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/

/
OCHTENDBESPREKING

op dinsdag 5 april 1983»

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - K/B - PHB - HC - wnd. HD - HE - HTD
Afwezig

: H.SBP

1. Zuidafrikaan
In het weekend heeft de Zuidafrikaan
, bekend bij de politie
Rotterdam* Terfichillende «alen naar de Dienst gebeld en gevraagd
naar HKEB (noemde hem met name). Hij is verwezen naar de politie
Rotterdam.
geeft voor medewerker te zijn geweest van de Zuidafrikaanse
dienst. Hoe hij aan de naam van H.KEB komt is niet bekend.
2. Spion
.
De Secretaris-Generaal van Justitie is opgebeld uit Milaan. Een 01
kende vestigde zijn aandacht op de "hoofd-spion"
die ziel
in Nederland zou bevinden (??).
(Een zekere
heeft zich in 1968 in Nederland gevestigd, k<
de uit Milaan).
3. H.BVD.
Heden vertrokken voor een werkbezoek aan de Antillen.

r
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 8 april 1983
Aanwezig: PH.BVD - K/B - PHB - CR - wnd HD - HE - HTD
Afwezig : H.BVD - H8BP

1.

Actie tegen Miniater De Koning?
PHB meldt, dat een soortgelijke actie tegen Min. De Koning (Voorschoten) in voorbereiding is als enkele weken geleden beraamd was
tegen staatssecretaris De Graaf.

2.

Suriname
Ambassadeur
KOU OTer enige maanden definitief naar
Suriname terugkeren. De Tertegenwoordiging zou dan worden waargenomen door een zaakgelastigde.
HCID heeft in een brief te kennen gegeven in functie te willen
blijven. Hij is niet gelukkig met het Nederlandse beleid m.b.t.
Suriname.

3. -Huurlingen
PHB verwijst naar een interessant artikel in Vrij Nederland d.d.
9 april over ontwikkelingen die zich zouden hebben voorgedaan in
de kwestie van de huurlingen.
Hij vreest dat wij toch te weinig informatie binnenkrijgen.
4.

Uitwijzingen
CR bespreekt een van
ontvangen telex over de ^7 uitwijzingen. Volgens dit bericht heeft de DST in de week vóór 28 maart
activiteiten ontwikkeld als gevolg waarvan agenten zijn aangehouden* In verband daarmee is tot de uitwijzingen besloten.
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OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 12 april 1983
Aanwezig: PH.BVD - K/B - PHB - HC - HD - HE - HSBP - HTD.
Afwezig : H.BVD.

1*

Suriname»
Volgens PHB ie het relaas in Vrij Nederland over de huurlingen
grote trekken juist. Er is overigens een bericht, luidend dat c
geldschieters v56r 15 mei actie willen zien of zich anders zul]
terugtrekken*
De indruk bestaat dat de Surinaamse machthebbers, maar ook and«
mogendheden in de regio op de hoogte zijn van plannen met huurlingen*

2.

Actie tegen Minister De Koning.
De Kale Kip bereidt een koelkast-actie voor in de woning van
Minister De Koning op donderdag 1*1 april. Er is overleg om dez<
actie zo goed mogelijk op te vangen.

3»

Moord op
..
HC memoreert de moord op de PLO-duif
. De aanslag is geclaimed door de Abu Nidal groep.
HC wijst erop, dat
, hoofd van het PLO-kantoor in Den
Haag, ongetwijfeld ook hoog op de hitlijst staat.

k»

Personeelsbeoordelingen.
HE bepleit uitbreiding van de beoordelingspraktijk tot afdelinj
hoofden en zou dit in de volgende stafbespreking aan de orde w:
len stellen»
PH.BVD vindt het een onderwerp, waard om te bespreken. Hij ie "
stander van een consequente doorvoering van het beoordelingssyi
teem. Zeker als het gaat om jonge afdelingshoofden»

5-

KGB.
HSBP somt een aantal politieke motieven op, die men achter de
wijzing van de V? Sowjet-vertegenwoordigers uit Frankrijk kan
moeden.
Hij wijst erop dat tegenslagen als deze voor de KGB een wapen
kunnen zijn in handen van tegenstrevers van Andropow in de mac
strijd die in de SU stellig nog gaande is.
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OCHTENDBESFREKING op vrijdag 15 april 1983
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - K/B - PHB - HC - HD - HE - HSBP - HTD.
Afwezig

: -—

1. Actie Kale Kip.
PHB doet verslag van het verloop van de actie.

De pers is zeer afhoudend ingelicht.
2. CID.

