AURORA

OCHTENDBESPSSKIKG op vrijdag 2 aprll 1976.
Aanwezig: PH.BVD - PH - HB - HC - HB - HE - HK
Afvezig : H.BVD - H.TD

1.

2.

Uitwi.lzing BURKISTROV en

;

PH.BVD zegt, dat deze zaak m«de door de aanpak van de afdeling C
goed is verlopen.
.
HC vertelt het e.e.a. over de interne reacties op de Russische
Ambassade. HK werd gisteren, na het uitgaan van de telex waarin
het communique van Buitenlandse Zaken was opgenotaen, gebold door
een aantal persrelaties.
;
Hij had telefonisch contact met
(Volkskrant),
(
(NOS-journaal),
(Algemeen Dagblad),
(Telegraaf) en
(Parool).
'
Hij verstrekte hen onder het bekende voorbehoud enige aanvullende
informatie. Tuseendoor had hij nog contact met
;
(voorliohting BuZa) en
(voorlichting BiZa).
|

"

HC neldt, dat volgens een bericht van
,
enige dagen na 7 april in Nederland komt vertoeven.
Hij zal dan een persconferentie geven.
3.

*f.

i

.

f

,

'

Minister van Politic. Israel

[

Naar HC mededeelt, zal de Minister van Politie van Israel van
5 tot 12 april een bezoek brengen aan de Minister van CRM.
Uit het bezoekprogram blijkt dat excursies naar verschillende
plaatsen in Nederland worden gemaakt.

j
[
•
j

Minister van Justitie van Zweden

j

De Zweedse Minister van Justitie brengt van 5 tot 7 april een
bezoek aan zijn Nederlandse ambtgenoot. Er zal o.m. over terreurbestrijding worden gesproken.

j
•
:
(

5«

KATO Security Committee

|

HD woonde dezer dagen een vergadering van het NATO Security
Committee bij. Er was een Portugese delegatie van drie man
aanwezig.

]
|
'•
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AURORA.

OCHTENDBESPREKIKQ op dinsdag

6 april 1976,

Aanwezig: PH.BVD - PH - HB - HC - HD - HE - H.TD - HK
Afweaig : H.BVD

1. Uitwijaing BURMISTROV en
HC deelt het volgende mede:
Aangezien BURMISTROV geen neiging vertoonde naar het Sovjetvaderland terug te keren werd hieromtrent BuZa gelnformeerd.
Besloten werd aldaar, dat, wanneer BURNISTROV maandagmorgen
niet was afgereisd (zijn rrouw en kind en
waren
zaterdag vertrokken), de plv. S.G. de Ambassadeur
zou
ontbieden om hem kenbaar te raaken, dat BURMISTROV uiterlijk
woensdag a.8. te 2^.00 uur ons land raoet hebben verlaten.
decide de plv. S.G./BuZa mede, in de veronderstelling
te hebben verkeerd, dat BURMISTROV eerst over twee weken moest
zijn vertrokken (1 april j.l. was hem gezegd twee dagen).
Er wendden zich verschillende lieden tot de Dienst, .die mededeling willen doen over de aktiviteiten van ELORG. Ook zochten
enige bedrijven, die gebruik maken van het service centrum van
ELORG, kontakt met ons. Zij maken zich zorgen over het eventueel
doorspelen van hun gegevens aan de Russen.
HK werd weer door enige journalisten gebeld, t.w.:
Mej.
, namens
(Parool),
(Alg. Dagblad),
, namens
(Volkskrant),
(KRO-Brandpunt),
(G.P.D.) en
(free-lance AVRO).
Vrij uitvoerig kontakt had HK met
,.TROS-Aktua en de
hoofdredacteur daarvan,
. Aanleiding daartoe was
het feit, dat
zich gevoegd had in het gezelschap van de
heren
en
van ELORG, die vrijdag met CR een afspraak hadden gemaakt voor een vertrouwelijk gesprek met de Dienst
maandagmiddag 3 april.
werd door CR kenbaar gemaakt, dat wij geen vertrouvrelijke
gesprekken voeren in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van
een TV-rubriek. Hierna verliet hij het gebouw.
Nader bleek, dat het gaan van de drie heren naar ons gebouw en
het daaruit alleen terugkeren van
waren gefilmd.
HK heeft
toen hij belde gevraagd of TROS-Aktua het voornemen had ons werk te bemoeilijken. Hij voegde. daaraan toe het
voorgevallene niet bijzonder elegant te vinden.
Hij vroeg
de toezegging, dat van het gemaakte filmpje
geen gebruik zou worden gemaakt. Deze zeide, dat zijnerzijds te
willen toezeggen, maar dat de beslissing daaromtrent bij
lag.
Enige tijd nadat HK
had medegedeeld bij
tegen
het optreden te zullen protesteren, belde deze zelf op. In het
gesprek, dat HK met hem had, deed
de gevraagde toezegging. TROS-Aktua, dat bleek ook uit de uitzending over ELORG
maandagavond, heeft zich kcxrrekt daaraan gehouden.
- 2-
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Van Mr.
, de griffier van de Kamercoramissie, vernam HK,
dat deze de voorzitter Drs. Van Thijn vandaag zal vragen of hij
nog aanleiding vindt de Minister ran Buitenlandse Zaken cq. de
Minister van Binnenlandse Zaken om nadere informatics over het
beleid inzake de uitwijzing of over de aktiviteiten van de twee
Russen t.e vragen.
—,

2. Technische zaken.
H.TD bracht een bezoek aan Engeland. Bij
en Scotland Yard
verkreeg hij informaties omtrent het gebruik van technische
middelen in het kader van de terreurbestrijding.
Op audiogebied kwamen voor ons geen interessante zaken naar voren.
Op videogebied bleek men gebruik te naken van speciale camera's,
endoscopen en andere soortgelijke apparatuur.
H.TD meent, dat het de overweging waard is bij ons ook soortgelijke apparatuur ter beschikking te krijgen.
Ook op het gebied van het peilwezen vond een orientatie plaats.

6 april 1976.
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OCHTENDBESPREKING op vri.jdag 9 april

1976.

Aanwezig : PH.BVD - PH - HB - HC - HD - HE - H.TD - K/D
Afwezig

: H.BVD - HK

1. Vertrek BPRMISTROV.
HC deelt mede, dat blijkens diverse aanwijzingen bet aanvankelijk in de bedoeling lag dat BURMISTROV als begeleider
van de dierenarts
zou optreden. Dit plan is waarachijnlijk niet doorgegaan omdat niet werd beschikt over
de visa benodigd voor een reis per trein door de
Bondsrepubliek. Inmiddels is BURMISTROV donderdag 8 april
via Schiphol vertrokken.
ffaargenomen is dat
een wandeling maakte in de tuin
van de R.A.
Het standpunt van de Minister Van Der Stoel is, dat
Nederland niet mag verlaten dan nadat hij buiteh
aanwezigheid van andere RUBsen een verklaring heeft afgelegd dat hij uit vrije wil naar de Sovjetunie terugkeert.
2. CVIN.
PR.BVD doet enige mededelingen over de gisteren door hem
bijgewoonde bijeenkomst.

