A U R O R A

d.d. 5 lanuari 1988

Aanwazig: RBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - H T - HSBP - HK
Afwezig: —

1.
Da Balgischa justitie zal '
vanavond nader aan de tand voelen.
Hat rapport over da betekenis van het anti-seaitisae in ons land is gereed.
2. Moord OP Westduitse dioloaaat
Oatrent de achtargronden tast Ben vooralsnog in hat duister.
Hadanniddag koat de TEC bijeen. Ons standpunt is, dat deze aoord geen gevolgen
behoefte te hebben voor de beveiliging van Westduitse objecten in ons land.
3. Mederlandse Milat in Djakarta
Heeft aerkwaardige contacten met een KGB'er, ons goed bekend van zijn
stationering in Den Haag.

4. SDH
Deze week hebben PHBVD en HA een orifenterend gesprek met dhr.
en ieaand
van Pandata over de aogelijkheid van invoaring van SDH in onze dienst.
5. MieuwJaarsbiieenkoast Biza
HBVD wekt op zoveel aogelijk gehoor te geven aan de (ook tot alle BVD•edewerkers garichte) uitnodiging van de SG op donderdag van 12.00 - 14.00 u.
in het Muziektheater de Nieuwjaarsbijeenkoast bij te wonen.

A U R O R A

d.d.

8 januari 1988

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

1. Islamitisch fundamentalisme
De voordracht van Mr.
(;
) was uitermate boeiend, nlet alleen
door zijn opnerkelijke vlsie op dit fenomeen, maar ook door zijn
meeslepende betoogtrant. Heel bijzonder.

2.
Anders dan zijn voorganger laat hij zich zelden zien of horen.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
3. E.XIII
Steeds meer problemen voor E.XIII door ontoerelkende materiSle
voorzieningen (auto's), zodanig dat de inzetbaarheid op de tocht komt te
staan. Bezien zal worden of er nog enlge budgettaire ruimte is.
4. Convenant BVD - MID
Het gesprek tussen de wederzijdse deskundigen is zonder (positief)
resultaat gebleven. De MID houdt onverkort vast aan zijn standpunt, dat
de "hekkentheorie" verdwijnen meet.
5. Stafvergadering
Aanstaande dinsdag 12 januari. Onderwerp van bespreking:
het aktieplan 1988.

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

d.d.

12 januari 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H A - H B - H C - H D - H E - K/Bc - HFID - HPZ HSBP - HT - HK
Afwezig:

—

Agenda: aktieplan 1988 informatievoorziening.
Ter discussie staat het ontwerp aktieplan 1988 informatieplanning BVD van de
hand van HA (nota van 3 december 1987).
HA licht zijn ontwerp toe. Als concretlsering van het IVP 2 markeert dit
aktieplan een nieuwe fase in het informatiseringsproces. Het heeft een
drieledige functie. De belangrijkste daarvan is wel, dat het nieuwe impulsen
kan geven aan het meedenken over de plaats van de informatisering binnen de
Dienst. Betrokkenheid van het management ("management commitment") is immers
een randvoorwaarde voor het welslagen van het informatiseringsproces. Voorts
bevat het een aantal hoofdpunten, waarover besluitvorming kan plaatsvlnden
zoals het RENO-project en de daarmee gepaard gaande sanering van bestanden,
de ontwikkeling van nieuwe relationele systemen en de kantoorautomatisering.
De derde functie is die van begrotingsinstrument.
Aldus samengevat de toelichtlng van HA.
Er vindt een brede gedachtenwisseling plaats over tal van aspecten van het
informatiseringsproces. Min of meer centraal hierin staan de onderwerpen
neergelegd in het aktieplan.
Organisatie van de informatisering

(par. 2)

De vraag rijst, hoe de voorziene O&I-functie zich verhoudt tot de in het
aktieplan opgenomen ontwikkelingsplannen. Tijdens de discussie hierover
blijkt bij sommlgen een zeker beduchtheid voor de beheersbaarheid van de
ontwikkelingen, pregnant tot uitdrukking gebracht door "Technisch kan het,
dus moet het....". De Dienstleidlng is minder beducht: tot nu toe is er
sprake van een beheerste, gecontroleerde ontwikkeling. Wel is het
bestuurstechnisch minder juist, dat de beleidsvormlng de facto bij een
rechtstreeks belanghebbende berust. Anderen signaleren een toenemende
geestdrift bij hun medewerkers voor de informatisering en schrijven dit mede
toe aan het stimulerende optreden van HA.
De Dienstleiding besluit thans niet verder te discussiSren over de voorziene
O&I-functie. Eerst zal er bilateraal (DL - staflid) over gesproken worden;
pas daarna in de Staf als zodanig.
Nieuwe en te vernieuwen computertoepassingen (par. 3)
De Dienstleiding constateert een communis opinio over de in deze paragraaf
voorgestelde prioriteitstelling.