HKEB zal HCID erover inlichtingen, dat hr.
bij de VNA
vervangen door hr.
.
De BVD zal met de CID op ad hoc basis in contact blijven.
3. Vaste Commissie.
De Griffier van de Vaste Commissie heeft laten weten dat de Commii
waarschijnlijk binnen enkele weken bijeen zal willen komen*
De discussie over de CPN vraagt nog om afronding (beantwoording vi
de vraag hoe enige vorm van conclusie zal worden gepubliceerd).
Ook zal waarschijnlijk het lekken van BVD-rapporten aan de orde
komen.
k. Kamerovertredingen.
H.BVD wijst erop dat het aantal overtredingen onacceptabel blijft,
dringt erop aan deze zaak beter aan te pakken.
5. Agenda.
25 april - CdK-vergadering.
H.BVD verzoekt om gegevens over terreur en activisme.

15 april 1983
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 19 april 1983
Aanwezig : PH.BVD - K/B - H B - B C - H D - H E - HSBP - HTD.
Afwezig

: H.BVD

1. Molukkers.
HC signaleert een opleving van activiteiten in de Molukse hoek.
De groep in Aesen ie sinds de vrijspraken doende met plannen en v<
kenningen. Zij beschikken over wapens en geïmproviseerde explosie1»
Doel is kennelijk een zekere spanning te handhaven om de toegeefl:
heid van de Nederlandse overheid niet te doen verminderen.
2.
Vergadert op 20 en 21 april.
22 april zijn een aantal voormalige diensthoofden uitgenodigd.
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 22 april
Aanwezig: K/B - HB - HC - HD - HE - HSBP - HTD
Afwezig : H.BVD - PH.BVD

1.

Poolee desertie.
HC vermeldt het geval van 12 opvarenden van een Pools cruise-sch
die in Amsterdam van boord zijn gegaan en niet teruggekeerd. Het
gaat om 10 passagiers en 2 bemanningsleden (de radio-officier en
een matroos}*

2. Uitwijzingen.
Opnieuw trekken uitwijzingen van Sowjet-vertegenwoordigers de aa
dacht: drie uit de V.S. en een uit Australië.
3»

Islamic Struggle Group*
verzoekt om informatie over deze groep, die de verantwoo
delijkheid heeft opgeëist voor de aanslag op het Amerikaanse con
sulaat in Beiroet.

4. HAT.

HD vermeldt een punt van bespreking met de LUID. Er schijnt rede
te zijn voor beduchtheid voor een zekere opleving van de RAF, me
als doel de buitenlandse militaire vestigingen in West-Duitsland
aan te pakken*

HE is van mening, dat een bepaald verzoek om bijstand door EXIII
niet in overeenstemming was met de EXIII-functie.

22 april 1983
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STAFBESPREKING op dinsdag 26 april 1983
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HFID - HG - HSBP - HTE
K/B - HPZ.
Afwezig : H.ACD

1.

Doe Vat Festival.
Eind mei zal in Hengelo het z.g. Poe Vat Festival worden gehouder
dat een week zal duren. De organisatoren verwachten 3000 Festival
gangers. Dezerzijds wordt erop gerekend dat er ook ongeregeldhedc
zullen plaatsvinden.

2.

Iran»
HC meent dat meer aandacht moet worden geschonken aan Iraanse
zaken, zowel wat het gevaar voor terrorisme als wat de spionagedreiging betreft. In Nederland bevindt zich een vrij grote groep
Khomeiny-aanhangers in verband met het Iraans-Amerikaanse claimstribunaal. Dit geeft mogelijkheden voor acties.

3.

