met deze mogelijkh
rekening te houden.

6. Situatie Surinamers in Nederland
H.BVD verzoekt HB om voortgezette rapportage over de groepen
Surinamers in Nederland»
7»
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AUBORA

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 11 januari 1983
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HK - HB - PHC - HD - HTD - HE
Afwezig i —

1. Bezoek Minister
H.BVD stelt >et tevredenheid vast, dat het bezoek van de Minister
aan de Dienst succesvol is verlopen. Hij meent dat, dank zij de b
dragen van allen, de Minister een evenwichtig en genuanceerd beel
heeft gekregen van het werk van de Dienst.

r

2. Incident Ajax
HB geeft een bespiegeling over het incident «et de fragmentatiebo
die naar de AjAx-supporters is geworpen. Hij wijst er voorzichtig
dat er een verband zou kunnen zijn tussen de instelling van de
dader(s) zo dezen geaffilieerd zijn «et de Centrumpartij en de
"jodenhaat" die in verband net Ajax eerder tot uiting is gekomen.
3*

Consulaat Rotterdam
PHC deelt mede dat te verwachten is, dat de Ministerraad tot een
compromis zal besluiten: geen consulaat, wel toelating van enige
Russische directeuren voor joint-ventures. De Dienst zou dan nog
•nige beperkende bepalingen kunnen voorstellen.
H.BVD verzoekt hierover een nota op te stellen.

*». Lijst objecten BVD
HK merkt op, dat de lijst op enkele punten
en HC zullen bezien*
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AUROKA

OCHTEHDBESPEXKIHG op TrijdaK 1» Januari 1983
AanweEig i H.BVD - PH.BVD . HK - PHB - PHC - HD - HE - HTD.

A fwe ei g

» -—

1. Suriname
£r wordt kort gesproken over het feit dat in Nederlandse kringen <
in kringen van Surinamers in Nederland «eer en meer de gedachte
post Tat dat aan het regie* in Suriname slechts «et een Militaire
coup een eind kan worden gemaakt. H.BVD stelt, dat de Dienst >ich
ten aanzien van eventueel in Nederland gesmede plannen dient te ii
•eren en de regering op de hoogte dient te houden.
2. Consulaat Botterdam.
De Sowjet-ambassadeur is Beer ontstemd over de beslissing Tan de
Nederlandse regering slechts de toelating Tan
directeuren van
joint-ventures in overweging te willen neven. Hr.
wenst i
te horen van voerwaarden die ook daarvoor nog kunnen worden geste!
en wil nog een gesprek «et de Minister van Economische Zaken.

3* PNO-verklarin^en
PHC attendeert op de grote aantallen PNG-verklaringen in vele lan(
k. Verbouwingen.
H.BVD geeft als sijn dringende wens te kennen dat de achteringang
gebouw 15» anders dan nu in het voornemen ligt, permanent in gebri
•al blijven.
5. Agenda.
25-26 januari *83 : H.BVD naar de Secretaris-Generaal van de NATO,
brengt als vooreitter Special Committee versli
«it aan NATO Council.
19-21 april '83
: Club de Berne vergadering te Den Haag.
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AÜKORA

OCmENDBESPBEKINO op dinsdag 18 januari 1983.
Aanwezig : PH.BVD - HK - PHB - HC - HD - HE - HTD.
Afwezig

i H.BVD.

1. Metro-brand»

PHB deelt mede, d«t volgens een Toorlopig oordeel van de politie
Amsterdam, de brand in de metro gesticht ia door vandalen en dus
ten onrechte ia geclaimed door de KAF.
Het geraar bestaat wel, dat de HAF, die al eerder streken heeft ud
gehaald, op nieuwe gedachten is gekomen.
2. Horizontalen in de CPH.
De c.g. horizontalen in de CPN hebben een eigen Maandblad aangekoi
digd, "De Kameraad" , waarroor men 2 a 3000 personen denkt te int*
resseren.
3- Plannen in Surinaamse kringen.
In Surinaamse kringen in Nederland worden acties tegen het milital
bewind in Suriname besproken die voor een deel wel zeer fantastisc
ran aard zijn: men heeft het Kelfs orer bombardementen, uit te vo«
door Vietnam-veteranen.
k. ASALA.

HC meldt, dat ASALA voor 20-1 acties heeft aangekondigd in landen
waar Armeniërs tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld.
5- PLO.
Een scheuring dreigt binnen de PLO over de toenadering van Arafat)
tot Jordanië. De meer radikale organisaties vervetten zich zodanij
tegen deze ontwikkeling dat een scheuring dreigt. Ook moet weer
rekening worden gehouden met acties door de radikalen tegen Arabii
doelen en tegen gematigde PLO-figuren (ook in Europa?).
6. Bezoek Bush.
Op 1 en 2 februari wordt bezoek in ons land verwacht van Bush. De
secret service zal ongetwijfeld vooraf maatregelen willen treffen
voor 's mans veiligheid. Wij nemen aan dat
e.e.a. zal
coördineren.
7- Ministers bijeen over nucleaire brain-drain.
Op vrijdag 21-1 vindt een vergadering plaats van de Minister-Presj
dent en de Ministers van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken,
Justitie en Binnenlandse Zaken over een door een speciale eommissi
gedaan onderzoek naar mogelijkheden om tot wetgeving te komen ter
perking van ongewenste verdwijning van nucleaire know-how naar hei
buitenland. De commissie is tot een negatief advies gekomen, maar
pleit betere controle op Urenco. De BVD is hierbij marginaal betre
ken.

18 januari 1983.

AURORA

OCHTEHDBESPREKIHG op Trijdaic 21 Januari 1983.
Aanwesig : H.BVD - PH.BVD - H K - P H B - H C - H D - H E - HTD.
Afwesig

: ——

1. Fake berichten QTer Surinaae.

PHB deelt aede, dat de berichten OTer een op handen sijnde tegencoup als fake aoeten worden beschouwd* Het optreden Tan de Surinai
Bakenaan
is in dit Terband twijfelachtig.
H.BVD wil "op redelijk frequente basis" aan de regering rapporten
2.

k, Koaend aunitie-transport.

In februari «al Tanuit de EeashaTen weer een aunitietransport plat
Tinden «et besteaaing V as t-Duitsland. Van Dienst ei jde is er contac
•et de betrokken autoriteiten.
5-

uit de journalistiek?
heeft besloten eijn journalistieke actiriteit op te geren
roor een functie in het Oost-West handelSTerkeer, aldus HCf die ei
rekening aee houdt dat het KGB hierin de hand heeft.

