AURORA

OCHTENDBESPBEKING op vrijdag 3 Juli 1981.
Aanwezig : H.BVD - H K - H B - H C - H D - PHE - HTD.
Afwezig

: PH.BVD.

1. CPN.
HB wijst erop, dat de vreedzame coexistentie van "orthodoxen" en
"dissidenten" in de CPN kleine scheuren begint te vertonen. Met name
rommelt het in het CPN-district Rotterdam.

2.
's verzoek on gratie is afgewezen, zodat hij nu op korte termijn zal
worden aangehouden voor het ondergaan van zijn straf - waarraee verdere strafbare daden waarover bij geruchte vernomen is, voorkomen
worden.
3. Zuid-Molukkers. "triple alliantie".
HC meldt dat in bepaalde Zuidmolukse kring de koorte begint op te
lopen. Er wordt gesproken over aankoop van wapens. Ook is er (onverklaard) contact met gedetineerden*

is op 2 juli veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.
De veroordeling strekt zich niet uit over de oplichtingszaak.
5« Ontwerp saaenwerkingaregeling K.Mar - MID's»
R.BVD beschikt over deze ontwerp-regeling waarop op het eerste gezicht
het een en ander is op te merken. HK zal KA/SO verzoeken om een kritische notitie.

3 juli 1981.

AURORA
======

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 7 Juli 1981.
Aanwezig : E.BVD - PH.BVD - HK - HB - PHC - HD - HE - HTD.
Afwezig

: —~

1.
HB deelt mede dat
eindelijk is aangehouden voor het
ondergaan van zijn gevangenisstraf.
2. Zaak Khan, artikel in Per Stern*
HD attendeert op een artikel in Der Stern over de Pakistaanse nucleai
re aspiraties en de toeleveringen die -vanuit verechillende landen
ten behoeve daarvan plaatsvinden. Ook Khan ko«t ter sprake. HD
meent dat wat in Nederland is gebeurd en nog gebeurt in het niet verzinkt bij het totaal van de Internationale handel.
3» Ontvikkelingen in de zaak

•

Na opnieuw van de Commissie Van der Hoeven een positief advies te
hebben ontvangen ra.b.t. de aanstelling van ir.
in een vertrouweni
functie, heeft de DG PTT hierover een geeprek gehad met H.BVD. Deze
zal de Minister adviseren met de Voorzitter van de Adviescommiseie
een geeprek te hebben, waarbij hij ook zelf aanwezig wil zijn.
k. Benoeming PHB.
De beer
, thans hoofd BC, volgt met ingang van
1 augustus 1981 de heer
op als PHB.

7 juli 1981

AVBORA

OCBT1MBMPBBPB* 99 Trijdag 10 Jmli 1«81
Aanv«Big I I.BYB - PH.BYD - O - D - PIC - PIS - II - TOY.
Afvtsig

t

----

1* CPB-barioktgaTJag Palan ai.at gawaardaard.
KB Taraaldt aakala raeaata aaavijBiagaa raar da gwriaga vaar daring dia
•ok da Paalaa Tartagaawaardiging k.t»l. kaaft raor d« b»riektg*ring
ia d« Waarkcid or«r d« •atwikk«liag«a la Pol«n.

2*
T«lg«as PIC sal biaa«ak«rt ia Xla«Ti«r *«a artik«l ran d« kaad raa
T*raekija*a «T«r (dieaa ««ataet ««t) li*«a«T. D*
c*m B«t aaat* d« opdraekt k«bb«a g«kad, d« aati-TKF-k«v*ging in «aa
laad t«
3. CTIM.
I.BTD d*«t •ak*!* ••d«d«liag«a «T*r d« 9TIH-Ttrgad«riag raa 9-7- •Si.
- d« kw«>ti* ran d« r«g«ling r«isb«p«rkiag aabt*aar«a ia in d« d«part«<
••atal* af««r taaviaat* proe«dvr««l ni«t b«Yr«dig«ad b«kaad«ld. D«
Coardiaator cal daaroa da Yoarcittar ran da warkgracp varsaakan aag
aaa rargadariag vit ta aehrijTaa.
- Taor d« a«ptaaibarTargadariag ia »«n H.O.-laad ala apaeiaal aadorvarp
gakaaaa. Da kavea ran kat laad wardt aaa da aTarlaggraap-CYIV or«rgalataa.
%. Baaaak Baafd MC.
Eat aiavwa kaafd BZC kaaft «aa gaaprak gakad aat I.BTD an PH.BTD. lij
kaaft siek bareid rarklaard aaa ta varkaa aaa «aa •aa*av*rkingaatat«mt
5. Baaaaaiagam.
Da kaar
ia par 1 amgvatva 19S1 baaaaad tat kaafd ram da afdaliag BC; d« kaar
par dasalfda datmat tat kaafd ran d«
afdaling DOB.