Holukkers.
HC merkt op, dat recentelijk weer meer aandacht gegeven is aan
bewegingen onder de Molukkers, onder meer in verband met de jaar
lijkse herdenking in de Houtrusthallen op 25A-

Spreu.
De Ambassadeur van de DDR heeft zich tot de Inspecteur der Belas
tingen te Rotterdam gewend in verband met het beslag dat gelegd
is op de geldbuidel van de in november 1982 in Rotterdam aangehouden KGB-agent Spreu.

5-

6.

Computer.
De financiering van de nieuwe computer is rond. BiZa legt daarv
mede een aanzienlijk bedrag op tafel.
HG onderstreept het groeiend belang van de vervanging. Het teko
aan capaciteit manifesteert zich steeds duidelijker.
Mj Installatie rond 1 oktober kan de machine begin '8* operati
neel zijn.
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-l7»

Automatisering Agenda»
H6 deelt mede, dat het systeemontwerp voor de automatisering van d
sectie Agenda dezer dagen is opgeleverd.

8»

Vaststelling posterioriteiten.
HPZ meldt alle bijdragen te hebben ontvangen. Hij constateert dat
weinig beleid wordt ingeleverd» Er worden arbeidsplaatsen geofferc
waarvan men het verlies wil compenseren door het verhogen van de
doelmatigheid en het combineren van taken.
De bijdragen worden 28/Jf besproken alvorens aan H.BVD wordt gerapporteerd met het oog op een nota aan de Minister.
Vernomen is, dat Hr.
in het ambtelijk overleg over de
1536-marge zal trachten de BVD buiten beschouwing te laten.

9.

Struggle for Islam»
HSBP kondigt een compilatie aan van beschikbare gegevens over dez<
groepering, die de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor de aai
slag op de Amerikaanse ambassade te Beiroet.

10. BVA.
De BVA krijgt door verschillende omstandigheden ruimte voor gesprekken met Dienstmedewerkers over security-zaken. Besloten word
dat daarvoor voorshands een aanleiding moet zijn. Bij voorkeur
zullen het gesprekken in groepsverband dienen te zijn.
Het voornemen bestaat hierover in een circulaire over security di
in voorbereiding is, een mededeling te doen.
11.
H.BVD dankt ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de bijeenkomst van de
Deelnemers aan de bijeenkomst hebben
zich in lovende bewoordingen over de organisatie uitgesproken.
12. Agenda^
2/5 bezoek
6/5 bezoek

21/5 aankomst

26 april 1983
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OCHTENPBESPREKING op vrijdag 29 april 19&3
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K/B - PHB - HC - HD - HE - HSBP - HTD
Afwezig : —

1.

Actie Onkruit.
Bij de inbraak van Onkruiters in bunkers in de duinen bij Katwijk
en Noordwijk is een hoeveelheid documenten ontvreemd. Uit de
bunker van de Civiele Verdediging is een zg. synchronisatie-schern
verdwenen.

2.

3«

Rapportage H.BVD in vergaderingen.
H.BVD stelt vast, dat rapportage ter ondersteuning van zijn optreden in vergaderingen, met name ook in internationale bijeenkomsten, niet op het juiste niveau aandacht krijgt. Hij wenst dat
de hoofden van de zelfstandige onderdelen zich daar persoonlijk
mee bemoeien.

k.

Benoeming fungerend hoofd AGP.
De heer

5»

Onderscheidingen.
De heren
lijke onderscheiding.

6.

is benoemd tot fungerend hoofd ACD.

Kamerovertredingen.
Maart: 21.

29 april

en

ontvangen vandaag een konink-
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OCHTENDBESPBEKINQ op dinsdag 3 mei 1983
Aanwezig : H.BVD - PB.BVD - H B - H C - H D - H E - HTD - HSBP - KA/C
Afwezig

: K/B

1.

2.

