A'/1,
AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 1 april 1975
Aanwezig: H.BVD - BO -ff.C. H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : PH.BVD

1.

Zuidmolukkers
H,BVD neemt hedenmiddag deel aan een bespreking van de betrokken autoz
teiten over het Zuidmolukse probleem. De leiding van de vergadering be
rust bij de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, Mr. Vrolijk*

2.

_

3»

Terrorisme en vreemdelingenzaken
Naar aanleiding van de discussie over de vraag welke afdeling bemoeiei
moet hebben met de kwestie
brengt H.BVD naar voren, d«
hij gaarne zou zien dat door de afdelingsleidingen van B en C nog een!
zou worden gedacht over de behandeling van zaken betrekking hebbende <
terroristische aktiviteiten en vreemdelingen.
H.BVD heeft al eens het idee gelanceerd dat deze mogelijk beter kunnei
worden toebedeeld aan een aparte groep c.q. afdeling. Hij wijst er op
dat KJA thans vreemdelingenzaken behandelt waaraan vroeger in de Afd.
aandacht werd gegeven.

k.

Publiciteit
H.BVD vindt dat de
cussie over de BVD
Hij vond tegenover
viewer
af en toe nog werd

heer
zich redelijk heeft geweerd in de disin het NOS TV-program "Een op zondag" op JO maart
zich een kakelende mevrouw
en de inter.
die geen enkele objectiviteit aan de <lag legde e:
bijgesprongen door de gespreksleider

De publicatie in de Nieuwe Hevu is voor het onderhouden van contacten
de pers weinig bemoedigend. De betrokken journalist
die naar het oordeel van HK weinig niveau heeft, is kennelijk geïnopi
geworden door de aanpak van Karchetti en Karks in hun boek over de Cl
De energie besteed in gesprekken met
heeft weinig

- 2Een positief oordeel heeft H.BVD over een artikel in "Are Aequi" van
3 maart 1975 "De Binnenlandse Veiligheidsdienst" van de hand van de
Juridisch-student
. Alleen heeft deze zich
- nadat hem door HK de nodige informatie was verstrekt - niet gehouden
aan de toezegging het artikel vooraf ter kennisneming aan te bieden*

3 april 1975-

AURORA

OCHTSNDBSSPREKING op vrijdag k april

1975

Aanwezig; H.BVD - BO - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig t PH.BVD

2. Publiciteit
HK werd opgebeld door de heren 1
(Algemeen Dagblad), '.
(Volkekrant) en
(GP-D) op 1 april 1975 naar aanleiding van de
mededelingen van de hoofdofficier in Arnhem,
over de
arrestaties van een aantal Zuidraolukkers, die verüacnt woraen te hebbe
samengespannen tot het plegen van een aanslag op de Koningin.
Men wilde weten of de BVD daarvan op de hoogte was geweest»

J>» PQ-yergadering
In verband met de Pdl-vergadering van 17 april a.s. vraagt H.BVD aan IIB
en HC hem de nodige informaties te verstrekken

7 april 1975

OCHTENDBÉ3PREKING op dinsdag 8 april 1975
Aanwezig: H.BVD - PH..BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : - - -

1.

2*

Opsporingsonderzoek t«a.v» Lewin
H.C deelt mede, dat het einde van het opsporingsonderzoek inzake
mogelijke overtredingen van Lewin T
in zicht is.
De uitkomst daarvan zal geen basis geven voor een vervolging.
H.BVD meent, dat het nuttig kan zijn, dat van de processenverbaal bij ons wordt kennisgenomen om te bezien of wij vinden
dat daar
nog iets inzit.
Verder wordt evan van gedachten gewisseld over verdere publiciteit
' • '' '
'

r
8 april 1975.

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 11 april 1975
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - K/D
Afwezig : HK

1» M. Lewin
H.C deelt mede dat Kr.
het onderzoek naar overtredingen van
Wetboek van Strafrecht nog niet afgesloten acht. Mr.
wanneer de celegenheid zich voordoet, de pers inlichten over de ;
aspecten van deze zaak.

zal

2.