10 Jmli 1ySl.

ATOOBA

OCHTPDBESPBEKIItO ag Trijdag 1» jmli
Aaavacig i H.BVD - HK - IB - PHC - wad. ID - HE.
Afwaslg

: PH.BVD - HID.

1* Aotivitaitaa baitaalaadaa ialleatJMaadiaaataa.

2. Paeaaaatafa** ., traiakapiagaa.
Tan r*rsehill«nd« «ijd«n wordt n«gatl«f g»r«ag««rd op hat fait dat da
KBO daaada ia, aaa doeuaaataira arar da traiakapiagaa ta Tarraardigaa<
PHC cagt dat ar iadieatiaa «ijn raar aaiga oarvat la da Halukaa ga•aanaehap (aaataet mat gadatiaaardaa, raicaa) aleaf ar aan aetia >a«
kuaaaa plaatariadan.
PHC aaaat arar aaa aa andar aak caataet ap »at ar.
.
3. Taralajt Taata Caaaiaaia.
HK daalt aada raa da Griffiar dar Camiaaia aaa eaacapt-Taralag tar
iacaga ta aab¥aa aatraagaa arar da pariada aiada aaraabar 1979-

2k Jali

a» diaadajt 1» jali 1981.
Aaavaaig s I.BYB - PH.BVB - IK - D - PIC - FID - IB - TOT.
Afvaaig

s—

1. Malmkkara la. aaataat aat Baitaara?

H.BTD Traagt attantia raar aaa dapartaaaatala raadaaadbriaf arar da
Hatiaaalt Oaavdaaaa dia aaar Tarvaakt vardt par 1 janaari a.a. gaat
fajiatianaraa.
Ba Vat Ratiaaala OaVadaaan kaat bapaalda yaraakaaiagaaacalljkkadaa
raar aabtaaaraa a.b.t. raraaakaa aa iafaraatia. Daaa aagalijkkadaa
wardan raarakaada aa gaXntarprataard dat da Biaaat aiek daarap kaa ba~
raapaa.
•a iavarktradiag Tan da Vat Xaliektiagaa- aa Tailigkaidadianataa diaat
da Oabadaaaa raraaakara aa klagara la aarata iaataatia daar ta rarvijaan aaar da bij daaa vat la ta atallaa klaektaaaaaniiaaia.
Varaaakara aa klagara kaanaa aieh daaraa val epniaav tat da Oabadaaaa
vaadaa. laa CO aat aadara infaraatla sal airaalaraa.

1f8l.

AVMBA

OCBTMDBSSPMKIIfa •» Trijdag 17 3«li

1981.

Aaavaaig I H.BVD - PH.BVD - IK - IB - PHC - PHD - HE - TDV.
Afwoaig

: —-

1.

2. Artik^l Taa Taa >iaaw«ahai»»n«
PIC aoldt dat hat artikal ran doco tap-jawrnaliat »r«r L««a«r, CPU,
CrS, IKY in tw»« afl«T«riag*a ia h«t Baforaatoriaeh Dagblad r«ra«hijat
3. Pr>«ib««k lm»a
PID a«ldt, dat D d««r BaSa b*nad«rd ia a«t d« a«d«d«liag dat aan draai
b»«k ia ro«rb«r«idiag ia raar h«t garal «r act Polaa iata ai« ••«
gaan. Oaa wordt garraagd t»a b«h»*T« daarran d« talafaniaah* b«r«ikbaarhaid Taa ••d*v*rk«ra Tan d« Diaaat op t* g*T*n.
PI.BTD a««nt dat h«t goad ••« cija da BYA'a nag aaaa to iaatraaran
•r«r d« baataaada pikat-ragalingan. Ir ia g**n bahaafta aaa nog aan
apart Palaa-pikat.

17 Jali 1f§1,

AW01A

09 dtaadag 21 jmli

1981.

Aaawacig t I.1TD - PI.BVD - IK - HB - FIG - wnd. ID - II - TDY.
I

----

1.

2. Italiaaaaa aaatardiaaataa.
sija ragalaatig In hat niawwa aadar vcinig Tr«lijk« k«pp*a. X« w««r
••«d«n B« hat •ad«rx««k naar d« beaaanalag ia Bolegaa t*g«av*rk*a.
(VK).
H«t avefd Taa d* SI8DB,
, !• •pg»r»lgd d»»r Dr.
3* Oarmrt
D« Oad«ra«aiag«ra«d ran d« KLH h*«ft d* dir*eti« rrag«a g««t«ld artr
••a. hat ho* «a vaaroa Taa T«iligh«id«oad«rB*ak*a. Yoor da baaatweardiag haaft da diraetla aek atava gacaeht bij da Diaaat.
5» Saaratar ia-ttaaaraal .
H.BYD haaft «ija aarat kavaada gaaprak aat da 8.0. a* 11 avgaatma a. a.