Het gerucht gaat dat

ontheven zou zijn van zijn ; ioet

3- Beleid Buitenlandse Zaken met betrekking tot uitwijzingen
Uit een gesprek dat HC dezer dagen heeft gehad met chef D U is gel
ken, dat BuZa in de talrijke recente uitwijzingsaffaires n het
Westen geen aanleiding ziet zijn beleid ten principale te wijzigez
slechts in "harde" zaken kan uitwijzing in overweging gen men worc
Wel heeft chef DEU laten doorschemeren, dat BuZa neer dan voorheez
bereid is maatregelen te overwegen in gevallen dat er nie zozeer
sprake is van spionage, maar van inmenging in binnenlands aangelc
genheden in het algemeen en heimelijke beïnvloeding in hè bijzond
Veelbetekeneriin dit verband is, dat BuZa voornemens is geen visum
te verstrekken aan die Oosteuropese deelnemers aan de op <!9 oktobe
a.s. te houden vredesdemonstratie die zich eerder met betrekking t
de vredesbeweging hebben gemanifesteerd.
k. "Bobby Sands".
Een tot nu toe onbekende actiegroep die zich tooit met de naam van
de IBA-martelaar "Bobby Sands" zou de Britse Ambassadeur ijdens
een bezoek aan Groningen met knikkers (l) beschoten hebbei .
5. Veiligheidsonderzoeken.
,
KA/c schetst in het kort de gevolgen die het nieuwe grondi echt var
kan hel:
eerbieding van de persoonlijke levenssfeer (artikel' 10 GW] ka
ben voor de wettelijke grondslag van het veiligheidsondersoek
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OCHTENDBESPBEKIHQ op vrijdag 6 mei 1983
Aanwezig: H.BVD - K/B - HB _ HC - HD - PHE - HTD
Afweeïg : PH.BVD . HSBP

1. Iraniëra in Nederland.

heeft gemeld, dat een aantal ïraniers, verblijvend in Nederla
de mogelijkheid onderzoekt van een part-time rechtenstudie in Brus
Het gaat kennelijk om medewerkers van het Iran-VS Claims tribunaal
die niet volledig geëmployeerd zijn.
BuZa is hierop door ons geattendeerd en zal de ongewenste situatie
onderzoeken.
2. BYA Ministerie YROH.
HD signaleert het risico van aanstelling van een ongewenste sollic
tant voor deze functie.
3« Special Committee.
H. BVD doet enige mededelingen over de vergadering die hij heeft bi
gewoond .
4. Vergadering Senior Officials '_
.,
Deze vergadering vindt heden plaats. PH.BVD neemt deel.
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 10 mei 1983
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K/B - HB - HC - HD - HE - HSBP - HTD
Afwezig : --

PLO-kantoor»
HC vermeldt, dat het PLO-kantoor mogelijk elders, meer centraal
in de stad, zal worden ondergebracht*

Sabotage?
Bij de scheepswerf V.d. Giessen-de Noord zou sabotage
pleegd met betrekking tot defensie-orders*
Nader onderzoek heeft uitgewezen, dat het om uitingen
heid van werknemers gaat.

ijn gean ballo

Veiligheidsonderzoeken»
HD geeft enige cijfers over veiligheidsonderzoeken in
jaar. Bij de overheid zijn 8000 onderzoeken ingesteld,
6000 bij Defensie. In het bedrijfsleven zijn 8000 onde
steld, waarvan ?000 ten behoeve van Defensie.
In totaal zijn aanmerkelijk minder onderzoeken ingeste
jaar.

et afgel
waarvan
zoeken i

d dan vc

, Senior Officials.
PH.BVD doet mededeling van de in Bonn gehouden vergade ing waai
hij heeft deelgenomen.
Doe Vat Festival»
H.BVD doet mededeling van een bespreking ten departeme
vang van moeilijkheden die verwacht kunnen worden tijd
eind mei te Hengelo te houden Doe Wat Festival. Aan de
namen o.a. deel de ministers van BiZa, Defensie en Jus
DG»s Politie/Justitie en OO&V, en vertegenwoordigers v
lokaal bestuur.

te ter t
ns het
vergadei
itie, d<
n het

NATO Special Committee.
H.BVD doet mededeling van de vorige week gehouden vergadering.

10 mei 1983
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 17 mei 1983è

Aanwezig: H.BVD - H B - H C - H D - H E - HTD - H.SBP - KA/C
Afwezig: PH.BVD - K/B

1.
is opgevolgd door
als hoofd
•
H. BVD ziet - het regeringsbeleid in aanmerking genomen .- Ln deze
aflossing van de wacht vooralsnog geen aanleiding de bijk ane nonexistente betrekkingen met
geheel te verbreken.
2. "Horizontalen".

hebben op uitnodiging van de DDR
en
toeristisch, bezoek aan dit land gebracht.