PH.BVD ontving op 7 april j.l. bezoek van de Kolonel
en de Commandante
. Het bleek dat van
Spaanse zijde gestreefd wordt naar een yerbetering van
de relatie met de diensten van de tfesteuropese landen.
k. Lamid.
HD deelt mede, dat de luitenant-kolonel
aangewezen als opvolger van de kolonel
1ffleia.s. met pensioen de dienst verlaat.

9 april

1976.
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OCHTEHDBESPREKIKG op dinsdag 13 april 1976
Aanwezig: PH.BVD - HB - HC _ HD - HE . H.TD - HK
Afweeig : H.BVD - PH

1. Samenwerking met politie
HE vertelt het e.e.a. over de samenverking met de Haagee politic
dezer dagen i.v.m. de arrestaties (wegens vernielingen en baldadigheid) van een aantal figuren behorende tot de Rode Jeugd.
Deeen staan in relatie net de bekende
De arrestaties werden verricht in Den Haag en Rotterdam.

april 1976.
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OCHTEND3ESPRSKING op vri.jdag 23 april 1976.
Aanw.: H.BVD - PH - HB - HC - HD - EIX-W - H.TD - HK.
Afw. : PH.BVD.
1. Zuid-Molukkers.
I.v.m. de bijeenkomst van de R.M.S. op 2k april a.s.
in de Houtrust-hallen, had HC een gesprek met vertegenwoordigers van de CRI en 0.0. en V. orer de te nenen
maatregelen. HC deelt mede dat de Nederlandse leden van
de gemengde Nederlands-Zuid-Molukse commissie zijn aangewezen.
HD doet een mededeling over de maatregelen genomen on
de bewaking van ons gebouw te rersterken.
2. Artikel in Elsevier over de K.q.B.
HC geeft weer wat dit artikel in Elaevier over de KGB
inhoudt. Het bevat tevens een ingebrekestelling van de
BVD. Het eerst in het artikel behandelde geval heeft
mogelijk betrekking op ons contact met een inlichtingenzwendelaar, de andere gevallen kunnen niet worden thuia
gebracht.
H.BVD vraagt HC een notitie inhoudende het commentaar
op het artikel te laten opstellen. HC sal Hoofd
vragen of deze enig commentaar op het artikel heeft,
zulks i.v.m. de herhaalde verwijzen daarin naar Amerikaanse bronnen.
• .
Tijdens de kennismakingabijeenkomst a.a. maandag met
het nieuwe Hoofd Laraid,
, zal H.BVD deze
vragen wat hij van het artikel vindt.
HK zal contact opnemen met de hoofdredacteur van
Elaeviers Magazine en onze verbazing kenbaar maken over
het feit dat ons v66r publicatie niet gevraagd is of
wij commentaar hadden.
.3. Bijzondere lasten.
De rondgang van de ministers heeft het. gevraagd accoord
t.a.v. de lasten voor de komende periode die tot
22 juli reikt opgeleverd. I.v.m. de ministeriele vacanties vraagt H.BVD voor de volgende rondgang de bijzondere lasten gereed te hebben eind juni. Hij kan dan voor
9 juli de betrokken ministers bezoeken.

. •

•
{
I

'
;
/

i

k. Oesprek met de Minister van Binnenlandse Zaken.
j'
In het gesprek dat H.BVD met Minister De Gaay Fortman
!
had, kwam n.a.v. de uitwijzing van Burraistrov en
j
en de daardoor ontstane publiciteit over Elorg
;
de vraag op hoe het staat met de beveiliging van gegevens, ,
zowel van de overheid als van particuliere bedrijven die
in computers zijn opgenomen.
i
~ 2! —
,
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Het gesprek kwam hierna op de vraag weIke maatregelen
met het oog op een oorlogssituatie noodzakelijk zouden
zijn. H.BVD uitte de gedachte dat een inatructie zou
kunnen worden gegeven om bepaalde eomputerbestanden in
een situatie X te vernietigen. Hij vraagt HD een nota
over dit onderverp op te stellen.
Van de zijde Van de Nederlandse Antillen is onze dienst
wederom om bijstand gevraagd.
H.BVD heeft de minister kenbaar gemaakt dat het hem gewenst lijkt daaraan te roldoen. Nader wordt bezien welke
medewerker van de dienst hiervoor zal worden uitgezonden.
5« Gesprek met de Minister-President.
In het gesprek dat H.BVD met Hinister-President Den Uyl
had, kwam ook de uitwijzing van de twee Russen aan de
orde. De Minister-President gaf als zijn mening dat hij
het beter had gevonden wanneer deze zaak vooraf in het
CVIN was besproken, dit o.m. met het oog op de positie
van de IDB. H.BVD heeft gezegd het hiermede niet eens
te zijn.
Verder werd gesproken over Lockheed en de Joegoslaven.
6. Agenda.
27 en 28 april

Special Committe.
H.BVD wordt daarheen vergezeld door
H.KEB en BV.
29 april
H.BVD is in Luxemburg voor de bijeenkomst van de Directeuren-Qeneraal
ter voorbereiding van de in juni te
houden ministersconferentie over het
terrorisms.
6 mei
PO-vergadering en des middags CVIN.
H.BVD vraagt hem tijdig de benodigde
stukken ter beschikking te stellen.
7 mei
Vertrek van H.BVD en de hem vergezellende afdelingshoofden naar de
V.S.
H.BVD brengt aansluitend een bezoek
aan de Antillen en Suriname en keert
•eerst op 1 juni terug.
1 juni
Bijeenkomst van de hoofden van £uropese diensten in Keulen.
k juni is H.BVD weer op kantoor terug.

23 april 1976.
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OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 27 april 19?6

Aanwezig: P H - H B - H C - H D - H E - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD - PH.BVD

1. Actie binnenschippers
HB maakt melding van een demonstratie heden in Den Haag van de
binnenschippers die plaatsvindt onder auspicien van het
Comite Behoud Evenredige Vrachtverdeling.
Hij wijst op de toegenomen invloed van de CPN in de kring van
de binnenschippers.
'
2. Artikel in Elsevier

;
;
{

!