3» A f g c h ei d sb i je e nko rn s t b i 1 I D- Den Han ?
H.E vernorn cat op een op 2? maart j.l. gehouden afscheidsbijeenkonst van
Adjudant
van de Haagse I.D. de afwezigheid van een vertegenv;oord
ger van dff Dienst de aandacht, heeft cetrokken» ^i* ^e meer omdat de samen,
werking eet de hc-er
altijd uitstekend ifi geweest. H.BVD acht het
\/?l van belang dat bij dergelijke eelegenheden door ons acte de prêsc-nce
wordt p;e£even.
'U

- 2-

7- KAG

;

H.BVD doet mededeling van enige besluiten die t.a.v. deze groep genomen zi
Per circulaire zal e.e.a. intern bekend worden gemaakt.
8. Agenda H.BVD
Het .
vergadert 22t 2J> en 2*f april a.B., H.BVD is voorneme:
op 21 april derwaarts te reizen en op 2*f april terug te keren.

april 1975

AURORA

OCHTEHDBESPREKING op dinsdag 15 april 1975
Aanwezig? H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C -H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig s
-

1. Terrorisme
' I
l

i

Het wordt wenselijk geacht in enige interne bijeenkomsten de balans
te maken van de situatie betreffende de Zuidmolukkers met in zicht d
datum van 25 april» Hierbij wordt rekening gehouden met de afwezighe
van H.BVD, die van 21 t/m 2^ april afwezig is
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op vrijdag 18 april 10.30 uur e
op donderdag 2k april te 15-30 uur in de kamer van H.BVD.

r

17 april 1975

AURORA

OCHTENDBESPRBKING op vrijdag 18 april 1975.
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : - - -

Kamerlid Van Gorkura
HK werd donderdagmiddag 17 april opgebeld door het PPR-Tweede
Kamerlid, de heer Van Gorkum. Deze vroeg hem wat er waar was van
het bericht in De Waarheid van lWf-1975 betreffende het door de
BVD screenen van medewerkers van het NOS-tv-journaal.
HK heeft dit pertinent ontkend. Vervolgens wilde dhr. Van Gorkum
weten of wij wel iets in verband met bedrijven doen, hij noemde
daarbij Holland Signaal.

HK heeft de aandacht van dhr* Van Gorkum verder gevestigd op het
antwoord van de Minister enige tijd terug op door het PSP-Kamerlid
Van der Lek gestelde vragen.

18 april 1975.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 22 april 1975.
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.C - H.TD - HK
Afwezig i - - -

1.

Rode Jeugd
BV deelt mede, dat a.s. donderdag 2Vapril in de Bondsrepubliek uit
spraak wordt gedaan in het proces Augustin. De afdeling B sluit nie
uit, dat de Rode Jeugd naar aanleiding daarvan acties gaat ondernen
Er wordt rekening mede gehouden, dat deze gericht kunnen zijn tegen
h«t Duitse consulaat-generaal in Amsterdam en de woning van de consu
generaal.
De datum van 25 april, wanneer een grote politiemacht in Den Haag i
geconcentreerd i,v.m. de bijeenkomsten van de Zuidmolukkers zou de
Rode Jeugd mogelilk een goede gelegenheid voor een actie kunnen bie
BV heeft
0.0. en V. ingelicht. Verwacht mag wor
dat de Amsterdamse politie na de afloop van het proces Augustin eni
bijzondere aandacht aan de vermelde objecten zal geven.

2.

Zuidmolukkers
PH.BVD nam samen met H.C deel aan een bespreking bij 0.0. en V.
vrijdagmiddag 1S april jl.. Gesproken werd over de maatregelen
op 25 april.

3«

Perscontact
HK had maandag 21 april een gesprek met de heer
_ van het
Algemeen Dagblad. Dit volgde op een poging van het Algemeen Dagblad
om van de O.v.J. .
enige gegevens te verkrijgen omtrent de
stand van zaken in de zaak Lewin.
Mr. i
bleek niet bereid thans reeds enige informatie ter

beschikking te stellen.
De heer
en een jongere collega
. r gaan toch enige
aandacht schenken aan de recente spipnagegevallen (gevallen Lewin e

k»

Nieuwe gebouw
PH.BVD vernam van H.FID dat het gebouw Pres. Kennedylaan 15 pas
begin augustus wordt ontruimd door de huidige gebruiker.

5» Kamerovertredingen
PH.BVD spreekt zijn verheugenis uit over het geringe aantal kamerovertredingen t.w. 6 in de maand maart jl..