- 2Kantoorautomatisering (par. 3.1.)
Er is een verheugend grote belangstelling voor PC's; de vraag is echter of
de finanei§le middelen toereikend zijn om alle aanvragen te honoreren.
De introductie van PC's bergt overigens wel een gevaar in zich, althans waar
het betreft niet op de centrale computer aangesloten PC's. Dit zijn in feite
aparte kaartenbakken, niet toegankelijk voor andere dienstonderdelen. Het
gebrulk van deze "kaartenbakken" door met primaire taken belaste
dienstonderdelen leidt tot een fragmentatie van het (primaire)
gegevensbestand en doet dus afbreuk aan een efficiinte taakuitvoering van de
Dienst als zodanig. Uiteraard geldt dit bezwaar niet voor wat betreft het
agentenbestand en het gebruik voor prototyping.
Bij de onderdelen met een beheerstaak speelt dit probleem niet; hier gaat
het immers om zeer specifieke gegevensbestanden, waarbij de toegankelijkheid
voor andere dienstonderdelen niet aan de orde is. De Dlenstleiding
concludeert, dat voor alles wildgroei voorkomen moet worden en dat pas op de
plaats gemaakt moet worden met de aanschaf van PC's.
Relationele systemen (par. 3.2.)
Een ampele discussie over de voorgestelde Stuurgroep Ontwikkeling
Relationele Afdelings Systemen. Zij mondt uit in het besluit geen stuurgroep
in het leven te roepen, doch de Staf als zodanig te laten functioneren en
wel in driemaandelijkse bijeenkomsten. De drie (nog aan te wljzen)
projectleiders zullen dan ook aan de Staf rapporteren.
Te vernieuwen systemen (par. 3.3.)
Begin februari ontvangt de Dienstleiding van de Stuurgroep een
evaluatierapport over het project DecDoc; de Staf krijgt een kopie.
Met betrekklng tot DecDoc signaleert men een soortgelijk bezwaar als met
betrekking tot de "kaartenbak-PC's": fragmentatie van het (primaire)
gegevensbestand. De afdelingsbestanden blijven weliswaar onderdeel van het
centrale bestand, maar zijn slechts voor het betrokken onderdeel
(rechtstreeks) toegankelijk. HA brengt hiertegen in, dat DecDoc in beglnsel
slechts een personeels-organisatorische maatregel is en dat er in de
structuur als zodanig van de registratie niets verandert. Sommigen zijn er
toch niet gerust op. Op den duur ontstaat er een "dienst zonder papier",
hetgeen de toch al bestaande neiging zaken voor zlch te houden zal
versterken: stukken zullen niet meer "vanzelf" langskomen, er zal om
gevraagd moeten worden. Dit leidt onvermijdelijk tot verschraling van de
informatievoorzlening en dus tot verschraling van de algemene
achtergrondkennis.
De Dienstleiding is van oordeel, dat er weliswaar bij vele medewerkers een
neiging mag bestaan zaken voor zich te houden, maar dat het nu juist de taak
van het management is daartegen in te gaan. Ook in de oplelding zal aandacht
aan dit probleem geschonken moeten worden.
System Development Methodology (par. 5 sub a.)
Er is nog geen besluit genomen tot invoering. Eerst (op 22/1 dan wel op 8/2)
zullen de heer
en een medewerker van Pandata voor de Dienstleiding en
de Staf een uiteenzetting komen geven over de inhoud, functie en betekenis
van SDM. Daarna wordt besloten al dan niet tot invoering over te gaan.
Paragrafen 4, 5 en 6
Aan behandeling hiervan komt men niet toe.
12 januari 1988

AURORA

d.d.

15 januari 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HEXIII - HT - HSBP - HK
Afwezig : —
1. Aktieplan 1988
Afrending (par. 4, 5 en 6) In de Stafvergadering van 29 januari a.s.
2. RP Breda
De betwiste operationele aktivitelten zullen dlt voorjaar zijn begindigd,
aldus een mededeling van dhr.
aan HBVD.
3. Target-project
Abt. IV is slnds twee jaar bezlg met een grootscheeps Target-project gericht
op de Russen en de Tsjechen. Opmerkelijk is, dat alle veertien leden van het
projectteam materiedeskundigen zijn en geen automatiseringstechnici.
De resultaten van het project zijn tot nu toe bescheiden.
4.

De DL zal met dir. B de wenselijkheid van een telexverbinding bespreken.
Operationele bezigheden zijn waarschijnlijk de (belangrijkste) verklaring
voor de geringe bezoekfrekwentie van H.
5. PID's
Vele PID's zijn zeer gelnteresseerd in het pilot-project automatisering te
Nijmegen.
6. Begroting
Het gat van Ij miljoen in de personele begroting 1987 is door FEZ gedicht;
voor dit en volgende begrotingsjaren is er nog geen oplossing.
Voor de automatisering is er\aan utruoturale varhoging van 1 miljoen uit de
bus gekomen. Ter leniging vanTide ergste nood bij EXIII is er twee ton uit de
geheime middelen beschikbaar gesteld.
7. BVD - MID

In een poging de impasse te/doorbreken zal HBVD zich met een persoonlijk
getoonzette brief tot HMID/wenden.
15-1-1988

J

A U R O R A

d.d. 19 Januari 1988

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

—

1. Valse paspoorten
Op Schiphol is een aantal valse paspoorten in beslag genoaen op naaa gesteld
van lieden uit de hoek van Abu Hidbal.
2. Mscbeidsreceptie
(MID/KLU) beeft een 50-tal BVD'ers voor zijn afscheidsreceptie
uitgenodigd. De DL vindt dit wat al te veel van bet goede. Via HK is de
genodigden inaiddels verzocht de receptie buiten kantoortijd bij te wonen. De
wijze waarop en de vom waarin dit is gebeurd, is bij velen in bet verkeerde
keelgat gescboten. HK belooft beterscbap.
3. Rectificatie p.6 van Aurora d.d. 15 .ianuari 1988
Er is geen structurele verboging van bet autoMtiseringsbudget, doeb een
(vooralsnog) incidentele verboging voor de jaren 1988 en 1989.
4. VOB