N.a.v. het artikel in Elsevier zocht HK vrijdag 23 april contact met hoofdredacteur
. Deze zeide in de veronderstelling te hebben verkeerd dat de schrijver van dit
.{
artikel,
one om coromentaar had gevraagd.
|
Hij was er verbaasd over dat dit niet was geschied en sou
;
opdracht geven zich maandag 3 nei met ons in verbinding '
te stellen. Gisteren liet
HK weten dat de heer
\p Sic
sporen en dat hen gevraagd zal worden HK op te bellen.
!
HC maakt er melding van dat op BuZa de publicatie ook nogal
'.
de aandacht heeft getrokken. Dit kwam naar voren in het gesprek
dat hij gisteren met de heer
had. Hen houdt zich bij
BuZa ook bezig met de publicatie in de Herald Tribune over de
Russische vrachtauto's die wapens voor de Zuidmolukkers naar
Nederland zouden brengen. Dit is waarschijnlijk een nabibber
van het verhaal dat De Telegraaf hierover lanceerde op
2 april 1976 in samenhang met de uitwijzing van de twee Russen.
3. Terrorisme
HK deelt mede dat de bijeenkomst in Luxemburg van de DirecteurenGeneraal, waaraan H.BVD zou deelnemen, op Frans verzoek is uitgesteld tot 7 nei a.s..

28 april 1976.
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag k mei 1976.

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

s PH - H.TD.

1. Elsevier artikel over KGB.
Minister De Gaay Fortman heeft het aanbod van de hoofdredacteur
van Elseviers Magazine Dr.
aanvaard om de lijat met
namen van de -in het Elsevier artikel van 24-^-1976 als KGB-agent
aangeduide personen in ontvangst te nemen. De minister deed dit
onder de voorwaarde dat Elsevier mededeling zou doen van de feiten
waarop deze wetenschap steunt. De acht namen omvattende lijst ontving H.BVD gistermiddag van de minister. De aanvullende toelichting
zal Dr.
a.s. donderdag 6 mei, vergezeld van de heer
, aan H.BVD verstrekken in een gesprek dat om 9 uur bij
cms plaatsvindt.
Gesproken wordt over de lijst met namen. Er zijn wel enige personen
van wie een rclatie met de KGB mogelijk wordt geacht, geen hunner
wordt door ons eehter als KGB-agent aangeraerkt. HB neemt op zich
een korte kenschets van de betrokken personen te doen opstellen die
kan worden gebruikt in het gesprek met de minister.
2. Kamercoramissie.
Woensdag 5 mei vindt te 11.00 uur een bijeenkomst van de Karaercommissie plaats. Naar aanleiding van de uitwijzing van de 2 Russen
en het artikel in Elsevier zal door de minister van Binnenlandse
Zaken informatie worden verstrekt over de activiteiten van de KGB
in Nederland. Om 10.15 uur heeft H.BVD met de minister het gebruikelijke voorgesprek.
3. NATO-special Committee.
H.BVD vertelt het e.e.a. over de bijeenkomst van het special
Committee vorige week. Portugal was vertegenwoordigd door een Marine
officier.

mei 1976.
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OCHTENDBESPREKING op vriridag 7 mei 19?6
Aanwezig: PH.BVD - BV - PiHC - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD - PH

1. Kamercommiesie
HK geeft een samenvatting van hetgeen werd besproken in de bijeenkomst van de Kamercoramissie woensdag 5 mei j.l..
De Minister gaf eeri toelichting betreffende de achtergronden
van de uitwijzing van de Russen Burmistrov en
.
H.BVD gaf een uiteenzetting betreffende het totale beeld van
de activiteiten -van de Sowjet-inlichtingendienst in Nederland.
Naar aanleiding daaryan werd van gedachten gewisseld over het
artikel in Elsevier van 2k april j.l..
De Minister verklaarde in te zijn gegaan op het aanbod van de
hoofdredacteur
on de lijst met namen in ontvangst te
nemen onder het beding dat hem nadere toelichting zou worden
gegeven ontrent de redenen waarora de daarop vermelde personen
als KGB-agent worden aangemerkt.
2. Elsevier-artikel over de KGB (zie ook Aurora >-5-19?6 punt l)
H.BVD en HK hadden donderdag 6 mei te 09*00 uur een gesprek
met de heer
, hoofdredacteur van Elsevier. Vanwege
de blokkade van de taxichauffeurs kon de heer
aan
de bespreking niet deelnemen. Daardoor kou de heer
- naar hij betoogde - slechts een aantal summiere gegevens,
ter staving van de bewering dat de personen op de door Elsevier
aan de Minister gegeven lijst KGB-agenten zijn, ter beschikking
stellen. De heer
heeft toegezegd donderdag 13 osei
a.s. bij ons op bezoek te zullen komen om verdere, naar hij
verwacht meer houtsnijdende, gegevens ter beschikking te stellen. HK naakt over het gesprek een notitie die aan HB en KG
in afschrift werd toegezonden.
Gisteren is een complicatie in de zaak ontstaan vanwege een
bericht in De Stem en de Linburger waarin wordt gesteld dat op
de lijst van Elsevier de namen van het tweede Kamerlid
Van der Lek en van het P.v.d.A.-geraeenteraadslid in Amsterdam
Lammers, voorkomen.
Op verzoek van de Minister gedaan aan H.BVD heeft HK hedenmorgen de heer
in verband daarmede verzocht de
nadere gegevens reeds heden ter beschikking te stellen.

10 mei

1976.
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 11 mei 1976
Aanwezig: PH.BVD - BV - P.HC - HD - HE - K/D
Afwezig : H.BVD - PH - HK - H.TD