6. De ontslagen onderhoudstiaaeraan.
De Utrechtse onderhoudstimeraan, lid CPN, die ontslagen is oadat
hea de toegang tot de Kroahoutkaearna is ontcegd, heeft geen reili
heidsonderzoek ondergaan Tan de cijde Tan de BVD. Het is de Laaid
die hea Toor het werk onacceptabel rindt ranwege sijn persoonlijk
drag, Toortkoaend uit cijn politieke inlichten. Er ftijn Tragen gesteld aan de Minister Tan Defensie.
7. Orarlag PO 00 en V - H.BVD.

Vaarschijnlijk op 28 januari Bal aan gesprak
H.BVD en de DG 00 en V. Voorlopig staan twee
da: gewelddadig actirisae en de
Toor de«e bespreking Bullen worden genoteerd

plaatsTinden tussen
onderwerpen op de ag<
. Andere suggesties
door KVB.

- 2-

8. Gebouw 15»
PH.BVD ko*t terug op de kwestie ran de toegangen tot gebouw 15» D«
Dienstleiding heeft besloten dat de achteringang open zal blijren
en codanig de voorkeur krijgt, dat vanneer een Tan beide ingangen
tijdelijk gesloten voet worden, dit de hoofdingang cal sijn.

21 januari 19&3
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AÜKORA

OCHTENDBESPREKIMQ op dinsdag 25 .januari 1983,
Aanwezig t PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HSBP - HTD.
Afwezig

: H.BVD

1. HSBP.
PH.BVD TerwelkoBt HSBP ala nieuw lid Tan da Aurora-kring.
2. Sow.1at-praaentie in Hottarda».
HC doet Mededeling Tan zijn raeent bezoek aan Chef DEU, Buitenlanc
Zaken. Volgens Chef DEU ia de Buaaiache axbaasadeur vel ontstemd
oTer de weigering Tan een Sowjet conaulaat in Rotterdam, Baar zit
niet bij de pakken neer. De plaataing Tan drie directeuren in
RotterdaB wordt Toorbereid; ala Tolgend doel io plaataing Tan dri<
directeuren in Amsterdam aangekondigd. HC heeft geconatateerd dat
het aantal Toorwaarden waaraan da Ruaaen i.T.B. de BotterdaB.se coi
ceaeie Boeten Toldoen, buitengewoon groot ia.
3* Oorlog0TOorbereiding/crioi0beheeraing,
HD bericht OTer een crieiabeheeraing0oefening "Hilex", die zich h«
afgespeeld in de militaire ofeer en die Tan de CiTiele Verdediging
Ma afloop Tan de oefening ia Taatgeateld dat actieTe participatie
Tan de kant Tan de BVD een Tolgende keer gewenst zou zijn, bijT. c
de Teronderatellingen waarTan bij da oefening wordt uitgegaan. Bei
realistisch te Baken. PH.BVD Beent dat bezien Boet worden of dit
kanf gezien onze eigen occupatie Bat het onderwerp.
't. Beperking diatributie KwartaaloTerzicht.
PH.BVD zegt zeer teTreden te zijn Bet de resultaten Tan het werk i
de CoBBiaaie ad hoc, die de diatributie Tan het KwartaaloTerzicht
aterk beperkende zin heeft herzien en de kwesties Tan bewaring en
Ternietiging beter geregeld.

25 januari 1903-

STAFBESPREKING

BESPREKING op vrijdag 28 januari 1983*
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - H.ACD - HB - HC - HD - HE - H.FID - HG HPZ - H.SBP - HTD - HK.

Afwezig

1.

r

t —-

_ onder indruk van Minieter Tan Binnenlandse Zaken?
Minister fiietkerk heeft tijdens onderhoud met
gezegd,
de BVD over harde bewijzen beschikt, dat fiussische diplomaten ziel
•et andere raken bezighouden dan waarvoor ze zijn toegelaten.
heeft weliswaar gezegd dat "iedereen dat toch wel doet",
•aar intussen zijn daarna in een aantal operaties de runners niet
komen opdagen.

2t Iraanse zaakgelastigde.
De Iraanse zaakgelastigde in Nederland»
, die de krant
heeft gehaald omdat hij geweigerd heeft de hand te kussen van de i
op mohammedaanse wijze gesluierde echtgenote van Minister van Buil
landse Zaken is ons
gerapporteerd als exlid van een death squadron.
J. Bereikbaarheidsvergoeding.
HC attendeert erop, dat de bereikbaarheidsvergoeding waarvan sprei
is in een recente circulaire, een kostbare aangelegenheid kan worc
gezien het grote aantal bereikbaarhèidsregelingen bij de Dienst.
De Dienstleiding verzoekt deze zaak nog eens te bekijken.
k. Noodvernietiging.
HD, sprekend over het probleem van de noodvernietiging, meent dat
"~

nu de situatie op het punt van de vernietigingsapparatuur sterk vc

beterd is, een verdere verbetering gezocht moet worden in het ste]
van vernietigingsprioriteiten.
Deze zaak heeft trouwens de voortdurende aandacht*
5« Computer.
HG deelt mede, dat - op voorwaarde van departementale goedkeuring
omstreeks september een nieuwe computer zal worden geïnstalleerd,
kozen is voor een IBM-machine met een drie maal grotere capaciteit
dan de huidige (waarvan de jaarhuur overigens lager zal zijn dan
voor de tien keer kleinere computer van 1976). Ook deze nieuwe eoi
puter zal slechts een paar jaar meegaan. Daarna zal een veel duurd
re machine nodig zijn.

- 2-
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6. Nota*» HPZ.
HPZ deelt ter Tergadering een nota uit «.b.t. een "integraal aans
lings- en beTorderingabeleid". Met Tragen hierorer kan nen bij hei
terecht. HPZ kondigt nog een nota aan orer het introductiebeleid
alsmede een circulaire oyer de beperkte Mogelijkheden tot inroeri:
Tan deeltijdarbeid bij de Dienst.
(De Secretarie-Generaal is vat de beperkte mogelijkheden bij de D:
betreft aceoord gegaan «et de opratting Tan de Dienstleiding. Er l
vat dit betreft een nadere normstelling, die o.a* gebaseerd Kal B:
op sociale OTervegingen en het feit Tan een beperkt personeelsaanl
Toor Beer speciale functies).

