A U R O R A

d.d. 2 januari 1987

Aanwezig: HBVD - PHB - HE - wnd.HSBP - wnd.HK
Afwezlg : PHBVD - HC - HD - HT - HK

1. Jaarwisseling
Het oude jaar is in alle rust verscheiden, het nieuwe jaar in alle rust
begonnen.
2. Syri6
SyriS heeft een aantal Westerse landen, waaronder ons land, benaderd met het
voorstel een Internationale conferentie te beleggen "on the definition of
terrorism". Dit voorstel zal op de agenda geplaatst worden van de op 21 en
22 januari te houden vergadering van de EPS-werkgroep samenwerking
bestrijding internetionaal terrorisme.
2-1-1987

A U R O R A

d.d. 6 januari 1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HT - HK
Afwezig:

—

1. Nieuwjaarsspeeches Korpschefs
Opgemerkt wordt dat visies op ook principie'le punten soms diametraal
tegenover elkaar staan. Hier en daar wordt kundig ingespeeld op de
publiciteit.
2. Dona nobis pacem
De ex-voorzitter van de CF heeft tijdens de Kerstdagen zljn vrouw van het
leven beroofd. De man zou in de war zijn.
3. Inbraak bij Rijksrecherche Amsterdam
Door onze tijdige voorwaarschuwing was het dossier
veilig
opgeborgen. Enkele onbelangrijke dossiers zouden wel zijn meegenomen. Er is
met zwaar materieel ingebroken.
4. DBR - Bulgarije
Sofia News citeert een uitspraak van Genscher dat hij in Sofia niet over
samenwerking tussen de veiligheidsdiensten hoefde te spreken omdat deze
reeds uitstekend is.
5. Bolwassing

6. Beleidswijzigingen S.U. en CVR
Het zal interessant zijn in 1987 te observeren of men de op gang gebrachte
wljzigingen onder controle kan houden of dat de ontwikkelingen zich tegen de
leiders zullen keren.
7. Nieuwj aarsbij eenkomst
Hopelijk zal het slechte weer niet een deel van het personeel thuis houden.
6 Januari 1987

AJM

A U R O R A

d.d.

9 januari 198jg

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig:

—

1. Pravda
Dit blad rapporteerde uitgebreid en in positieve bewoordingen over het
CPN-congres van jl. december.
2. Terrorisme
In ItaliS, waar in topjaren circa 2500 aanslagen te melden vielen, zijn in
1986 zo'n 30 aanslagen gepleegd waarbij 2 doden en een aantal gewonden
vielen. Ook elders lijkt het terrorisme toch wel wat op zijn retour;
wellicht als gevolg van de (orthodoxe en onorthodoxe!) tegenmaatregelen?
3. Buitenlandse inlichtingendiens ten
Deze vervolgen in het nieuwe jaar onverdroten hun kwalijke praktijken. Extra
aandacht zal worden besteed aan eventuele Spetsnazd-activiteiten.
4. BVA - TK en Chef Spoorwegpolitie
Beide relaties zouden geschorst zijn door hun werkgever.
5. KGB
Recente publicaties over misstanden bij het KGB zijn waarschijnlijk niet
zozeer tegen het KGB als zodanig gericht maar tegen de groep corrupte
Apparatsjiks. Wellicht de voorbereiding van het terrein voor een aanval op
de fossiele overblijfselen van het Breznev-tijdvak.
6. BSD - Bulgarije
Bij zijn uitlatingen over de langdurige goede banden tussen Westduitse en
Bulgaarse veiligheidsdiensten heeft Genscher vermoedelijk gedacht aan het
BKA.
7. Hoofd Arubaanse Veiligheidsdienst
Volgens de laatste berichten komt het nieuwe Diensthoofd in mei bij onze
Dienst voor een stage en opleidlng.
8. Syri€
Heeft de EG-landen benaderd voor een Internationale conferentie over de
definitie van terrorisme.
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9. TREVI
De "Economist" zou een artikel over TREVI voorbereiden.
10. KMar - Douane
Er is een serieus voorstel on in het kader van de bezuinigingen KMar-taken
op een aantal grensposten over te dragen aan de Douane.
11. Korpschefsbij eenkomsten
Vinden elnd maart / begin april plaats.
Hopelijk is dan de Wet I&V door de EK behandeld en is de nieuwe APID onder
de relaties verspreid.
12. Nieuvjaarsreceptie
Gedacht wordt over een andere opzet.
13. BVD in de jaren negentig
De ingezonden bijdragen worden verspreid onder de onderdeelschefs als basis
voor een nadere gedachtenwisseling.
9-1-1986

A U R O R A

d.d. 1 3 januari 198?

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig :

1. Makro
De aktiegroep RARA heeft de brandstichting opgeeist. De SHV
veroorzaakte de nodige deining over de aanslag. Wij steunen •
naar vermogen het gevormde onderzoekstean.
2. HPB
Seinteia citeerde een uitgebreid en gortdroog pro-Roeaeens
artikel in - nota bene - de Scheveningse Courant, geplaatst
door een journalist die in contakt staat met een 1-ste secretaris
van de Roemeense Ambassade h.t.s..
3. Uitwisseling met

en

De collegae in de E en T- sfeer brengen een tegenbezoek.
Er kan van elkaar geleerd worden.
**• Korpschef Bergen op Zoom overleden
De Dienst zal aan dit tragisch overlijden gepaste aandacht
schenken*

13.1-1987

A U R O R A

d.d.