1. CPN
BV deelt mede dat uit ontvangen informatie steeds duidelijker
blijkt dat door de CPN zal worden deelgenomen aan de a.s. bijeenkomst van Europese communistische partijen in Oost-Berlijn.
Naar het schijnt zal De Oroot dit jaar zijn vakantie in de SD
doorbrengen.
2. Rode Jeugd
De Rode Jeugd organiseert op 1*f mei a.s* in het Roothaanhuia
in Amsterdam een protestbijeenkomst naar aanleiding van het
overlijden van Ulrike Meinhof. Een van de sprekers zal
Mr,
zijn.
3» Poolse Vertegenwoordiging
BuZa heeft op grond van door one verstrekte informatie «en visum
geweigerd aan de voorgestelde opvolger van de Poolse cultureel
attache in Den Haag.
4. Mutaties bij BuZa
HE deelt mede dat de plv* S.G. de heer
tot ambassadeur
in Wenen is benoemd. Hij zal worden opgevolgd door de heer Goedhart, thans plv. chef Buitenlandse dienst«
5» Zuidmolukkers
PH.BVD deelt mede dat tijdens een op 7 dezer gehouden bespreking
met de heren Gonsalves,
en
besloten is in Drenthe
en Limburg bijeenkomsten te organiseren ter voorlichting van de
Korpschefs van Gemeentepolitie. Aanleiding hiertoe is de voroing
van nieuwe groeperingen jongere 2^uidmolukkers onder radicale
leiders die contact onderhouden met de Rode Hulp. Op deze bijeenkomsten zal de heer
het inlichtingen-aspect en zullen de
heren
en
de politionele aspecten toelichten.
6. Elseyier-artikel.over de KGB (zie Aurora van 7-5-1976 punt 2)
Naar aanleiding van het vrijdag j.l. aan de heer
over,
gebrachte verzoek van de Minister nadere gegevens ter beschikkinj
te stellen ontving de Minister een brief van de heer
,
waarin deze mededeelde dat hij het verstrekken van nadere gegevens opschortte totdat de Minister de garantie geeft dat verder
uitlekken zal uitblijven.

- 2-

De Minister zal heden antwoorden op een brief van de heer
Vondeling over deze zaak, van welk antvoord een kopie aan
de voorzitter van de Vaste Commissie, de heer Van Thijn zal
worden gezonden.
PH.BVD heeft de Minister medegedeeld weIke bij ons bekende
journalist wij als waarschijnlijke bron van Elsevier beschouwen.

11.5.1976
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OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 18 mei

1976.

Aanwezig : PH.BVD - BV - P.HC - HO - HE - HK.
Afwezig

: H.BVD - PH - H.TD.

1. Elsevierartikel over de KGB (zie Aurora van 11-5-1976 pt. 6)
PH.BVD geeft een korte saraenvatting van de verdere ontwikkelingen rond deze zaak. Nadat de Minister aandrang terzake op
de heer
had uitgeoefend heeft deze saraen met de
heren
en
in een gesprek met PH.BVD en HK
op donderdag 13-5 J»l. uiteindelijk de toegezegde nadere
informatie verstrekt.
Daar werd medegedeeld dat de steller van het art.
, de
gegevens ontvangen heeft van een medewerker van de CIA.
Onzerzijds wordt ernstig betwijfeld dat men met een CIA-man
in relatie heeft gestaan. *ij houden rekening met de mogelijkheid dat dit ieraand was die zich als zodanig heeft voorgedaan.
Verdere aanvullende gegevens omtrent de feiten,waarop het
KGB-agent zijn van de op de lijst vermelde personen steunt,z]jn
door de heer
niet gegeven.
PH.BVD en HK hebben de Minister vrijdagmorgen (l*f-5) geinformeerd over de uitkomst van het gesprek met
cs. Hierop
heeft de Minister vrijdagmiddag aan Kamervoorzitter Vondeling
en de voorzitter van de Vaste Commissie Van Thijn de brief
doen uitgaan waarin hij als zijn oordeel geeft dat de door £lsevier verschafte informatie de door dit blad geuite beschuldi- j
ging betrefferide het KGB-agent zijn van de op de lijst vermelde j
personen niet kan dragen.
;
-De Minister is opgetreden in de Avro Televizieruitzending des
avonds waarin hij enige toelichting t.a.v. de brief gaf.
Algemeen is men van oordeel dat dit goed is overgekomen.
, van AVRO Televizier, heeft in deze uitzending zijn
eollega
bepaald niet gespaard.
Afgewacht dient nu te worden of de heren Van der Lek en Lammers
zullen vasthouden aan hun request aan de Amsterdamse rechtbank
tot instelling van een voorlopig getuigenverhoor.
De Kamercommissie heeft een brief van de PSP-ers Van der Lek
en Van der Spek ontvangen waarin deze stellen nu inzage te
willen hebben van alles wat ooit door de Ned. inlichtingen- en
veiligheidsdiensten over hen is verzameld.

19 nei

1976.
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 21 met 1976
Aanwezig: PH.BVD - PH - P.HC - HD - HE - HK - BV
Afwezig : H.BVD -

H.TD

1, Elsevierartikel over de KQB (zie aurora 18 meif punt 1)
Volgens een bericht uit de Volkskrant van heden zal het voorlopige
verhoor van getuigen op verzoek van het Tweede Kamerlid Van der Lek
op k juni a.s. door een rechter-coramissaris, aangewezen door de
rechtbank te Amsterdam, plaatsvlnden.
HK vernam gisteren van Mr.
, de griffier van de vaste commissi<
dat de coomissie dinsdag 25 mei nadat het gesprek met de MinisterPresident in aanwezigheid van de coordinator en Hoofd IDB over het
work van de IDB heeft plaatsgevonden, een interne bespreking zal wijden aan de brief van de heren Van der Lek en Van der Spek aan de
commissic van 10 mei j.l.«
Door het lid De Qaay Fortman is de suggestie gedaan deze beide kamer*
leden uit te nodigen in een volgende vergadering van de commissie om
toelichting te geven t.a.v. hun brief. In het bijzonder gaat het hiei
om de passage dat het mogelijk is dat de beweringen in het Elsevierartikel gedaan inderdaad door een geheime dienst worden verspreid
al dan niet in samenwerking met de Nederlandse inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.
De heer
deelde verder mede dat de Minister nog niet heeft gereageerd op het hem - door ons - doorgegeven verzoek van de heer
Van Thijn ora de commissie informatics te geven over de aard van het
materiaal dat door Elsevier i.v.m. de lijst met namen aan H.BVD is
gegeven en waarop het vrijdag Ik mei door de Minister aan de Kairnervoorzitter gegeven oordeel berustte.
Hij verwachtte niet dat hierover al volgende week een bijeenkomst
van de comtnissie zal moeten worden gehouden. Mr.
acht het ook
mogelijk dat de voorzitter mogelijk voldoende zou hebben aan de hem
door de Minister terzake gegeven informatie.
2. Bijeenkomst kamercommissie op 16 juni 1976
Mr.
verschafte HK enige Informatie over de punten die z.i.
open zijn gebleven na het kamerdebat in juni 1975 n.a.v. het verslag
van de vaste commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Hij zal hierover een notitie opstellen voor de Minister die hij in de
loop van volgende week aan ons ter beschikking zal stellen.