"~

7- Situatie CPSU.
H.SBP geeft een bespiegeling OTer de Tele mutaties in de leidingg*
Tende organen Tan de CPSU, een Tolgens hem normaal Terschijnsel ni
een maehtsvisseling. Hij noemt met name het Toorbeeld Tan de degrt
datie Tan de Internationale Informatie Afdeling Tan de CPSU.
Hét zullen in het algemeen KGB-incichten rijn die tot uitdrukking
komen.
8. H.BVD in de NATO Raad.
H.BVD doet Terslag Tan Bijn optreden in de NATO Raad als Tooreitti
1982 Tan het Special Committee.

r

9. Suriname.
Op 27 januari is de grote eTaluatiedriehoek bijeen geveest ter bespreking Tan de TeiligheidsBituatie in Nederland als gerolg Tan d<
Terharding in de pro- en anti-Bouterse groepen. De situatie gaat
ontstaan dat een
en een
tegen elkaar beschei
ming behoeTen.
Besloten is dat Buitenlandse Zaken eerst maar een gesprek met ambt
. sadeur
Kal hebben met als boodschap: geen acties Tanu:
de ambassade.
10. Nieuve Qrondvet.
Heden vordt de nieuve Grondwet in de Staatscourant gepubliceerd, i
ressant Toor ons in Terband met de wijzigingen m.b.t. de grondrec)
Aan belangstellenden Bal HK een exemplaar toezenden.

28 januari 1983.

AURORA

OCHTEHDBESPREKIHQ op dinsdag 1 februari 1983
Aanwezig! H.BVD . PH.BVD - HB - HC - HD - PHE - HSBP - HTO - KA/C
Afwezig t HK

1* Opsporingsonderzoek uitgelekt BVD-rapport»
Het onder leiding van de LOvJ plaats Tindende opsporingsonderzoek
heeft een fase bereikt, waarin O.B. beslist moet worden over de
vraag of dit onderzoek zich moet gaan uistrekken tot de Telegraaf
de TROS. Hedenmorgen zal er o.v.v* de PQ een beraad plaatsvinden,
waaraan naast H.BVD en HD vertegenwoordiger* van Defensie zullen
deelnemen. In Aurora wordt van gedachten gewisseld over de vraag
het betrekken van de Telegraaf en de TROS in het onderzoek zich i
draagt met het belang van de BVD* H.BVD neemt kennis van de argui
ten pro en oontra.
2. Suriname»

HB maakt gewag van de recente arrestaties wegens wat wordt genoeg
een beraamde moordaanslag op Bouterse* Gevreesd moet worden dat l
door de spanningen in de Surinaamse kolonie in ons land nog verde
zullen oplopen*

3.

k. Koninklijk Huis.
is ongerust over in voorbereiding zijnde publicaties
over het Coorloge)verleden van Prins Bernhard; Klinkenberg zou hj
bij betrokken zijn. Voorts zouden lieden in de BRD het verleden i
Prins Claus onder de loupe nemen om een verband te construeren m<
zijn huidige psychische gesteldheid*
5* Homoseksualiteit *
De Minister-President zou volgens perspublicaties in een gesprek
het COC verklaard hebben dat homoseksualiteit geen enkele rol bel
te spelen bij sollicitaties, ook niet wanneer het gaat om vertroi
functies. Deze opvatting is niet geheel in de lijn van het antwo<
op de eerste reeks kamervragen n.a.v. de weigering van een homof:
sollicitant voor een functie bij het Koninklijk Huis* Ook lijkt s
niet geheel te sporen met de concept-antwoorden - waarvoor H.BVD
inmiddels medeparaaf heeft verleend * op de vervolgvragen.
6* CHI-gegevens op straat*
Gebleken is, aldus HD, dat CRI-gegevens in handen zijn geraakt vt
onbevoegden. Onderzocht wordt wie hiervoor verantwoordelijk is ei
om welke gegevens het gaat. CRI heeft verklaard dat het lek gezo<
moet worden in de politiekorpsen*
HD merkt in dit verband nog op dat een aantal grote bedrijven zot
Philips nog steeds blijkt te kunnen beschikken over politieke gegevens m.b*t. sollicitanten*

- 2-

- 2-

PQ-vergadering»
H.BVD cal op 9 februari a.B. de PG-vergadering bijwonen* Een van
agendapunten is het verstrekken van gegeven* uit processen-verba*
aan de Dienst*

1 februari 1983
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AUKORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag k februari 1983
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - H T D - HSBP
Afwezig t —

1. Ambassadeur
HB geeft een bespiegeling over de activiteiten van
. Ni
zijn opzienbarende persconferentie trekken nu zijn bezoeken aan
Genere en Algiers de aandacht*
HB stelt voor, dat hij in plaats van telkens kleinere notities e<
uitvoeriger nota laat opstellen ten behoeve van de Minister. H.B\t de
2. Nieuwe PLO-vertegjenwoordiger*
De nieuwe PLO-vertegenwoordiger,
, trekt veer publieiteil
dan zijn voorganger. Ook «et functionarissen van Buitenlandse Zal
heeft hij al gesproken. Ongetwijfeld zal hij de positie van de v«
tegenwoordiging verder versterken, aldus HC*
3* Sowjet-inlichtingenwerk voortgezet*
Zie Aurora van 28/1. De activiteiten van de Sowjet inlichtingenofficieren worden toch op de oude voet voortgezet.
4, Voorlopig Verslag Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten*
HK deelt mee, dat het Voorlopig Verslag zojuist is ontvangen. Hi;
schat, dat het dit jaar nog wel zal duren voor de behandeling vai
alle aan de orde gestelde problemen kan resulteren in een Memorie
van Antwoord*
Op 7/2 zal een (eerste) gesprek plaatsvinden met CZW en de juridische adviseur Binnenlandse Zaken over de kwestie Ombudsman ven
Klachtencommissie als voorgesteld in het Wetsontwerp*

k februari 1983

AUHOHA
«Bssvflt

PCHTENDBESPREKIHQ op dinsdag 6 februari 1983
Aanwesigt H«BVD * PH.BYD • HK • PEB - HC - HD » HE - HTD • HSBP
Afwecig t —

1.
PHB bericht, dat uit verschillende bronnen bekend is geworden da
en
gevaar lopen slachtoffer te worden van aan
slagen* Zeker is, dat vanuit
een actie ii
aangemoedigd tegen
.De berichten met betrekking tot
sijn wat minder duidelijk.
Pogingen vanuit het anti-Bouterse kamp tegenacties in Suriname v.
de grond te krijgen, worden voortgeEOt*
PHB noemt in dit verband de namen
en
»
2* PLO-kantpor^

Oebleken is dat men in het nabijgelegen PLO-kantoor voortdurend
bedacht is op belangstelling van de kant van de BVD.

k. BVA«s als privaoT-beaehermerB.
HD signaleert een merkwaardige neiging op departementen,de BVAfunctie te combineren met de functie van beschermer van de priva*
die gestalte begint te krijgen* Zo ook bij Binnenlandse Zaken*
Wellicht een punt ter bespreking met de Seoretaris*Generaal«
Overloper
sal in maart enige dagen in ons land «ijn*
Afgesien van ontmoetingen met hem in speciale kring aal er ook e
algemene gelegenheid »ijn een voordracht van hem te horen*
HKEB sal hierover nog mededelingen doen*
6* Kamerovertredingen»
H.BVD constateert tot sijn spijt een toename van het aantal slor
heden* Bij versoekt hieraan weer meer aandacht te gevea»
8 februari 198?