Aanstaande donderdag openbare bebandeling voor de Af del ing Recbtspraak van de
Raad van State van de AMOK-zaken.
De Auroradeelneaers krijgen van HK ter kennisneaing een selectie uit de
processtukken.
19-1-1988

AURORA

d.d. 2| januari 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - wnd. HE - HT - HSBP - KJA/S
Afvezig : HK

1. De zaak
Het persbericht , dat de voorzitter van de Industriebond FNV, de heer
, door het inschakelen van de BVD zou hebben getracht een
radicale medewerker ult de bond te verwljderen, moet als een
indianenverhaal worden gekwalificeerd.
2. lers extremisme
Tijdens een bezoek van het hoofd van de F-branch van
Is ondermeer
gesproken over het lers terror isme. Met name met betrekking tot de
PIRA-activiteiten wordt een verheviglng verwacht. Dit gelet op de drang
naar wraak voor de in hun gelederen gevallen doden en de aanwezigheid van
uit LyblS afkomstige wapens. Van de 93 in 1987 door het lers terror isme
gevallen slachtoffers zijn er 58 te wijten aan actles van de PIRA.
3. CPB-LTT
Nu het onderzoek in de zaak Heyn afloopt zal er weer tijd en mankracht
beschikbaar komen voor het door het CPB gelnitieerde LTT. Dit vraagt van
de dlenst de nodlge aandacht. Voorkomen moet worden, dat het
LTT - waarvan men zich kan afvragen of het thans nog in een behoefte kan
voorzien - zich al te voortvarend op het terrein van het gewelddadig
politieke activisme gaat begeven.
De indruk bestaat dat er nu reeds meer gegevens worden verzameld en
vastgelegd dan waartoe de CRI gerechtigd is.
A. Nucleaire ambities van Pakistan
In de pers wordt gespeculeerd over een Dutch-connection in de affaire van
de in BelgiS en West Duitsland verdwenen splijtstof . Een dergelijke
re la tie bestaat echter niet. Wat betreft de be langs telling van Pakistan
voor de Nederlandse wucleaire Industrie kan worden vastgesteld dat deze
verschulft van het laten produceren van bepaalde onderdelen naar het
kopen van Intmt an Vlnro bo^rnnndn p»oaukt«n

- 25.

Spanningen blnnen de NAVO
Door het bezoek van de Sovjetrusslsche Minister van Buitenlandse Zaken
aan West Duitsland is de belangentegenstelling tussen dat land en andere
NAVO-landen meet aan de oppervlakte gekomen. Ditzelfde geldt met
betrekking tot de Cocom-lijst.

6. Buitenlandse Zusterdiensten
HBVD zal met KEB overleggen op welke wijze, onder andere uit de pers
verkregen, informatie over mutaties bij buitenlandse zusterdiensten
gestructueerd binnen de Dienst kan worden verspreid.
Nieuwbouw
De komende week zal in de Raad voor de Rijksdlenst een plan van de Rijks
Gebouwendienst worden behandeld, dat onder andere voorziet in een begin
1993 op te leveren nieuw gebouw voor de Dienst op de locatie
Leidschendam.
8. Bezoek Rationale ombudsman
De nieuwbenoemde Nationale ombudsman bleek tijdens een gesprek met HBVD
het nodige begrip te hebben voor het bijzondere karakter van de Dienst.
Hij is voornemens bij de behandeling van klachten over de Dienst
voortaan het betrokken personeel te horen.
9. Het meeschrijven van telexen
Mede naar aanleiding van de door de Commlssie
ondernomen
reddingspogingen wordt gesproken over de oorzaak van het dreigende
wegvallen van de mogelijkheid om telexen mee te schrijven. Deze oorzaak
is - waarblj moet worden aangetekend dat niet iedereen dit zo ziet - het
in een laat stadium onderkennen van een, naast het MARID-belang,
zelfstandig belang van de Dienst bij dit middel en het wegvallen van een
juridisch haalbare oplossing door een politieke schipbreuk bij de
toepassing daarvan op een gehele andere casus, te weten de
paspoortwetgevlng.
10. De AMOK-zaak
De behandeling bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State
leverde geen verrassingen op. De afdeling bleek geen behoefte te hebben
aan het horen van de door de appellanten opgeroepen getuigen. De
uitspraak die op 10-maart of later zal worden gedaan kan met enig
optimisme tegemoet worden gezien.

