AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinedag 3 oktober 1978
Aanwezig: H.BVD - FH.BVD - KA - TVC - PBC - HB - EC - HE - HTD - HK
Afwezig : ED - HAZ

1, • Hood Verzetsfront

2.

Buitenlands bezoek
TVC vernam van de
-vertegenwoordiger dat de heer
van zijn Dienst
het voornemen heeft op 17 en 18 oktober a.s. een bezoek aan Den Haag te br engen.
PH.BVD vernam van de
-vertegenwoordiger dat de deskundige op het
terrein van het Arabisch terrorisme Mr.
vrijdag 6 oktober op bezoek
komt.

PH.BVD vernam van de
_ _ -vertegenwoordiger dat het nieuwe boek van
Agee "Dirty work: the CIA in Western Europe", uitgegeven door Lyle Stuart Inc
of Secaucus N.J., reeds in Nederland verkrijgbaar meet zijn. Het moet 8^0
naoen bevatten van CIA-medewerkers in Weet-Europa. Het schijnt overigens
t.a.v. hun bestemmingsplaatsen niet up to date te zijn.
Afscheid van de heer '.
De heer
van
biedt de heer
van
op 13 november a.s.
in Brussel een afscheidsiunch. aan. De Dienst zal daarbij vertegenwoordigd
worden door H.BVD, PH.BVD, PBC en TVC.
Bezoek Mr.
_
H.BVD deelt mede dat de heer
bij zijn bezoek aan de Dienst op
17 oktober a.s. waarschijnlijk zal worden vergezeld door de plv. A.I. van
Rijkspolitie, de heer
»

3-10-1978

ATOOHA

OCHTEHDBESPREKING op vri.idag 6 oktober 1978
Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - PBC - TVC - K./T - KB - FHC - HD - HE - H.TD HAZ - HK

4fwezig

—

: —-———

1. Gesprek met
PHC deeIt mede dat dezer dagen een interessante gedachtenwisseling heeft
plaatsgevonden tussen 2 medewerkers van
, bij one op bezoek, EC, PHC
en enige medewerkers van C. Gesproken verd over de operationele aanpak bij
* Hierbij kwam naar voren dat vele operaties worden gerund door medewerkers bij de politic en dat bij
veel gebruik wordt gemaakt van
diensten van vrouwelijke medewerkers.
Er wordt een rapport over dit gesprek gemaakt*
2.

Eveneens dezer dagen was bij ons op bezoek de heer
van
die aldaar een kabinetsfunctie vervult met verantwoordelijkheden voor de
planning en automatisering. Bij
wordt een begin gemaakt met de
automatisering. HAZ vertelt net e.e.a. over net met de heer
gevoerde
gesprek.
van

^

3» Sociale Academic Den Bosch
HK deelt mede dat wij/het departement ondershands een copie ontvingen van
de brief van het bestuur van de Sociale Academic aan Minister Wiegel van
27 September jl.. Daarbij was gevoegd de brief die dit bestuur aan de
Vaste Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft geschreven. Van de inhoud daarvan waren wij door het artike1 in De Waarheid
van 25 September jl. al op de hoogte.
HK verwacht dat Vaste Commissie de Minister om nadere inlichtingen zal
verzoeken.
4. Artikel in Vri.1 Nederland (aie ook Aurora 26 September pt. 3)
HK deelt mede dat in Vrij Nederland van deze week het verwachte artikel
naar aanleiding van het vervalste document Stability Operations-Intelligence" zgn. uitgegeven door het Amerikaanse Legerhoofdkwartier is
verschenen. Hoewel in het artikel melding wordt gemaakt van de mededelingen
aan Vrij Nederland o.m. van Amerikaanse zijde gedaan dat het document een
vervalsing is wordt toch gesuggereerd dat het stuk toch een echt bestaand
document kan zijn.

5'

H.BVD vernam dat de heer
die op 18 oktober a.s. op bezoek komt
gaarne een aantal met name genoemde medewerkers van de dienst zou willen
ontmoeten. Hij zal H.KEB vragen een programma voor het bezoek op te
stellen.

6.10.1978

AURORA

OCHTEHDBESPREKING op dinsdag 10 oktober 19?8
Aanweaig : H.BVD - PH.BVD - KT - TVC - PHB •- HC - HD - HE - HK
Afwezig

: PBC - H.TD - HAZ

1, Rood Veraetsfront
Het Rood Versetsfront is er na een aantal opgedane frustraties in geslaagd veer
in de publiciteit te komen, zoals beoogd in het strategic-document dat het
Rood Verzetefront onlangs uitgaf. Er ontstond een vrij grote publiciteit rond het
besluit van de vertrouwensartsen en advocaten, hun bemoeienissen t.a.v. de drie
Duitse gevangcnen stop te zetten.

Ook wordt in de media veel aandacht gegeven aan de besetting door een Amsterdarase
groep van het Rood Verzetsfront van het kantoor in Amsterdam van Amnesty
International. Deze bezetting is inmiddels om 2*f.OO uur op 9 oktober beeindigd.
2. Bevolkingsregister Zuidelijke IJsselmeerpolders*
HE maakt gewag van nieuwe problemen gerezen bij de verkrijging van gegevens uit
het bevolkingsregister van de Zuidelijke IJsselmeerpolders, wearomtrent enige
tijd terug een afcpraak is gemaakt tussen landdrost Lammers en H.BVD.
H.BVD deelt de opinie van HE dat het goed is de heer
eens een gesprek
te laten hebben met de heer
van het vermelde bevolkingsregister, die als
contactwan met de Dienst fungeert.
Aangezien de heer
op 18 oktober a.s. slechts van 9«00 - 11.00 uur bij ons
zal zijn meent H.BVD dat het niet nodig is een program op te st'ellen. Hij stelt
zich voor dat het beste een ronde-tafelgesprek kan plaatsvinden, waaraan zullen
deelnemen H.BVD en PH.BVD, TVC, HC en HKEB.
k. TVC
H.BVD deelt mede dat hij het wenselijk vindt een slotgesprek betreffende bij hem
nog openstaande vraagpunten te hebben met de commissie TVC. Hij nodigt de leden
daarvan uit voor een gesprek op 11 oktober a.s. te 1^.?0 uur.
11.10.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op vrijdag 13 oktober 1978
Aanwezig : PH.BVD - KT - PBC - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - KA/C
Afwezig : H.BVD - TVC - HK

1.
Een dezer dagen is
met een van zijn bondgenoten aangehouden '
toen zij op verdachte wijze rondscharrelden bij een gereedschapswinkel
in Rotterdam. In nun auto - eigendom van
- bevond zich een complete j
inbrekersuitrusting. Bij gebrek aan bewijs van (een poging tot) enig
:
strafbaar feit zijn zij na korte tijd echter heengezonden.
I
i
2. Hpngerstaking RAF~gedetineerden
I
Vandaag beginnen de drie RAF-gedetineerden wederom een hongeretaking om
j
kracht bij te zetten aan nun bekende eisen.
j
tI
3« Joegoslavische Ambassade
Van een zusterdienst bereikte ons een bericht omtrent een tegen de Joegoslavische Ambassade h.t.s. beraamde aanslag. Door bemiddeling van de chef
ID Den Haag is de ambassade in de persoon van
- een inlichtingenofficier - hiervan op de hoogte gesteld. Opmerkelijk was de enigszins
onderkoelde reactie van
.
If. Reiskosten
HAZ deelt nede, dat de begrotingspost buitenlandse reizen van het afgelopen boekjaar met 30# overschreden is.
5. NATO Special Committee
PBC doet enige mededelingen over de onlangs gehouden vergadering van het
NSC.
6. TVC
KT doet mededeling van het beraad van HBVD met de TVC-commissie en de door
hem genomen besluiten. HB en HC zulen na het vertrek van TVC de eerstververantwoordelijken zijn terzake van de terreurbestrijding binnen de nun
directies toegewezen doelgebieden. De functie van coordinator tijdens een
terroristische._aati.e zal telkens door de meest gerede van hen beiden
vervuld woxden. )
M.b.t. de extremexVertegenwoordiging is het volgende bepaald:
- HB zai>-aitfeirtgriemen in TREVI

W.G.I

- HC wordt belast met de voorbereiding van ASTA en zal in beginsel de vertegenwoordiger van de Dienst zijn in de door ASTA ingestdde werkgroepen.
Daarnaast zal hij bij verhindering van HBVD optreden als diens vervanger in ASTA zelve
- HB - dan wel per delegatie: PHB - zal zitting nemen in de Adviescommissie.
7. Karaerovertreding
Het aantal karoerovertredingen in September bedroeg 20, derhalve een vermindering van 3 t«,o.v. de voorgaande maand.
16.1O.1978

AURORA

OCHTEHDBESPREKING op dinsdag 17 oktober 1978
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - K/P - HB - HC - HD - HE - HTD - HAZ - KA/C
Afwezig

: PBC - TVC - EK

1. RAF
Heden behandelt de Afdeling rechtspraak van de Raad van State het door
Folkerts ingestelde beroep tegen zijn uitlevering. Verwacht wordt dat de
Afdeling op zeer korte termijn uitspraak zal doen en dat Justitie - indien
het beroep wordt verworpen - de uitlevering onmiddelijk zal effectueren.

2. Zuidaolukkers
In de leidende kringen der Zuidmolukkers hangt een sfeer van ontmoediging en
matheid velke blijkens de ervaring bevorderlijk is voor uitbaratingen van
gewelddadige aard.