2k april 1975-

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 25 april 1975
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : -

1. Gijzeling Duitse Ambassade in Stockholm
Gesproken wordt over de gijzeling in de Duitse Ambassade in Stockho
door het Commando Holger Meins. De terroristen eisten vrijlating va
de 26 in de Bondsrepubliek gevangen zittende leden van de BaaderMeinhof groep. De gijzeling eindigde in het opblazen van de Duitse
Ambassade en de dood van één terrorist en van de Duitse militaire
attaché gisteren.
2.

\5 april 1975.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdagmorgen 29 april 1975
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig j ——1. Lewin c.s.
HC deelt mede, dat Ka.'x Lewin en de overige bij de metro-aanslag in Amsterdam
betrokkenen, hedenmorgen respectievelijk a.s. vrijdag in vrijheid v/orden gest
2.

3. Persselectie
Naar aanleiding van het opnemen in de persselectie van het bericht in het
Algemeen Dagblad onder de kop "BVD stookte in mijn huwelijk; nu is het kapot"
over ons contact met de thans onder psychiatrische behandeling zijnde
wordt over de persselectie gesproken.
H,BVD heeft de indruk gekregen dat zulk soort berichten in bepaalde sectoren
van de Dienst worden geloofd en dat zij ook ontmoedigend werken. Hij ziet nog
niet wat hieraan te doen zou zijn.
HK zegt dat hij over dit bericht contact had met de heer )
, Deze was v
ontwaardigd over het feit dat het in de krant was opgenomen. Hij heeft hierov
ook gezien het feit dat hij hierin niet was gekend, bezwaren kenbaar gemaakt
aan de Hoofdredacteur

5» Agenda
PH.BVD is van 2 t/m19 mei afwezig i.v.m. een besoek aan de V.S..
JT.BVD clcolt nede, dat in doae periode de gebruikelijke besprekingen met de af
deling-shoofden alfi volgt zullen pj.aatsvinden:
£ roo-i _ riff)
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OCHTENDBESPSEKINQ op vrijdag 2 met 1973
Aanwezig: H.BVD - H.B V- H.C - H.O - H.E - H.TD - HK
Afwezig : PH.BVD

1.

2.

r

k.
Dinsdag en woensdag 6 en 7 mei komt op bezoek bij de Dienst de heer
Hij heeft een soortgelijke functie bij
vnl. door de afdeling B worden opgevangen.

2 mei 1975.

als H.B. Het bezoek zal

AÜBORA

OCHTEHDBESPHEKINQ op dinsdag 6 mei 1975
Aanwezig: H.BVD - H.B - PH.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : PH.BVD

1.

7 mei 1975

AURORA
»=====

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 9 mei 1973
Aanwezig: H.BVD - BV « H.C - H.D - H.E - H.TD - UK
Afwezig : PH.BVD

1.

2. KLM
H. D deelt mede, dat de KLM-directie besloten heeft de veilig
heidsagenten uit de vliegtuigen terug te trekken»

NCRV-TV
Gesproken wordt over NRCV-programma over spionage, dat
woensdag 7 mei jl. des avonds werd uitgezonden en over het
interview met H. BVD, dat aan het eind daarvan kwam.

H. BVD neemt van 12 tot en met 1*f mei a. s. deel aan een bijeenkomst •<
In verband daarmede is er op
dinsdag 13 mei geen Aurora.

r
12 mei 1975.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 16 mei 1973
Aanwezig: H.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - K/D
Afwezig : PH.BVD - HK
1.

Verslag Vaste Kamercommissie
Gesproken wordt over de publicaties in enkele ochtendbladen betreffende
het verslag dat, volgens de berichten, heden is verschenen. Ook in de
TV-rubriek "Den Haag vandaag" van gisteravond werd aandacht aan dit ver
slag besteed in een gesprek met de voorzitter van de Commissie, de heer
Van Thijn.
H.BVD verzoekt K/D de afdelingshoofden van een exemplaar van het versla
te voorzien zodra dit verkrijgbaar is.
(Aant. K/D: Volgens de griffie van de Tweede Kamer zijn enkele "doorsla
van het verslag door de «riffier ter beschikking van de per
gesteld» De griffier,
was heden niet bereikbaar
i.v.m. een commissie-vergadering in Tiel.)

2.