AURORA

d.d. 26 januari 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afvezig : —
1. De Beveglng
Het is ruetig; de vaste issues zijn min of neer achterhaald en vervangen
door gelegenheidsissues zoals het IsraSlische optreden in de Gazastrook.
2. Brandstichting
Door een toeval is gisteravond gebleken, dat er blj KEP (het consortium
belast net de vervaardiging van het nieuwe paspoort) kennelijk
voorbereidingen tot brandstichting waren getroffen. Een nieuwe actie van
RARA?
3. Bulgaren
Dat de Russen zich zo nu en dan verlaten op de Bulgaren voor het verlenenvan
operationele hand- en spandiensten, is een oud leerstuk ult de handboeken.
Dat dit leerstuk ook in ons land nog steeds actueel is, bleek onlangs in een
W&T-zaak.
A. Nuclear Planning Committee
Vergadert dlt najaar in ons land en wel, Indian althans de Minister van
Defensle voet bij stuk houdt, in het Kurhaus. Vanult bevelliginsoogpunt is
dit een onzallg plan.
5. Protocol BVD - MID
Gisteren wederom een gesprek a deux tussen HBVD en HMID. Laatstgenoende nan
hierbij afstand van het jongste MID-stuk en onderschreef de hoofdlijnen van
de brief van HBVD. Dit zo zijnde lijkt de weg geSffend on snel tot een
protocol te komen. Daarbij zal de nodige aandacht gegeven noeten worden aan
de overlegstruetuur. Op werkniveau loopt het allemaal wel; het overleg op
directienlveau laat echterte wensen over. Dit kan verbeterd worden door het
instellen van een periodlek overleg tussen HB, HC en HD ener- en de drle
plv. MID1s anderzijds.
6. Stafvergadertng 29 januari
Agenda: 1. 0+1 functie
2. Aktleplan 1988 en planning 1988
3. Nota nanagement-opleidingen.

X

7. Rectificatie
Aurora 25 januari, punt 4, laatste volzin:
"kant en klare bestaande produkten" wijzigen in "apparatuur om die
onderdelen zelf te kunnen vervaardigen".

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

d.d. 2 9 januari 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HA - HB - HC - HD - HE - K/Bc HFID - HPZ - HSBP - HT - KJA/S
Afwezig : HK

1. Aurora-verslagen
HBVD stelt de vraag aan de orde of het Aurora-verslag in de huidige vorm
moet worden gehandhaafd. Een beperking tot de vermelding van in Aurora
gedane mededelingen en genomen besluiten is denkbaar. In het algemeen
heeft men echter een lichte voorkeur voor het voortzetten van de huidige
wijze van verslaglegging. Deze blijft dus gehandhaafd.
2. Nieuwbouw
De Raad voor de Rijksdienst heeft het meerjarenplan van de
Rijksgebouwendienst goedgekeurd. Dit betekent dat de dienst naar alle
waarschijnlijkheid eind 1992, begin 1993 over een nieuw gebouw te
Leidschendam zal beschikken.
3. Extra gelden voor automatisering
Voor 1988 is niet / 1.000.000,-, zoals aanvankelijk was begrepen, maar
/ 500.000,- extra beschikbaar voor automatisering.
4. FinaneiSle controle
De interne accountantsdienst van het departement heeft bij de dienst een
controle uitgevoerd. Op basis van het door de accountantsdienst uit te
brengen rapport zal de Algemene Rekenkamer een onderzoek ultvoeren.
5. Artikel in Vrij Nederland over de afwijzing van
Het afdrukken op de voorpagina van Vrij Nederland van de BVD-brief aan de
PTT inzake de uitkomst van het velligheidsonderzoek naar mevrouw
roept verbazing en zelfs enige wrevel op. De brief is echter met
medeweten van de Dienst en zonder de geheime bijlage door de
adviescommissie inzake de veiligheidsonderzoeken aan mevrouw
verstrekt. Voorts wordt het in Vrij Nederland genoemde aantal van 48.000
vertrouwensfuncties in twijfel getrokken. Dit aantal is echter door de
Minister meerdere malen op aangeven van de dienst publiekelijk genoemd en
staat ook vermeld in de brochure "Hoezo BVD".

- 2-

6. Aktieplan 1988
De punten 4 en 5 van het aktieplan 1988 worden besproken. Deze omvatten
de onderwerpen technische infrastructuur, opleidingsprogramma en
introductie nieuwe methodiek. Evenals met betrekking tot de op de
vergadering van 12 Januari 1988 behandelde punten 1 tot en met 3 wordt
besloten dat de voorgestelde richting zal worden ingeslagen en dat de
verder te volgen weg zal worden bepaald in onderling overleg en uiteraard
rekening houdend met de finanei§le middelen. Wat dit laatste punt betreft
moet worden geconstateerd dat de gevraagde voorzieningen op het gebied
van automatlsering en opleidlng / 4.000.000,- kosten en dat slechts
/ 3.000.000,- beschikbaar is. Van die / 3.000.000,- is bovendien niet
meer dan f 1.200.000,- vrij besteedbaar.
7. Planning 1988
De planning 1988 is globaler dan die van de voorgaande jaren. Er komt
echter nog een aanvulling voor wat betreft het verloop van bepaalde
kostenlijnen. De planning is in zoverre onevenwichtig dat bepaalde
onderdelen van de Dienst zich hebben beperkt tot de beheersmatige kant
van het werk terwijl andere ook zijn ingegaan op de algemene
beleidsaspecten. Door het wegvallen van 0.& E. is er geen instantie meer
die zich in de toekomst zal bezighouden met het samenstellen van een
planning. Deze leemte zal moeten worden opgevuld. Voorts zal moeten
worden gewerkt aan de "onderbouw" van de planning. Aan de Dircon
besluiten zal een nadere invulling moeten worden gegeven. Besloten wordt
dat een werkgroep van HB, HC, HD en HSBP de op dit punt levende gedachten
zullen inventariseren.
8. Staffunctie O.en 1.
HBVD en PHBVD hebben elk met een aantal stafleden gesprekken gevoerd over
het instellen van een O.en l.-functie. Bij het merendeel van de
stafleden blijkt tegen de instelling van een dergelijke functie nogal wat
bezwaren te bestaan. Vier leden menen echter dat de functie in een
behoefte kan voorzien en hechten daaraan wel enige waarde. Als
altematief voor het instellen van de O.en l.-functie wordt genoemd de
oprichting van ad hoc werkgroepen uit de Staf.
Gezien de geringe bereidheid tot acceptatie wordt besloten dat de
O.en l.-functie voorlopig niet zal worden ingevoerd. Uiteindelijk zal er
echter een werkbare en vooral ook efficiente oplossing moeten komen. Het
- zoals dit thans gebeurt - belasten van Sen lid van de staf met
O.en I.-werk, naast zijn normale werkzaamheden, kan niet blijven
voortduren.
1-2-1988