3» Klacht burgemeester Assen
De burgemeester van Assen heeft zich bij de departementsleiding beklaagd ove
het gebrek aan zorgvuldigheid, waarmee de Diens£3'£ereageerd heoft cp een ano
niene melding inzake een door Zuidmolukkers uit te voeren bezetting van een
kinderziekenhuis. In een gesprek met de Minister en de S.G. heeft H.BVD deze
klacht - die mogelijkerwijs ontstaan kon door een comnunicatiestoornis in de
lijn ID Assen-Burgemeester-BVD-CKI - ontzenuwd. De S.G. zal een en ander bij
de burgeneester reehtzetten.
^. Beveiliging gerechtsgebouwen
Justitie koestert het plan tot een betere beveiliging van alle gerechtsgebouwen in den lande te komen en heeft daartoe contact met D, opgenomen.

5« Verzoek
, voonnalig lid 2e Kamer en thans Stafadviseuse Sociaal Beleid van het Ogem-concern, zal zich - daartoe geadviseerd door de beveiligingsfunctionaris van de Hoge Colleges van Staat - wellicht tot de Dienst
venden ter verkrijging van advies inzake de beveiliging van Ogem. Zij zal
verwezen worden naar gemeente-politie Rotterdam.
6. Vermissing gerubriceerde dokunenten
Een medeverker van RVO/TNO heeft aangifte gedaan van vermissing van een aantal gerubriceerde dokuoenten in een hotelkamer te Kopenhagen^ De aard van de
dokumenten is nog niet bekend. Zaak is in onderzoek.

- 2-
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7* Programma Ostkolleg
BE heeft het programme voor het eerste halfjaar 19?8 van bet Ostkolleg ontvangen en uitgereikt aan de Aurora-deelnemers.
8. Bezoek Mr.
Hedenmiddag zal Mr.
, D.G. Folitie, een bezoek aan de Dienet
brengen.
Het programma luidt als volgt:
1*UOO uur uiteenzetting terrorisme (BFA en CF)
15.00 uur demonstratie TD (HTD)
16*00 uur demonstratie computer (HG)
16.30 uur borrel vaarvoor zijn uitgenodigd: HK, HB, HC, HTD, HG,
HKEB, KCP, BFA en CF
9* Bewaking Iraanse Ambassade
Dezer dagen heeft H.BVD deelgenomen aan een bespreking met D.G* O.O.&Y., D.G.
Politic, Hoofd Algemene Zaken Defensie en twee functionarissen van BuZa,
onder wie de Chef Kabinet en Protocol, over voortzetting van de bevaking van
de Iraanse Ambassade* BuZa stelt zich op het standpunt, dat de enkele wens
van de Iraanse Ambassadeur tot voortzetting op internationaalrechtelijke gror
den gehonoreerd moet worden; de overigen zijn van oordeel dat bewaking alleer
dan geboden is indien er sprake is van een reele (be)dreiging. Daar de standpunt en zich uiteindelijk niet lieten verzoenen, zullen de betrokken bewindslieden de knoop moeten doorhakken*
10o Beveiliging woning Minister Pais
Het door de Dienst uitgebrachte advies inzake de beveiliging van de woning
van Minister Pais van O.&W. zal op verzoek van 0. &V. nog eens op het kostenaspect worden bekeken.
11* Corrigendum
In het voorgaande Aurora-verslag is onder punt 6 vermeld dat EC bij verhindering van H.BVD als diens plaatsvervanger in ASTA zal optreden. Dit is onjuist
de normale vervangingsregeling is van toepassing, ergo PHBVD zal onder cmstandigheden als plaatsvervanger fungeren*

18 oktober 19?8

AURORA

OCHTENDBE3PREKING op vri.jdag 20 oktober 1978
Aanwezig : PH.BVD - K/T - PBC - TVC - PHB - HC - HD - PHE - HTD - HAZ - HK
Afwezig

: H.BVD

AGEE

•

Qesproken wordt over het artikel in de Volkskrant van 19 oktober waarin word
weergegeven hetgeen omtrent Nederland is vermeld in het boek van Ages Dirty
Work.
Qisteren heeft de Raad van State het beroep Van Agee tegen het niet aan hem
verlenen van een verblijfsvergunning behandeld. Volgens de Volkskrant maakte
het lid van de Baad Boukema kritische opmerkingen t.a.v. het ter zake door
Justitie gevoerde beleid. De uitspraak van de Raad is bepaald op 30 novenber
1978.
Congrea van Kroaten
HC vertelt enige bijzonderheden over het congres van Kroaten, dat binnenkort
in Amsterdam vordt gehouden. Wij traohten te achterhalen vie de deelneners
aan het congres zijn.
Bezoek D.Q. Politic
PH.BVD deelt nede dat het bezoek op 17 oktober jl. van de D.G. Politic
Mr.
, die vergezeld was van Mr.
, goed is verlope.Bezoek
Hetzelfde kan gezegd worden ran het bezoek^ van de heer
17 en 18 oktober bracht.

vac

ons

TD
KJF deelt mede dat de heer
op zal treden als waarnemend HTD. Bij afwezig
heid van HTD zal hij in diens plaats treden en dan ook de Aurora-vergadering
bijwonen.
23 oktober 1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2*f oktober 1978
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - KT - FBC -PHB - EC - HD - HE - BTD - HAZ - HK
Afwezig

: TVC

1. Overlijden
HAZ doet mededeling van het plotseling overlijden gistermiddag van
de heer
, hoofd van de seetie Foto- en Reprografie van FID.
H.BVD spreekt enige voorden te zijner nagedachtenis.
2. Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten
HK vertelt enige bijzonderheden over de vrijdag 20 oktober gehouden
vergadering van de interdepartementale commissie vetsontwerp inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De coranissie neeft nu alle artikelen
van het vetsontwerp doorgenomen en heeft daarover overeenstemming
bereikt.
Samen met Dr.
heeft HK knnnen bewerkstelligen dat in het
hoofdstuk betreffende de coordinator de aanduiding "het algemeen beleid
betreffende diensten" is vervangen door "het beleid van de diensten".
In de volgende vergadering die op 23 november wordt gehouden wordt
gesproken over de punten die in de memorie van toelichting moeten
vorden opgenomen. HK verwacht dat het wetsontwerp eerst in 1980 aan de
Kamer zal kunnen worden gezonden.
Er is nog een lange weg af te leggen voordat dit moment is bereikt.
3. Agenda H.BVD
26 oktober

Bespreking met SQ BiZa o.m. over een volgende open
advertentie
31 oktober
TBEVI in Bonn
1 november
ASIA
6, 7 en 8 november Club de Berne in Den Haag
9 november
CVIN. Aangezien H.BVD dan een andere vergadering heeft
zal KT het CVIN waarnemen.

2^.10.1978

,

OCHyyNBBSSPJ>£KIKG op vrj.;id,T.f> g? okt oberji?78
Aanweaig : H.BVD - PH.BVD - KT ~ Pl>C - HE •- KG ~ HD - 11T - II.TD - HAZ - UK
Afwesie

-

1. KPK
HC deelt nede dat op ZC oktober vo.or de liechtbtuik Dvn Kaag <'e bchande
plnatevond van de overtreding van hot un'i f crnverboc door lcd:-n v.in dn
KPK erige tijd terug. Ds OvJ heoft / 200,-— boetf- •/.•^i.st.
2. Zuidirolujcke.rs
Gisteren namiddag werden berichten ontvanc^r die knsnc-n duic'cn op pla
van ?.uidmolukse zijde tot hot uitvoeren van een tei-.vcrictisohc actie.
H.BVD meende dat het nuttic was de Minister hie-roKtrc-nt. to infor-Koreri.
CRI en L3T sijn vanzclfsprekend ook ce'infori/iecrd. -lot IJBT r,al beiricn of
er redon is in actie te komen.
J>. Agenda HBVD
~ De voor vanmiddag vastgeetelde Isesprekint; over de bovoaligiag van de
Iraanse Anbassade met de DG's Politic eu OCScV, de chef DKP van Bu/ia
en Mr.
van Dcfensie. gaat niet door.
Ha de creiaatie van de heer
, gaat HBVD rmar Pen Bosch voor de
installatie van de nieuwe PG aldaar Mr.
, voordicn HCvJ in Bred?.
- 3.11.1978 Bespreking met de SG. Beze koint in do plaatt van de a.K.
bespreking die gistex-en was gepland. In het kacler van do
a.s. bespreking sal ook het eerste BiSa coordinatieoverleg betroffende Zuidmoluksc sakon plaatsvinden. Deelncmers de S.G., DG OOS-V, H.BVD en Dr.
- 8.12o19?2 Bezoek van Hoofd
ten afschsid, a.p.ngezicn hij zijn
functie per 1 januari 1979 zal neerleggen.
27.10.1978

ATOOBA

OCHJEKKBESPBBDEHQ op dinedag 31 ektob«r 1978
Aanvasig : PH,BVD - K/T - PBC - H B - H C - H D - H 1 - HID - HAZ - HK
Afvasig

Zuid
Haar
hi«r
Zuid
zijn

t H.BVD - TVC

Molnkkers
HC aadadaalt gaf Dr.
giataran bij CT aan langdvriga »n
«n daar aog al onaaa«xxliaiig«ndo aiteensatting over d« sitvati* Tan d«
Molukkara* Eij kvam t*rug op de kwaatia Tan hat afluiataran an gaf all
aaning dat hij nog attada hat garoal had afgaluiatard ta wordan.