1 6 januari

1987

Aanwezig: HB - HC - DIB - HE - HSBP - HK
Afwezlg : HBVD - PHBVD - HT

1. MAKRO

Met name in Amsterdam en in het zuiden zijn opsporingsteams aan de slag, op
landelijk niveau is er nog weinig samenhang. Wij stellen onze gegevens en
analysedeskundlgheid ter beschikking. Gezien de grote politieke aandrang
wordt maandag nader bezien hoe de Dienst haar inspanningen nog zou kunnen
vergroten.
2. Nationale Anti-Shell-dag
Deze wordt georganiseerd op 17 januari. In de geest van het moment zou de
aanwezigheld van Shell in Zuid-Afrika extra reacties kunnen uitlokken;
indicaties daarvoor zijn er echter niet.
3. Woensdrecht
Er zijn door activisten weer lijsten in omloop gebracht van bedrijven welke
een rol op de vliegbasis spelen. Dit houdt de aandacht. Ook '
toonde
zich bezorgd.
4. Luchtvaartbeveiliging
Op de vliegvelden te Milaan en Frankfurt zijn reizigers aangehouden welke
explosieven in hun bezit hadden.
5. Afwijsgevallen
Er dreigen afwijsgevallen bij de PTT en de Algemene Rekenkamer.
6. Bijeenkomst Hoofdcommissarissen
Op verzoek van de HC's is naast 9-4 ook 14-4 als mogelijke datum gegeven.
7. DIRCON
Vindt plaats van 16 tot 20-3 in een nader te bepalen conferentie-oord. Er is
een begeleidingscommissie gevormd. De organisatoren zullen nog met enkele
medewerk(st)ers gesprekken voeren om tot een zinvolle opbouw van het
programme te komen.
8. MID
HMID zal b.g. de Dienst bezoeken voor een vervolggesprek over onderwerpen
welke nog zijn blijven liggen; een inventarisatie wordt gemaakt.
Gesignaleerd wordt dat binnen onderdelen van de MID ontwikkelingen te
bespeuren zijn (ook in de vorm van nieuwe schriftelijke instructies) welke
serieuze zorgen baren. Een intern beraad hierover lijkt op korte termijn
geboden.
16-1-1986

A U R O R A

d.d.

2 0 januari 198?

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC- HD - HE - HS3P - HT - HK
Afwezig :

1. Terrorisme van Sjiitische huize

2. Terroristische dreiging?
wijst erop dat het wel erg rustig is; mogelijk de stiltc
voor een nieuwe storm. Volgende maand begint het proces tegen
weer; de vorige keer lokte dit enkele aanslagen uit.

3. SHV
De landelijke aanpak loopt nog niet naar wens: onze informatie
blijft al aan het begin van de prijslijn steken. Hierover wordt
nog heden met de LOvJ gesproken.
Op locaal niveau ontmoetten de(inmiddels weer afgeblazen)aanbevelir
van het landelijk overleg weinig respons.
Aan inteneivering van onze eigen inspanningen wordt gestaag gewerkt

k. CVR
De recente mutaties zijn waarschijnlijk een voorbode van het terugdraaien of althans op een laag pitje zetten van de moderniseringspolitiek.
5« Golf oorlog
Uit
kwamen de eerste signalen dat de VS zich prepareren op militair vertoon of ingrijpen.

20-1-1987

AURORA

d.d. 23 januari 1987

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - PHE - HT - HSBP - KJA/C
Afwezig : PHBVD - HK

1. Gewelddadig politiek activlsme
Het optreden van Minister Korthals Altes tljdens de interpellatie over
het oplaaiend gewelddadig politiek activisme was zeer sterk. HB begroet
de aankondiging, dat er een landelijk rechercheteam o.l.v. de P6 Den Haag
zal worden geformeerd.
2. HPB (zie Aurora 13-1-1987)
Een
regeringsbrief is in voorbereiding.
3. EO
EO heeft een causerie gehouden op een middelbare school te Appingedam.
4. Iran
Iran heeft de Franse regering hulp aangeboden bij de vrijlating van de
Franse gijzelaars in Libanon onder voorwaarde dat Frankrijk de Iraanse
oppositie in Parijs aanpakt en zijn hulp aan Irak staakt. Zo gaat dat.

23-1-1987.

A U R O R A

d.d. 27 januari 1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig:

1.

- --

Wapenroof in Ede
Ter plekke werd vastgesteld dat er geen indicaties zijn weIke onze directe
benoeienis zouden wettigen.

2.

Makro
Er is helaasVgeen concreet resultaat; ondanks de grote inspanningen, ook in
eigen hula.

3.

Woensdrecht
Op grond van de gepubliceerde lijst met betrokken bedrijven worden alle PID's
geinformeerd.

4.

Gaten
Opnieuw Is een soort bergplaats ontdekt; het onderzoek loopt.

5.

De opvolger van de beer
is
. Bezien wordt of wij aan het
vertrek van
gepaste aandacht kunnen schenken.
6.

MID

Beraad over onze positie zal op korte termijn plaatsvinden.
7.

Benadering
Goede afscheming voorkwam een panne.