- 2-

- 2Mr.

meende dat de volgende punten moeten worden besproken:

- motie Roethof betreffende wettelijke regeling inlichtingen- en
veiligheidsdiensten welke voortgang is hiermede genaakt?
- herziening vertrouwensfuncties - in weIk stadium verkeert deze
zaak?
- verhouding BVD - politfe , verahtwoordelijkheid van de Minister
en van de Burgemeester voor de werkzaamheden van de I.D.
EK heeft Mr.
gezegd dat hij zich afvroeg of het wel zinvol
was dit punt wederom in bespreking te brengen omdat een heel preciese afbakening van verantwoordelijkheden in deze moeilijk te
maken valt.
- lijst van te interneren personen. N.a.v. een vraag van de heer
Van der Lek heeft de voorzitter van de pommissie vorig jaar gezegd
hierover nader met de Minister te zullen spreken.
Mr.
vond geen aanleiding om de kwestie van het verschonings—
recht wederom aan de orde te stellen,
3. Bezoek aan Washington
PH en HB vertellen het e.e.a. over nun bezoek aan Washington.
PH die met H.TD enige dagen voor de rest van het gezelschap in
Washington arriveerde kreeg toen enige algemene informatie over de
CIA en het intelligence en securitywezen in de VS. Van direct belang
voor onze positie kunnen zijn de ontwikkelingen in de VS inzake de
freedom of information en de privacy* De betreffende wettelijke
regelingen worden ons toegestuurd.
De wijze waarop de controle t.a.v. de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt geregeld - de instelling hiervoor van een speciale
congrescommissie - zou t.z.t. bij ons repercussies kunnen hebben
t.a.v. het parlement en de vaste commissie voor de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,
km Verdwenen postzak
HD deelt mede dat wij gisteren van de afdeling beveiliging van BuZa
mededeling ontvingen betreffende het feit dat op vrijdag 1*f mei
tijdens het vervoer met een KLM-wagen, gaande van Brussel naar Amsterdam, een postzak van de Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO
in Brussel is zoekgeraakt. Daarin bevonden zich stukken voor Defensie
en BuZa. De KLM is doende in samenwerking met vertegenwoordigers van
BuZa een onderzoek in te stellen.
5« Bereikbaarheidspiket
HE vraagt zich af of het ook met het oog op de komende zomervakanties
niet wenselijk is binnen efzienbare tijd maatregelen te neraen betreffende de bereikbaarheid van medewerkers in het bijzonder tijdens de
weekehden.
HK zal KD vragen hieraan aandacht te geveu en n.a.v. de in vorige
jaren terzake getroffen regelingen met een suggestie terzake te komen,
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AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag.25 mei 1976.

Aanwezig : PH.BVD - PH - HB - HC - HD - HE -K/D.
Afwezig

: H.BVD - HK - HTD.

1. Overli.1 den personeelslid.
PH.BVD meraoreert het overlijden op zondag 23 mei j.l.
van de heer
, medewerker van de afdeling C.
2. Verdwenen postzak (pt. k verslag Aurora van 21 mei j.l.)
HD deelt mede dat de vermiste postzak van de Permanente
Vertegenwoordiging bij de MAVO in Brussel terecht gekomen
bleek te zijn bij een texielhandelaar in Madrid, die deze
bij de Veiligheidsdienst deponeerde. Voor zover thans bekend
is, wordt er niets vermist.
3. Noordzee-installaties.
dat

HD deelt mede^begin juni a.s. in Oslo een conferentie
betreffende de beveiliging van de Noordzee-installaties
zal worden gehouden. De heer
zal als lid van de
Nederlandse werkgroep aan deze conferentie deelnemen.
*f. C.v.0.f

—

PH doet enige mededelingen over het door hem gistermiddag
gevoerde gesprek met "het dagelijks bestuur" van de C.v.O.

25-5-1976.
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 1 juni 1976
Aanwezig: PH.BVD - PH - HC - LOB - HE - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD

1. EJ
'
H3 deelt mede dat de heer
die oorspronkelijk vandaag
met f.l.o. zou gaan werkzaam blijft, niet als tweede man bij
EJ, maar als vertaler Pools en leraar in dezelfde taal.
2. Elsevier artikel over de KGB (zie aurora 21 mei 1976 punt 1)
HK werd vrijdag 28 oei j.l. opgebeld door de advocaat Mr.
te Amsterdam. Deze zeide op te treden namens Drs.
en in
diens opdracht een kort geding tegen Elseviers Magazine te
zullen voeren op 9 juni a.s..
Drs.
heeft zichzelf herkend in de beschrijving van de
studentenleider in het artikel van Elsevier op 24 april j.l..
Mr.
wilde gaarne weten of zijn naao voorkomt op de lijst
die de Minister van Binnenlandse Zaken van de heer
heeft ontvangen. HK heeft volstaan met te verwijzeri naar de
brief die de Minister op 1^ mei j.l. aan Kameryoorzitter
Dr. Vondeling heeft geschreven.
3. Parkeerprobleem
~PH deelt mede dat de afdeling PZ zal nagaan of en in hoeverre
gesteld kan worden dat het in het belang van de dienst is dat
medeworkers hun auto's niet in de directe omgeving van one gebouv
parkeren. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek aal worden nagegaan of het mogelijk is van dienstwege een algemeen
parkeerverbod t.a.v. een bepaalde zone rondom het gebouw op te
leggen. 2ou dit mogelijk blijken dan zou hierin een basis kunnen
worden gevonden voor een straffer optreden i.e..

1 juni 1976

AURORA

OCHTJSNDBE3PRKKING op vrijdan k juni 19?6
Aanwezig: H.BVD . PH.BVD . PH - HB - HC - DOB - H.TD - HE - HK
Afwezig : —

heeft bij hot verdere ondorzoek door het landelijk
bi jstandeteam (de groep
) toegegeven zijn paspoort ter beschikking gesteld te hebben om voortvluchtigen van de Baader
Meinhof-groep te helpen. 2ioals bekend is dit. paspoort gevonden
op het lijk van de Duitser
die gedood werd bij
de bomontploffing op het vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv.
heeft dit paspoort gegeven aan eon zekere
die deel uitrnaakte van de groep
die in relatie stond
met de Rode Jeugd en die in Rotterdam enige jaren terug aaj;:;lagen
pleegde. Het is nog niet duidelijk via welke lijn dit paspoort.
in handen is gekomen van de PFLP die voor de ontplofte bom aansprakelijk wordt geacht.
2, Basiscursue
HE deelt mede dat voor het exnmen van de juist afgesloten bapiucursus drie kandidaten zijn gezakt (2 van de politie en 1 van de
dienst).