De "horizontalen"

3. Uitwijzing.
De Belgische autoriteiten hebben dezer dagen de Sovjetrus iische
directeur van Elorg uitgewezen.
4.. Opvolging.

.

, een voormalig BVD-medewerker en sinds de vijftiger jaren h<
van het Bureau Beveiliging van de EG, gaat eind dit jaar iet pens:
HD vraagt zich af of er van de zijde van de Dienst nog in Ltiatiev
ontplooid moeten worden hè» door een landgenoot te doen o wolgen.
H.BVD voelt hier vooralsnog niet zo veel voor, omdat hij »r niet <
overtuigd is dat hiermee een Nederlands althans een BVD.-b ïlang gei
is. Hij zal zich nog beraden.

5. Vaste Commissie.
De Vaste Commissie zal mogelijk medio juni met de Ministe • vergadt

6.,Ombudsman.
De Ombudsman legt zich niet neer bij de weigering van de oormalij
Minister van Binnenlandse Zaken hem gegevens te verstrekk m in vei
met de klacht van
. Hij verwacht kennelijk bij de huidige Mij
ter meer kans op succes te hebben. Ook introduceert hij een nieuw
element in de discussie: enkele functies op zijn bureau zj.jn aang<
wezen als vertrouwensfuncties.

- 2-
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7» V e ili ghe id sond erzo eken.
CZW onderschrijft de opvatting, dat krachtens de nieuwe Grondwet
veiligheidsonderzoeken een formeel-wettelijke grondslag dienen te
hebben. Het vraagstuk zal in de Commissie van Eykern aan pe..orde
gesteld worden.
8. Protocol. BVD-CRI.
Op voorstel van Justitie zal op 7 juni 198} in ons huis elen bespr
plaats vinden om de geschilpunten die de totstandkoming vin een
protocol, tot nu toe hebben verhinderd uit de weg te ruimen
Deelnemers Justitie: mr.
(D6 Politie), mr.
KLovJ) e:
(CRI).
Deelnemers BVD: K/B (voorzitter), HC en KA/C.
KA/C zal een discussiestuk vervaardigen geënt op ons ontwerp-prot
(Noot KA/C: mr.
zei mij hedenmiddag desgevraagd, dit hij z.
optreden namens de DG, zodat de leiding van CRI zich bij pet
besprekingsresultaat heeft neer te leggen).

17 mei 1983
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OCHTENDBESPREKING

op dinsdag 2*f mei

1983.

Aanwezig : H.BVB - H B - H C - H D - H E - HTD - H.SBP
Afwezig

: KA/C - PH.BVD - K/B

Overleg met de Landelijk Officier Tan Justitie,
HB en HD zullen binnenkort met de LOvJ van gedachten wisnelen ove
de opzet van een scenario voor het nemen van maatregelen, zo moge]
inclusief vervolging, bij acties als "Onkruit" onlangs uit oerde
tegen enkele bunkers.
2. Molukse zaken,
In Cape11e is onrust ontstaan rond de dreigende uitzetting van enk
Molukse gezinnen uit hun woningen. De locale overheden ne: gen tot
paniekreacties. Wij houden een
vinger aan de pols.
J. Visua voor de heer
Pogingen van BZ om bij de DDR-vertegenwoordiging de afgi:'te van e
visum voor de heer
te bevorderen lokten een verzo< k om ste
bij het terugvorderen van de ƒ 60.000,— van de spion Spr< u uit.