AUBOBA

OCHTENDBESPREKINQ op Trijdag 11 februari 1983
Aanwezig* H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP
Afwezig i —

1* Aanslag»n op Franse objecten*
Da verantwoordelijkheid roor deze aanslagen in Brussel en Amsterd
is nog steeds niet geclaimed. Naar de achtergrond daarvan kan dus
sleehts worden gegist.

r

2. Nederland-Taiwan.
De Taivanezen blijken hun commerciële successen in het bijsonder
Nederland te gebruiken 00 zich tegenover China groot te houden*
De luehtlijn Nederland-Taiwan is daarvan het laatste voorbeeld. D
houding van China tegenorer Nederland zal er niet door verbeteren
3- Suriname.
Uit verschillende bronnen komt naar voren, dat inderdaad gepoogd
wordt lieden in Nederland te reeruteren voor actie in Suriname. D
berichten daarover dienen dus iets serieuzer te worden genomen.
Een tweemans-eommando uit Suriname zou in Frankrijk zijn aangekoa
op weg naar ons land met het doel acties te ondernemen*
De Coördinator heeft het verzoek gedaan de Adsu, Adviescommissie
Suriname, in onze wetenschap en inschattingen te laten delen* Bez
wordtv op welke wijze dit kan gebeuren.
't* Afwjjsgevallen veiligheidsonderzoeken*
HD meldt, dat zich enkele afwijsgevallen hebben voorgedaan met ba
trekking tot bewakingsfuncties in beveiligde bedrijven, dit vanwe
criminele antecedenten* Enkele afgewezen sollicitanten zullen ia
verweer gaan*

i

5*

Straalzenderverbindingen.
HTD doet mededeling van een onderzoek naar de afluistarbaarheid v
straalzenderverbindingen.

6.

- 2-
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AUfiORA

Bezoek
Er koBt een eireulaire orer het prograna. Het ziet er naar uit <
hij op 23/3 Toor een (niet te groot) gezelschap Tan de Dienst kaï
optreden»
8* Regeringabrieyen»
H.BVD Terzoekt regeringsbrieTen en alle voor Terzending bedoelde
stukken «et beleidsaspecten langs HK te laten lopen die ze in al|
•ene zin zal bezien.

r
11 februari 1983

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 15 februari 1983
Aanwezig) H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - HD - HE - HSBP - HTD.
Afwezig t —•

1, Aeroflot-employe1 in Italië gearresteerd,
De station-manager van Aeroflot op de luchthaven Leonardo da Vinc:
is wegens spionage-activiteiten gearresteerd» Ook een Italiaan is
in verband daarmee aangehouden»
2»

Brief aan Secretaris-Generaal i,v,a. 2#-operatie,

H.BVD deelt mede, aan de S,Q« een brief te hebben gezonden waarin
hij heeft gesteld, dat de overwegingen op het stuk van dereguleri:
privatisering en decentralisatie die mede aan de 2#-operatie ten
grondslag liggen, niet op de BVD van toepassing kunnen zijn, en &
om een aantal redenen inkrimping van het personeelsbestand wezenl
schade gou toebrengen aan het werk van de Dienst*
3*

Bezoekers,
18/2
22/2

- Ambassadeur
- Ambassadeur

r
15 februari 1983

, Boekarest*
, Moskou*

AURORA

OCHTENDBESPREKING

op vrijdag 18 februari 1983

'

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

1. Suriname»
HB deelt mede, over informatie te beschikken luidend dat een of f i
oier van de landmacht in contact met de Surinamer
op enige
lei wijze betrokken is bij recruteringsactiviteiten. Deze kwestie
zal in overleg met de LAHID worden bezien*
2. Molukkera,
HC wijst op de straffen die in hoger beroep geëist zijn tegen de
Molukkers uit Assen i.v.m. de beschieting van een politie-auto.
De verdediging heeft het optreden van CRI -medewerker s bekritiseer
en veronderstellingen geopperd over aetiviteit-aehter-de-sehermen
van de BVD*
H.BVD deelt mede, dat de SG te kennen heeft gegeven de argumenten
in H. BVD' s brief aan de Minister (zie Aurora d.d. 15 februari 198;
volledig te onderschrijven*

18 februari 1983

AURORA

OCHTENDBESPREKIMQ op dinsdag 22 februari

1983.

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

t HE

1. Molukkers.
Volgens het persbureau Antara zouden bepaalde Molukse kringen in
tact staan met het KGB. De Dienst beschikt terzake niet oTer substantiële aanwijzingen. Het bericht lijkt hiermee Toldoende gekwa
ficeerd.

,"-

2. Clingendael»
De leiding Tan dit instituut heeft kenbaar gemaakt het zonder ger
ceerd materiaal te kunnen stellen. De Dienst heeft hieraan de con
clusie Terbonden, dat screening Tan cursisten derhalTe niet aan d
orde kan zijn. Ter discussie staat nog de Traag of deelneming Ta
BVD-medewerkers aan de door dit particuliere instituut te organi
seren cursussan strookt mat het dienstbelang. H.BVD is hierTan TO
alsnog niet geheel oTertuigd en Tindt dat een terughoudend beleid
zijn plaats is.
3* uitwijzingen.

H.BVD is niet erg gelukkig met BuZa's beleid uitwijzingen volgens
"silent procedure*1 te doen plaats Tinden. In het buitenland schuw
men publiciteit in het algemeen niet. OpTallend is daarbij, dat d
berichtgering omtrent spioaage-zaken de laatste tijd een wat seri
«ere toonzetting lijkt te hebben gekregen. De tijd is rijp met B
nog eens Tan gedachten te wisselen.
_.

**• Bezoekers uit het Oostblok.
Herhaaldelijk wordt ons land Tereerd met het bezoek Tan Tooraanst
de lieden uit het Oostblok, wier dubieuze achtergrond en dus ook
missie Terhuld worden door hen te afficheren als lid Tan een of a
gerespecteerd instituut - bijToorbeeld een Akademie Tan Vetenscha;
pen - en die zo in de gelegenheid gesteld worden ontmoetingen te
arrangeren met Tooraanstaande politici. Het recentste geTal is da
Tan de Bus
. HSBP Traagt zich af of het niet Terstandig
BuZa in zo'n geTal in te lichten. De Traag is echter wat BuZa met
deze informatie aan moet, omdat licht het Terwijt gemaakt kan wor>
dat BuZa zich bemoeit met zaken Tan de politici.
HC zal zich hiaroTar toch nog eens met BuZa
Terstaan.
5. 2#-oparatia.
De Minister beraadt zich OTer de Traag of de 2>t-operatie ook op d
Dienst uitgeToerd moet worden.