A U R O R A

d.d. 2 februarl 1988

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - H T - HSBP - KJA/R
Afwezig: HK

1. Brandstichting bij KEP
a. het onderzoek heeft een vermoedelijke dader opgeleverd maar de vervolging
van hem stuit op juridisch technische bezwaren
b. een lichtpuntje Is dat de interne beveiliging bij het vitale bedrijf meer
aandacht krijgt.
2. RoemenlS
Enkele recente ervaringen leren dat "glasnost" zijn grenzen heeft.
3. Nieuvbouw
De verhuizing naar Leidschendam is nog steeds niet definitief, maar lijkt
wel dichterbij te zijn gekomen.
4. Verslag vaste Commissie
Het verslag van de vaste Commissie voor de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten d.d. 3 december 1987 wordt a.s. donderdag in de Tweede
Kamer behandeld.

2-2-1988

AURORA

d.d. 5 februari 1988

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

1. Ned. Amb. Oost-Berlijn
Heeft wederom geen melding gemaakt van een huwelijksgeval met
Mf S-problemen.
2. Privacy-reglement
Er is ambtelijke overeenstemming (Biza en Justitie) over een ontwerp.
Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen t.o.v. het BVD-concept.
3. Machtigingsregeling
Er is eveneens ambtelijke overeenstemming over een machtigingsregeling
inzake het opvragen van persoonsgegevens bij een houder van een
verzameling van persoonsgegevens.
4. Meeschrijven telex
Op instigatie van de M.P. is ambtelijk Justitie thans bereid het
meeschrijven van telexverkeer onder artikel 139 Sr. (afluisteren
telefoon) te redeneren. De vraag is wel of onze Minister hierin zal
meegaan.
5-2-1988

A U R O R A

d.d.

9 februari

1988

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

1. Pira-dreiffino
In een parkeergarage te Brussel is in een Nederlandse auto aateriaal gevonden
voor een tweetal uiterst zware boaaen. Haar de specif icaties te oordelen gaat
bet hier om Pira-aateriaal.
2. Ainslacr te Schiedna
Een van de veraoedelijke daders van de aanslag op de KEP-vestiging te Scbiedaa
is ondergedoken.
3. De inf oraatieoroep v^n het LCT
Voor de inforaatiegroep van bet LCT zullen binnenkort introductiedagen
plaatsvinden. Het is van belang dat de dienst bierbij present is.
4. Biieenkoast te Pariis
Te Parijs beeft een bijeenkoast plaatsgevonden van de vier toonaangevende
diensten binnen Europa op bet gebied van de contraspionage. Geconstateerd werd
dat er ondanks de glasnost sprake is van een intensivering van spionageactiviteiten. In ons land lijkt de toename zicb vooral af te spelen op bet
V en T - alsmede bet illegal-support- terrein. Elders is er naast een toenaae
van illegal-activities vooral sprake van een intensivering van "klandestiene"
contacten net de pers en politci. Het neaen van aaatregelen tegen deze
activiteiten wordt door de glasnost in de westerse vereld opgeroepen sfeer
beaoeilijkt. Een punt van zorg is ook de voorgenoaen vestiging van een Coaecon
vertegenwoordiging van 86 leden bij de EEC. Vrevel werd uitgesproken over de
bonding van
ten aanzien van dit soort ontwikkelingen. Afgesproken verd
voortaan een maal per jaar te vergaderen en te tracbten om op bet vlak van de
contra-spionage een voortrekkers rol binnen Europa te vervullen.
5. BuZa-bezuiniflinffen
Door bezuinigingen bij BuZa zullen, naar bet zicb laat aanzien, in bet
buitenland geplaatste ambtenaren nog naar een maal per jaar een vergoeding
krijgen on bun verlof in Nederland door te brengen. Daardoor zullen er minder
(de) brief ingen kunnen plaatsvinden. Besloten wordt dat er op zal vorden
aangedrongen deze (de) brief ingen voor de toekoast op enigerlei wijze verplicbt
te stellen.

6. Hct SDM-uro-iekt

Xlle Aurora-deelnemers zijn van nening dat de presentatie van bet SDM-projekt
een zwakke vertoning was. Men vraagt zicb af of een dergelijke betrekkelijk
eenvoudige zaak op zo'n ingewikkelde wijze aoet worden gebracht en of bet
daarnee geaoeide geld wel goed is besteed.
7. Het aebruik van computers
HSBP geeft een aardig voorbeeld boe met bebulp van een PC en een eenvoudig
computerprogramma een inter^essante politieke ontwikkeling in beeld kan vorden
gebracbt.