Ada.
HK kraag giataran aan tolefoontje Tan da Coordinator* Dasa daalda aada aanataanda voanadag daal ta naman aan aan briafingagaaprak Tan da Miniatar Tai
Dafanaia Mr* Seholtan aaaan a«t da hoofdan Tan da ailitaira inliohtingandianatan. Ian bahoaTa Tan dit gaaprak wild* Ada.
wetan hoa da
atand Tan eakan ia tan aaneian Tan hat barviligingaToorachrift an tan aansian Tan da oond.aaia Harsianing VartrowingBfnnetiaa*
31 oktobar 1978

AURORA

OCHTEHDBESPREKING op Tri.ldag 1 noTeaber 1978
Aanwesig: H.BVD - PH.BVD - K / T - P B C - H B - H C - H D - H E - H T D - H A Z HK
Afweeig : TVC

Schietpartij in Kerkrade
E.BVD deelt aede,dat de politie nog niet oTer gegevens besehikt betr,>
do identiteit Tan de twee peraonen die op 1 november jl. in Kerkrade een
douanier hebben gedood en eeu andere leTenagevaarlijk hebben Terwond.
De tot nu toe verkregen aanvij&ingen (vapena, identiteitabevija) bevestigen net al eerder naar voren gekoaen Teraoeden dat de daders aogelijk
Dnitae terroriaten cijn.
Tan de kant van B la giateren deelgeno»en aan een in Kerkrade gehonden
beapreking en giaterenaTond aan een beapreking bij de CBI onder leiding
ran Mr. GonaaTrea.
Artikel in Algeaeen Dagblad dd. "5 noTeaber 1978
HB en HE Teatigen de aandaeht op een artikel in het Algeaeen Dagblad Tan
heden, betreffende BTD-aotiTiteiten onder atudenten in Utrecht. Haar het
Toorkoat ia dit decelfde saak waaroTer enige tijd terug in een sttidentenblad in Utrecht ia geaehreTen.
HB eegt dat wij aet de saak niet Tan doen hebben.
Hongaar rraagt politiek aaiel
EC deelt aede dat de derde aecretaria Tan de Hongaarae aabaaaade in Bern
giateren bij de politie in Rotterdam oa politiek aaiel
heeft Ter&oeht. Van fl-«ijde ia aet hea geaproken. Daarbij verd de indruk
gekregen^ dat hij geen aedeverker Tan de Hongaarae inliehtingendienat ia.
was Tan 1965 - 1969 in Hederland geaoerediteerd.
Yoordat hij vaa opgedoken vaa door de Zwitaerae dienat geTraagd of vij
aogelijk wiaten vaar hij zich ophield.
LuohthaTenpolitie
H.BVD kreeg giateren beeoek Tan de heren
en
reapeetieTelijk chef en plaatarerTanger Tan de LuohthaTenpolitie Sehiphol. Zij
kwaaen Tragen of de Dienat behulpzaaa kon zijn bij het aereenen Tan het
peraoneel Tan de HV Lnehtharen Sohiphol.
H.BVD heeft hen te Terataan gegeTen dat de rniate daarToor, geeien de
beataande Tooraehriften, -rrijvel niet aanwezig ia.
HD heeft nader net hen geaproken. Hij kreeg de indrak dat cij aogelijk
door Ahr.
Tan de Dienat LnchtTaart R.P. op one spoor zijn
geset.

- 2-

AUROHA

Earnercie
Er ml op 28 noTember a.a. te 16.30 uur een bijeenkomst van de Vast* Ci«
Toor de Inlibhtingen- en Teiligheidsdiensten met Minister Wiegel plaatsrinden.
Aan de orde komt de brief van de Sooiale Aoadeaie 'a-Hertogenboach aan
de Kamereie. Voorts vil de Cie gaarne geinformeerd vorden omtrent de
at and -van zaken Tan het verk van de Cie Hereiening Tertrouvensfuneties

en de Interdepartementale Cie Vetsontverp Inlichtingen- en Teiligheidsdienaten.
Bij aonde ran de griffier heeft de Cie baar adTiea t.a.v. de brief van
meTrouv
bekend gemaakt, aet het vereoek aan one dit aan de
Minister door te geven.
IDS
H.BTD bereatigt het berioht dat eerder in kleine kring bekend vas, dat
dhr.
per 1 novenber 1978 sijn ftine tie ala Hoofd ran de IDE
heeft neergelegd.
Hij is ter besohikking gesteld Tan de Minister Tan Algemene Zaken.
De coordinator, Ada.
, is «et de vaarneming Tan de zaken Tan de
IDB belast.
TreTi
H.BTD voonde 31 oktober Jl. de bijeenkoaat Tan de hauts fonotionnairea
te Bonn bij, ter Toorbereiding Tan de ainiateraoonferentie op
50 noTeaber a.s..
Door toedoen Tan dhr.
, de directeur^-general Tan de Franse politie, werd besloten tot het opiiaken Tan een suaniere balana o«trent het
verk Tan TreTi, vaartoe punten door de delegaties ter sitting verden
aangedragen.
H.BTD hoopt dat dit tot een beperking Tan de bemoeiingen Tan TreTi »al
leiden. Tan Hederlandae zijde zijn als punten Toor de balans op auggeatie Tan H.BTD ingebraoht:
. de inatoiling Tan de bureaux de liaison
- betere uitvisseling Tan informatie op het gebied Tan de terreur
- toegenomen vertrouwen tussen de samenwerkende diensten, i.h.b. de vei- ligheidsdiensten.
Club de Berne
In Terband met de bijeenkomst Tan de Club de Berne rolgende week in
'a-QraTenhage, vraagt H.BTD auggeatiea Toor het punt Europese ouraua.
Daze zal Tolgend jaar in Belgie vorden gehouden, onder auspieien Tan
dhr.
.
HTD cal hem het veralag dat door de eurausdeelnemers aan de laatste in
Frankrijk gehouden eursus verd opgeaaakt geven.
Terder ontvangt H.BTD gaarne bijdragen Tan C oTer het aysteem Badar en
oTer het terrorisme.
richier oommun
IngeTolge een besluit Tan de jongate Maxibox-Tergadering vordt onder once leiding een verkgroep ingesteld betreffende het fichier eommun, die
aanbeTelingen tersake moet doen. Tan Nederlandae sijde xal de delegatie
best aan uit KA/C en HACD. PHC eal het Tooreitteraohap Tan de verkgroep
op eioh nemen.
en
is ge-rraagd hunnerzijda leden Tan de
verkgroep aan te vijeen.
3 noTember 1978

op dinadag 7 noTaabar 1978
Aanvaaig: PH.BYD - PBC - TVC - H B - H C - H D - H X - BID - HAZ - BX
Afvaaig : E.BVD - I/I

HB Tastigt da aaadacht op hat intarraaanta'an aaar lasaaavaardiga artikal in da Baagaa Peart ovar da Yaarhaid.

2. Schiatpartjj in Karkrada
HB daalt *ada dat da ooipositlafoto T«n da TTOOW dia batrokkan was blj
da aohiatpartij op 1 novaabar jl. la Karkrada bij hat B.K.A. da rraag
haaft doaa opkoaan of da batrokkana aogalijk idantiak is aat (an ran
da coatara Tan BAF-aadawarkar
.
%

3« Suidaoltdckara
HC aaldt dat aaa tvaatal Svidaolvkkara bahoranda tot da kriag Tan
Ir. ManuaajML la lav York tijdana da joagata algaaana rargadaring Tan da
Taranigda Hatiaa eoataet haaft gahad aat aan lid ran da Sorinaaaaa dalagatia. Dasa con habban toagaaagd haa bij da rolganda algaaana rargadaring in hat najaar Tan 1979 bij aniga andara dalagatiaa ta sallan intro-

k.

Tardara gaaprakken aat
>, habban artoa galaid dat hij aadadaling
daad Tan oontaetan aat da E.V.A. vanaaar hij tijdana aijn Tarblijf in
Vadarlaad af an toa in Hoagarija Tartoafda. Hij haaft Tan H.Y.A.-sijda
inatmetiaa gakragan TOOT hat ondarhondaa Tan eontaetaa aat jonmaliataa tijdana aijn Zwitaaraa parioda.
5« Afachaid haar
PH.BTD aaaoraart dat dit da laatata Aurora bijaankoaat ia dia da haar
Toor sijn Tartrak ait da Dianat aaaaaakt. Hij apraakt aniga woordan tan afaehaid, dia da haar
aat aan dankcagging baantvoordt.

7 noTaabar 1978

AUBQRA

OCHTEHDBESPSEKIHQ op rr 1.1 dag 10 noTember 1978
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - ET - PBC - HB - PHC - HD - HB - H.TD - SAZ - KA/C
Afwezig : HK - EC