5- Jachtclub.
Het zou om meerdere redenen beter zijn wanneer de Dienst n de Jac
club zou worden vertegenwoordigd door HB in plaats van do^r HD, ze
is de algemene mening.
6. Komende evenementen.
2-6-1983 - gesprek H.BVD - DG 00 & V en Evaluatieoverleg,
14-6-1983 - ASTA (uitgesteld).
27-6-1983 - CdK-vergadering
28-6-1983 - Bezoek

mei
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OCHTENDBESPREKING

op vrijdag 27 mei 1983

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - K/B - HB - HC - HD - HE - HSBP - |HTD
Afvezig : —

Inbraak in bunkers niet vervolpd?
HB doet mededeling van een £esprek met de LOvJ over de inbraak i
de bunkers te Katwijk en Noordwijk door Onkruiters. Defepsie sch
niet van zins te zijn aangifte te doen.
HD meent, dat door terughoudendheid in zulke gevallen waarin etr
bare feiten zijn gepleegd, het beveiligingswerk ongeloofwaardig
wordt.

Aanslag op PSP-gebouw Tilburg.
Ka een tip, dat deze twee weken geleden gepleegde aanslag het we
zou zijn geweest van een aanhanger van de Centrumpartij te Rotte
is bij deze huiszoeking gedaan. Hoewel de actie niets hejeft op£e
verd meent de politie toch "warm" te zijn.

HC heeft van Polak/BuSa het een en ander vernomen over een veren
de houding van de Russische ambassadeur, die kennelijk daor Mosk
gecorrigeerd is en een nieuwe start wil maken.
Wilman.
In de zaak Wilman tegen de Staat (BVD) zijn een dezer dagen de
pleidooien gehouden. Uiterlijk in september zal uitspraac worden
daan.
H.BVD - CdK/Noord-Holland.
H.BVD heeft op 26 mei een gesprek gehad met deze CdK,. die moeite
heeft met de beperkingen in de taakstelling van de BVD wjaar het
het activisme gaat.

27 mei 1983

STAFbr.SI'hLKiNG

BESPREKING op dinsdag }1 mei 198l
Aanwezig:

HBVD, PHBVD, K/B, funff. HACD. PHB, HC, HD, HE, HFID, HG
HPZ, HSBP, HTD

Afwezig:

- -

1. Vakaturestop
Op een vraag naar het tijdstip waarop de vakaturestop wordt opgehe en,
antwoordt HPZ dat naar verwachting op 1? juni de "reductie-aanslag
bekend zal worden gemaakt, zodat dan de eventuele schade voor de BVD
te overzien zal zijn. Tot dan kan in principe niet worden geworven
Fung. HACD en HE wijzen erop, dat de stop in hun onderdelen al problemen
geeft.
2. Directie B
PHB bespreekt enkele onderwerpen die in het bijzonder bij B in de
aandacht zijn geweest, zoals de voortgaande polarisatie in de CPN
(discussie rond het beginselprogram van Hoekstra en het door M. Bal ker
te schrijven nieuwe program) en de ontwikkelingen onder de Surinam rs
(de anti-Bouterse campagne ebt wat weg; één kleine groep in de Hin< oestaanse sfeer schijnt nog op actie aan te sturen).
3. Directie C
HC bespreekt enkele onderwerpen die bij C de bijzondere aandacht h(bben
zoals de voortdurende onrust onder groepen Zuid-Molukkers in Assen en
Capelle aan de IJssel (de naderende datum van 11-6 geeft weer aanleiding
tot plannenmakerij en het uiten van bedreigingen), de ontwikkelingen
in de Palestijnse sfeer (opkomst van hardere elementen; verzwakte positie
van Arafat; vrees onder de aanhangers van gematigde opvattingen vo^r
acties van de kant van de havikken) en recente activiteiten in de
van de heimelijke politieke beïnvloeding.
k. Verplichtingen-stop
HFID deelt mee, dat de verplichtingen-stop voor onze Dienst als opgeheven
kan worden beschouwd, zodat het weer mogelijk is, bestellingen te <oen,
Dit jaar wordt ook geen direkte aanslag op de begroting gedaan. We laat
het Departement meer kosten op onze begroting drukken.
De hoofdpost / gebouw 15 zal voor 15 augustus gereed zijn.
5« Automatisering
HG deelt mee, dat het proefdraaien van de geautomatiseerde DIS-admJtnistrati
gestart is en naar verwachting-verloopt.
Door verschillende grote PID's is de wenselijkheid van automatisering van
de ID-administratie aan de orde gesteld. De volgende opties doen zich in
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verband daarmee voor: connectie met de algemene computer van het crrps,
samenwerking van verschillende PID's in één geautomatiseerd systeem,
connectie met de BVD-computer, aanschaf van een kleine computer pet PID.
Het wordt tijd hierover een standpunt in te nemen. Het Kabinet zal'zich,
samen met G, dit probleem aantrekken en met voorlopige voorstellen jkorr.en.
6. Alg, Introductiebeleid
HPZ stelt de nota m.b.t. de Introductie van nieuwe medewerkers aan de
orde. De verwachting is, dat de nieuwe regeling beter zal voldoen c an
de oude praktijk.
De eerste introductiecursus zal in september plaatsvinden.
7- Afscheid Hr.
weer in het land teruggekeerd, wat dt
Aangezien de hr.
Dienst betreft dakloos is, zal van hem -zo dit schikt- afscheid woi den
genomen in de eerstvolgende stafvergadering (28 juni). Er zal hem
vervolgens gelegenheid worden geboden van andere oud-collega's afscheid
te nemen.
8» Vergader / lunchkamer
Deze kamer is beschikbaar voor vergaderingen voorgezeten door leder, van
Aurora Plus en voor bepaalde representatieve verplichtingen.
Met name is het de bedoeling van de Dienstleiding dat lunches, aan gasten
aangeboden door hoofden van zelfstandige onderdelen (na de zomerva* antie)
hier zullen gaan plaatsvinden, zulks met het oogmerk van tijd- en Uostenbesparing.
Uiteraard blijft de VIP-room op traditionele wijze beschikbaar.
De Dienstleiding meent, dat met gasten die op lager werkniveau ontvangen
worden veelal in de kantine geluncht- - kan worden.
:
HF1D zal voor de bedoelde praktijk een handleiding ontwerpen.
31 mei
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 3 .Juni 1983
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - K/B - HB - HC - HD - HE - H.SBP - 4TD,
Afwezig