21 Jali

1981.

ATOOBA

OCHTPtDBIgPRPCIHG op dinadag 28 .1»li 1981.
Aanvecig t H.BVD - HB - wnd- HD - HE - KA/So.
Afv.zig

i PH.BVD - HK - EC - HTD.

1. Prelifaratie-delioten.
H.BVD stelt de prolifftratie-delieten aan de erde. Op h«t ro»rt«rr«in
Tan d««e delict*n is g«*n enkela inetanti* werkzaa*.
H.BTD vraagt eioh af of hier ««n taak voor d« Dienst ligt. HiJ h*«ft
hier BO eijn twijfels over. H*t lijkt nuttig tinncn de Dienst orer
d»z« zaak yerder ran gedaohten t« wiaaelen. Vnd. HD zal deze kweeti*
t.z.t. in de Couiiaeie
(zaak Khan) tor sprake brengen.

28 jwli 1981

ATOOBA

OCHTHTDBESPHEKIgQ op Trijdajt 31 .lull 1981.
Aanv*cig : PH.BTD - IK - KB - HE.
: H.BVD - HC - HD - HTD.

31 Juli 1981

AURORA

OCHTENDBESPBEKINQ op vrijdag 7 auguatus 1981
Aanwezig: PH.BVD - HK - HB - HC - wnd. HD - HE - HTD
Afwezig : H.BVD

1«

Terreurdreiging
HC deelt made van
en
berichten te hebben ontvangen over
op handen zijnde acties van Fatah-leden en Irakis samen tegen Israelische,
Joodse en Amerikaanse doelen. Concrete aanwijzingen ontbreken*

2«

Controle op Tolgacties

7-8-1981

AUBORA

OCHTEHDBBSPBEKIHQ op dinsdag 11 auguatus 1981.
Aanvezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - EC - v&d. HD - PHE - HTD.

A fwe Big

: ——

1. Aanslagen op Joegoalaren.

2. Besetting ambaasade Iran Terwacht.
Volgena HC kan een besetting coals die ook elders heeft plaatsgeyo&den
op korte termijn vorden yerwaeht.
5. De triple alliantie.
Ir. ManusaBa windt eich kennelijk nogal op orer de ntegenwerkingN die
de triple alliantie onderrindt. Hij heeft eich daarorer met een brief
tot de Nederlanase regering gewend. Een van de Papua-leiders zal
ook gesprekken zoeken met leden der Tveede Kamer.
**• "Aanelag" tegen de ambaesade Tan India*
Een onbeduidende poging tot een aanalag is geclaimed door een nog niet
bekend Liberation Front for Kashmir.
5.

11 augustus 1981

AURORA

OCHTENDBEfiPBEKIKO op Trijdag 14 augustus 1981.
Aanweeig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - wnd. HD - PHE - HTD.
Afwesig

1. Hienwe Sowjet Milat.
HC aeldt hat rerzoek tot toalating van een nieuwe ailat,

,

2. AanschrijTing aedewerkera Dodewaard.
Bijna alle »ed«werkers van de kerncentrale Dodewaard h«bben een persoonlijk geadresseerde brief ontTangen waarin gewaarschuwd wordt TOor
de geraren die hun gecondheid bedreigen en geadviseerd wordt naar
andere werkeaaaheden OB te cien. Was getekend AKB baaisgroep wiodaolen
werkplaataprojekt.
3- Vertrouwelijke icegeTene Teraist.
Gegerens betreffende de ondereeeers TOor Taiwan zijn door een »edewerker Tan RSV in eijn auto achtergelaten en door onbekenden geatolen.
k.

5. Qebruik autopark.
PH.BVD herhaalt een eerder gedaan en dringend Terzoek, Tan het autopark een 20 econoaisch aogelijk gebruik te maken. Daarop zonden de
chefs toecien.

1981.

AUEORA

OCHTENDBESPREKINQ op dinedag 18 auguatue 1981.
Aanvecig : H.BVD - PH.BVD - HK - EC - HD - PHE - HTD.
Afveeig

: SB.

1. Dreiging begetting Iraanae aabaaaade.
Met het oog op een ook in one land dreigende besetting ran de Iraanae
aabaaaade is bewaking ingesteld en is de riauacontrole aangeacherpt.
EC meldt een vervoedelijk reaultaat ran een scherpere grenscontrole:
de terugwijzing, afgelopen eondag, ran 'f Iraanse jongelieden die Bonder duidelijke redenen Nederland wilden inreieen, komend nit Duitsland
2.

18 augustue 1981.

OCHTENDBESPREKIMG op yriddag 21 auguetue 1981.
Aanveeig : H.BVD - PH.BVD - HK - HC - HD - PHE - HTD.
Afwecig

: HB.