1. Integratie CEI-LBT
Haar HB tijdena de giateren gehouden vergadering ran de AdTiescommissie
Ternam, is de onder Toorzitterschap Tan de PG Hr. W.A, baron
Van der Feltz staande Commissie Tan Begeleiding en OTerleg unaniem Tan
oordeel, dat het wenselijk is tot een nauwe integratie Tan de CHI en
bet LBT te komen* Een hiertoe strekkend adTies zal vorden uitgebraeht
aan de beide betrokken Ministers. H.BVD acht het_geboden, dat wij tijdig
de beschikking krijgen oTer de ontverp-Ministeriele Beschikking, vaarin
deze integratie geregeld zal vorden.
2» Z^ftif contra
c.s.
De Beehtbank Botterdam heeft besloten de behandeling ter terechtzitting
Tan de zaak
. aan te houden totdat beslist is op de door zijn
beide medeTerdachten tegen hun dagraarding ingediende besvaarschriften.
Naar Terwacht kan dit nog vel twee aaanden aanlopen. Aldus Ternoaen
door HB tijdens de eerder genoende Tergadering Tan de AdTiesooomissie.
PM: Het door
tegen sijn dagraarding ingediende bezvaarsebxift is enige tijd geleden in hoogste instantie Terworpen.
e cte?
PHG doet oededeling Tan het uit twee onafhankelijke bronnen afkomstige
bericht, dat een drietal Zuidmolukkers steun zoekt Toor een op
2 deeeaber a.s. uit te Toeren gewelddadige aetie ter herdenking Tan
Vijster. Daar hen gebleken is dat zij deze steun in het Noorden des
lands niet kunnen krijgen (!), traehten zij elders in het land lieden
Toor hun plannen te interesseren.
k. Arrestatie lid SI Saiga
find oktober is in Zwitserland s»n Tunesier gearresteerd die deel uit•aakt Tan de Palestijnse terreurorganisatie El Saiqa.
Haar eigen Terklaring zou hij in augustus Tan dit jaar in Amsterdam zijn
geweest met de opdraeht bij een of andere Joodse installing een bom te
plaatsen. Nog niet geheel duidelijk is waarom deze opdraeht niet tot
uitToering is gekomen.
Op instigatie Tan Justitie heeft deze defector zich maar weer eens tot de
Dienst gewend met klachten OTer de behandeling Tan zijn aanvraag Toor
een Terblijfsrergunning. Sen medewerker Tan £ IX heeft zijn Terhaal aangehoord.
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6. ConTersie
De conTersie van ACD/K sal rond de Kerst haar beslag krijgen.
?. CYIK
XT doet enige sededelingen oatrent hetgeen tijdens de laatste CVINTergadering aan de orde is geveest.
8. Coordinatle Zuidaolukae aangelegenheden
H.BVD oaakt gewag ran bet eerste -door de SQ gelnitieerde- orerleg tusser.
de SQ, H.BVD, FG OO&V en de heer Dr.
insake de stroomlijning
ran de interne coordinatie bij de behandeling Tan Zuidnolnkse
aangelegenheden. Dit eerste orerleg stond in net teken Tan Tersehil Tan
opTattingen tussen de DG 006V ener- en de heer
anderzijds.
9» Club de Berne
De deze week gehouden bijeenko«Bt Tan de Club de Berne is goed Terlopen.
H.BVD heeft het Toorneaen de bij de organisatie hierran betrokken personen bijeen te roepen teneinde hen sijn dank te betuigen.
10* Qesprek »et SO
H.BVD heeft dezer dagen veer een gesprek gehad «et de SG. Laatstgenoeode
heeft zijn instemning betuigd net het Toorstel vederom een "open"
adTertentie te plaatsen. Ook ging hij akkoord Bet een door D in te
atellen beTeiligingsonderzoek op het departeaent, vaarbij hij zelfs
suggereerde dat het - terwille Tan het verkrijgen ran een so objeetief
•ogelijk beeld - wellicht wenaelijk was dit ondercoek zonder Toorkennis
Tan de betrokkenen in gang te Batten.
11. Yeiligheidgonderzoek naar kandidaat-parle«entariere en -bevindslieden
Op Tersoek Tan de Minister sal H.BVD zich beraden op de Bogelijkheid
en de venselijkheid kandidaat-parlementariers en kandidaat-bewindslieden
aan een door de BVD uit te Toeren Teiligheidsonderzoek te onderwerpen
alTorens zij hun setel c.q. hun ambt (kunnen) aanTaarden.
Aanleiding tot dit Terzoek is de affaire-Aantjes.
12. Kaserdebat affaire-Aantjes
H.BVD Terzoekt HK zich ter besehikking te hoaden OB het Tolgende week
in de Zveede Kaaer te Toeren debat oTer de affaire Aantjes bij te wonen.
13.11.1978

AURORA

OCHTENDBSSPRSKING op dinsdag 1*» november 1978
Aanwezig: PH.BVD - KT - HB - PHC - ED - BE - HTD - HAZ - HK
Afwezig : H.BVD - PBC

1. Evaluatiecommissie
HB deelt mede dat de kleine evaluatiecommissie bijeen is geveest ter
bespreking van de vraag of voortgegaan meet worden met de bewaking
van een aantal objecten. Besloten is dat de bewaking van de persoon
en het huis van staatssecretaris Mevr* Haars wordt gecontinueerd en
dat die ten aanzien van de Iraanse Ambassade wat wordt venninderd.
2. Urenco
Van een bevriende dienst vernamen wij dat er plannen zouden vorden
gesmeed binnen de kring van Nederlandse anti-kernenergie-activisten
om over te gaan tot een langdurige besetting van de bouwplaats van
Urenco in Almelo.
3. Glimmerveen
HB deelt mede dat ons bekend is geworden dat Glimaerveen bij Justitie
zou hebben gesolliciteerd. ED heeft ondershands bevestigirg hieroratrent
gekregen.
PH.BVD zal terzake contact opnemen met Mr.
van de DG Politie.
1^.11.1978

AUBORA

OCHrEHDBlSPHKKIHQ op Trjjdag 17 noTeaber 1978
Aanwesig: H.BYD - PH.BVD - K/T - PBC - HB - PEC - HD - HE - BIO - HAZ HK

Aftresig : ——

1. Integratie LBt - CSI
PRB heeft giateraTond l>ij gelegenheid Tan een ontoaoeting aet de heer
in het kader Tan de Verkgroep Kerkrade dese geTraagd hoe
bet ataat mot da plannen ran een integratie ran. UBS •& CHI.
Da heer
seide dat die niet Teel •••r inhoudt dan dat CBI-ICBJ
en LSI bij elkaar gaan sittan in hat gebouw aan da Baaaweg.
HK cagt dat hij gapoogd heaft bij 00 an T nat docuant ta krijgan dat
in da Targadaring Tan da CovKiasia Tan Bagalaiding an OTarlag batraffanda da intagratia LBT - CSX ia basprokan. Hij heaft dit aehtar nog .:
niat gakragan.

"

2.

.•

•

:

HB dealt aede dat op
die onlanga in Aaarsfoort tarsaka
Tan aan winkeldiefstal vard aangahondan, aan paar geachriften vardan
aangatroffan, t.v* ean baaehouving OTar hat balang Tan vinkeldiefatallan in da atrijd tegen hat kapitaliaaa* Belangrijker was aohtar aan
oTersieht batraffanda da parsoon Tan
iinhoudanda qp. gagaTana
Tan da Dianat afkoaatig, dat indertijd door da CEI tar baaohikking
gaatald ia aan da OTJ ta Bottardaa. Kannalijk ia dit door daze in. het
doaaiar gaToagd an daardoor in handan gekoaen Tan da adTooaat Tan
die hat aan ha* Boat habban oTerhandigd*
Da PO Mr. T.d. Felts sal in Tarband hlamada atappan bij da Hoofdoffioiar Tan Juatitia in Hotterdaa doen.

3. faidaolukkera
PEC dealt aede dat er in de kring Tan ZaidBolokkera in hat Roorden dea
landa veer oTer aetiaa vordt geaproken. Dit in Terband aet da datu Tan
2 deeeaber, een herdenkingadatva TOOT Zuidaolokkara.
Twee aedeverkera Tan
habban geaprakken gaToerd aet de in Hotterdaa
TertoeTende
, de derde aaeretaria Tan de Hongaaraa Aabaaaade in Bern, die alhiar politiak aaiel heeft geTraagd. Zij hebben deself
de iadrvk ala wij, naaelijk dat hij saken - aogelijk betreffende «ijn
betrokkenheid bij het inliehtingenweaan - aehterhondt. Het geaprek Tan
de
-aedewerkera vordt haden Toortgecet.
Twaada taaer
HK waa giataren aanwasig in de Tveede Kaaar bij de behandeling Tan de
saak Aantjea. De naaa Tan de BVD ward tveeaaal genoead door T.d. Spek
en door Koekoek. Kr kwaaan eehter geen saken ian belang t.a.T. het te
geTen antvoord Toor Binnanlandaa Zakan aan da orda*
HK had nog een geaprek aet de heer
. Men was bij de T«iligheidadienat nogal onder de indrnk Tan hetgeen Budie Tan Maura in eij
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hoofdatuk orar hat aataeadaataaoadarBoak la eija boak orar da BVD
haaft geechr«Tan oTar da Yailighaidadianetan ran da Tvaada Kaaar.
Zoala bakaad ward dit artikal ia Vrij Radar land ran 11 noTaabar afgadrukt.
HK braagt ia hariaaariag hat coaaaataar door
Tan
Da Tolkakrant op hat boak Tan Budia Tan Maura gaachroTaa dat alias
bahalva pdaitiaf t.a.T. dit sehriftaur ia uitgaTallaa.

dit

6* Hato Spaoial Coaaittaa
H.BVD doat aaiga aadadalingan oVar da ia Braaaal op 14 aa 15 aoTavbar Jl
'gahoudaa bijaaakoaat Tan hat Hato Spaoial Comalttaa.
Baalotaa is dat da Portugasa Dianat waar tot da Informal Saaaion vordt
toagalataa.
Da Toorsittarstoal Tan hat Conittaa vordt par 1 jaauari a.a. gaviaw
aald. In da plaata Tan da haar
kovt da haar
, da Chaf
Tan da HCMP. Op diaaa Tooratal ia baalotaa dat hat koaanda Jaar hat
half yaarly raTiaw ia da HaTo-raad sal wordan toagalieht door da Diraotor of Sacurity Tan da Bato.
BiJ aadara oTarwagiag Trmagt H.BTD sieh af of/wal aaa galukklga baaliaaing Tan hat Spaoial Coaaittaa ia gavaaat.