8.

SovJet-Unie
Het CC-plenum zal waarschijnlijk interessante mutaties opleveren. Gorbatsjov
zal overigens nog moeite genoeg
hebben om het hele partij-apparaat
naar zijn hand te zetten.

9. Chef OBZ
Bracht op 26 januari een geslaagd bezoek aan de Dienst.
10. Vaste Comaissie I en V
Spreekt heden met de Minister over de Makro-affaire.
11. Pireon
De organisatoren zullen een "begeleidingscommissie, bestaande uit HA, HB,
S/0&E en HK (voorzitter) als klankbord gebruiken. PZ/de V treedt op als
secretaris.

27-1-1987

ACW

S T A F V E R G A D B R I N G

d.d.

3 0 januari 1987.

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - HC - HD - HSBP - HT -vnd.HFID
HPZ - K/Bc - S/O&E - HK

- HA

Afwezig : HE.

1. Personeel
HPZ geeft een schets van enkele nieuwe ontwikkelingen welke ook
de BVD zullen beroeren. Onder het motto "kleiner, beter" zijn
nieuwe ontslagprocedures in voorbereiding; de RPD gaat een grotere
rol spelen; er komen maatregelen om tot een grotere mobiliteit te
komen, afkoopregelingen en gratificaties, toelagen en premies.
Op 1 januari 1988 wordt het gedifferentieerde en selectieve beloninc
systeem van kracht. Jaarlijkse beoordelingen zullen hand in hand
gaan met financiele maatregelen, gekoppeld aan een budgettaire
regeling.

2. Nieuw gebouw
De Centrale Directie van de Rijks Gebouwen Dienst buigt zich in maart
het Voorlopig Ontwerp. Aan het financieel plan wordt nog gedokterd.
Eventuele co-locatie met de IDE is nog onderwerp van studie.

3. Automatisering
Door interne en, indien noodzakelijk, beperkte externe werving
zal worden getracht de krappe bezetting uit te breiden zodat
lopende zaken kunnen worden voortgezet en verbeterd en nieuwe
plannen kunnen worden ontworpen.

4. Makro
Diverse dienstonderdelen hebben bijgedragen aan de grote krachtsinspanningen ter assistentie bij het opsporingsonderzoek.

5. Activiteiten inlichtingendiensten
Na de SU zijn ook de satellieten weer actiever geworden. Ten
gevolge van de defectie van
heeft het MfS zijn m.o.
gewijzigd waardoor zowel
als wij een minder stevige vinger
aan de pols hebben.
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6. Plastic post-tassen
De geluiden van medewerk(st)ers over deze proefneming zijn
negatief; dit wordt opnieuw bekeken.

7. Jaarplanning
De cyclus voor 1987 is op gang. We zijn iets later dan gewenst;
het voordeel is dat de bezuinigingsoperatie kan worden meegenomen.

8. Tekorten
De begrotingsposten Personeel 1986 en 1987 tonen grote tekorten
t.g.v. de invoering van het BBRA, ook op de post Materieel 1987
dreigt een tekort. Dit wordt met het departement besproken.

9. ADV
Bezien wordt of in 1987 verplichte ADV-dagen kunnen worden
aangewezen op 1, 4, en 29 mei. Hiertegen zijn diverse operationele
bezwaren in te brengen. HPZ, HB, HC, HE en HK zullen dit bespreken.

10. Kamercoimnissie
Kwam op 27-1 bijeen i.v.m. Hakro. De bijeenkomst verliep goed.
11. Wet TV

De MvA ligt bij de Minister.
12. Dircon
Is bestemd voor de Stafleden.
13.
Deze zal tijdens zijn bezoek een inleiding verzorgen.
14. Mevr.
Alle stafleden worden opgeroepen iemand te zoeken die full time
met mevr.
kan gaan samenwerken. Het gaat ook om een dienstbelang.

30-1-1987

AURORA

d.d.

3 februarl 1987.

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - PHE - HT - HSBP - HK.
Afwezig : —
1.
Berichten in de media over craze rol blj het voorkomen van enkele
ontsnappingsacties van lerse en Lybische terroristen zijn uit de lucht
gegrepen.
2. KARA
Alle inspannlngen ten spijt is er nog geen resultaat.
Onder de grote politieke druk ontwikkelt de politie initiatieven velke
onze aandacht verdienen.
Ook Philips zou volgens persberichten een drelgbrlef van KARA ontvangen
hebben; ook de deskundigen van CRI en BVD moesten dit uit de krant
vernemen.
3. Dircon
Er is een eerste concept-programma, dat een overladen indruk maakt.
4. Defectie
Het MfS heeft andere reisroutes gekozen: wij zullen hierop inspelen.
5. Gprbatsjov en de apparatsjiks
De plannen tot democratisering van het kiessysteem zijn op zich zelve
niet nieuw; zij lokken echter een titanenstrijd uit tussen de groep rond
Gorbatsjov en de partijfunctionarissen die hun privileges in gevaar zien
komen.
6. CIA
Tweede man

is voorgedragen als opvolger van

7. Kamerovertredingen
Dit keer was het aantal onaanvaardbaar hoog.
3-2-1987

.