Beveiliging Noordzee-platforms
H.D deelt mede, dat van de zijde van Buitenlandse Zaken en van Defensie
belangstelling bestaat voor - en waarschijnlijk zal worden deelgenomen
een door de afd. D op 26 mei a.s. georganiseerde bijeenkomst gewijd aan
beveiliging van de olie- en gaswinning op de Noordzee»

6.

Bezoek Hoofd
Maandag 2 juni a.s. van Tt.OO - 16.J50 uur brengt generaal .'
, een bezoek aan H.BVD.
H.BVD verzoekt H.B, H.C en H.D daarbij aanwezig te zijn.

7*

H:!n« van Sociale Zaken
Bij een gesprek dat. H.BVD met de secretaris-generaal van Sociale Zaken
bleek dat de S.G. df distributie van de van ons ontvangen brieven iti ei
hand wil houden. Voortaan dient aan Sociale Zaken slechts één exeraplasr
worden g&zonden, geadresseerd aan de Minister.

AURORA

TTSKTNg op dinsdag 20 raei 1975.
Aanwezig: H.BVD - PH.SVD - H.3 - H.C - H.D - H.E - H.TD - K/D
- H.PZ (alloen punt 3)
Afwezig : UK

1.

2.

3»

Drs. P. de Haan
H.BVD deelt mede, dat ingaande 1 augustus a.s. Drs. P. de Haan in de
directie van de Dienst zal worden opgenoaen. De heer De Haan is than
directeur van het Rijks Bestuursstudie Centrum. Het ligt in de bedoe
ling he.t personeel heden per interne circulaire in te lichten.

20 mei 1975.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 23 mei 1975
Aanwezigr H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - K/D
Afwezig : HK

1» Beveiliging luchtvaart

H.D merkt
op dat het vliegend perse
neel van de KLM er op heeft aangedrongen de beslissing geen gewapend
veiligheidsagenten meer te laten meevliegen nog eens in beschouwing
nemen. In verband hiermede zal de heer
(KLM) op 27 mei a.s,
een gesprek hebben met BFA en CFO.
2.-Clearances voor Kamerleden
H.D meldt dat de heer
van het Kabinet van het Ministerie vai
Defensie verzocht een NAVO-clearance af te geven voor de Kamerleden
Ploeg en Van Elzen, die onder auspiciën van Defensie een bezoek aan
een luchtmachtbasis in Neopolis (USA) sullen brengen. H.D heeft gear
woord dat de BVD geen clearances afgeeft naar dat het in dit geval c
de weg van de Minister van Defensie lag deze te verschaffen.
H.BVD kan zich daarmede verenigen. Het betreft hier een steeds teruj
kerend probleem. Wanneer door de Eerste of Tweede Kcrner wordt verzoc
een clearance af te geven voor een of meer Kamerleden die -anders ds
in dit geval - in hun kwaliteit als Kamerlid daaraan behoefte hebbei
zal de regering daarover dienen te beslissen.
3- E XHI-aktle
H.BVD zal maandag een gesprek hebben
over een kortgeleden uitgevoerde aktie in Rotterdam. Op verzoek van
H.BVD zal H.E hem een rapport over deze actie doen toekomen.

26 mei 1975

AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op dinsdag 27 mei 1975

.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B -H.C - H.D - H.E - H.TD - K/D
Afwezig t HK
.

. '

*

'

1. Beveiliging Noordzee-platforens (Aurora van 16-5-1975 punt 3)
HD geeft een samenvatting van hetgeen ter tafel kwam tijdens de gisteren
gehouden bijeenkomst (verwezen wordt naar het daarvan opgemaakte verslag)

Het is onduidelijk gebleven wie de verantwoordelijkheid voor de beveiligi:
van de platforms dient te dragen»
H.BVD acht het van belang dat vastgesteld wordt of- zij gerekend kunnen wo:
den deel uit te maken van het territoir van een der kuststaten en, zo ja,
van welke*
Op 5 juni a.s. zal er onder auspiciën van het ministerie van defensie in
internationaal verband, overleg gepleegd worden over de beveiliging van
olieplatforms tegen terroristische activiteiten. De heer
zal als
toehoorder deze bijeenkomst bijwonen.