22 februari 1983

AURORA

STAFBESPREKING op vrijdag 25 februari 1983
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HACD - HB - HO - HD - HE - HFID - GRP
HPZ - HSBP - HTD - HK.
Afwezig : —

1. Suriname.
HB beschrijft de situatie m.b.t. de Surinaraers in Nederland. Er
wordt in verschillende groepen over militaire acties tegen het
regiem Bouterse gesproken. Eén groep is serieus te nemen; ook
Nederlandse militairen zijn daarbij betrokken*

2. Uitwijzing Sowjet-diplomaat.
"De Telegraaf" heeft de uitwijzing van Konoval bekend gemaakt. HC
acht het niet onmogelijk, dat de Russen nu alsnog een Nederlandse
diplomaat uitwijzen.
Bij Buitenlandse Zaken is men ontstemd. Chef DEU heeft te kennen
gegeven dat men een onderzoek wenst naar het lek*
H.BVD denkt erover deze gelegenheid aan te grijpen om met Buitenlandse Zaken de kwestie van de silent procedures te bespreken,
(zie Aurora d,d. 22/2).
HC gaat nog in op de Belgische ervaringen met de Russen in Antwer
waar dezen een soort basis inrichten.
3.

Inval bij D'Oude Delft*
V66r de inval (in verband met een onderzoek naar de ontduiking va
embargobepalingen) heeft de ECD bij de Delftse politie ten onrech
de indruk gewekt dat de actie plaats vond met medeweten van de BV.

4. Vertrouwensfuncties bij de Rijksoverheid»
HD geeft een overzicht van het verloop van de aantallen vertrouwe

functies bij de Rijksoverheid:
eind 1981 245.000 ambtenaren waarvan 31*000 (21$) in vertrouwen.
functies;
eind 1982 255-000 ambtenaren waarvan 50.000 (19$) in vertrouwen
functies.
HD verwacht, dat de dalende lijn zich nog zal voortzetten.
5*

Talencursussen»
HE attendeert op de teruglopende belangstelling voor de cursussen
Engels en Frans. Gezien de kosten van het talenpracticum meent hi
dat bezien moet worden hoe het daarmee verder moet.
PH.BVD pleit ervoor, dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt va
de mogelijkheid de cursus Frans te volgen*

-2
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AURORA

6. Automatisering,
GRP meldt, dat de komst van de nieuwe IBM-machine nog van een advic
van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering afhankelijk
is. DOA heeft bezwaren omdat de toekomstverwachting onvoldoende
onderbouwd is. Dit wordt thans gerepareerd. Er kunnen zich ook nog
financieringsproblemen voordoen.
7. Verplicht ineens t op •HFID deelt mede, dat de verplichtingenstop nu is afgekondigd. Over
verplichtingen tot kleinere bedragen mag de Dienst zelf beslissen*
Voor zwaardere verplichtingen dient te worden overlegd met de Uoofc
afdeling Financieel-Economische Zaken van het Departement. De verplichtingenstop is bedoeld om komende bezuinigingsoperaties mogeli;
te maken.
8.

Verhuizing.
De eerste etage van gebouw 15 wordt 23 maart a.s. opgeleverd.
De verhuizing kan plaats vinden in de week na Pasen.

9. Reorganisatie B/C.
HPZ geeft informatie over een bijstelling in de takenregeling van I
en C.
In beginsel zullen alle terreurzaken bij B worden behandeld. Dit b<
tekent dat met name de Molukse zaken naar B gaan.
Staatsterrorisme, Armeens en Palestijns terrorisme blijven behandel
bij C.
De Chinese desk wordt weer bij C geplaatst.
De heimelijke politieke beïnvloeding blijft een object voor B en C
gezamenlijk.
Z.g. vriendschapsverenigingen zijn object voor B voorzover het aspecten van heimelijke politieke beïnvloeding betreft; voor C voorzc
ze uit een oogpunt van inlichtingenwerk interessant zijn.
In het algemeen zullen inlichtingen-activiteiten met een politieke
achtergrond voortaan voor verantwoording van C komen.
Het bij deze verschuivingen behorende organisatieplan is nog in de
maak.
HACD merkt op, dat een en ander consequenties heeft voor de ACD. H:
zal bij de verdere uitwerking worden betrokken.
10. Bezoek leden Vaste Commissie,
Mr.
, griffier van de Vaste Commissie, heeft verzocht te wil.
bezien of hij met de drie nieuwe Commissieleden een bezoek aan de
Dienst zou kunnen brengen v66r het Paasreces van de Kamer. De nieui
leden, fractievoorzitters van D66, CDA en VVD, hadden de wens daartoe geuit.

-3
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11. Kamerovertredingen»
H.BVD wijst nogmaals op de toename van het aantal kamerovertredingt
zoals die blijkt uit een overzicht van jaarcijfers.
12. Ministeriële Commissie Personenverkeer Benelux»
De Minister heeft in gezelschap van H.BVD deelgenomen aan een vergadering te Brussel van deze Ministeriële (BuZa, Justitie, BiZa)
Benelux Commissie, met als agendapunt de ondeugdelijke controle vai
de Belgische Zuidgrens.

25 februari 1985

AUBOBA

OCHTENDBBSPBEKIMQ

op

dinsdag 1 maart

1983.

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

:

1. Manifest.
HB meldt het Terschijnen Tan het eerste nummer Tan het blad "Mani
fest", platfora Tan de CPN-horizontalen. Het ia zeer marxistischleninistisch Tan toon.
2. jEonoTal»
Iet bekend worden Tan de uitwijzing Tan KonoTal houdt de gegoeden
nog steeds bezig. Het "lek" kan niet Ter te zoeken zijn: BuZa? BV]
Oef.?.
3* PersoonsgegeTens.
HD signaleert een Toortdnrende praktijk Tan bepaalde bedrijTen ge»
richt op onrechtmatige Terkrijging Tan antecedenten. Met neme beidrijTen die Toorheen "onbezoldigde BVD-ersw in dienst hadden makei
zich daaraan schuldig, Teelal onder Talse (BiZa)-Tlag.
D tracht dit kwaad zoTeel Mogelijk te bestrijden.
k. Volgploeg CBI.
Volgens HE is de CBI doende een Tolgploeg te formeren "Toor geTal]
waarin ven niet onmiddellijk bij de gemeente- of rijkspolitie ter<
kan". Men ronselt daarToor bij de politie.
Het lijkt een zaak Toor het Landelijk Overleg Volggroepen. Ken en
ander is ook Tan belang Toor het protocol Tan taakscheiding BVD-CJ
dat bij Justitie wordt ontworpen, maar waarTan al Tele maanden ni«
meer wordt Ternomen. (HK zal nog eens informeren. ETentueel zal
H.BVD hr.
aanspreken).
5. Mobilofeonfreauenties.
In het maandblad B.A.M, dat mobilofoonfrequenties publiceert komt,
aldus HTD, nu de XlII-frequentie Toor de Haagse regio Toor met de
Termeldiag: "een bewakingsdienst".