AURORA

d.d. 6 februari 1987

Aanwezig:

HBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - KJA/C

Afwezig:

PHBVD - HK

1. RARA
De persberichten dat Philips een drelgbrief van RARA zou hebben
ontvangen, blijken onjuist.
2. Landelijk rechercheteam
Het Cotirdinerend Folitie Beraad zal minister Korthals Altes dezer dagen
een uitgewerkt voorstel aanbieden voor de oprichting van een landelijk
team belast met "pro-actief recherchewerk" op het terrein van het
gewelddadig politiek activisme. Verwacht wordt, dat minister
Korthals Altes dit voorstel zal omhelzen. Of wij ook blij moeten zljn
met deze ontwlkkeling staat nog te bezien.
3. Sic transit . . .
Markus Wolff is om vooralsnog onbekende redenen afgetreden als Hoofd
MfS.
4. LAMID
De leiding van de LAMID zou het kazemehek niet langer als markering van
het werkterrein erkennen.
Het is thans zaak snel tot een nieuw convenant met de HID te komen; KJA
gaat aan de slag.
5. Wetsvoorstel inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Minister Korthals Altes heeft de memorie van antwoord aan de
Eerste Kamer ondertekend.
6. Observatie gebouw
Er is veer geobserveerd en gefotografeerd.
7. ATV
Er komen geen verplichte ATV-dagen (i.a.o. Aurora 30-1-1987 punt 9).
6-2-1987

A U R O R A

d.d. 10 februari 1987

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig:

1.

PHBVD

Cursussen
Hoewel de wenselijkheid om van tijd tot tijd een cursus te volgen wordt
ingezien, ontmoet de concrete invulling nogal eens grote bezwaren.
Zo is het droevig dat voor de CLO-cursus een groot aantal afdelingshoofden
tegelijk voor langere tijd afwezig zal zijn.

2.

PIRA
Recente informatie over een dreigende aanslag op het continent was aanleidin
voor extra beveiligingsmaatregelen.

3.

MAKRO

Op basis van enkele interessante analyses wordt verder gewerkt. Het
initiatief van het CPB wordt in de bestaande structuren ingekapseld.
4.

Beloning
Twee journalisten die geld boden voor informatie over KARA werden beroofd
van hun geld en bezittingen door pseudo-tipgevers.

5.

Wapenroof
De UZI's zijn teruggevonden bij een Rotterdamse crimineel.

6.

Antimilitaristische acties
Enkele "bunkers" werden gekraakt en deels vernield, een zendmast werd omgeze

7.

Vaag en Duister
Gemeenten met V&D-vestigingen werden afgetipt over dreigende acties.

8.

Afluisteracties
Nadere bezinning zal plaatsvinden over onze mogelijkheden in vergelijking
met die van de politie.

9.
Een gezamenlijke operatic met de Joint Section verliep professioneel.
Voorstellen van
zagen er minder interessant uit.
10. Planning
De tweede planningscyclus zal na afloop geevalueerd moeten worden.
11.

Bezoek Minister
De nieuwe bewindsman komt op 11 februari van 14.00 tot 16.00 uur op
bezoek. Begonnen wordt met een algemeen gesprek waaraan HBVD, PHBVD en HK
deelnemen. Op basis van de vastgestelde gespreksonderwerpen zullen
enkele onderdeelschefs worden verzocht zich rond 15.00 uur bij het
gezelschap te voegen; zij worden hiertoe in de loop van vandaag benaderd.
10-2-1987

AURORA

d.d. 13 februari 1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig :
1. PIRA
De beveiligingsmaatregelen blijven nog van kracht, mede gezlen recente
inlichtingen over h.t.l. verblljvende leren, behorende tot de club van
ontsnapte gevangenen.
2. Makro
Heden vindt nader beraad over het CPB-initiatief plaats. Er is alle reden om
het analysewerk in eigen huis voort te zetten en ons nader te bezinnen over
mogelijk navraag bij Zusterdiensten.
3. PIT
Een constructief gesprek vond plaats over de nadere Invulllng van de
werkafspraken welke nodig zijn in het verlengde van de concessie.
4. CLO-cursus
Enerzijds dienen de consequenties getrokken te worden uit het gegeven dat de
Dienst een centraal opleldingsbeleid kent, ter uitvoering waarvan een aparte
functionaris is aangesteld, anderzijds dienen onderdeelschefs tijdig
betrokken te worden bij de concrete aanwijzing van hun medewerk(st)ers voor
bepaalde cursussen.
5. Uitlatingen Gorbatsjov
Het is interessant te zien hoe Oosteuropese staten reageren; van posltief
(Hongarije, Polen) tot negatief (DDR).
6.
Komt op (10 en) 11 maart op bezoek.
7. Mr.