H.BVD nam op 23 mei j.l. deel aan de vergadering van de
. Beraadslaagd is over het alsnog indienen van het in 1972 opge
stelde rapport bij de Algemene Verdedigingsraad. Het ontwerp van 1972 is
echter op enige punten niet meer up to date en kan in deze. vorm niet word
gedistribueerd.
Uitvoerig is van gedachten gewisseld- over de BVD-bijdrage»
Besloten werd om deze voorlopig niet (als bijlage) in te dienen en in een
latere bijeenkomst daar nog eens op terug te komen*
H.BVD vraagt zich af of dit document niet op enige punten dient te worden
herzien en verzoekt HB, HC en HD daarover hun gedachten eens te laten gaa
en hem op korte termijn van advies te dienen*

-^

k.

5« Correctie op Auroraverslag van 23-3-1975 punt 2
- In de eerste zin "luchtmachtbasis" te vervangen door "marine-academie'
- De laatste zin te lezen als volgtt "Wanneer door het presidium van de
Eerste of Tweede Kamer wordt verzocht een clearance af te geven voor
één of neer kamerleden die - anders dan in dit geval - in hun kwalite:
als kamerlid daaraan behoefte hebben, zal tevens formeel om het in de
clearance-procedure voorgeschreven onderzoek dienen te worden gevraag*
Dit vloeit voort uit de autonome positie van de Staten-Generaal".

29 oei 1975

r

AÜB03A

OCHTENDBSS PREKIKG op vrijdag 30 mei 1975
Aanwezig: H.BVD - PK.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - K/D
Afwezig : HK

1.

2« He rd e nking j?0- j a r i p; b e s t aan
H.BVD stelt vast dat net voldoening kan xvorden teruggezien op zowel de
reünie van dinsdag als op de officiële herdenking die gisteren plaats
vond. De tekst van de rede van de ninister en die van H.BVD zullen in
het "Spionnetje" worden opgenomen.
Staatssecretaris Polak kwam gisteren eigener beweging zijn felicitatie
aanbiedc/ï bij welke gelegenheid met hem een afspraak is gemaakt voor t
volgend bezoek van hem aan de Dienst op 9 juli a.s..
3, Vaste Commissie
Woensdagmiddag 4 juni a.s. komt de Vaste Commissie voor de Inlichting*
en Veiligheidsdiensten bijeen voor een gesprek met de Minister over d«
BVD en de positie van de journalist.
4. Tweede Kamer
De openbare behandeling van het laatste en vorige verslag van de Vast*
Connisaie in de Tweede Kamer zal-plaatsvinden op 17 jvmi (eerste term:
en 24 juni a.s. (antwoord van de regering).
Op beide dagen in de namiddag. H.BVD zal in beide gevallen zijn verloj
onderbreken.
5. IPB
Hedenmorgen heeft H.BVD een gesprek met H.IDB,
6. Vakanties
H.BVD verzoekt de afdelingshoofden zo spoedig mogelijk opgave te doen
— de data waarop sij afwezig zullen zijn.

- 2-

- 2-

7» Correcties verslag van 2? raei .i.l»
~ Punt 1 tweede zin te wijzigen in:
Het is onduidelijk gebleven welk overheidsorgaan voor de beveiliging
van de platforms verantwoordelijk is,
- Punt 3 laatete alinea te lezen als volgt:
H.BVD merkt op, dat de '.
er van uitgaat dat de situatie
op een bepaald moment een wijziging ondergaat en dat daarna bepaalde
dingen moeten gebeuren. Onze bijdrage gaat uit van een andere optiek
namelijk van een zich geleidelijk wijzigende situatie en is in deze
vorm niet geschikt om aan de Ministerraad te doen toekomen.
H.BVD verzoekt H«B, H,C en H.D hierover ook eens hun gedachten te la
gaan en hem op korte termijn van advies te dienen.

c2 juni 1975

r

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdagmorgen 6 juni 1975
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D . H.E . H.TD - K/D
Afwezig t HK
1» Zuidmolukkers
H.C deelt mede dat een groep Zuidmolukkers op 22 mei j.l. een bezoek bz
aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Zij gedroegen zich daar zodanig dat z
gedwongen moesten worden het museum te verlaten.
Later ontving de directeur, toen nog de heer
, een brief
waarin gedreigd werd met vernietiging van de schilderijen in het Rijksmuseum indien de verdachten in de Soestdijkse zaak niet in vrijheid zou
worden gesteld.

2.

3.