1. Uttlatingen CdK Qelderland.
De pera maakt uitroerig melding Tan uitlatingen ran mr. Geertaeaa orer
Teronderatelde criminele financiering van de kraak- en anti-kernenergiebeveging, die duidelijk elke grond aiaaen.
Vellicht kan een goed contact net de kabinetachef van deze CdK, waarTan ED gewag aaakt, tot de Terming van Beer nuchtere oprattingen bijdragen.
2. Qebouw Luohtaachtataf•
HC heeft bij de Luid enige onbehaaglijkheid geconatateerd over het
feit dat het nieuwe gebonw Tan de Luchtaachtstaf op enige afatand geconfront*vrd wordt door het bureau Tan de East-West Agencies.
3. Hepreaaille Moakou.
De recente uitvijsing Tan de Buaaiache diplomaat
door
Londen ia door Moakou tegen de Terwachting in »et een uitwijeing beantwoord.
k. OpTolcer Tan LeonoT»
De uitgeweeen Taaa-correapondent LeonoT Bal worden opgeTolgd door de
Tan eerdere stationering h.t.l.
.
5. Orersicht aanslaicen.
N.a.T. een aelding Tan HTD a.b.t. een door Araeniera geclaiide aanalag op een kantoor Tan Al Italia in Parija merkt HC op, dat het nuttig sou Eijn nog eena een oTereicht op te laten atellen Tan de belangrijkste aanalagen Tan de afgelopen tijd (alle aanalagen daarin op te
nemen zou Tanwege het grote aantal niet doenlijk cijn).
»

6. Brief Vaate CoMiaaie aan DO PTT.
HK deelt mede dat de Toorcitter Tan de Vaate Comiaaie de DQ PTT per
brief heeft Terzocht de bealiaaing oTer de aanatelling Tan ir.
te willen meedelen. Volgens hr.
sou de brief een nogal dwingende toon hebben.
H.BVD is in de brief gelntereaaeerd i.v.». eijn geaprek met de Minister. HK neeat actie.
7. iriefing deor
PH.BVD deelt mede dat aedewerkera Tan
naar Nederland koaen roc
een briefing Tan de station over het onderwerp "technological transfer".

- 2-

- 2-

Indian er onzerzijda belangstelling zou zijn, zouden wij knnnen meeprofiteren. Er blijkt belangstelling te beataan.
8. Opleidiagen.
H.BVD dee It mede dat hij en PH.BVD hebben geaproken vet de Coniaaie
van Adviee terzake van het opleidingenpakket. H.BVD en PH.BVD realiseren zich dat dit pakket bebalve het EO-progranva nog andere componenten bevat (bv. Oatkolleg, DSC), eehter in een nogal losse eanenhang
en eonder dat daarorer enigazins beleidsnatig gedacht wordt. Aan de
roorzitter Tan de Coavissie Tan Advies is geTraagd deze kwestie als
geheel te willen bezien.
Voorts atelt H.BVD, dat bij de opleidingen Terschillende functionarissen (H.EO, HPZ, KCP) met Terechillende Terantwoordelijkheden zijn betrokken, aaar dat de uiteindelijke Terantwoordelijkheid beter dient
te worden vaetgelegd en tot uitdrukking gebracht.
(Conferentie-aohtige actiTiteiten blijTen hierbij buiten beschouving) •
9. Contra-beInTloeding.
H.BVD stelt dat de orer SBP, B en C rerdeeld liggende Terantwoordelijk
heid Toor het contra-belnTloedingswerk de nodige etructurele aaaenhang «i*t.
De uiteindelijke Terantwoordelijkheid Toor en de bewerktniging Tan
deze taak zullen nader moeten worden bezien.
Er komt daartoe een geaprek met SBP, B en C.

21 auguatua 19&1.

AURORA
»»«««•

OCHTENDBESPREKINa op dinadag 25 augustue 1981

AanweeigJ H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - HD - PEE - TDV
Afwezig i •—--«.

1. Molukkera
HC m*rkt tegengeatelde strevingen op bij de Zuidmolukkers. Bnercijda ia
er «en tendena tot iaolaring binnen de Nederlandse saaenleTing. Jtaderzijda
geeft men zich steeds Beer over aan beapiegelingen Tan buitenlandae politiek.
Manuaaua zal een bezoek brengen aan Vanuatu. Ook de Fidji eilanden cijn
binnen zijn horizon gekomen.
2.

CdK Qelderland
Mr. Qeertaema heeft, nu op TV, opnieuw opvattingen Terkondigd orer kraaken kernenergiebewegingen. Zijn kabinetchef heeft wederon aangedrongen op
een geaprek met de Dienat. Dit zal nu plaatovinden.

5.

Contra~beInTloeding
H.BVD Terzoekt HB, HC en HSBP gedrieen de door hen eerder aangesneden
kweatiea a.b.t. atrneturering Tan het befarloedingawerk en de eindTerantwoordelijkheid daarvoor te bespreken en hen orer uiterlijk een aaand te
berichten.