Komt op 19 februari voor een orie'ntatiebezoek.
8. CVIN
Op 12 februari vond de eerste vergadering in nieuwe stijl plaats. De
BZ-vertegenwoordiger toaakte grote indruk.
9. Bezoek Minister
Was bijzonder geslaagd. Over circa 14 dagen wordt een afspraak gemaakt voor
een tweede bezoek; ditmaal met rondleiding en een kennismaking met de
stafleden. Ook de vaste Kamercommissie zal wellicht aan dat progranma
deelnemen.
13-2-1987

AURORA

d.d. 17 februari 1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HT - HK
Afwezig :

1. Makro
Er zijn nog geen onderzoeksresultaten in het verschiet.
2. CPB
Het initiatlef van het CPB wordt verder ingebed in bestaande structuren.
Er komt een voorstel dat na ambtelijk overleg aan de ministers wordt
voorgelegd.
3. PIRA
Het VK heeft inmiddels om uitlevering verzocht. Hopelijk kan de politie
nog binnen de normals kantooruren tot aanhouding overgaan; voor overwerk
is geen geld.
4. Tekort
Er is een ernstig tekort op onze personeelspost, voornamelijk ten gevolg*
van de wljze van invoering van het nieuwe BBRA. Als de situatie geheel
duidelijk is, wordt overlegd over alternatieve oplossingen.
5.
Een dienst in een moeilijke positie, die gaarne bereid is tot
samenwerking binnen haar bescheiden mogelijkheden.
6. Sovjet-Unie
De vergaande wijzigingen nemen voor een deel hun eigen loop en worden vai
invloed op het klimaat in de politieke wereld; ook al gaat het volgens d.
deskundigen waarschijnlijk niet om een wijziging van doelstellingen doch
van presentatie. Mede ten gevolge van de struikelpartijen van de VS moet
rekening gehouden worden met een geleidelijke wijziging van de publieke
perceptie van de Sovjet-dreiging.
17-2-1987

At)

AURORA

d.d. 20 februari 1987

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - wnd. HT - HK
Afwezig : HBVD

1.
Was deze week op bezoek. Heeft interessante contacten in het M.O.
2. Geen haast
Het OM naakt om onduidelljke redenen geen haast met de aanhouding van ,
verdacht van het omleggen van een zendmast.
is van plan binnenkort met
vakantie naar Havanna te gaan; HC zou graag weten of de Cubanen dez« reis
wellicht financieren.
3. Afleiding
De werkers in gebouw 25 dreigen te worden afgeleid door de dagelijks
terugkerende vertoning van een grijsaard vanuit zijn wonlng aan de overkant.
4. Surinaae
Er is in een PTT-installatie een aflulsterzender ontdekt, waarvoor naar het
zich laat aanzien pro-Boutersen verantwoordelijk zijn.
5. Gorbatchov

Was in Moscow News zeer openhartig over de weerstand die hlj in het jongste
plenum had te overwinnen ten aanzien van zijn hervormingsplannen.
6. Nieuve behulzlng
Lijkt wel door te zullen gaan. Streeftermijn: eind 1989 - medio 1990.
7. Cohabitatle BVD - IDS
Interne berekeningen leiden tot de conclusie, dat die cohabitatie op
ruimtegebrek zou moeten afstuiten.
8. Begroting
De personele begrotlng vertoont een deficit van l*s miljoen; bij ongewijzigd
beleid zal dit in de komende jaren nog toenemen.
9. Aanvraagprocedure M-last
Een M-aanvraag heeft enige frictie veroorzaakt. De oorzaak hiervan lijkt te
berusten op misverstand met betrekklng tot de vraag in welk stadium van
voorbereiding van een M-actie een ministeriSle last is vereist.
10. Persoonlijke opvattingen
Uitgaande berichten aan zusterdiensten zijn soms te zeer gekleurd door de
persoonlijke opvattingen van de steller. Terwille van de goede verhouding
met deze diensten dient dit vermeden te worden.
20-2-1987

ASM

A U R O R A

Aanwezig:

d.d. 2*f februari 198?

HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HK

Afwezig : —-

1. Action Directe
Van
hebben wij nog niet veel meer ontvangen dan in de media
te vinden was.

2. Nederlander in VS gearresteerd
Een handelaar, die ons al was opgevallen door contacten net het
Oostblok OTer o.a. de levering van nabijheidsbuizen, is door de
Amerikaanse douane in de kraag gevat wegens poging een handboek
over torpedo's het land uit te smokkelen.
3» Situaties in BZ-kringen
Peraoneelsleden van de Nederlandse (en Belgische) Ambassade te
Havanna zouden sterk de aandacht trekken door hun voor de Cubanen
opmerkelijke sezuele geaardheid en gedrag.
If. Afwijageval
Een uitzendkracht bij BZ dreigt afgewezen te worden op grond van
onze gegevens.Betrokkene beschikt over een invloedrijke persoonli
relatie.
5. VEU Security Coamittee
Na circa 30 jaar kwan dit gremium te Londen weer eens bijeen,
op voorstel van de Westduitsers. Besloten is de vergaderdraad wee:
op te pikken en voortvarend allerlei WEU regelingen te gaan doen
aansluiten bij de NATO-voorschriften.
6.

-Den Haag
De naaa van de nieuwe rezident is ons medegedeeld; hij heeft
kennelijk ervaring als zodanig.

7. KamercommisBie
Ten gevolge van de Statenverkiezingen ziet de commissie geen kans
ons te bezoeken voor april.
24-2-198?

S T A F V E R G A D E R I N G

d.d.

2 7 februari

1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HPZ HA - HFID a.i. - K/Bc - S/O&E - HK.