:

1. BKA/Keckenheim
HB doet verslag van een bezoek dat de Adviescommissie Terreurbestri
ding heeft gebracht aan het BKA/Keckenheim. Dit bleek een duplicaat
te zijn van het BfV, zich niet alleen bezighoudend met politietaken,
maar in het algemeen met politiek extremisme.

r

2.

3» Problemen rond De Waarheid.
Ket De Waarheid als inzet (dagblad van de CPN of van links ïederlam
is strijd gaande tussen de vernieuwingsgezinde redactie en ie orthodoxe eigenaren.
^. Brief Hoofdcommissarissen aan Kamer over Vet Inlichtingen- m Veilii
heidsdiensten.
Op deze brief, gedateerd 15 april '83 wordt plotseling door de medii
de aandacht gevestigd.
De Minister meldt zich met vragen hierover. H.BVD informeer b hem.
De Kring van Hoofdcommissarissen en de Algemeen Inspekteur iran het
Korps Rijkspolitie beklagen zich erover niet bij de voorbersiding
het Wetsontwerp betrokken te zijn geweest en hebben bezwaar tegen
enkele bepalingen in het ontwerp, handelend over de relatie politie^
BVD.

3 juni
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AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag ? juni
Aanwezig: HBVD, PHPVD, K/B, HB. HC , wnd HD, PHE , HSBF, HTD
Afwezig:

- - -

1. IRA
HB geeft enig commentaar op het artikel in De Telegraaf
van 6/6 over een verijdelde IRA-aanslag op de Britse
vorstin. De aanbrenger van het bericht ie een
relatie van de IRA-aanhanger
, die
eerder gepoogd heeft zijn waarschijnlijk zelfbedachte
verhaal voor veel geld te slijten aan de Britten.
2. Zuid -K olukk er s
Op 11/6 zal in Assen een herdenking plaatsvinden van de
treinkaping. Er wordt geen terreuractie verwacht, wel kan
de demonstratie tot enige verstoring van de openbare orde
leiden.
Op dezelfde dag zal in Den Haag een IGGI -vergader ing wordei
gehouden die mogelijk demonstranten aantrekt.
3-

*<..E XIII-auto
In het week-end is een E XlII-auto gestolen en uitgebrand
teruggevonden. Hoe het met de apparatuur staat, wordt nog
onderzocht..
5. HBVD - Minister
HBVD heeft heden een gesprek met de Minister over o.m. de
Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Ombudsman.