6.

Stafbesprekingen
H.BVD en PH.BVD hebben in Aurora-kring enkele gedachten beaproken OTer de
installing Tan een periodieke atafbeapreking. De reactiea zijn unaniea
poaitief.
H.BVD bealuit daarop - op voorlopige basis - eenmaal per maand een atafbeapreking te houden onder deelnave Tan de Auroraleden, HACD, HF1D, HO, HPZ
en HSBP.
Stafbeaprekingen zullen vorden gehouden in plaats Tan telkens de laatate
Aurora Tan de aaaad, de aerate keer op 29 aepteaber a.a..

25.8.1981.

AURORA

OCHTEMDBESPREKIHO op Trijdag 28 augustUB 1981
Aanwezig: H.BVD - HK - HB - HC - wnd HD - PEE - HTD
Afvecig s PH.BVD

1»

Aetie Podewaard
HB doet enkele aededelingen over de Yoorbereidingen Tan de koaende actie
tegen Dodevaard. De organisatoren hebben het komende week-end hun laatste
beraad. Zij verwachten 20.000 deelnemers.
De overheden, die binnenkort ereneens in overleg gaan, reageren tot duorerre lakonieker dan voorheen.

2.

Actie tegen illegale Polen
HC vermeldt een grootscheepse zoekactie ran de politie naar illegale Polen
in het Westland.

3*

Mevr.
De door schijnhuwelijk Nederlandse geworden nevr.
t Tan
geboorte Tsjechische, is in Tsjechoslowakije aangehouden op Terdenking Tan
spionage. Nadere gegevens ontbroken,

k.

RCMP
Mr.
is net verrroegd pensioen. Er komt in Canada een Teiligheidsdienst los Tan de RCNP.

5. flesprek H.BVD - Minister
Er komt Tan dit gesprek een verslag. (Qesproken is o.a. oTer de uitlatingen
Tan dhr. Qeertsema, het personeelsplan Tan de Dienst, reacties (geen) op
het Belnvloedingsrapport).

28-8-1981.

AUBORA

OCHTEHDBEBPaEIINQ op rriJdag k septeaber 1981.
Aanwezig : H.BVD - H B - H C - H D - P H E - HTD - KA/C.
Afvezig

: PH.BVD - HK.

1. H>«del ii
De ECD en de BZC hebben contact opgenoaen net de Dienst i.y.B. een
onderzoek naar de illegale nitroer Tan coaputeronderdelen »et ailitaire toepassingsnogelijkheden naar de DDR. Het Oostduitse bedrijf
IMOQ IB een der bij deze affaire betrokken bedrijren.
2. "Karate Bob".
heeft een sappig boekverkje het licht doen zien orer zijn erraringen ale "geheia agent ran Tito". Nagegaan wordt of bepaalde passages repercussie kunnen hebben roor de Dienst.
Vertrouwensfuncties.
Bij Defensie is beroering ontstaan over enige citaten in het rerslag
Tan de Vaste Comissie uit het niet opembaar geaaakte rapport Tan de
CHV vaarin melding wordt geoaakt Tan een gebrek aan medeverking Tan
Defensie aan het verk Tan de CSV,
4.
De Minister Tan Yerkeer en Waterstaat heeft besloten
niet in een
Tertrouvensfnnctie te benoemen; hij kan vel in aanaerking komen Toor
een niet-Tertrouwensfunctie. Vervacht moet oTerigens worden dat het
parleaent dece eaak hieraee niet als afgedaan eal besohouwen.
5. Dodewaard,
De CdK Qelderland heeft een door
ondertekende brief
ontTangen »et enkele in bedekte teraen gestelde dreigenenten. Nagegaan wordt of er een strafrechtelijke TerTolging inzit.
6* Afluisteren.
PEE »eldt dat binnen de Dienst een scriptie circnleert gewijd aan
onderaeer het afluisteren door de B.V.D.. De OTerigens niet geheel onTerwaehte conclusie Tan d» scribent is dat de Nederlandse regeling
oBtrent afluisteren zich niet geheel lijkt te Terdragen »et de bepalingen Tan het Europees Verdrag ter bescheraing Tan de rechten Tan de
mens en de fundaaentele Trijheden*
7. Bezoek
aan H.BVD.
Verzocht werd een nog intensieTere aedewerking Tan de Dienst bij de
bestrijding Tan heti Palestijnse terrorisae. Toegezegd werd dat hieraax
binnen het raam Tan het aogelijke geTolg zal worden gegeTen.
8. Agenda H.BYD.
9 septeaber : PG-Tergadering. Gaarne tijdig bijdragen.

AUEOEA

OCHTEKDBESPREKINQ op dinsdag 8 septeaber 1981.
Aanvezigi H.BVD - H K - H B - H C - E D - H E - HTD.
Afve&ig

i PH.BVD.