3. Nietiwe Revue
HK deelt mede dat de Nieuwe Revue is gestuit op ean passage in het
boek van Lukas, "^he Nightmare the underside of the Nixon years"
waarin melding wordt gemaakt van het ten behoeve van de 03A ontreden van de Mullen advertising organisatie in Nederlsnd.
had ons in februari hierop reeds attent gemaakt.
De betrokken journalist van de Nieuwe Revue
vroeg
hierover inlichtingen. HK maakte over deze kwestie een korte
notitie.
**• .fiijeenkomst van de hoofden van Europese diensten
Omtrent de dezer dagen in Keulen gehouden bijeenkomst deelt H.BVD
het e.e.a. mede. Het volpende wordt hiervan vastgelegd:
- Er wordt onder presidium van de DST een werkgroep geforrneerd
OPJ de gegevens bijeen te brengen omtrent de nate van steunverlening bij terroristische activiteiten door bepaalde 0i;ibaso9des.
Deze werkproep waarin een afgevaardigde van onze Dienst zsl
plaatsnesien zal in oktober bijeenkonen.

- 2-

- 2- Onder Duitee leiding wordt een werkgroep geformeerd ora gegevens
uit te visselcn betreffende het Joegoslavische terroriorae.
Deze groep kornt in het najaar bijeen. Wij zullen een ntedewerker
naa'r de betreffende bijeenkonst zenden.
- De Suropese cursus wprdt dif jaar gehouden in een kasteel.in de
nabijheid van Parijs van 27 September t/m 7 oktober.
De betrokken afdelingshoofden zullen kandidaten hiervoor voorbrengen in de Aurorabijeenkomst van vrijdag 11 juni a.8..
Er zullen twee inleiders van de Dienst in deze cursus optreden
t.w. een medewerker die een inleiding over ons charter zal
houden en iemand die een inleiding zal verzorgen over de ondermijning van Sowjetzijde in het bijzonder t.a.v. de vakbeweging.
H.BVD hoopt dat HB dit op zich wil nenen.
5« Bezock aan de VS
H.BVD wil over dit bezoek dat in raei plaatsvond een korte notitie
aan de Minister sturen. Hij vraagt HB, HC en H.TD een summiere
bijdrage te leveren. PH zal het algemene gedeelte van de notitie
verzorgen.
6. Bezoek aan Antillen en Suriname
H.BVD constateerde tijdens zijn bezoek aan de Antillen dat de VNA
in een deplorabele situatie verkeert.
Hierbij zijn zowel de persoon van Hoofd VNA als de positie van
Aruba van invloed. Het ligt iu de bedoeling dat de heer
enife tijd naar de Antillen gaat om daar te helpen bij het nemen
van beslissingen in een aantal hangende kwesties. Daarna aal de
heer
b.v. gedurende 1^ jaar als adviseur van de VNA
gaan optreden.
In Suriname stelde JI.BVD een grote bereidheid tot verdere samenverking met ons vast.
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OCHTENDBESPaEKIHG op vrijdag 11 Juni 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB - HC - DOB - HE - H.TD - HK
Afwezig :

1. Tajech in Arnhem
N.a.v. persberichten wordt gesproken over de verdwijning van een
Tsjech die zich bij de politic in Arnhem heeft gemeld en die door
raiddel van Amnesty International en de politie in een pension aldaar was ondergebracht. De man die opgaf genaamd te zijn
beweerde uit Tsjechoslowakije te zijn gevlucht,
omdat hij niet in militaire dienst wilde. Op tveede pinksterdag
is hij met twee Duits sprekende mannen die hem kwamen opzoeken weggegaan en niet meer in zijn pension teruggekeerd.
Dit heeft geleid tot persberichten dat hij ontvoerd zou zijn.
H.BVD meent dat wij maar eens moeten afwachten wat het politieonderzoek in deze oplevert.
2.

____•
HB meldt dat
en
die beiden aangehouden werden
i.v.c. het paspoort van
dat deze had weggegeven en dat bij het
lijk van
na de ontploffing op het Ben Gurion vliegveld
in Tel Aviv werd aangetroffen, zaterdag a.s. zullen worden vrijgelaten.
H.BVD vraagt HB de gegevens over
en
in een notitie vast
te leggen i.v.m. mogelijk gebruik in de bijeenkomst van de Kamercommissie woensdag 16 juni a.s..

3« Circulaire aan geraeentepersoneel Utrecht.
HK deelt mede dat als een uitvloeisel van de motie die geruime tijd
terug in de Raad van Utrecht werd aangenomen betreffende het verstrek'ken van inlichtingen aan de BVD op 20 april door B & W Utrecht een
circulaire aan het gemeentepersoneel is geyonden. Daarin wordt dit
personeel erop gewezen dat wanneer een gemeenteambtenaar door de BVD
wordt benaderd over vertrouwelijke informatie, de betrokken BVD-nedewerker op grond van de plicht tot geheimhouding die de gemeenteambtenaar heeft, dient te worden verwezen naar B & W, HK heeft £ IX gevraagd hem de gevallen te melden waarin E IX-medewerkers onder verwijzing naar deze circulaire inlichtingen wordt geweigerd. Een dergelijk
geval heeft zich nog niet voorgedaan.

- 2-

- 2H.BVD meent dat de Minister omtrent de uitgegane circulaire moet
worden geinformeerd. Dit mede omdat de Burgeneester van Utrecht de
Minister eind 1975 de vraag heeft voorgelegd of deze een dergelijke
instructie aan net gemeentepersoneel voor vernietiging bij de Kroon
zou voordragen. B & W hebben het antwoord daarop niet afg-ewacht en
de circulaire doen uitgaan hetgeen niet bijzonder elegant t.o.v. de
Minister is.
k. Nieuwe Revue (zie Aurora d.d, 4.6.1976 punt ?)
HK werd opgebeld door de journalist van de Nieuwe Revue
die eerder contact had gehad met K/D. Hij vertelde het e.e.a. over wat
hij had gedaan on de aanwezigheid in Nederland van de CIA-medewerker
bevestigd te krijgen. Voorts wilde hij weten of de BVD van
diens activiteiten op de hoogte is geweest.
5. CVTN
De dezer dagen gehouden CVIN-bijeenkomst leverde geen bijzonderheden
op. De volgende bijeenkomst vindt op 8 juli a.s. plaats.
Dan komt aan de orde het door de coordinator ingebracht agendapunt
t.w. het al of niet deelnemen in de toekomst aan de CVIN-bijeenkomst
van het hoofd van de inlichtingengroep van de nieuw te formeren defensiestaf. Het ligt in de bedoeling deze inlichtingengroep een soort
overkoepelende functie fe doen innemen t.a.v. de drie militaire inlichtingendiensten.
H.BVD wil over het in te nemen standpuut vooraf intern beraad plegen.
6. Gesprek met Minister
In het gesprek dat H.BVD en HK donderdagmiddag 10 juni met de
Minister De Gaay Fortman en de S.G. hadden, werd aan de hand van de
door de Griffier opgegeven punten besproken over hetgeen de Minister
daaromtrent naar voren zal brengen in de bijeenkomst van de Kamercommissie op 16 juni a.s.. H.BVD gaf de Minister zijn visie op
Antilliaanse aangelegenheden.
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 15 juni 1976