Afwezig : —

1. Decentrale documentatie
HA geeft een situatieschets, waarna zich een discussie ontspint met
betrekking tot dit projekt, met name de beoogde efficiency en bezuiniging
aan personeel, de beveiligingsaspecten, de organisatiekundige kanten
e.d..
De discussie zal worden heropend zodra de eerste onderzoeksresultaten
beschikbaar zijn.
In de marge van de gedachtenwisseling komen ook enkele andere plannen aan
de orde, zoals de beschikbaarheid van de computersystemen tijdens de
(volledige) kantooruren en een beperkte naslagmogelijkheid na
kantoortijd.

2. Intemationaal terrorisme en politiek gewelddadig activlsme.
Informatie over het internetionaal terrorisme kwam opnieuw uit het
buitenland. Optreden tegen enkele PIRA-leden leverde problemen op in de
justitiele en financiele sfeer.
Ondanks zeer veel inspanning is omtrent RARA nog geen afdoende informatie

verkregen. In deze sfeer zal de Dienst in de toekomst een verhoogde
inspanning moeten blijven leveren.
Er ontstaan in de politiewereld landelijke teams waarmede de Dienst een
modus vivendi dient te vinden.
3. Inlichtingendiensten communistische staten
Er is een speciale modus operandi in opkomst: Nederlanders worden meer en
meer in derde landen benaderd en gerund. Wij zien ook vaker dat in 6ns
land de zaken met niet-Nederlanders worden afgehandeld.
4. Jaarplanning
Komt in de vergadering van eind maart aan de orde.
5. Informatievoorzieningsplan
Staat op de rol voor eind april.

6. PTT-ontwerp concessle
Deze circuleert onder de onderdeelschefs met verzoek om commentaar.
7. Nieuwe locatie
Over het deflnitieve voorontwerp beslist de RGD op 10 maart. Eind van het
jaar moet het definitieve ontwerp gereed zijn. De bouw zou in april 1988
moeten aanvangen, zodat wij er eind 1989 in kunnen. Over de financiering
is overigens het laatste woord nog niet gesproken.
8. Tekort op personeel-begroting
Het dreigende grote tekort is met het departement besproken. Aan
Financien worden wel aanvullende gelden gevraagd; doch de vrees lijkt
gerechtvaardigd dat de reactie zal zijn: zelf oplossen.
9. Reizen naar het buitenland
Er is aanleiding tot matiging willen wij niet opnieuw het budget
overschrijden. Aan de betrokken onderdeelschefs zal informatie over de
concrete kosten worden verstrekt. Daarna wordt nader bezien of wellicht
reisplannen getemporiseerd moeten worden.

10. Sovjet-Unie
De uitlatingen van partijleider Gorbatsjov over het
"democratiseringsproces" veroorzaken allerlei echo's. Ook in ons land
zijn interessante reacties te horen. De kloof met de opvattingen van
satellietlanden als de DDR wordt wijder.
11. Makmur

12. Bezoek Vaste Commissie en Minister
Dit vindt na de Statenverkiezingen plaats, waarschijnlijk in
april.
13. Terugkeer Minister Van Dijk
Zijn herstel vraagt meer tijd dan werd gehoopt; gerekend wordt op
terugkeer in augustus/september.

27-2-1987

A U R O R A

d.d. 3 maart

1987

Aanwezig: hBVU - PHIS - HC - HD - HE - HbBP - HT - HK
Afwezig : PHBVD

veroordeeld tot levenslang

1.

De procesgang roept vragen op. Onduidelijk is ook wat
in Damascus
overeengekomen is; de tijd zal het leren. Aanslagen op Franse objecten - ev
tueel buiten Frankrijk - zijn niet uit te sluiten.
2. Wintex-Simex
Het LCT en wij hebben informatie verkregen welke duidt op plannen binnen de
Beweging om tegen Wintex een actie uit te voeren.
3. Roemenie
De Roemenen gaan onverdroten voort met hun weinig subtiele perscampagne.
4. Chef DEU

Heer
wordt opgevolgd door heer
aandacht schenken.

..Wij zullen hieraan gepaste

5. Volgproblemen
De samenwerking met de Amsterdamse politieteams laat soms veel te wensen ov
6. Sowjet-Unie
Positieve geluiden zijn alom hoorbaar m.b.t. Gorbatsjov's voorstel tot een
gesprek over de raketten voor middellange (en korte) afstand.
7.
De "smell of Irangate" lijkt hem parten te gaan spelen.
8. Lybie
Er is sprake van ingrijpende mutaties, doch de betekenis ervan is nog
niet te duiden.
9. Geheime Dienst Nederland (GDN)
De oprichter van deze Dienst zou, volgens de media door de rechter een
conflict met de auteur van eeo boek over de GDN willen laten beslechten.
3-3-1987

A U R O R A

d.d.

6 maart

1987

Aanwezig: HBVD - PHB - HC - HD - HE - SBP/L - HT - HK
Afwezig : PHBVD

1. 008

2. Oude wijn in nieuwe vaten?
Gorbatsjov's Glaznost, Perestrioka en Nieuwe Economische Politiek zijn in
feite oude ideeSn van Lenin. De vraag blijft waarom de apparatsjik's, m.n.
ook in de satellietstaten, zich zorgen maken. De tijd zal leren of het om
een cosinetische of een fundamentele koerswijziging gaat.
3. MID
Een eerste proeve van een convenant circuleert intern; commentaar is welkom.