4. Vaste Commissie
H.BVD en K/D namen op k juni 1975 deel aan de bijeenkomst van de Vaste
Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten met de Minister.
De bijeenkomst was hoofdzakelijk gewijd aan de activiteiten van de Dient
ten aanzien van journalisten. De voorzitter, Drs. Van Thijn, verzocht d«
Minister zijn standpunt in dezen in een brief aan .de Commissie uiteen t<
zetten. Vernomen werd dat de heer Lewin om een onderhoud met de Commissj
heeft verzocht. Hij zal door de Commissie worden ontvangen na afloop var
de tegen hem aanhangige strafzaak.

5-

9 juni 1975

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 10 juni 1975
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - K/D
Afwezig : H.BVD - HK

1.

Congres CPN

.

H.B geeft een korte nabeschouwing over het op 6, 7 en 8 juni jl.
gehouden partijcongres van de CPN. Een aantal leden van het
partijbestuur is vervangen. Naar de mening van H.B kan ten aanzien
van de verhouding met de CPSÜ van enige koerswijziging gesproken
worden, te kenschetsen als een van vijandschap naar voorzichtige
vriendschap met behoud van de eigen autonomie. Voor zover bekend
blijft het aantal leden van de partij vrijwel stationair.
2.

Pseudo B.M.-leden in Amsterdam
Naar aanleiding van een bericht in "De Telegraaf" van gisteren
als zouden een tweetal leden van de Baader-Meinhof bende in
Amsterdam hebben geopereerd, deelt H.B mede dat het onderzoek
heeft uitgewezen, dat dit bericht onjuist is. Wel gaven betrokkene
zich als zodanig uit en zij zouden ook aan de hand van foto's
positief herkend zijn.

3.

r
11 juni

1975.

AURORA

OCHTENDBBSPRSKING op vrijdag 13 .Juni 1973»
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD

1.

2.

3.

k.

Publiciteit
HK had samen met KA6/B1 een gesprek met
heren
_
va
het Algemeen Dagblad. Zij hadden om een ondershands gesprek verzocht i.v.
de bespreking van het verslag van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen
en Veiligheidsdiensten 17 juni a.s. in de Kamer. Aan de hand van de door
HK verstrekte achtergrondinformatie stelden zij een artikel op, waarvan H
des avonds kennis nam.

6.

AURORA

Ochtend'bespreking op vrijdag 20 juni 1973
Aanwezig: PH.BVD - H.B .H.C - H.D - H.E --TDA - K/D
Afwezig t H.BVD - H.K

1.

r
2.

3. BVD i n de Twe ed e Kamer
Gesproken wordt over het verloop van de Kamervergadering van woensdag j.l
waar de laatste twee verslagen van de Vaste Commissie voor de Inlichtinge
en Veiligheidsdiensten werden behandeld.
De Minister zal op 2k juni a.s. antwoorden.

r
23 juni 1975

AURORA

OCHTENDBESPREKING.op vrijdag 27 juni 1973
Aanwezig: PH.BVD - BV - H.C - DOB - H.E - TDA - HK
Afwezig t H.BVD

1.

2. FIOD
H.E deelt mede, dat de heer
Hoofd FIOD, per 1 oktober 1977 met
pensioen gaat. Als zijn opvolger wordt aangewezen de heer
Hoofdinspecteur van Rijksbelastingen in Beverwijk, die thans reeds bij de FIOD is
tewerkgesteld.

3. Bijstandsgroep
PH.BVD beoordeelt het gesprek dezer dagen met de Commissaris van Politie
als positief.
Gesproken wordt over de voorlichting, die onzerzijds gegeven zal worden aan de
leden van de bijstandsgroep.
H.E zal ter zake een ontwerp-program opstellen.
*f. BVD in de Kamer
HK brengt verslag uit over het verloop van de discussie in de Kamer dinsdag er
woensdag 2k en 25 -juni j.l..
De motie van de heer Roethof betreffende het bij de wet regelen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is door de Kamer aangenomen»
Nader zal dus moeten worden bezien wat naar aanleiding hiervan en ten gevolge
van de door de Minister ingenomen positie, moet worden gedaan.

HK acht niet uitgesloten dat een volgende keer in de Kamer de wens tot de
wettelijke regeling van de veiligheidsonderzoeken in het bedrijfsleven naar v<
ren zal komen.

HK heeft H.D reeds gevraagd ter zake een notitie op te stellen.
30 juni 1975

'