9-2-1988

S T A F V E R 6 A D E R I N G

d.d. 12 februari 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H A - H B - H C - H D - PHC - KB/c - HFID
HPZ - HSBP - HT - HK

1. Begroting 1988 - 1989

2. SDM-opleidlng
Binnen de Staf wordt zeer verschillend gedacht over de waarde van de door
Pandata te verzorgen SDM-opleidingen. Centraal in de discussie staat de
vraag of de Dienst al dan niet voldoende expertise in huis heeft om zelf
een (aangepaste) SDM-opleiding te verzorgen, in weIk verband o.m.
verwezen wordt naar de bij het Delphi-project opgedane ervaring. De
meningen blijven op dit punt verdeeld. De Dlenstleidlng kondigt aan
binnenkort een besluit te nemen.
12-2-1988

A U R O R A

d.d. 16 februari 1988

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

1. KGB - KR

De Sovjets hebben er kennelijk lucht van gekregen dat E.XIII verhuisd is.
2. Meeschrliven telex
Er is een Ministeriele beschikking geslagen; alleen de Minister van Verkeer
en Vaterstaat moet nog tekenen. Op basis hiervan kan er aeegeschreven
blijven worden, althans voorzover dat past binnen de wettelijke
taakopdracht van de BVD.
3. Behuizino
In afwachting van de verhuizing dienen er voorzieningen getroffen te worden
ter verlichting van de ergste noden van gebouw 25.
K/Bc en HFID zijn er op aan bet studeren. De financiele ruiate is overigens
beperkt.
16-2-1988

AURORA

d.d. 19 februari 1988

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

—

1. EXIII
Bij een recente aktie in de C-sfeer is de ondersteuning van de Dienst
Luchtvaart van de RP zeer waardevol gebleken.
2. Yeiligheidsonderzoek nieuwe sti.il
HD en HE beschouwen de proef als geslaagd.

19-2-1988

AURORA

d.d. 23 februari 1988

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HSBP - KJA/S
Afwezig : HT - HK
1. Palestljnse actlea
Blj het actlewezen bestaat weinig belangstelling voor steun aan het
optreden van de Palestljnen in de bezette gebieden. Ook in de Arabische
wereld bestaat daarvoor weinig interesse. Hogelijk houdt dlt verband met
vrees voor soortgelijk optreden door Arabische fundamentallsten.
2. Commissaris
Commissaris
AHOLD-concern.

van het LTT heeft een functie aanvaard bij het

3. Arabisten
Door bezuinigingen in het onderwijs zijn enkele Arabisten zonder werk
komen te zitten. Wellicht bledt dit een mogelijkheid tot oplossIng van
een reeds lang blj de dlenst bestaand probleem.
4. Bezoek Britse vorstin
De Britse vorstin zal in het kader van de "William and Mary" herdenking
een bezoek aan ons land brengen. In verband hiermee heeft het hoofd van
de Veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis een drelgingsanalyse met
betrekking tot het lerse terrorisme gevraagd.
5. De nieuwe behuizing
De plannen met betrekking tot Leidschendam zullen vrijwel zeker doorgaan.
De Secretaris-Generaal van Algemene Zaken tracht echter nog steeds tot
een co-locatie van de IDB en de BVD te komen.
25 februari 1988

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

d.d. 2 6 februari 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HA - HB - PHC - DIB - HE - HFID - HPZ - HT - HSBP
K/Bc - HK

Afwezig:

1. SDM

De DL heeft ingestemd met het SDM-opleidingsplan. Nu dient het nog
voorgelegd aan de OC. Wei Is inmlddels een datum vastgesteld voor de SDM-dag
voor de Staf te weten: 28 maart 1988.
2. KEP-brand
Er is een verdachte, doch het OM kan vanwege de wijze waarop het bewijs is
vergaard niet vervolgen.
3. MID
HMID kwam deze week met het voorstel eigen operationele activiteiten rond
Havelte te ontplooien nu dat, naar hij verwacht, de plaats zal innemen van
Woensdrecht. Voor de dienst uiteraard nlet aanvaardbaar. Hij Is uiteindelijk
akkoord gegaan met het voorstel van HBVD voor een nauwere en meer
gestructureerde samemrerking op dit terreln.

4. Wijziging ARAR/AOB
Het justitiSle antecendentenonderzoek maakt plaats voor de
v.o.h.g.-procedure. Bezien moet worden weIke gevolgen dit heeft voor het
veillgheldsonderzoek.
5. Begroting
Bij FinaneISn ligt een claim van 2,7 miljoen structurele verhoging van de
personeelsbegroting.
7. Nota management opleidingen
HBVD beschouwt deze nota als een richtsnoer, niet als een in onderdelen
goedgekeurd of goed te keuren opleidingsplan. Van verschillende zijden wordt
opgemerkt, dat de nota, waar een management development systeem ontbreekt,
min of meer in de lucht hangt.
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8. Standplaats
Het overheidsbeleld wordt gewijzigd in die zln, dat het de ambtenaar
voortaan vrij staat buiten zijn Standplaats te wonen, tenzij daartegen in
een bijzonder geval bezwaren bestaan. Bezien zal worden welke gevolgen
hieruit voortvloelen voor de dienst.
9. I.B.B.
Een interne vacaturevoorziening (i.e. blnnen de betrokken werkeenheid) is
onder de I.B.B. nlet meer toegestaan, aldus HPZ.
10. Beroepszaken
Vele medewerkers blijken in beroep te gaan vanuit de overweging "baat het
niet, dan schaadt het niet". Dit laatste klopt niet v.w.b. de dienst als
zodanig. Van de onderdeelschefs wordt gevraagd zich te dezen de-stimulerend
op te stellen.
29-2-1988

A U R O R A

d.d.