De APID-nieuwe stijl gaat aan enkele geselecteerde verbindingen voor
commentaar. Verspreidlng aan alle betrokken verbindingen v65r de
politieconferenties is het doel.
5. ASIA
Op 20 maart is er een bijeenkomst,
6-3-1987

AURORA

d.d. 10 ma art 1987

Aanwezig:

HBVD - PHBVD - PHB - HD - HE - HSBP - HT - HK

Afwezig:

HC

1. Bezetting Amsterdams Gemeentehuis
Ron worden voorkomen door tijdig informatie aan het LCT door te spelen.
2. Bezetting Turkish Airlines
Werd nlet verhlnderd hoewel tijdig ID. Amsterdam werd ingelicht.
3. Extra vertaler Arablsch
Een oude bekende is voor twee jaar terug en pookt zijn soclale circuit
van destijds weer op.
4. Coordinator I en V-dlensten
Heeft belangstelling voor een nieuwe oriSntatie.
5. Orthopedisch instrumentmaker
Bleek verdovende middelen te smokkelen in kunstbenen, handelde in
wapenen en onderhield opmerkelijke contacten met Syrische officieren.
6. Bezoek H

op 11 maart 1987

Het programme zal flexibel afgewikkeld worden.

10-3-1987

ADA.

A U R O R A

d.d.

1 3 maart

1987.

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig: --

1.

IRA

Er Is kennelljk veer een wapentransport op komst.
2. Harokko
Het ronmelt binnen Marokkaanse groepen in ons land. Evenementen als het
Kroningsfeest en het bezoek van onze minister van BZ aan Harokko kunnen
de aanleiding tot verdere opwinding vonnen.
3. Wbensdrecht
Heden zou een actie tegen HBG verwacht kunnen worden.
4.

zit duidelijk in zvaar weer, hetgeen de steaming drukt,
kljkt blijmoediger tegen de wereId aan. Er zijn veel personele mutaties
bij
doorgevoerd.
5. Moskou-Den Haag
De reactiesnelheid van de RA is opgevoerd door herhaalde nachtelijke
oefenuitzendingen.
6.

PLO-Lybii

Het bezoek van
aan LybiS is er e'en in een reeks pogingen de
Palestijnse fracties op e'en lijn te krijgen
7.

Hem werd een afscheidsgeschenk bezorgd.

- 2-

8. APID
Wordc wat aangepast n.a.v. de ontvangen commentaren en kan dan worden
gedistribueerd.
9. Etaigratiedienst BZ
Ophefflng van deze Dienst is aanleiding on de omvang en inhoud van onze
checks op candidaat-emigranten nader te bekijken.
10. Eventuele verhuizing naar Leidschendam
De SG zal ons op korte termijn het standpunt van de departementsleiding
m.b.t. de begrotingsproblemen laten weten.
11. Automatisering
Aan onze brief aan de minister wordt ten departemente de nodige aandacht
besteed.
12. Geheine gelden
Niet duidelijk is nog uit velke hoek precies het voorstel kont om de
president van de Algemene Rekenkamer net de controle te belasten.
13. Inltiatief CPB
WiJ kunnen ons aansluiten bij het standpunt van de D6 OO&V
14. Jubileum van de Dienst
Aan de vooravond van onze vierlng op 8 mei aan de Schedeldoekshaven
wordt daar nieuwe vloerbedekking gelegd - wij zullen moeten waken voor
beschadlging of vervuiling.
13-3-1987.

A U R O R A

d.d 20 maart 1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HSBP - HT - HK
Afwezig : HE

1. Pecunia olet
Het Wereldnatuurfonds staat voor de beslisslng een donatie te aanvaarden of
te welgeren uit handen van een louche weldoener.
2. Leidschendam
Heden wordt nader gesproken met de RGD over een begrotlngspost welke
BiZa/BVD niet wil (en kan) betalen. Op grond van de cijfers m.b.t. de
beschikbare ruimte wordt co-locatie niet mogelijk geacht.
3. DIRCON
De deelnemers zljn enthousiast over de opbrengst van de conferentie. Het is
nu zaak de positieve resultaten vast te houden.
Dit onderwerp wordt besproken in een bijeenkomst van de Staf (+ FHB en PHC)
op 30 maart a.s. om 09.30 uur.

4. SAP
Een sollicitante zal door de PIT worden afgewezen.

20-3-1987

ADA

A U R O R A

d.d.

2 4 maart

1987

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - HB - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig : HC

1. Internationaal terrorisae
Twee polltiefunctionarissen lieten in Londen Derry het leven door een
autobom en in Rheindalen / Miinchengladbach viel een groot aantal gewonden
bij een autobomaanslag op de officlersmess.
Berichten over komende PIRA-acties tegen Britse objecten hadden in ons land
al geleid tot extra maatregelen.
De aanvezigheid in ons land van PIRA- en INLA-preminenten heeft operatlonelt
aandacht.
2. Minderheden
Extra aandacht vragen ook de spanningen binnen de Turkse en Marokkaanse
gemeenschappen h.t.l.. Wellicht zullen wij als gastheer optreden van een
werkgroep van de Club de Berne over dit onderwerp.
3. Hakrobranden
Analyses in eigen huis hebben interessante lijnen aan het daglicht gebracht
tussen vertegenwoordigers van het ANC, van leden van Zuid Afrika-comlte's en
autonome krakers.
4. Verbindingen
Binnenkort zijn een aantal operationele verbindlngen enkele dagen ult de
lucht wegens technlsche werkzaamheden.
5. Oosteuropa
Net als na de destallnisatie in '56 is er nu sprake van grote onrust in
bepaalde landen; de vraag is waar dit op uitdraait.
6. Bezoekers Internationaal
3 april: mogelijk H ;
7 mei : vrijwel zeker H
26 mei : H
7. Bezoekers Natlonaal
8 april: SG Algeraene Zaken en Coordinator.
8. Project Leidschendam
Hoewel de betrokken Ministers zich nog zullen moeten buigen over de
ontbrekende gelden is er enige reden tot optimisme.
24-3-1987

A U R O R A

d.d.