17 noTaabar 19?8

AURORA

op dinedag 21 noTaabar 1978
Aanvazig: H.BVD - K/fc - PBC - H B - H C - H D - H E - BID - HAZ - HK
Aftrezig : PH.BVD

1. Tarrorietancongraa?
HB Teatigt da aandaeht op parsbarichtan batraffanda aan congras onlangs i.
JbegoalaTie gahondan bij da Italiaanaa grana van vartaganwoordigara Tan
aan aantal tarroriatiacha groeperingen, o.m. van hat FFLP, hat Japanaa
Roda Lagar an da RAF.
One ia hiaromtrant niata bakand.
Voorahanda acht HB hat baricht niat arg waarachijnlijk.
2. Lucian ran Hoaael
Lucian Tan Hoaaal zal optradan ala lijattrekker Toor da FSP bij da geaeenteraadBTerkiezingen in da nieuv ta Toraen ganaanta Hefahnizen te Qroningan.
3. Situatia gebouvan
HD uit aan klacht oTar da toaatand vaarin da hal op da *ta at&ga Trijdag $
Tarfcaarda toan aldaar aan lunch Toor da zogenaande j acht club plaataTond.
H.BVD aeent dat hat goad la da aandaeht Tan da huiehoudelijke dianat Tooraf op sulk aoort bijaankoaaten ta Taatigen opdat &org gadragan wordt Toor
aan ordelijk uitzian Tan da hal dia naar da Targadarsaal laidt.
Hat gaaprak ko»t hierna op da algamana klacht dat onza gabouvan bijzondar
alaeht vordan aehoongahoudan an dat hat in vazan aan troap aan hat wordan
ia. Hiar ia al verschillanda malan da aandaeht op gaTaatigd zondar reaultaat.
HAZ zagt dat hat achoonmaakbadrijf Gertanbach nn kradtig wordt aangapakt
an dat aan offarte ia gaTraagd Toor hat onderhoud aan ean andar badrijf.
Oartanbaeh ia da mogalijkhaid'gabodan tot 1 januari in da aituatia Terbetaring ta brangan.
H.BVD Traagt HAZ hail aan notitia Mat pro an contra1 a Bat aan adTiaa Tan
da BVA Toor ta laggan batraffanda da nogalijkhaid Toor achoonvaakwarkzaav
hadan buitanlandea arbaidakrachtan tot da gabouwan toa ta laten.
k. Varbouwingan
HAZ wijat arop dat ona nog hat a*a.a. ta vachtan etaat. Da kaldarTarbouving la nog niat afgarond. Daarna ataat da kantina op hat programa.
Vardar zullan ar nog vat kleina Tarbouvingan nodig zijn in verband mat de
inkriaping Tan ACD/K.
HFID zal zieh binnankort tot da hoofdan Tan dianatondardalan vandan Toor
hat in gang zattan Tan aan OTarlag batraffanda de ruiatalijka indaling*
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5- Orerltjden heer
HD aeldt dat de beTeiligingsbeaabte de heer
in het siekenhuis Ursula
alvaar hij vas opgenonen in verband met een operatic, is OTerleden.
6.
T

H.BVD ontTing bericht dat de Gen.
Tan
per 1 januari 1979
wordt opgeTolgd door Dr.
die afkoastig is Tan het Duitae
Ministerie/Buitenlandee Zaken. De heer
heeft aangekondigd niet op
afscheidsbeeoek te sullen konen.
7* Afluisteren?
De PG Den Haag, Mr. Tan der Feltz infomeerde H.BVD telefonisch omtrent
zijn geToele&u dat «ijn telefoon wordt afgeluiaterd. HID zal hieroTer con
tact opnenen net de kabinetsehef Tan de PG de heer
.
21 noTenber 1978

AURORA

OCkrimflBSSPREKIHQ op Trijdag 2k noTeaber 1978
Aanvezig: H.BVD - PH.BVD - K/T - PBC - HB - PHC - ED - EH - HTD HAZ - HK

Afwezig : —

1, Prooas in da Bondarepubliek
PEC daalt Bade dat hat echtpaar
dat ondar deza valsa
idantitait in Sittard Tartoafda an dat op 23 decanber 1977 in da Bondarapubliek ward gearreeteerd op da rardanking ran inlichtingenactiTiteitan binnankort in Duitsland zal terachtetaan.
2, Briaf-Anbahnungan
Van
Ternaaen vij dat da Brief-Anbahnungen ran da kant ran da
dienaten in da DOR nog op grota sehaal doorgaan.
In Haderland beaerken wij daar niat zoTeel aaar Tan*
3, DafanBieatndiecentruB
HK Traagt OB kandidatan TOOT ta brangan Toor da 31 e eursua ran hat
Defensiestudiecentraa dia van 15 januari tot an met 23 fabruari 1979
wordt gehouden.
ED daalt aada gaan kandidaat ta hebben.
Aanaaldingen vordan gaarna bij HK Tarvaeht uiterlijk 5 dacaabar a.a..
k. Parscontactan
HK kreeg aan telefonische aadadaling van da haar
Tan da Talagraaf
batraffanda aogalijke Sowjet relaties Tan da per 1 daeaabar 1978 tot
burgaaaaatar Tan Gaartruidanbarg banoaada hear
>
CH haaft HK tarzake gaoriantaard vaarop daze da hear
op de bekende off-tha record baais haeft gainforaaard.
H.BVD kreeg terzake Tan de hear
ook aan Traag Tan Hiniater
Viegel die kennelijk ook nit de hoek Tan da pars kwaa.
Miniatar Viegel zal geinforaeerd vorden tijdena de beapreking die H.BVD
28 noTeaber a.a. aet hea haeft.
5- Coaaiasie Wettelijka Regaling
HK vaa gieteren aanwezig in da Tergadering Tan da Coaaieaie Wettelijke
Segeling batraffanda de Inlichtingen- en Veiligheidsdienaten. De tekat
Tan hat wataontverp ward Tastgaateld. De secrataris gaat nu da aeaorie
Tan toelichting opstellan dia naar verwachting in de volgende Tergadering op 22 januari 1979 a«n da orda zal koaen.
HK atalde de coaaisaie een ontverp-regleaent betreffende de registratieayBteaen bij de BVD ter hand. Hat ligt in de bedoeling in de Vet Koopaan
vast te leggen dat daze niet Tan toepaaaing zijn op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten. In net ontverp Tan de Coaaiaaie Vettelijke Regeling
ia een artikal betreffende de registratiesyateaen Tan de diensten opgenoaen. Mr. Tan Eijkern had niet de indruk dat het nodig ia de regleaenten
die op grond Tan daze bepaling vorden opgesteld publiek te maken.
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ADBORA

OCHTJEHJBESPREKIHG op dinsdag 28 november 1978
Aamrezig: PH.BVD - K/T - PBC - HB - HC - HD - HE - HTD - EAZ - KA/G
AfVezig : H.BVD - HK

1. Integratie LBT-CRI
Gesproken wordt over de stand van zaken met betrekking tot de Integratie LBT-CRI.
PH.BVD acht het noodzakelijk de ontvikkelingen op de voet te volgen.
Twee aspect en zijn hierbij van bijzonder belang t.w. a_. welke plannen
bestaan er t.a.v. de CBI-registratiesysteven en Jb. krijgt het LET een
(andere) taak op het inliehtingenvlak* Hij toont""zich beducht voor de
politieke beroexing die nit een samensmelten van executieve en inlichtingentaken kan ontstaan.
2. Bezoek Mr.
. (MI.6)
HC doet enige mededelingen omtrent het bezoek van Mr.
diens relaas van de defectie van
>, een GRU-officier.
28 november 19?8

en
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6. Integratie LBT-CBI
Van de beer
Tan OO&V ontving HK een mededeling over de inhouc
van het document betreffende de integratie van LBT en OBI dat door de heez
in de Commissie van Begeleiding en Overleg is gebracht
alwaar het op 7 november jl. verd goedgekeurd. Op formele gronden achtte
de heer
het niet Juist het document te onzer besehikking te
atellen.
Hetgeen hij er over Tertelde stoat eehter overeen met wat wij daaroTer tot
an toe vernamen t*w.:
• wat de leiding aangaat is in een personele unie tnssen LBT en CBI-ICBZ
Toorzien. Bhr.
komt aan het hoofd van beide te staan.
• de terreinafblakening tussen informatie, bijstand en opsporingsverk komt
te Tervallen. Ook de CBI-ambtenaren zullen opsporingsbeToegdheden kunner
uitoefenen.'
• er zijn nog geen voorzieningen getroffen t.a.v. de registratiesystemen.
?• Volggroep LBT
HK ontTing Tan de heer
een notitie inhoudende het concept Tar
een advies Tan de DG OO&V betreffende het Toorstel Tolggroep LBT aan de
Minister*
H.BVD vijat erop dat het de bedoeling is dat een gemeenschappelijk advies
OO&T-BVD zal worden opgesteld.
HK sal hier de aandacht Tan de heer
op Testigen.
8.
Door twee persoontacten de heer
(Telegraaf) en de heer
(Hieuwsblad Tan het Zuiden) werd de aandacht Tan HK gevestigd op een publj
catie in de Nieuwe ReTue nr. 2k Tan 17 november jl. betreffende
die in 195O door de Bijzondere Baad Tan Cassatie tot een
gevangenisstraf van 15 jaar werd veroordeeld. Achter dit artikel meet
Bitten. In het artikel wordt melding gemaakt van brieven
- kennelijk Tan compromitterende aard - die Prins Bernhard in de oorlog
son hebben gesehreven. Hier op zal in het nr. M? Tan Tolgende week worden
doorgegaan. Vaar beide contacten mededeelden zou kamerroorzitter Vondelinf
zich-tot de hoofdredacteur van de Hiettwe Bevue hebben gewend met de aanbeTeling de pablicatie niet te laten doorgaan.;
KameroTertredjngen
H.BVD constateert dat het aantal kamerovertredingen in oktober 1978 t.w.
15 betrekkelijk laag kan worden geacht. Behoudens de bekende vermaning toi
de hoofden van de dienstonderdelen verbindt hij hier geen verdere opmerkingen aan.