1. Turken»
HB attendeert op de a.s. eerste Terjaardag ran de Turkse junta, die
vel sal vorden »eegerierd door Turkse groeperingen pro- en ant i- junta
ook in one land.
2. Aanslag hotel Intercontinental. Parijs.
Volgens
is de aanslag nu geclained door twee Arabisch/Palestijnse groeperingen* Late claiming altijd suspect* De zaak is
dus nog steeds ondnidelijk.

/ zich

5. Forcer ing kluie Min. Yolksgegondneid.
Bij dit Ministerie is een kluis geforceerd vaarin/Beheiae NATO stukken bevinden* Deee zijn waarsehijnlijk niet aangeroerd* Hogelijk
•edewerkers van een schoonaaakploeg aan de kraak schuldig en hebben
cij rervacht geld etc. aan te treffen.
Incidenten als deze kunnen dienen OB de kwestie Tan gastarbeiders in
Bchoonaaakploegen uit bereiligingsoogpunt aan te Tallen.
^. Bapport Coamissie Hervaardering Vertrouwensfunoties.
HD signaleert een artikel in de Oefensiekrant (uitgare Voorliohting)
waarin passages in bet Rapport ran de Commissie Hervaardering vorden
tegengesproken - Bulks ondanks het bestaan ran correspondence etc.
die de vaarheid Tan dese passages kan staTen.
5. Wetsontverp Qelijke Behandeling.
H.BVD Terzoekt HK aan dit vetsontverp aandaoht te doen geTen (met en
t.b.T. PZ).
6.

wMon~T)roliferatie"-i>robleBatiek«

Op Terzoek Tan HD zal hieroTer gesproken vorden door H.BVD , HK/KA-So,
HC/PHC, HD/vnd. HD op 16.9 te 15.30 uur.
7* Bezoek ••bassadeur
Hr.
zal de Dienst vederom bezoeken op 18.9.

8 septeaber 19&1

AUBOBA

OCHTEMDBESPREKINQ op Trijdag 11 September 1981.
Aanwexig : H.BVD - H B - H C - H D - H E - HTD - KA/C.
Afvecig

: PH.BVD - HK.

1. Bureau Arabische Liga te Dan Haag
HC meldt dat dit bureau er op korte termijn eal komen.
krijgt er de leiding Tan. Volgena BuZa cullen hij en zijn
medeverkers een semi-diploaatieke statue krijgen.
2.

3. Iraakse order*
Irak heeft
leTen voor
de Iraakse
getwijfeld

een gigantisebl order geplaatet bij het Nederlandae bedrijfi
een irrigatie- en oultiTatieproject. Een uitbreiding Tan
ambassadestaf en due Tan het I.O.-beetand sal hierran oneen geTolg cijn.

k. MIT.
De MIT heeft de wens kenbaar geaaakt een Tertegenvoordiger in Den Haaj
te plaatsen. Het fiat hierroor sal mede bepaald worden door de aan
deze Tertegenwoordiger toegedachte taakopdracht.
3* Coordinator. beTeiliginjestaken.
Besloten is op het.Ministerie Tan Justitie een funetionaris aan te
stellen belast net eoordinatie Tan de beTeiligingstaken Tan . de
Bijkspolitie. Als kandidaat voor deee funotie wordt genoead ene
. Ter Tervijding Tan BisTerstand wordt opgemerkt dat deee
functionaris geen bemoeienie zal hebben met de eigenlijke terreurbestrijding.
6. Agenda H.BYD.
16-9
18-9
2V25-9
28-9
7-10

: Maandelijkae bespreking S.G.
: ontTangst ambassadeur
: beeoek lerland.
: CdK-Tergadering.
: Grote Driekeek.

11 September 1981.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 15 eeptcaber 1981.
Aanwezig : H.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD.
Afwezig

: PH.BVD.

1. Agitatie.
HB naakt Melding van een enkel berieht over een voorgenomen aotie
tegen de gouden koete.
HB wijst eveneene op berichten over Toorgenomen acties Tan AKB-aanhangers tegen alternatieve objeeten (KBMA-Arnhem, criBiscentrum
Andelst etc.) co de bouw van het blokkadedorp Dodewaard zou vorden
verhinderd.
2. Aeties Libiers?
Volgens een berieht van
zouden de aetiea tegen disBidente
Libiers in Europa worden hervat. (£r berinden zieh weinig Libiere
in Nederland).
3« PLO-BolidariteitBoongrea in Beiroet.

Ontwikkelingen in de zaak
vragen OB een atap ran H.BVD bij de
Minister. HK zorgt Toor een notitie.

15 septeaber 1981.

OCHTENDBESPBEKIHQ op Trijdag 18 September 1981.
Aanwezig

: H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD.