6. IBIS.
De commerciële inlichtingendienst IBIS, waarTan de oprichting destijds nogal opzien baarde (betrokkenheid Tan ex-premier Heath) bij
op de markt geen Traag te ontmoeten.

- 2-
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7. Peeoratiebeleid.
PH.BVD brengt de nu en dan blijkende Misverstanden over het deeori
tiebeleid ter aprake.
Maar aanleiding daarvan vordt de Traag gesteld of HPZ in de eerstTolgende stafbespreking wellicht iets over de geldende criteria ki
«eggen. Van de kant van de Dienstleiding wordt gesteld, dat Tan e<
keker autoMatisMe bij de toekenning Tan onderscheidingen geen
sprake kan rijn (veeljarige aibtsjubilea geren op cich geen recht]
dat de Mogelijkheden tot het aanvragen van onderscheidingen beperl
Kijn, terwijl orer de aanvragen trouwens elders wordt beslist. Da1
de Dienstleiding «ede in verband »et dit laatste geen toelichting
kan en wil geven op niet-toekenning in concrete gevallen* Dat niel
toekenning, gezien de schaarse decoratieaogelijkheden, geen disqui
lificatie betekent van een op dit punt verwachtingsvolle aabtenaai
8. Besoek leden Vaste CoMMJssie.
Ir Kal getracht worden tot een afspraak te kOMen (bespr.staf 23/2!

1 Maart 1983

r

AUBORA

OCHTEMDBESPBEKIMQ op Trijdag *f «aart 1983.
AanweBig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - wnd. HD - HE - HSBP - HTD.
Afweeig

: ——

1. Uitwijzingen.
Het aantal uitwijzingen Tan Oosteuropese diplomaten groeit nog ste
Frankrijk heeft een medewerker Tan het Poolse Consulaat-Generaal u
gewezen. In Zwitserland heeft de plT. militaire attaché Tan de S.U
zich gedwongen gezien te Tertrekken.
2. ASALA.
HB Termeldt de bomaanslag op het Turkse Terkeersbureau te Parijs,
waarbij een Franse employé gedood werd. ASALA heeft daarToor de Te:
antwoordelijkheid geclaimed.
3. Jaarvergadering A8IS.
Vnd. HD doet mededeling Tan een jaarrergadering Tan de Nederlandse
afdeling Tan de ASIS (internationale organisatie Tan beTeiligingsd
kundigen en -Terantwoordelijken). Een Tan de inleidingen is Terzor,
door PHC (recruteringstechnieken Tan Tijandelijke inlichtingendien
De BVI Tan Shell heeft een Toordracht gehouden oTer de toenemende
white-collar crime (bedrijfaspionage, inbreuken op informatiebesch
ming). Men wil de aandacht Tan oTerheid en politici Testigen op de
onToldoende mogelijkheden om misstanden te bestrijden.
V. Burmnrljjke ongehoorzaamheid.
Op Tersoek Tan B.BVD is SBP begonnen met een studie Tan de problem
tiek Tan de bunjerlijke ongehoorzaamheid. Het betreft een terreinTe
kenning met het oog op de taak Tan de Dienst. Uiteraard Bal Tan ge
dachten worden gewisseld met andere Dienstonderdelen.
5« Functiewisselingen.
PH.BVD kondigt een circulaire aan met de data waarop Terschillende
functionarissen zich t.a.T. hun nieuwe functies zullen beginnen in
te werken.
6. Lek in Ministerraad.
De SG heeft zich tot H.BVD gewend «Ter het feit dat een geToelig
rapport uit de Ministerraad in de publiciteit is gekomen. De Minis
Terzoekt daarnaar te kijken. H.BVD meent dat de Dienst weinig kan
doen.

- 2-
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7. Agenda.

9 Baart
10 Baart
17 Baart

- OTerleg H.BVD - DG OOfcV (punten ter bespreking?)
- H.BVD naar
- bespreking H.BVD - SG (punten ter bespreking?)

18 Baart 21 Baart 2<t Baart 31 Baart 5-8 april 20-21 april-

periodiek overleg H.BVD - H.IDB
becoek leden Vaste CoBBissie aan de Dienst
vergadering
CVIN
besoek H.BVD aan

Baart 1983

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 8 «aart 1983
Aanwezig:

H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - HD - HE - HSBP - HTD

Afwezig : —-

1.

2. Molukkers•
HC wijst op een nieuwe gedachtengang die zich begint te ontwikkelen l
de discussies in Molukse kring na de vrijspraak in de zaak Assen:
Molukkers zijn niet vogelvrij; het is mogelijk acties te ondernemen «
er zonder kleerscheuren af te komen; die kans wordt groter naarmate <
een minder direkt verband gelegd kan worden tussen personen en een At
acties met explosieven zijn daarvoor het meest geëigend; zulke actief
zijn ook goed om een zekere spanning te laten bestaan tussen Nederlax
ders en Molukkers; dit kan een zekere toegeeflijkheid van Nederlandse
kant bevorderen. (Met de RMS heeft dit niets meer te maken).
3. NATO Security Committee.
Voor de eind maart te houden vergadering van het Committee heeft de
directeur van het NOS een notitie opgesteld met het voorstel binnen
NATO meer aandacht te gaan besteden aan het terrorisme* Vermoedelijk
is dit (zoveelste) initiatief wel weer van Amerikaanse oorsprong. De
Amerikanen zijn althans sterk v66r, verschillende andere deelnemers
tegen.
Met betrekking tot allerlei noodzakelijke facilitaire beslommeringen
zal H.KEB zich o.m. tot HE wenden.

8 maart 1983

AURORA

OCHTENDBESPREKING op Tri.1 dag 11 maart 1983
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - KA/C
Afwezig t HK

1.