27 november 1978

AURORA

OCHTENDBESPSEKIHG op vrijdag 1 december 1978
Aanvezig: H.BVD - PH.BVD - K/F - FBC - H B - H C - H D - H E - HTD - HA2 HK

Afwezig : -

1. Trevi
H.BVD vertelt enige bijzonderheden over de gisteren gehouden Trevi-Miniatersconferentie in Bonn alwaar alleen Minister De Ruiter namens Hederlanc
aanwezig was, vergezeld van de DG's Politic en OO&V en H.BVD.
Minister Viegel kon te elfder uren niet nee vanwege de problemen gerezen
in het ambtenaren-overleg.
De Trevi-werkzaamheden zullen worden voortgezet in twee hoofd werkgroepez
Door een interventie van Britse zijde is voorkomen dat de aanbeveling tot
een betere samenwerking van politie organen op het gebied van de terreurbestrijding zich ook zou uitstrekken tot het nagaan hoe het met de samenwerking tussen de Veiligheidsdiensten is gesteld.
Bind 1979 vindtde volgende Ministersbijeenkomst in lerland plaats.
2. Evaluatie-Coamiasie
HB doet een mededeling omtrent de kleine evaluatie commissie die bijeen
kwam ter bespreking van de vraag welke beveiligingsmaatregelen wenselijk
zijn ten aanzien van de leden van de Saad van State en hunne woningen.
Aanleiding was daartoe, dat enige tijd terug bij een lid van de fiaad de
ruiten van zijn woning zijn ingeworpen. Men kwam tot de conclusie dat er
alleen aanleiding is iets te doen ingeval er van een concrete dreiging
kan worden gesproken.
3* Bezoeken
HB deelt mede, dat op 6 december bij ons op bezoek komt de heer
van
*een desknndige op het terrein van terrorisme.
Op die zelfde dag komt de heer
van
.
k. Taaaela
De in Benin op 63-jarige leeftijd overleden Taaaela word maandag a.s. in
Vaassen begraven. Van de landelijke offioier werd vernomen, dat bezien
wordt of de mogelijkheid aanwezig zal zijn tot het opmaken van een procee
verbaal, wanneer leden van de orde-dienst van Tamaela zich in uniform
zouden vertonen.
5-

HC deelt mede, dat mede op grond van gegevens van
verkregen de
gedachte veld wint dat
als een intelligence Officer van de Hongaarse Dienst meet worden aangemerkt. Hij heeft dit overigens nog steeds
niet toegegeven.
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6. Integratie LBT-CHI
Qisteren heeft H.BVD met Mr.
toen deze het onderwerp aansneed
van gedachten gevisseld over het voorstel betreffende de integratie ran
LBT-CRI. Met een voorbehoud t.a.v. het nog niet goed hebben doorgenomen
van de betrekkelijke stukken heeft H.BVD Mr.
in aanwezigheid
van Minister De Ruiter opmerkzaam gemaakt op vragen die bij ons zijn
opgekonen betreffende
- de mogelijke vermenging van inlichtingen aspecten met executieve bevoeg
heden
- de gene line gegevens die door ons aan de CBI ter beschikking worden
geeteld.
Mr.
heeft aangekondigd met H.BVD over de kwestie een open
gesprek te villen hebben.
7- Boek van Van Meura "De BVD"
Naar aanleiding van het gedeelte over de veiligheidsdienst van de
Tweede Kamer in het hoofdstuk antecedentenonderzoeken van het boek van
Van Meurs, we Ik hoofdstuk in Vri.i Nederland werd gepubliceerd, stelt
de Kamervoorzitter door bemiddeling van de Vaste Comraissie voor de
inlihtingen- en veiligheidsdiensten enige vragen aan de Minister.
Met name wil de voorzitter veten of de heer
en
Mej.
van de BVD afkomstig zijn. Voorts vordt de vraag gesteld
of de BVD met het Kamergebeuren bemoeienis heeft en of de Dienst in het
Kamergebouw opereert.
Deze vragen sullen aan de orde komen in de vergadering van de commissie
op 12 december a.s.. De vergadering die op 28 november zou plaatsvinden
is niet doorgegaan.
Door de fractievoorzitter van de FvdA in de gemeenteraad van Haarlem zijr
naar aanleiding van het vermelde hoofdstuk vragen gesteld over het verstrekken aan de BVD van gegevens uit de bevolkingsregisters. De fractievoorzitter wil weten of gegevens worden verstrekt; in hoeveel gevallen
dat per jaar plaatsvindt en of het niet mogelijk is de betrokkenen van
het feit dat nun gegevens zijn opgevraagd mededeling te doen.
HK heeft de heer
van de Bijksinspectie Bevolkingaregistersterzake
van advies gediend. Deze zal dit doorgeven aan de heer
, chef
van de Bevolkingsregisters in Haarlem die een concept voor de beantwoording moet opstellen.

AUBOHA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 5 december 1978
Aanvezig: H.BVD - PH.BVD - K/F - PEG - H B - H C - H D - H E - HTD - HAZ - HE
Afwezig : ——•

1. Sovjetambaseadeur
HC deelt made dat de Sovjetambassadeur de beer
binnmkort sal
worden afgelost. Bij Buitenlandse Zaken is agrement gevraagd yoor de
vroegere ambassadeur Tan de Sovjetunie in de Chinese Volksrepubliek.
2. Defeneieatudiecentrum
Als kandidaten voor de 31e cursus van het Defensiestudiecentrna zollen
worden aangemeld de heren
(B)(
(C) en
(TO).
3. Agenda
08.12

Gesprek SG, H.BVD, DO OO&V en Dr.

over

Zuidmolukse zaken
12.12 - 9.30 uur

ASTAt EG zorgt voor stukken ter voorbereiding

12.12 - 16.30 uur

Kamercommissie

21.12

Bijeenkomat CdK's met deelneming H.BVD

22.12
24.12

Idem ale 8.12
P.G.-vergadering met deelneming HB

03.01

- 19*00 uur

Nieuwjaarsreceptie in Grafelijke Zalen

k. BerufsTerbot
HK kreeg een telefoontje van de heer
, wetensenappelijk
medewerker van de juridische faculteit van de B.TJ. Leiden. Hem is
gevraagd om medewerking te verlenen aan een rechts vergelijkend ondersoek
betreffeude het zgn. Berufsverbot dat wordt ingesteld door de
Friedrich Ebert Stiftung in samesverking met het Max Planck Institut in
Bonn.
Hij hoopte daarvoor enige medewerking van de dienst te krijgen. HK heeft
hem gevraagd de vragen die hij one wil stellen schriftelijk voor te
leggen.
is de auteur van een vrij objectief artikel in
Wetenachap en Samenleving november/december 1977 betreffende het Berufsverbot vaarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de sitnatie terzake
in de BED en in Hederland.
6.12.1978

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 8 december 1978
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K/T - H B - H C - H D - E E - HTD - PBC - HAZ
KA/C
Afwezig : HK

1. Commando 6e november 1978
Begin december zijn, zo deelt HB mede, een Shell-vestiging te Zwolle en
het Rijn-Schelde/Verolme concern te Rotterdam het doelwit geweest van
een weinig betekenende aanslag met respectievelijk een molotovcocktail
en een "plofbom". Blijkens een met "Commando 6e november 1978" ondertekend pamflet zijn deze aanslagen gepleegd vanwege de (handels)betrekkingen die deze ondememingen onderhouden met het Iraanse bewind; tevi
worden er meer aanslagen in het vooruitzicht gesteld.
Er zijn sterke aanwijzingen,dat de aanslagplegers niet bij de CISNU,
doch in kringen van de Antirepressiebeveging gezocht moeten worden.
Het door de CRI/LBT ingestelde - wel zeer grootscheepee - onderzoek
richt zich met name tegen de figuur
.
2.
EC deelt mede, dat het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen door
de bekende
schriftelijk beraderd is met een verzoek om subsidie
voor een door hem in de hoogste klassen van basisscholen te houden
enquete. Het meegezonden enqueteformulier bevat een aantal suggestieve
vragen inzake het beweerde (oorlogs)verleden van Z.K.H. Prins Glaus en
wordt opgeluisterd door een foto van het slachtoffer in een uniform,
voor deze gelegenheid voorzien van een doodskopteken. Sommigen zijn van
mening dat het StB hier wel eens achter zou kunnen zitten.
H.BVD acht de zaak belangrijk genoeg om de Minister te informeren.
3. CVIN
H.BVD doet enige mededelingen inzake de CVIH-bijeenkomst van 7 december.
Minister v.d. Klaanw heeft verzocht extra alert te zijn op eventuele
acties van tegenstanders van de neutronenbom.
Directe aanleiding hiertoe is een binnakort te houden symposium gewijd
aan het vraagstuk van dit wapen en de op 13 januari te organiseren manifestatie tegen dit wapen, terwijl in deze periode in de Kamer gedebatteerd zal worden over de begroting van Buitenlandse Zaken en Defensie-.
Voorts is weer gesproken over de stroomlijning van de rapportage over
buitenlandse aangelegenheden en met name over de positie van SBP te dezen. Afgesproken is, dat H.BVD een nota zal presenteren met zijn visie
op de plaats en de rol van SBP in CVIN-verband.
k. Corrigendum
De voorlaatste regel van punt 3 van het vorige verslag dient gewijzigd
te worden in:
"2k januari PG-vergadering; HB zorgt voor stukken te? voorbereiding".