I

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - PH - HB - HC - DOB - HE - H.TD - HK

Afwezig s —

1. Berufsverbot
Naar aanleiding van de voortdurende publicaties in de Nederlandse
pers (o.m. in de NRC) brengt H.BVD ter sprake een verzoek dat van
Duitse zijde werd gedaan tijdens de bijeenkomst van hoofden van
£uropese diensten te Keulen. De heer
vroeg daar gelnformeerd
te oogen worden over de publiciteit oritrent het Berufsverbot in de
verschillende Europese landen en omtrent de procedures die daar
t.a.v. vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken worden gevolgdJ:
HK vijst erop dat
in het bezit is van onze regeling seals
[
die is vastgelegd in de beschikking antecedentenonderzoeken.
;
RB zal zorg dragen dat
een aantal recente knipsels uit
Nederlandse bladen over het Berufsverbot wordt wtXNtt toegezonden.
2. Afdeling G
PH deelt mede dat per 1 juli afdeling G wordt geformeerd waarin
worden ondergebracht alle zaken betrekking hebbende op de automatische verwerking van gegevens. De afdeling komt onder leiding te j
staan van de enige tijd terug in dienst getreden Drs.
.
i
Het ingang van 1 juli zal de heer
zijn functie van coordina- !
tor t.a.v. de computer-administratie neerleggen.
:.
3» Europese cursus
i
Voor deze cursus die in de laatste week van September en de eerste
van oktober in de nabijheid van Parijs wordt gehouden worden aangewezen de heren
en
.
'
k. Cursus
PH zal
die in
neaers

bij OAK
nagaan hoe de stand van zaken is betreffende deze cursus
September a.s. zal plaatsvinden en waarvoor de vijf deelin februari werden aangewezen.

5. Kanercommissie
Aan de hand van de notitie van de griffier van 8 juni j.l. doet
H.BVD mededeling omtrent de punten die in de morgen te houden bijeenkomst van de vaste commissie aan de orde zullen komen en omtrent
hetgeen de Minister terzake zal mededelen.
17 jtini 1976
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OCHTEKDBESPREKING op vrijdayr 18 .1uni 1976
Aanwezig: H.BVD - PH.3YD - PH _ HB - HC - DOB - HE - H.TD - HK
Afwezig : —-

1. Beveiliging kerncentrales
HK vestigt de aandacht op een uitzending in de Vara-televisierubriek Achter het Nieuws waarin aangetoond werd dat de beveiliging van de kerncentrales in Borssele en Doodenwaard niets
•roorstelt. Een cameraploeg van Achter het Nieuws toonde dit aan
door de binnendringing op verschillende plaateen in deze beide
centralee te filmen. Hen werd daarbij yergezeld door
die zichzelf leider van actiee tegen de kerncentrales noende.
H.BVD deelt mede .dat op 16 juni een copie van een nota van O.O.&.V.
aan de Minister werd ontvangen waarin deze uitzending werd aangekondigd. Daarin staat vermeld dat de heer
van onze dienst van
e.e.a. op de hoogte zou zijn gesteld.
2. Bczoek aan Philips
H.BVD bracht gisteren samen met PH een bezoek aan Philips.
Hij vindt dat men daar het externe beveiligi rigssysteem aanmerkelijk heeft verbeterd door het gebruik Van technische middelen.
H.BVD vraagt zich af of net niet gewenst is voor one eigen bewakingssysteen ook oeer van technische middelen (t.v.-camera'8 e.d.)
gebruik te gaan maken.
3. Kamercornmissie

De bijeenkomst van de commissie net de Minister die bepaald was
op 16 juni is niet doorgegaan omdat Minister De Gaay Fortraan toen
in de Kaoer aanwezig moest zijn bij de behandeling van de nota
over de politic. De bijeenkomst is verzet naar dinsdag 22 juni
van 15.30 - 16.30 uur.
k. Europese cursus
De heer
heeft H.BVD medegedeeld verhinderd te zijn aan de
eerstvolgende cursus deel te nemen. Nader beraad vindt plaats om
vast te stellen wie in zijn plaats zal gaan.
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 22 juni

1976.

Aanwezig I H.BVD - PH.BVD - PH - HB - HC - DOB - HE - H.TD - K/D.
Afwezig

: HK.

1. Pers.
HB vernam dat de journalist
Tan de Nieuwa Revue,
gewezen SP-er, onder auspicien van de Ver. Ned.-D.D.R* een bezoek
aan de D.D.R. zal brengen. Het opmerkelijke is, dat de bekende
Klinkenberg zich yoor
garant heeft geeteld.
2. Echtpaar

.

Ult de ochtendbladen blijkt dat de Terdwijning van het bij de
Dienst bekende Duitse echtpaar
uit Rotterdam in de
publiciteit is gekomen. HC deelt made dat een verzoek Tan het
Bundeskriminalamt Tan de O.v.J. in Rotterdam tot het doen Tan een
huiszoeking in eerste instantie op formele gronden is geweigerd.
Wei heeft de gemeentepolitie op verzoek Tan de werkgever Tan de
man een kijkje in het huis genomen. Mr* Schimmel is ingelicht.
H.BVD is Toornemens contact op te nemen met het Ministerie Tan
Justitie of met de betrokken P.O. indien blijkt dat door louter
formalisms het instellen Tan een onderzoek achterwege blijft.
3« Yersoepeling reisbeperking Russen.
Bij de bespreking Tan het dagrapport-C Tan 21-6-1976 merkt HC op
dat tegen de versoepeling Tan de reisbeperkingen voor de Russisch
Ambassadeur geen bezwaar bestaat. Wei zal er aan worden Tastgehouden dat de naam Tan de chauffeur Tan de Ambassadeur die Tan
de nieuwe regeling zal medeprofiteren, wordt opgegeven.
k. Cursus bi.1 OAK (Aurora Tan 15 juni jl. pt. M.
PR deelt mede dat KEB orer deze aangelegenheid contact heeft
gehad met Mr.
. Deze laatste wordt woensdag a.s. h.t.l.
terug verwacht, waarna een nadere afspraak zal worden gemaakt.

5

.