Afwezig

:

1. Palestijnen.
HC meldt de ontvangst Tan een
rapport waarin geepecificeerd m.b.t. de belangrijkstePalftstijnse organisaties de toenenende
dreiging van acties in Buropa wordt beschreven. Aotiriteiten Tan de
kant Tan Syrische en Iraakse inlichtingendiensten worden eveneens
gesignaleerd.
Hoewel Nederland niet expliciet als target wordt genoemd en we de
laatste tijd in deze sfeer veinig onrustbarends bespeuren advieeert
H.BVD neer aandaoht te (doen) besteden aan grens- en hotelcontroles
etc.
De aanslag op het PLO-hoofdkwartier in Sidon is geclaimed door een
onbekende "organisatie voor de beTrijding Tan Libanon".

HC eignaleert nog de emoties in de Molukse gemeenschap in Vaassen,
waar de politic Tolgens Manussama "niet durft in te grijpen in Terband met aanweeigheid Tan wapens". In feite houdt de politie zich
on taktische redenen op de achtergrond en zal bij de komende ontruimingen deselfde houding aannemen.
J. Dodewaard.
HB doet enkele nededelingen orer de anti-kernenergiebeweging in
Belgie (aangevoerd door Maoisten en Trotekisten).
HD geeft een beeohriJTing Tan de staat Tan paraatheid Tan betrokken
oTerheden en bedrijTen i.T.m. de actie die op 19.9 begint.
4. Kennionaking «et Minister en Staataaeoretaria.
H.BVD doet rerelag Tan zijn eerste gesprek met de nieuve Minister
en Staatseecretaris meTr. Stuiveling (die algemeen plaatBTervangeter
is Tan de Minister en als eodanig bij once zaken wordt betrokken)
Gesproken is alvast oTer enkele zaken coals:
, de eTaluatie Tan
de CPN» de Wet Inl. en Veil.diensten, once "target-lijst" etc.
H.BVD Terwacht Tan de nieuve Minister een "aggressieTe belangstelling
(Dit niet in ongunstige cin bedoeld). Teneinde de Minister (en eTt.
andere nieuwe Ministers) uitdrukkelijk op ons bestaan en werkeaamheid
te vijzen cullen we, aldus H.BVD, Toorlopig een actieTer rapporteringsbeleid Tolgen, .waarToor de attentie Tan B, C t D en SBP wordt
geTraagd.
B. en C zullen een "target-lijst" produceren, voor het geval daar
nog Terder Traag naar cal cijn.
18 September 1981

AURORA

OCHTEMDBESPREKINS op dinsdan 22 September 1981.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - PHB - HC - HD - HE.
Afwezig

: HTD.

1. Dodewaard.
PHB doet enkele mededelingen met betrekking tot de aetie tegen "CodeWaard". Gebleken sou zijn dat pogingen ran de kant ran de ME tot
de escalatie ran het geweld juist grotere aggreseiviteit Tan de kant
van de actievoerder heeft uitgelokt. De kvalijke invloed Tan de
harde kern breidt sich in de beweging kennelijk uit.

2.

De besprekingen in
Torige keren.

zijn rruchtbaarder geweeet dan de

3. Panorama.
HK vraagt aandacht Toor de inhoud Tan het Panorama, dat meer een verantwoording althans een verslag dient te zijn Tan de door de Dienst
Terrichte werkzaamheden en geleverde inspanningen en minder een
K.O.-achtige rappvrtage.
Hierover ontstaat een meer algemene discussie. Te zijner tijd sullen
. opzet en frequent ie Tan het Panorama nog eens in alle opziohten bezien worden.
k. Bi.jzondere laaten.
HK Terzoekt inlevering Tan de Toorstellen v66r 1 oktober bij KA/C,
met extra zorg voor de motiTeringen.

22 September 1981.

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 25 September 1981.
Aanwezig : FH.BVD - H K - H B - H C - H E - HTD.
Afwetig

: H.BVD - ED.

1. Uitlatingen prof»
Meer algemene discussie over deze uitlatingen, de Kamervragen, het
gesprek dat
achteraf met HSBP en CD heeft gehad en de
vraag of hij al dan niet op de hoogte is Tan de BVD Belnvloedingerapportage.
2. NO T EVS.
De scheidende vice-voorzitter van het NO T EVS,
worden opgevolgd door de heer
.

eal mogelijk

3« Polen.
HC signaleert een verdere Tersleehtering Tan de situatie rond Solidariteit. Jaruzelski dreigt met het leger. Opmerkelijk is dat afgezien Tan zakenreizen h.t.l. geen Tisa meer worden afgegeren.
km Verspreiding KwartaaloTereicht.
PH.BVD verzoekt de hoofden Tan alle eenheden die het aangaat, de
Terzendlijst voor het KO op te Tragen, Toor hun eigen relatieafeer
kritisch te bezien, en waar mogelijk te redresseren.