8 december 1978

op dinedag 12 december

18

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K/*T - PBC - H B - H C - H D - H E - HID - HAZ - KA/C
Afvezig ': HK

C.B.

Heden behandelt het Hof te *a-Gravenhage In hoger beroep het door
en
tegen nun dagvaarding,.ingediende bezwaarschriftl
Tegen de beachikking ran het Hof staat nog beroep in easaatie open.

2. WDM
N.a.v. de giateravond te Utrecht door de WDM gehouden manifestatiet waarin
"steeds hardere aoties" tegen de plannen tot beeuiniging op de vedde Tan
dienstplichtigen aangekondigd vorden, merkt FEBVD op het wenaelijk te achten
dat wij - hoewel de WDM primair tot het werkterrein van de Lamid behoort in onze rapportage vat meer aandacht aan deze vereniging gaan achenken.
J. Coapnter
Aanataande maandag en dinsdag zal de computer bniten verking zijn. Naalagen
dienen dan te geschieden via het nicrofilaayatee* Tan ACD.

't. Dienatleiding
HBVD deelt mode, dat K/T zich m.i.v. 1 januari 1979 uiet alleen fomeel
maar ook naterieel zal gaan besighouden met de aangelegenheden inzake
AZ, ACD en TD. H.BVD solve sal zich meer in het bijBonder Hijven becigbonden
met B, C, D en B.
5. Afscheid PHBVD
M.b.t. de feativiteiten rond het afacheid van PHBVD op 1 mei 1979 zijn thana
de volgende data vaatgeateld:
26 april
officieel dienatafacheid

2? april

-

jaarfeeat

6. CYIH
H.BVD is van oordeel, dat de door hem te presenteren nota (zie Auroraveralag
van 8 december 19?8, punt 3) niet alechta gevijd dient te zijn aan de
poaitie en de taak van SBP in CVIN-verband, maar in ruimer verband onze
viaie moet weergeven over de poaitie en de taak van de BVD in het algemeen
inzake bnitenlandse aangelegenheden.
13.12.1978

- 2-

Qesprek met Mr.
H.BVD had Ik december des middags ook een gesprek met de DQ Politie
. Er road een prineipiele gedaehtenvisaeling plaats over het
voorstel - inmiddele al door de Coaaissie van Begeleiding en Overleg geaeeepteerd - betreffende het gelntegreerde werkverband van GHI/ICBZ en LET.
HBVD heeft Mr.
geweaen op het bezwaar gezien de positie die de
Tweede Kamer te dien aanzien in het verleden heeft aangenomen betreffende
een vermenging van inlichtingenaapeeten en politionele bevoegdheden*
Mr.
bleek de mening te zijn toegedaan dat het wel mogelijk is een
scheiding aan te brengen tussen het politieke veld en oriainele terreurdaden.
H.BVD heeft dit bestreden. Men kwam niet tot een gemeenschappelijk standpunt.
Het gesprek sal worden voortgezet*
Ook de kwestie van de volggroep LBT kwaai nog ter sprake.
Mr.
bleek een tegenstander te zijn van de formatie van een dergelijke groep.H.BVD kreeg de indruk dat hij dit volgwerk op het gebied van de
terreurbestrijding aan de H.P. wil toebedelen in situaties dat dit niet aan
een gemeentelijk korps kan toevailen. H.BVD heeft gezegd dat hij ten overstaan van Mr. v.d. Feltz zijn bezvaren tegen een LBT-volggroep heeft opgeschort hangende de nitkomst van het gesprek in de werkgroep (7
), die
tot een taakafbakening van het volgwerk noet komena
De Qrete Evaluatiecemmissie
In de namiddag van 14 december jl. kwamen Mr.
, Mr.
en
H.BVD als grote evaluatiecommissie bijeen.
Aan de orde kwament
a* een nota van 00 en V betreffende de beveiliging van de Ministers. Hierin
was :*aar de Bate waarin de Ministers geacht worden gevaar te lopen een
eategorie-indeling gemaakt. H.BVD heeft kunnen voorkomen dat dit stuk
in de Ministerraad werd gebraeht. Men stemde in met zijn denkbeeld dat
alleen ten aanzien van Ministers beveiligingsmaatregelen moeten worden
genomen in een situatie van een concrete dreiging. Voorts dat thans
alleen de Minister-Bresident, de Ministers van Binnenlandse Zaken en van
Justitle en de Staatssecretaris van Justitie in aanmerking worden gebraeht voor een bijzondere beveiliging van hun woonhuizen en wanneer
daartoe een bijzondere aanleiding is van hun persoon.
b. een brief van de Vice-Voorzitter van de Baad van State aan de Minister
van Binnenlandse Zaken betreffende de beveiliging van de leden van de
Baad. Geantvoord zal worden dat alleen beveiligingsmaatregelen kunnen
worden genomen wanneer er sprake is van een concrete dreiging.
c. de vraag opgeworpen door Mr.
met steun van Mr.
of niet
tot een formalisering van de positie van de evaluatiedriehoek moet worden
overgegaan. Dit mede gezien de bevoegdheid tot beslissing inzake de
beveiliging van Ministers die de groep door een besluit van de Ministerraad van 17 nei 1978 is toegekeud. Deze formalisering zou ook een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie deelnemers t.a.v. de
beslissing en van het comitl met zich moeten brengen. H.BVD heeft zich
hiertegen op staatsrechtelijke overvegingen gekant. Hij meent dat men
alleen maar verantwoorddijkheid kan dragen t.a.v. de inbreng en het
overleg vanuit het eigen werkgebied.
Hij plaatste ook een vraagteken tav het besluit van de Ministerraad
van 17 mei jl.. Hij meent dat dit moet worden vertaald als een bevoegdheid van de evaluatiedriehoek tot het uitbrengen van een zeer zwaarwegenc
advies aan een Minister terzake van de noodzaak van beveiliging in een
concreet geval. De discussie over dit onderwerp is nog niet afgerond.

- 3-

- 3Wei is besloten dat in de toekomst de vergadering wat meer gesystematiseerd aan de hand van een agenda zal plaatsvinden en dat de besluiten
zullen vorden vastgelegd en deze eventueel ter kennisneming aan de
Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie worden gezonden.
d. de vraag of de bewaking Tan de Egyptische Ambassade moet vorden voortgezet. Hiertoe werd besloten in ieder geval tot en met 17 december a.s.
zijnde de datum waarop ingevolge de besluiten van Camp David bet
ETgyptisch-Israelische verdrag moet zijn gesloten. Het lijkt op dit
moment zeer onvaarschijnlijk dat dit zal gelukken.
6. Bi.izondere lasten
HK vraagt om de gegevens voor de bijzondere lasten voor de volgende periode
uiterlijk vrijdag 5 januari 1979 bij KA/C te deponeren.
?• Beveiliging Tweede Kamer
HK verd deze week gebeld door de heren Mr.
(griffier),
(Hoofd Veiligheidsdienst) en de heer
(directeur der diensten).
Men heeft bij de Kamer overvogen en terzake moet het presidium al een
besluit hebben genomen om het aanvragen van veiligheidsonderzoeken niet meer
door de Veiligheidsdienst maar door de personeelsafdeling te laten
geschieden.
Dit is weer op het tapijt gekomen door het verhaal over de Veiligheidsdienst
van de Kamer in het hoofdstuk anteeedentenonderzoek in het boekje van
Van Meurs.
HK heeft in de gevoerde gesprekken duidelijk gemaakt dat het aan de Kamer
zelf is te beslissen of veiligheids-onderzoeken vorden gehouden en door vie
deze bij de BVD vorden aangevraagd. Hij heeft er daarnaast op gevezen dat
een vijziging brengen in de huidige situatie, nl. dat de Veiligheidsdienst
de aanvragen doet, mogelijk minder gewenst is op grond van de volgende
overvegingen:
a) de indruk zou vorden gevekt dat de gevolgde praktijk niet juist is en
dat de publicatie van Van Meurs hierin een vijziging heeft teveeg
gebraoht
b) het is algemeen gebruikelijk dat de aanvraag voor een veiligheidsonderzoek vordt ingediend bij de BVA. Dit is vastgelegd in de toelichting op
de uitvoering van de beschikking antecedentenonderzoeken die vordt toegepast door alle departementen van algemeen bestuur
c. de dienstverlening door de BVD aan de Kamer en andere colleges van Staat
t.a.v. het instellen van veiligheidsonderzoeken geschiedt op een
informele basis zolang in het ambtenarenreglement van de Tveede Kamer
niet in een bepaling is voorzien betreffende de vertrouvensfuncties en
veiligheidsonderzoeken. In het ontverp dat door de Tveede Kamer is goedgekeurd en thans bij de Eerste Kamer ligt is een dergelijke voorziening
getroffen.
De heer
(chef personeel van de Tveede Kamer) vroeg of het ons niet
was
mogelijk^ten behoeve van een vergadering van het presidium een notitie voor
te leggen vaarin deze argumenten zijn vastgelegd. HK heeft gezegd dat dit
gezien de informele afspraken die terzake zijn gemaakt niet juist zou zijn.
Hij heeft vel aangeboden eventueel behulpzaam te zijn bij de formulering
van een notitie die de heer
of de heer
terzake
zou kunnen opstellen.
18.12.1978

AURORA

OCHTEHDBESPREKING op rri.ldag 15 dec ember 1978
Aanweaig: H.BVD - Pfl.BVD . K/T - PBC - PHB - EC - HD - HE - HAZ - HK
fcfwezig t HTD

1.