. • • • • • ' . '

H.BVD ontTing gisteren bezoek Tan Mr.
, de chef Tan
de Europese liaison-officers Tan
. Het nieuwe hoofd Tan
de Dienst, Mr.
komt waarschijnlijk in maart volgend
Jaar hier op bezoek. De heer
gaat 1 februari 1977 met
pensioen. Zijn opvolger is nog niet bekend.
6* Lezing terreurbestrijding..
H.BVD ontTing Tan Mr.
, directeur Tan het Studieoentrum
Toor Hogere Politieambtenaren, het verzoek op twee in het najaar
te organiseren kadercursussen opnieuw een lezing te houden over
de terreurbestrijding. Aan de heer
zal worden medegedeeld dat H.BVD op 18 oktober als inleider zal optreden en HC
op 6 december.

22 juni 1976.
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 25 juni 19?6.

Aaowezig : H.BVD - PH.BVD - PU - HB - PHC - DOB - HE - HTD Afwezig

: HK

1. Eehtpaar_
(Aurora van 22 juni jl. pt. 2).
H.BVD verzoekt PHC een not! tie over deze affaire op te atellen ter
informatie van de Minister op de a.s. "raachtigingsronde".
De "Telegraaf" (
)t het "Algemeen Dagblad" (
) en
"Met Vrije Volk" (
) toonden belangs telling voor hetgeen
bij de Dienst over deze zaak bekend is.
2. Versoepeling reisbeperking Russen. (Aurora van 22 Juni j.l. pt. 3)
De Minister-President vroeg H.BVD wat de bezwaren waren tegen de
opening van een Russisch consulaat in Rotterdam en tegen de verstrekking van visa ten behoeve van Russen in dienst van de Transworld Marine Agency Company N.V. in Rotterdam. H.BVD heeft geantwoord dat het beleid in dezen bepaald wordt door Buitenlandse Zaken
in over leg met BVD en Economieche Zaken. Hij hee ft de M.P. geadviseerd zich hierover nader door de heer
van BuZa te doen
informeren.
3. Cursus bid OAK (Aurora van 22 juni jl. pt *f)
H.BVD deelt mede dat de eursus gehouden zal worden van 18-29
Oktober a.s. Naar het zich laat aanzien zullen niet vijf maar vier
van onze medewerkers daaraan kunnen deelnemen.
4. Bestri.lding terrorisme.
Aan de op 29 juni a.s. in Luxemburg te houden minis terse onferen tie
zal worden deelgenomen door de Ministers De Gaay Fort man en
Van Agt, H.BVD, Mr.
(0.0. & V.) en Mr.
. (Justitie).
5» Bi.leenkomat Vaste Comraissie.
H.BVD doet enige raededelingen betreffende de op 22 juni jl. gehouden bijeenkomst van de Vaste Coramissie. Er waren vijf agendapunten:
a) De wettelijke regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Coramissie sprak zich unaniem uit voor een wettelijke regeling voor alle diensten, ook al zal dit aanraerkelijk
meer tijd in beslag nemen dan een beperkte regeling alleen voor
de BVD* Er zal dus weer een commissie moe ten .worden geformeerd.
»ij zullen de concepten opstellen voor de brieven van de Minister aan de betrokken ambgenoten.
b) De herwaardering voor de vertrouwensfuncties. De Minister heeft
medegedeeld dat er door hem een commissie is ingesteld om dit
ter hand te nemen.
c) Het aantal poiitieambtenaren dat werkzaamheden voor de BVD verricht. De Minister heeft medegedeeld dat het hier 2?1 ambtenaren
van de gemeentepolitie en 38 ambtenaren van de rijkspolitie
betreft, die voor een deel aan bedoelde werkzaamheden geen voile
dagtaak hebben. Duidelijk bleek dat de commissie had verwacht
grotere aontalleu te horen te krijgen.
- 2-
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d) De veraritwoordelijkheid van de burgemeester voor het handelen
van polltieanibtenartii die aerk;;aaaheden voor de BVD verrichten.
De Minister heeft verklaard dat voor de inlichtingenactiviteiten
ran de geresentepolitie ten behoeve van de opsporing Van strafbare feiten en de handhaving van de openbare orde de burgemeester verantwoordelijk is en dat door hem als Minister van Binnenlandse Zaken de verantwoordelijkheid,wordt aanvaard voor de
werkzaamheden van de gemeeatepolitie ten behoeve van de BVD. De
Commissie ging accoord net deze opvatting van de Minister en
zal, naar verwacht, in haar volgend verslag daarvan doen blijken.
Pas daarna zullen de burgemeesters en de korpschefs daarover formeel worden gelnforraeerd.
e) De"arrestatielijst". De Minister heeft toegezegd de Commissie
echriftelijk in te lichten over de criteria die worden aangelegd
voor een plaatsing op deze lijst.
6, Ingebruikstelling nieuwe gebouw»
Minister De Gaay Fortraan zal op 25 augustus a.s. te 11.00 uur one
nieuwe kantoorgebouw officieel in gebruik stellen.

25-6-1976.

AURORA

OCHTSHDBESPREKINQ op dinsdag 29 juni

1976.

Aanwezig : PH.BVD - PH - BY - HC - HD - PHE - HTD - K/D.
Afwezig

: H.BVD - HK.

*

1. Conferentie Europese Comnunistiache Parti.jen.
Blljkens een bericht voorkomende in "De Waarheid" nemen Hoekstra
en
als vertegenwoordigers Tan de CPN deel aan deze conferentie die heden in Oost-Berlijn zal aanvangen.
2. Pers.
De journalist
van "Vrij Nederland"aocht gisteren
via net open telefoonnummer contact met de Dienst. Aan K/D, die
hem te woord stond, vroeg hij of met "de andere veiligheidsdienst" waarvan meermalen sprake is In de door Dr.
in
diens voor de rechter-commissaris afgelegde verklaring, de BVD
kan zijn bedoeld. In het bijzonder ging het de heer
om
de passage waarin Dr.
verklaarde dat hij en de heer
v66r de publicatie van 2<f april j.l. van een medewerker
ran die "andere veiligheidsdienst" inzage hadden gekregen van
bepaalde dossiers. K/D neeft de heer
geantwoord dat door
de Dienst nooit aan particulieren informatie over personen wordt
verstrekt. De. heer
zei daar voldoende aan te hebben.
3. Pursue Defenaiestudiecentrum.
PH vestigt de aandacht op het programma van de 3&ste orientatiecursus, welke van 6 t/m 24 September a.s. zal worden gehouden*
De aanmelding voor deelneming is opengesteld tot 1*t augustus a.s.
PH.BVD verzoekt de afdelingshoofden na te gaan wie van hun
medewerkers voor eventuele deelneming aan deze cursus in aanmerking komt.

30-6-1976.