Huurlingen»

De LOvJ ziet, aldus HB, Mogelijkheden in artikel 205 Sr ("Hij die, zond.
toestemming des Konings, iemand voor vreemde krijgsdienst aanwerft, won
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van
hoogste zesduizend gulden").
H.BVD zou gaarne de beschikking krijgen over de tekst van de verklaring
van een BuZa-woordvoerder net betrekking tot het inlichten van het
regime-Bonterse over eventuele plannen huurlingen naar Suriname te zend<
2. Distributie codeberichten.
Wederom is gebleken, dat codeberichten - zelfs indien door de afzender <
bronbescherming verzocht is - op zeer ruime schaal door BuZa verspreid
worden* HD zal trachten er iets aan te doen»
3«

Interview
met
•»
Vandaag zal in de NRG een artikel verschijnen over active measures van <
hand van
gebaseerd op een interview met
.

HC releveert voorts het feit, dat de eigenaresse van een der door BVD'e:
gefrekwenteerde eafS's een Russin is
5. Volgploeg CRI.
Het landelijk overlegorgaan volgteams is van oordeel, dat er geen enkel
behoefte is aan een CRI-volgploeg; het zal dan ook een afwijzend advies
uitbrengen.
6. Libiêrs.
Het Libische Volkscongres heeft recentelijk besloten "dat elke burger v
antwoordelijk is voor het liquideren van de vijanden van het volk en de
revolutie". Naar aanleiding hiervan heeft de Nederlandse afdeling van
Amnesty International bij Minister Rietkerk aangedrongen op doeltreffen
maatregelen ter voorkoming van politieke moorden op in ons land vertoev
de Libiêrs.
7. PCI-congres.
De dogmatici van de "sovjetvleugel" zijn verder geïsoleerd} tot een bre
met Moskou is het evenwel niet gekomen.

- 2-
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8.

Wetsontwerp inlichtingen- en veiligheidsdiensten»
De interdepartementale commissie Tan Eykern zal over enige tijd veer aai
het werk gaan ter voorbereiding Tan de Memorie Tan Antwoord»

9.

IBM of Siemens?
PH.BVD maakt gewag Tan zijn gesprek met de SG, waarin hij uitvoerig hee:
toegelicht op grond Tan welke overwegingen de BVD opteert voor de (veel
duurdere) IBM-computer.

10. Landelijke coördinatie politiek activisme»
Dit onderwerp is ter sprake gekomen tijdens het periodiek overleg van
H.BVD met DG OO&V. H.BVD blijft zich op het standpunt stellen, dat de
coördinatie niet bij de BVD thuis hoort, daar ingevolge ons charter all.
de radicale kernen voor onze belangstelling in aanmerking komen; het li.
meer in de rede, dat OO&V belast wordt met de coördinatie* Het probleem
is echter, aldus de DG, dat OO&V hiervoor volstrekt onvoldoende geequip
is.
Het CRI tenslotte komt niet in aanmerking vanwege de criminaliserende
werking die hiervan uit zou gaan.
Besloten is de Commissie voor begeleiding en advies nieuw leven in te
blazen en haar het probleem voor te leggen.
11. Bezoek H.BVD aan
H.BVD heeft gisteren een bezoek gebracht aan
. Deze is vrijwel geheel hersteld en heeft zijn werkzaamheden hervat. Hij zal deelnemen aan
de binnenkort te houden vergadering van de Club de Berne.

11 maart 19&3

r

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 15 maart 1985
Aanwezig; H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - HD - HE - HSBP - HTD
Afwezig t —

1. Onkruit-aetie.
HB vermeldt enige bijzonderheden over betrokkenheid ran de Dienst bij
maatregelen die voorafgaande aan de Onkruit-actie zijn genomen.
2.

Armeniërs»
Injioger beroep is op H/3 voor het Haagse gerechtshof opnieuw acht jaa!
geëist tegen een van de daders van de aanslag op de Turkse eonsul-genert
te Rotterdam»
Een van de daders van de recente aanslag in Belgrado, een zekere
heeft zich in februari in Nederland bevonden. Dit gegeven wordt nader oi
zocht.
HC meent dat er enige reden is om de bomaanslag onlangs tegen de Turkse
ambassade in Luxemburg als "hors de série" te beschouwen.

'•

Cltngendael.
HD merkt op, dat de kwestie van een eventuele screening van medewerkers
Clingendael nog niet is opgelost» Sommige medewerkers zijn er tegen. De
oude kern van het Defensie Studie Centrum meent wel voor screening in ai
merking te komen.

k. Bier- en theehuizen.
Naar aanleiding van Auroraverslag d.d. 11/3t punt k,(Russische eigenarei
van cafl in de nabijheid van onze gebouwen) wordt opnieuw gesproken ove:
ongewenste frequentering van gelegenheden in de buurt door gezelschappe:
dienstmedewerkers.
Onderstreept wordt nog eens, dat dit zo gemakkelijk security-risks kan
opleveren dat dit tot voor onze medewerkers onacceptabel gedrag moet wo
gerekend»
De Dienstleiding verzoekt onderdeelschefs en de BVA te dien aanzien hun
verantwoordelijkheid te nemen»
5. Verklaring BuZa over huurlingen. (Zie Aurora d.d. 11/3, punt 1).
De verklaring is afgegeven door de persoonlijke woordvoerder van de Min
ter van Buitenlandse Zaken tijdens een wekelijkse briefing voor de pers
Ze was niet zwart op wit gesteld.
De Minister van Buitenlandse Zaken heeft achteraf gezegd niet gelukkig
zijn met de verklaring: volgens hem was het zo zeker niet, dat de Neder
landse regering de Surinaamse regering zou inlichten over plannen van
huurlingen. Hij heeft zijn woordvoerder gezegd zijn uitspraken op dit j
te matigen»

- 2-
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6. Computer»
De Minister gaat aceoord met de aanschaf van een grotere IBM-eomputer.
7-

Bezoek leden Vaste Commissie op 21/3»
Dit bezoek wordt dezer dagen voorbereid.

15 maart 1983

r

AÏÏKOBA
BBBBBB

OCHTEHDBESPREKIMG op Tri j dag 18 «aart 1983.
Aanwezig : H. BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HSBP - HTO.
Afwezig

: ——

1. PacifiBMe PSP
Een PSP-er te Eindhoven heeft bij de politie aangifte gedaan Tan
Mishandeling en ernstige bedreiging door de bekende voorzitter Tan
de PSP-EindhoTen
wegens het vermoeden dat hij BVD-age
zou zijn.
2. Medewerker BOBS? vraagt asiel.
HC aeldt dat in Botterdam een Zuidafrikaan asiel heeft gevraagd di
•edewerker Tan de Zuidafrikaanse inlichtingendienst zou zijn Met
een Moord-opdracht.