25 September 19&1.

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 29 September 1981.
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - H.ACD - H B - H C - H D - H E - H.FID H6 - HFZ - H.SBP - HTD.
Afwezig

:

1. Welkom H.BVD.
H.BVD opent deze eerete stafbespreking met een korte toelichting:
De Aurora, aanvankelijk bedoeld ale een forum voor uitwisseling van
actuele opcrationele informatie is geleidelijk geevolueerd tot een
gelegenheid om ook meer algemene zaken te bespreken. In het verlengde
van die ontwikkeling ligt logischerwijs de gedachte dat het nuttig is
van tijd tot tijd ook in groter gezelschap tot een bredere uitwisseling van informatie te komen. Deze zaken worden beheerst door de
opportuniteit; elke indruk als zou er sprake zijn Tan een eerete en
een tweede garnituur gesprekspartners in dit Terband is onterecht.
Hoewe1 beleidszaken aan de orde kunnen komen is deze Tergadering niet
bedoeld als beleidsorgaan. Hopelijk zal het instituut wel leiden tot
een grotere homogeniteit in de Dienet.
De Tergaderfrequentie zal nader worden bezien.
Voor de deelnemers zullen geen Tervangeio optreden.
HK wordt Terzoeht de belangrijkste punten en besluiten Tast te leggen.
g.Kernenergie. kernwapendiseussie.
HB geeft een schets Tan de afloop Tan de Tredeeweek: een Treedzame mas
sale demonstratie. Voorts stelt hij het oplaaien Tan de kernwapendiscussie aan de orde.
3. Uitwieseling Tan apionnen.
HC geeft een toelichting op de aangekondigde uitwisseling Tan spionnen (o.a. Quillaume) en tekent daarbij aan, dat de Oosteuropese
tegenprestatie deels bestaat uit het aanbieden Tan kandidaten Toor
gezinshereniging.
k. Molukkers.

*

HC doet enkele mededelingen m.b.t. de komende ontruiming Tan het
laatste stuk Tan het Molukkenkamp Vaassen, waarvan de familie
het slachtoffer gaat worden. De situatie is gespannen.
Goheba maakt zich sterk. Er is ook sprake Tan wapens.
H.BVD Terzoekt tijdige rapportage.
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5» Gebruik autotelefoon.
HE attendeert op sen recent geval van onvoorzichtig gebruik van de
autotelefoon door de M.P.
* H.BVD zal dit nog eens opnemen.
6. Interne verhuizing.
H.FID meldt dat, naar de huidige verwachtingen,in januari a.s. een
begin kan worden gemaakt met de bouwkundige aanpassingen in gebouw 15,
zodat de verhuizing van Dienstleiding etc. in februari/maart zou kunnen plaatsvinden.
?• Xerox-controle.
* H.FID kondigt «en circulaire aan over een betere controle op het
gebruik van de Xerox-machines*
8. Keretkaarten.
H.FID deelt mede, dat opnieuw gedacht wordt over een Beer uniforme aan
pak van de kwestie van de dienst-keretkaarten.
* HK beziet dit.
9. Gebruik autopark.
Na een meer algemene discussie over de wenselijkheid_van een afficienter gebruik van het wagenpark (in bepaalde categorieen van gevallen
dient eerst aan openbaar vervoer te worden gedacht - ook samenrijden
biedt mogelijkheden), komt H.BVD tot de conclueie dat aan niet-efficient gebruik paal en perk moet worden gesteld.
* H.FID zal in overleg met PH.BVD overwegen tot duidelijkere regels te
komen.
10. Automatjeering.
HG doet enkele mededelingen over de vervanging van de centrale computer in 1983.
11. Part-time/deeltiidarbeid.
Over problemen van part-time en deeltijdarbeid wordt meer algemeen
gesproken n.a.v. een bijdrage van HPZ. Er heerst over deze begrippen
kennelijk enige verwarring.
Er komt een inventarisatie van splitsbare banen (die derhalve in deeltijdarbeid kunnen worden vervuld).
HD is verzoeht de voor- en nadelen van deeltijdarbeid uit beveiliginge
oogpunt op papier te zetten.
Part-time arbeid (verkorte werktijd) geeft in de praktijk nogal wat
problemen i.v.m. niet toe te delen versturen en het risico van ongelijke behandeling van werknemere/werkneemsters.
Bij toestaan van part-time arbeid dient hiermede terdege rekening te
worden gehouden.
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12. Ideeenbuecommis8ie«
HPZ deelt mede, dat de ideeencommissie / 1.00O,» als stimulans ter
beschikking heeft gesteld. De ideeenbuscommissie zal met dit bedrag
een actie op touw zetten.
13. Vraagbeantwoording IKV-SaaenwerkingBverband»
HK geeft enig commentaar op de discussie in de pers over dit onderwerp en de Vraagbeantwoording door de minister in de Kamer op 29/9*

29 September 1981