1 maart 1988

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

1. Politieke antecedenten
Naar verluidt zou dhr. Stoffelen (FvdA) overwegen bij de behandeling van
het verslag van de Vaste Cie. een motie in te dlenen m.b.t. de vraag
weIke de betekenis mag zijn van politieke antecedenten bij de aanstellinf
in vertrouwensfuncties. De directe aanleiding hiervoor zou het
afwljsgeval
(SAP) kunnen zijn. Het is zaak onze minister hierop
voor te bereiden. HB, HD, HSBP en HK zullen zich beraden over een
notltie.
2. Telexverbinding
Het is wenselijk een telexverbinding met
aldus concludeert de DL.
1-3-1988

tot stand te brengen,

A U R O R A

d.d.

4 maart

1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig : —
1. Minister Korthala Altes
Heeft kennis genomen van en waardering uitgesproken over de inbreng van de
Dienst in het justitiele onderzoek naar Rara.
2. BOA

Het BOA-onderkomen begint als zodanig bekend te raken. Gezien de
uitstekende beveiliging niet lets waar wij ons al te druk over hoeven te
maken.
3.

De reis door ons land van .
(een soort "Turkse Khomeiny") doet de
vraag rijzen, wat het Turkse islamitische fundamentalist in ons land
voorstelt. Momenteel nog niet veel, maar dat zou aldus HB en HSBP binnen
afzienbare tijd gezien ook de ontwikkelingen elders best eens kunnen
veranderen.
4. Kentekens
Uit operationele bron is weer eens gebleken, dat de Sovjets door middel vax
het (laten) noteren van kentekens BVD-medewerkers trachten te
identificeren. Men zij gewaarschuwd.
5. E

Veel wijst er op, dat hier sprake is van een klassieke desinformatie-aktie.
6. Minister-President
De M.P. zou de Dienst veel te groot vinden, niet inzien waarin de Dienst
wezenlijk zou verschillen van andere ambtelijke diensten en niet begrijpen
waarom er bezwaren tegen samenwoning met de IDB zouden zijn. Hij zou
overigens de wens te kennen hebben gegeven wel eens wat meer over de Dienst
te willen weten. Bezien wordt hoe dit gerealiseerd kan worden. Hieruit
blijkt hoe gewenst het is de M.P. in algeaene zin meer op de hoogte te
houden van de faits et gestes van de Dienst bijvoorbeeld door toezending
van Panorama. HBVD zal dit met onze Minister bespreken.
4-3-1988

A U R O R A

d.d. 8 maart 1988

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

1. Acties anti-militaristen
De recente acties van anti-militaristen waren te voren bij de Dienst bekend.
De MID werd dezerzijds gewaarschuwd.
2. Acties anti-apartheid activisten
De Dienst beschikte niet over v66r-lnformatie betreffende de gecoSrdineerde
acties tegen 36 Shell-stations. De vraag rijst of de Dienst de beschikbare
middelen wel juist heeft ingezet of dat er sprake is van een tekort aan
middelen. De Minister zal zo nodig terzake worden gelnfomeerd.
3. Rechts-extremisme
Er wordt een opleving gesignaleerd van het rechts-extremisme onder jongeren.
Het J.F.N. beschikt thans over een moblliseerbaar potentieel van 100 a 200
personen. Er bestaan vage plannen voor verstoring van bepaalde wedstrijden
bij het Europees voetbalkampioenschap. De directie B werkt aan een rapport
over het Nederlands rechts-extremisme in internetionaal verband.
ft. Particuliere recherchebureaus
De recherchebureaus van grote particuliere beveiligingsorganisaties worden
steeds belangrijker. Justitie denkt aan een zekere regulering. Mogelijk
zullen de bureaus onder de working van de Wet op de weerkorpsen worden
gebracht.
5. De AMOK-zaak
Van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State verd vernomen dat vandaag
de uitspraak in de AMOK-zaak bekend zal worden gemaakt. De Dienst is in all
opzichten in het gelijk gesteld. Met betrekking tot zowel personen als
organisaties behoeft niet te worden vermeld of de Dienst over actuele
Informatie beschikt. Het begrip actueel kan hierbij ruin worden opgevat.
6. Convenant BVD-MID
Een werkgroep van de BVD en de MID heeft een concept-convenant opgesteld.
Deze tekst kan nu blnnen de diensten verder worden bekeken. Het concept laa
de bestaande werkverdeling onverlet. Enkele twlstpunten op D-gebied zijn
niet opgelost. Om de samenwerking te bevorderen introduceert het convenant
enkele overlegstructuren.
7. Voordr^acht nleuw diensthoofd
De Ministerraad is 4 maart akkoord gegaan met het voorstel van de Minister
om mr. A.W.H. Docters van Leeuwen per 1 februari 1989 te benoemen tot HBVD.
Het toekomstige diensthoofd zal zich met ingang van 15 augustus bij de
Dienst komen inwerken.
8-3-1988

A U R O R A

d.d. 11 maart 1988

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

1. Marid-brochure
Deze voor intern gebruik bestemde brochure heeft opvallend veel publiciteit
gekregen. Bij de inhoud kunnen nogal wat kanttekeningen vorden geplaatst.
Ook rijst de vraag hoe dit Harid-initiatief zich verhoudt tot de integratie
van de militaire diensten tot een MID.
2. Ooleidincr
EO en E.XIII hebben ook dit jaar veer een zeer levensechte praktijkoefening
voor een aantal Engelse cursisten opgetuigd. Hoevel er door bet
grensoverschrijdende karakter van de oefening zich wat problemen hebben
voorgedaan op het vlak van de coordinatie, kan zij in haar geheel als
geslaagd worden beschouwd.