k. Kuro-arabische conferentie.
Op 25 en 26 Maart Tindt op het Binnenhof een conferentie plaats Ta
de parliaMentary organisation for Euro-arab cooperation, o.l.T.
Klaas de Vries. Bezien wordt welke beveiligingsmaatregelen nodig
zijn i.T.M. deelname Tan Arabieren.
5. Publiciteit in Khan-zaak.
Een journalist Tan de Financial Times blijkt oTer informatie te
beschikken (o.a. M.b.t. betrokkenheid Tan
) die OTer de Khan
zaak nog niet is gepubliceerd. Hij tracht nu inzage te krijgen Tan
een brief destijds door Khan aan BnZa geschreven. Dé Commissie
beziet deze zaak.
6. Problemen Met afwikkeling sollicitaties.
Door de dreigende - 2# regeling is nu al een probleem ontstaan met
betrekking tot beslissingen die genomen zouden Moeten worden ten
aanzien Tan sollicitanten naar functies bij de Dienst. Bekening ho
dend Met 2$ beperking is de ruimte al bijna opgesoupeerd.
7. Vaste Commissie.
Aan de bespreking Met de leden Tan de Vaste Commissie op 21 maart
(Tan 15.00 - 1700 uur) zullen deelnemen: H.BVD, PH.BVD, HK, HB, HC
HD) Waarschijnlijk zal nog het T-object worden bezocht.
8. Agenda.
25 Maart - Stafbespreking
29 Maart - Geen Aurora. Verhuizing DL en Kabinet.
18 Maart 1983

AÏÏBOBA

OCHTiaroBESPMKIIK» e» dinsdag 22 «aart 1983.
Aanvesig ' H.BVD - PH.BVD - HK - D - IC - wnd. 1D - Hl - HTD.
Af weiig

* 1. MP

1.

HC geeft een impressie van het optreden van ex-KQB-medewerker
die dese dagen voor gesprekken in de Dienst beschikbaar

H Merkt op dat er bij 1XX enige werkruimte is ontstaan, codat
opdrachten welkom sijn.
**• -25t operatie»
H.BTD doet vededeling van voorbereidende iaatregelen voor de vier
•aal -2% operatie die ten departeaente worden getroffen. Aangeciei
departeaentsonderdelen waarschijnlijk in ongelijke mate «uilen ao<
inleveren, «mllen de inleveringsaogelijkhedea tot 1^ «oeten vord«
ondercocht (tot 15 «ei). Iet is de bedoeling dat ook in de Dienst
dexe posterioriteiten-analyse plaats vindt (Voor de aanpak cal PH.
eerst «et IPZ overleggen).
I.1TD sterkt op, dat de Minister niet ongevoelig schijnt te mijn vc
argaaenten ten gunste van de Dienst. Bij sal cioh echter pas kunn«
uitspreken vanneer de analyse is afgerond.
5. Beaoek leden Taste Cosaiissie.
I.BTD stelt vast, dat dit informele besoek van drie Couissieledei
bevredigend is verlopen.

22 maart 1983

AUBORA

STAFBESPREKING op vrijdag 25 maart 1983
Aanwezig: PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HFID - HG - HPZ - HSBP - HTD
HK
Afwezig ï H.BVD

1. PSP Eindhoven.
HB verwijst naar persberichten over de aanklacht tegen
(ex-RJ, thans PSP) wegens vrijheidsberoving en bedreiging, waar
hij eerder in Aurora melding heeft gemaakt.
2»

Hoofd Libiseh VolksbureauC^. ambassade) te Bern uitgewezen»
HC maakt melding van dit feit, waarvan de achtergrond gevormd
wordt door inlichtingenwerk en wapenhandel»

l». Vergadering NATO Security Committee.
HD heeft aan de vergadering deelgenomen en meldt dat de zoveels
poging om binnen de NATO TREVI te dupliceren schipbreuk heeft g
leden. Het devies blijft: verbetering van de beveiliging (i.p.v
het creëren van informatiecircuits).

- 2-

6»

_
/"~~

Financiering nieuwe computer»
H.FID vermeldt, dat bij de aanvrage om goedkeuring onbedoeld H. F
buiten de procedure is geraakt en daarover uitermate ontstemd ii
geweest. Ondanks het feit dat de Minister accoord is gegaan met
de aanschaf van een nieuwe computer zijn er nog problemen met d<
financiering. Verschillende oplossingen daarvoor worden bezien.

7. Pe 15# operatie.
HPZ geeft een nadere toelichting op de bedoeling van deze operal
PHBVDgeeft aanwijzingen voor wat betreft de uitvoering.
De bedoeling is, dat een marge van 15# (takengformatieplaatsen)
wordt aangegeven waarbinnen de mogelijk ook voor de Dienst nood*
zakelijke. £ x -2J6 (feitelijke bezetting) operatie kan worden uitj
voerd.
De bezuiniging zal moeten worden mogelijk gemaakt door:
- vergroting van de efficiency;
- concentratie van taken;
- reductie van taken*
De 155e marge zal moeten worden vastgesteld voor elk zelfstandig
dienstonderdeel, met dien verstande dat vSSr 8 april de onderde!
B, C en D hun opgave indienen, waarna tegen 22 april de support
onderdelen de doorwerking daarvan rapporteren.
De support-onderdelen dienen eveneens v68r 8 april een inventar
satie in van de mogelijkheden om in hun autonome taken te korte
(n. b.: dit is een aanvulling achteraf van het in de Stafbesprok
Na 22 april resten drie weken waarin de kortingsmogelijkheden
definitief zullen worden vastgesteld.
Hierbij wordt aangetekend:
- wanneer nieuw beleid wordt beoogd, zal tegenover het meer-wer
evenveel korting anderszins moeten ataan;
- alleen de onderdeelschefs en hun plaatsvervangers voeren deze
exercitie uit. Daaraan wordt geen ruchtbaarheid gegeven;
- de DL blijft enige hoop koesteren, dat de dfaist voor althans
deel van de V x -2% operatie zal worden vrijgesteld.

r8. Verving.
HPZ deelt mede, dat als consequentie van de stopzetting van de
externe werving, ook de interne werving is stilgelegd ter voorkoming van wanverhoudingen in de personeelsbezetting van de vet
schillende onderdelen.
Er zal dan ook geen gele gids meer verschijnen. Vragen daaromtx
'
zullen per geval verstandig moeten worden opgevangen.
Afwijking van de regel is uiteraard in bijzondere gevallen mogi
Opm.
Detaak van Hr.
als hoofd bureau personeel voorziening woi
voorlopig waargenomen door Hr.
•

- 3-

Panorama.
HK attendeert erop dat uit. naart de verslagperiode voor het
Panorama afloopt. Hij herinnert eraan, dat getracht zal worden
dit verslag een enigszins andere vorm te geven dan tot dusverre
Voorzover nodig zullen eopieên van het vorige verslag worden to
gezonden.

25 maart 198?

r