Caminada-groep
PHB maakt gewag Tan persberichten over da zgn« Camala- (Caainada)-groep in
Rotterdam, een groep Nederlandse priesters met een sterk marxistischleninistische eignatuur, waarvan sommigen gewerkt hebben in Chili, die ateun
genoot Tan de Bisschop Tan Rotterdam, Mgr. Simonis. Deze is nn duidelijk gevorden wat het karakter Tan de groep is. Wij hebben one vroeger wel eena afgeTraagd of het niet nuttig was het bisdom Rotterdam omtrent de achtergrond
Tan deze groep te informeren, maar zijn daar uiteindelijk niet toe overgegaan.

2*

YolCTleeg LBT
In de gisteren gehouden Tergadering Tan de AdTiescommissie Terreurbestrijdinf
onder leiding Tan Mr. QonsalTes is het onderwerp Tolgploeg LBT veer eTen ter
sprake geweest. Maar voren kwarn dat een rolggroep Tan 12 man toch in wezen
niet Teel voorstelt. Omdat dit een beslissing ten principale sal ophouden
werd de gedachte prijs gegeTen nu al op een uitbreiding Tan dit aantal aan
te sturen. Over het Tolgwezen in het kader Tan de terreurbestrijding buigen
zieh thans twee werkgroepen, t.w.t
a_. een werkgroep onder leiding Tan Mr.
, die op 18 deeember
bijeenkoat en die moet trachten een gemeenschappeliJk advies aan de Ministers
Tan Binnenlandse Zaken en Tan Justitie op te stellen. Naar aanleiding Tan hel
Toorstel betreffende de Tolggroep LBT dat door de Commissie Tan Begeleidiug
en Overleg aan de Ministers is Toorgelegd is tot dit pogen bealoten door de
twee DO*s en H.BVD. HK sal Toor ons aan deze bespreking deelnemen*
b« een werkgroep onder leiding Tan de CT?
, die afspraken moet
maken omtrent de ooordinatie Tan het Tolgwerk tussen de Tolggroepen Tan de
BVD. en de rijks- en gemeentepolitie en de nog te formeren Tolgploeg Tan de
LBT. Het gaat hierbij om een afbakening Tan bevoegdheden,in het bijzonder
Tan de Traag op welk moment biJToorbeeld een volgactie Tan de BVD door een
politie-Tolggroep moet worden OTergenomen en wie terzake een beslissing moet
nemen. Voor ons heeft in deze werkgroep de heer
Tan £ XIII sitting.

3« fleeprek met Mr. QonsalTes
H«BVD, PH.BVD en K/T hadden gisteren een gedachtenwisseling met

Mr. QonsalTes. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de problemen die zieh
kunnen voordoen bij het inzetten Tan agenten in Terband met het deelnemen
aan strafbare feiten.
Het bleek daidelijk dat hieroTer geen afspraken in algemene zin kunnen wordet
gemaakt. Van onze kant is de gevolgde gedragslijn bevestigd, t.w. Toor de
inliehtingenmedewerkers Tan de Dienst bestaan duidelijke grenzen. Onder geen
beding mogen zij deelnemen aan terroristische aotiea en zij dienen zieh in
het algeneen passief op te stellen. Ook is Mr. QonsalTes beTestigd dat over
zulk soort zaken in concrete situaties direct overleg met hem wordt gepleegd<.

AURORA

OCHTEMDBESPHEKIHG op dinsdag 19 december 1978
Aanwezig: H.BVD - KT - PBC - H B - H C - H B - H E - HTD . HAZ Afwezig : PH.BVD

1. Volggroe-p LET

HK was gisteren aanwezig in de bijeenkomst van de Commissie
die de opdracht heeft te trachten een gemeenschappelijk advies op te stellen aan de Ministers van Justitie en van
Binnenlandse Zaken betreffende het door de Commissie Begeleiding en
Overleg goedgekeurde plan tot formatie van een volggroep LET.
HK heeft gewezen op de uitkomst van het gesprek in de zgn. Commissie
Spelregels (
) die vorige week vergaderde, en die grote
vraagtekens plaatste bij de aan de volggroep LBT toegedachte taak.
Aan een gesprek over de spelregels is men nog niet toegekomen. Bit zal
geschieden in de volgende bespreking van deze Comnissie op 16 januari a.;
Het comite
zal op 19 januari a.s. bijeenkomen.
Ban zal worden gesproken over een ontwerp van een advies dat wordt
opgesteld. Baarbij kan dan het resultaat van het gesprek van de commissi>
worden betrokken.
19.12.1978

r

AURORA

OCHTENDBESPREKIHG op vrijdag 22 december 1978
Aanwezig: H.BVD - PH. EVE - KA - FBC - H B - H C - H D - H E - HTD - HAZ - HK
Afwezig :
~

1. Terreur aantrekkende bedri.iven
ED vernam dat in de Ministerraad op 28 november jl. na een discussie over de
beveiliging en bewaking van de kerninstallaties in Fetten is besloten dat een
studio zal worden gedaan betreffende bedrijven die mogelijk mikpunt kunnen
zijn voor terroristisehe acties.
Deze studie zal worden verricht door vertegenwoordigers van de Ministeries
Tan Justitie, van Binnenlandse, Econoraische en Buitenlandse Zaken«

Van Binnenlandse Zaken haddea wij hieromtrent nog niets gehoord.
2.
HD deelt mede dat k kandidaten werden afgewezen bij het jongste examen voor
de basiscursus, onder vie 1 medewerker van de Dienst.
3* Werkgroep poll tie-registers
• HK deelt. -mede dat hij inzage verkreeg van een brief van de loco-SG ran
Justitie Mr. Van Eijkern aan de Algemeen Inspecteur vaarin een opgave 'gevraagc
wordt betreffende de registraties Tan de politic, de aard en de inhoud van
deze registraties en de vraag wordt gesteld aan welke personen of instanties
gegevens worden verstrekt. Dit geschidt in het kader van de uitvoering van de
taak welke werd opgedragen aan een werkgroep die een regeling gaat opstellen
voor de politie-registers. HK meent dat dit met zich. zal moeten brengen dat
wij een positie gaan bepalen ten aanzien van de registers die bij de politic
in het kader van de samenwerking met de BVD worden aangehouden.
Hij zal zich tot Mr.
van Justitie wenden om verdere inlichtingen.
k. Afgelaste vergaderingen
HBVD deelt mede dat door ziekte van de Minister ten derde male de vergadering
van de Vaste Commissie voor de inlicht ingend iensten die op 20 december was
gepland, niet is doorgegaan*
Ook de bijeenkomst van de CdK's waaraan HBVD op 21 december zou deelnemen is
niet doorgegaan.

Tijdens het maandelijkse gesprek met H.IDB deelde Admiraal
die als
waarnemend hoofd optreedt mede dat de heer
voorlopig is benoemd tot
Hoofd van de afdel ing verwerking. Dit in de plaats van de heer
die de IDB per 1 januari a.s. verlaat.
HBVD heeft er geen bezwaar tegen dat door PZ bepaalde functiebeschrijvingen
van onze dienst ter inzage aan PZ/IDB wordt gegeven.

27.12.1978

A U R O R A

OCHTENDBESPREKING op vrijdag,29 december

1978.

Aanwezig: PH.BVD - KT- PEG - HB - PHC - HD - PHE - wnd.HTD - HK.
Afwezig : H.BVD- HAZ.
1. Welkom
PH.BVD spreekt een woord van welkom tot de heer
die voor het
eerst in zijn functie van waarnemend HTD in de Aurora-kring komt.
2. Turkse demonstratie
HB meldt dat er morgen 30 december voor de Turkse ambassade in den Haag
een demonstratie wordt gehouden door de pro-coumunistische Turkse
organisatie HTIB. De betrokken autoriteiten zijn geinformeerd.
3« Binnenscheepvaart
In verband met mogelijke moeilijkheden blokkade e.d. bij de binnenscheepvaart is bepaald dat de Rijkspolitie te Water de centrale
organisatie voor het verzamelen van gegevens zal zijn. Vandaar uit
wordt contact onderhouden met het Directoraat-Generaal van Openbare
Orde en Veiligheid.
k. Zendvergunningen
Wnd. HTD stelt de vraag of de dienst nog behoefte heeft aan de gegevens
van de PTT betreffende de aanvragers van zendvergunningen.
KT geeft een uiteenzetting hoe in het verleden hiermede werd gehandeld.
De voorlopige conclusie is dat wij aan de gegevens van de PTT op dit
'gebied geen behoefte hebben. HB en HC zullen dit nog nader bezien en
omtrent nun bevindingen mededeling doen.
5. Werkgroep Politieregisters (zie Aurora 22-12-1978, punt 3)
HK had contact met Mr.
van Justitie over de werkgroep politieregisters. Deze was blij geattendeerd te worden op de rondzendbrief
van de Algemeen Inspecteur waarin deze aan de commandanten van de
Rijksp.olitie om opgave van registraties verzoekt. Dit was niet de bedoeling van de voorzitter van de werkgroep Mr.Van Eijkerri geweest.
Mr.
zegde toe dat wij bij het werk van de werkgroep betrokken
zullen worden.
HK meent dat het goed is dat wij op betrekkelijk korte termijn
inzicht krijgen omtrent de stand van zaken van de ID-registraties.
Hij zal zich terzake nader orienteren bij de heer
van B.
6. Oudjaar
PH.BVD wenst op deze laatste werkdag van 1978 alien een Zalig Uiteinde
en een goed begin in het nieuwe jaar toe.