3. Convenant
Paragraaf VII van het concept is vervallen.

*• WOB
De Aurora-deelneners krijgen een kopie van de uitspraak in de AMOK-zaak.
5. Behuizinq
K/Bc is bezig met een inventarisatie van de knelpunten.
6. Orientatiebezoek
Dhr.
, hfd. Interne Accountantsdienst van ons Dept. en belast
•et de controle op onze geheime uitgaven, brengt 29 aaart a.s. een
orientatiebezoek aan de Dienst.
11-3-1988

A U R O R A

d.d.

15 maart 1988

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

1. Roemenen
Volgens een Roemeense defector in Londen zou de Roemeense dienst in ons land
weinig succesrijk zijn.
2. PTT
Overwogen wordt een 008-terminal bij de Dienst te plaatsen. Vraag is slechts
of dit politick gezien verstandig is.

15-3-1988

A U R O R A

d.d.

18 »aart 1988

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

1. PID-conferenties
De PID-conferenties verlopen naar wens. Tijdens discussies over de
saaenwerking met Justitie blijkt dat de structuren langzaaerhand zo
ingewikkeld zijn geworden dat die nauwelijks nog op een voor een ieder
bevattelijke wijze kunnenworden uiteengezet.
2. Acties teaen Shell
Bet is gebleken dat de daders noeten worden gezocht in de kring van
personen die tot voor kort in Bluf publiceerden over tegen de apartheid te
ondernenen acties.
3. Auto-telefoons
DSB/R sprak met de Minister van Justitie over de gevaren van bet gebruik
van auto-telefoons.
4. 008-terainal
Oe vrees bestaat dat bet gebruik van de 008-computer de Dienst veel geld
zal kosten. Men ziet echter ook duidelijke voordelen.
5. Co-locatie
De discussie over de co-locatie van de BVD en de IDB is nog steeds niet
afgerond. Aan de SQ is een concept gezonden voor een brief die aan deze
zich voortslepende kwestie een eind »oet aaken.
18-3-1988

A U R O R A

d.d.

2 2 aaart

1988

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

1. LCT

De leider van net LCT heeft voor EXIII een presentatie verzorgd. Geslaagd.

2. Brezhnev-doctrine
Aan de verklaringen van Gorbachev afgelegd tijdens zijn bezoek aan
Joegoslavie wordt in de pers de betekenis toegekend, dat de Brezhnevdoctrine verlaten is. In het licht van de geschiedenis lijkt deze
interpretatie nogal voorbarig. De verklaringen van nu wijken is essentie
niet af van in de vijftiger jaren afgelegde verklaringen die niet in de weg
bleken te staan aan Boedapest 1956 en Praag 1968.
3. Hationale onbudsaan
Heeft de klacht van
verklaard.

(Bluf) over een benadering ongegrond

4. SDH
Voor de Staf vastgesteld op 28 april a.s.

22 maart 1986

A U R O R A

d.d. 2 5 maart 1988

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

1. Rara
Het onderzoek begint tastbare resultaten op te leveren in die mate dat er
thans uitzicht bestaat op een doorbraak.
2. CR

Is op het spoor van een onbekende agent. DIt weekend vindt naar verwacht
de ontknoplng plaats.
3. CS

Heeft
25-3-1988

uitermate belangrijke informatie kunnen verstrekken.

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

d.d. 2 9 maart 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HPZ - K/Bc - HK
Afwezig : HA - HFID

1. Onbekende agent
Ten vervolge op punt 2 van Aurora van 25 maart: nog geen ontknoping.
2. Geheime gelden

/

3. E XI
Er is weer een lezlngencyclus van start gegaan verzorgd door medewerkers van
B en C.
4. Nieuwbouw
K/Bc geeft een toelichting op het rulmtelijk programma van eisen zoals
geaccordeerd door de Rljksgebouwendlenst.
5. Knelpunten huldlge behulzlng
Ult een door K/Bc opgesteld kwantltltatlef overzlcht blljkt, dat volgens de
thans geldende normen de personeelsrulmte zo'n 700 m2 te ruim Is en de
functlonele rulmte zo'n 2400 m2 te krap. Hiermee Is ulteraard nog nlets
gezegd over de kwalltatleve aspecten van onze behulzlng; een objectleve
beoordellng hlervan zal plaatsvlnden blj de blnnenkort ult te voeren
ARBO-lnspectle.
6. Pand te huur
Het vlnden van geschlkte huurders blljkt nlet mee te vallen. Vie van de
Stafleden heeft een suggestle?
7. Functlevaarderlng
Morgen behandelt de Bezwarencommlssie functlewaarderlng de door drle
C-medewerkers Ingedlende bezwaarschriften. Over de ultkomst valt geen
voorspelllng te doen. Blj verlles voor de Dlenst ontstaat er een zeer
erastig probleem.
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8. T-acties
Door kabelstoring zijn er enige acties uitgevallen.
9. Convenant
Enkele dienstonderdelen hebben nogal principiSle bezwaren tegen het thans
voorliggende ontwerp.
Bij de MID heeft het ontwerp evenmin een gunstig onthaal gekregen (zlj het
om diametraal tegenovergestelde redenen).
De weg is nog niet ten einde.
29-3-1988