2 7 maart 1987

Aanwezlg: PHBVD - HB - PHC - HD - HE - SBP/L - HT - HK
Afwezig: HBVD

1. Stafbijeenkomsten
Op 30 maart om 09.30 uur wordt teruggekeken op de DIRCON, op 3 april wordt
de planning besproken. In de planning ontbreekt door een foutje de
SBP-bijdrage, deze wordt nog uitgereikt.
De rubricering van de planning wordt unaniem onjuist geacht: deze zou GEHEIM
dienen te zijn; de exemplaren zouden op ntimmer uitgegeven dienen te worden.
2. Bijeenkomsten met politiechefs
De eerste is goed verlopen. Een toeneraend aantal korpschefs laat zich
vervangen. De belangstelling is overigens groot, er zijn relatief weinig
afzeggingen.
3. Terrorisme
De
hebben ons gelnformeerd over de onlangs opgerolde groep
terroristen, houders van Tunesische paspoorten, die onder leiding van 2
Llbanese Hezbollah-figuren series aanslagen in Frankrijk zouden hebben
uitgevoerd. Tunesie* heeft naar aanleiding hiervan diplomatieke stappen
contra Iran genomen.
4. Rheindalen

De gebruikte bom-auto kwam ult Nederland; het spoor voert terug naar een
koper met een lers paspoort.
5. Vreemde gaten
De LUID meldde een nieuw gat.
6. Afwijsgeval
Er is een afwijsgeval bij de Algemene Rekenkamer op komst.
7. Volg- en luisterwerk
Er is een verschuiving naar het weekend, hetgeen nogal wat consequenties
heeft.
8. Kabelwerkzaamheden
Deze vangen waarschijnlljk aan op 6 april en duren enkele dagen.
9. Joegoslavie*
Verdere onrust moet verwacht worden. De premier heeft al gedreigd het leger
in te zetten.
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10.
H.

vordt staatssecretaris; zijn opvolger is PH. BKA. Onze relatie met
heeft geleidelijk veel aan inhoud verloren, terwijl juist m£€r zaken
worden gedaan met
en BKA.
11. Vernieuwbouw
Over onze argumenten contra co-locatie zal zeker nader gesproken moeten
worden, aldus de 86.
12. WOB-aanvragen
Enkele maatregelen (en waarschijnlijk ook een afwachtende houding bij
degenen die uitzien naar een uitspraak in de AMOK-zaak) hebben de stroom
voorlopig ingedamd.
27-3-1987

S T A F V E R G A D E R I N G

d.d. 3 0 maart 1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - BPZ HA - HFID - K/Bc - S/O&E - HK (gedeelteli jk)
Afwezig:

Nabespreking DIRCON.
Voorgesteld wordt om in klein comite - DL, hoofden van primalre
onderdelen B, C en D (aangevuld met bij voorbeeld SBP, E en K) te gaan inventariseren hoe wij voor de toekomst en getoetst aan de
omgeving onze concrete taken en daarroee samenhangende problemen
bezien. Dat zou binnen afzienbare tijd op een dag in eigen huis
moeten plaatsvinden onder begeleiding van een externe deskundige,
die aan e£n en ander structuur en vorm weet te geven. Hierbij valt
de naam van de heer
, die ook de DIRCON begeleidde. De
planningsbijeenkomst op vrijdag 3 april a.s. lijkt een geschikte
gelegenheid om onze invalshock voor deze exercitie te bepalen.
Deze strategische orlentatie behoeft overigens geen beletsel te
zijn om tegelijkertijd ook te werken aan verbetering van het
instrumentarium, die evenwel van een andere, meer afgeleide
orde is.
3 april 1987.

•flQ.

A U R O R A

d.d.

3 1 maart 1987.

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HT - HSBP - KJA/S
Afwezig : HD - HE - HK

1. RRF

Een van de leden van het opgerolde RRF is opgenoroen in een
psychiatrische inrichting.
2. Landelijke teams
Uit plannen voor de oprichting van een team tegen de vrouwenhandel
blijkt weer eens de voorkeur van delen van de politick om daar waar
het moeilijk wordt landelijke opsporingsteams in het leven te roepen.
3.
Met
heeft een gesprek plaatsgevonden over de
ntoord in 1937 op Ignaz Reiss, een defector van het ttltvD (Harodniy
Commissariat Vnutrennikh Del). Er zal tenminste nog een tweede
gesprek plaatsvinden. De voorlopige inschatting is dat
tevreden is met de mondelinge informatie verstrekking en afziet van
het opvragen van de stukken.
31 maart 1987.