7 juni
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OCHTENDBESPBEKING op vrijdag 10 juni 1983
Aanwezig : PH.BVD - K/B - HB - HC - wnd. RD - PHE - H.SBP - '!DV,
Afwezig

: H.BVD

1.

2. CPM
Volgens HB beginnen de krachtsverhoudingen in de CPN zich geleide!
te wijzigen ten gunste van de orthodoxe vleugel. Heer en neer pari
leden bekennen de orthodoxe standpunten aan te hangen. Te.jelijkerl
verlaten verschillende vernieuwingsgezinden de arena.

3» Luid zit met een probleem-p.1e.
Door toedoen van de Luid is een zesjarig contract van een militaii
niet verlengd in verband met diens huwelijk met een Tsjechische.
De militair heeft vele malen Tsjechoslowakije bezocht en daartoe <
aanraden van de Luid opgegeven verpleger te zijn. Nu uitkomt dat
hij dat niet is kan de militair uit veiligheidsoverwegingen niet <
des te minder gehandhaafd worden. De zaak heeft de aandacht van di
pers gekregen.
4. ID-Amsterdam wenst contra-spionage taak.
In de komende week zal met vertegenwoordigers van de ID-Ansterdam
worden gesproken over de gebleken ambities van de ID m.b.i. contn
spi onagewerk.
In intern overleg zijn goede argumenten ter tafel gekomen waarom <
ID zich niet zelfstandig in zulk werk moet begeven.
5. Voorlichting Luid-onderofficieren.
-onderi >f f icier<
PHE doet mededeling van een kleine cursus voor
gehouden, waarbij van een grote mate van onwetendheid gebleken is,
Op verdere verzoeken om soortgelijke cursussen moet volgens hem dj
ook positief worden ingegaan.

6.

- 2 -

- 2-

7. Protocol CBI-BVD.
K/B deelt mede, dat een bespreking tussen vertegenwoordigers van
CRI en de Dienst, onder deelname van de L.O.v.J. en een vertegenwoordiger van de Directie Politie/Justitie geleid heeft tot overeenstemming over een taakecheidingeprotocol. De DG Politie/Justit
en H.BVD zullen moeten besluiten dat het protocol geldt.
H.BVD is er mee accoord.
8. CVIN.

!

PH.BVD doet enige mededelingen over de CVIN-vergadering door hem
bijgewoond.

10 juni 1983
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OCHTENDBESPHEKING op dinsdag 1^ juni 1983
Aanwezig: HBVD, PHBVD, K/B, HB, PHC, HD, HE, HSBP, HID
Afwezig:

--

Waakzaamheid t.a.v. Holukkers
PHC vermeldt dat een vergadering zal plaatevinden met 00enV
onder leiding van
over hetgeen te verwachten vali
wanneer binnenkort Molukkere wegene huurschuld uit hun yoning
gezet worden: mogelijk enige actie, zeker geen terreur In
verband met dit laatste kan men zich afvragen wat de tank van
de LOVJ in deze is. Zoals ook het standpunt luidt van d
Adviescommissie Terreurbestrijding heeft de BZC en dus <t>ok de
LOVJ geen functie in de activistische sfeer*
Optreden van de politie in spionagezaken
Gesproken wordt nogmaals over het feit dat de ID-Amsterdam
zich meer uitdrukkelijk ook met contra-spionagewerkL wejist
bezig te houden. Ook een bepaalde activiteit van de CRI
komt daarbij aan de orde.
PHC meent dat daarvoor een protocol moet worden opgesteld,
een gedachte die door HBVD wordt afgewezen.

Vat de CRI betreft wenst HBVD dat de leidingen van B en C
aantekening houden van optreden buiten het die dienst g 'stelde
kader.
3-

Nabespreking

NATO-oefeningen

Bij een nabespreking van NATO-oefeningen onder voorzitterschap
van de DG Jur. Zaken van Defensie zal ook het punt opkomen
van het beheer van geclassificeerde documenten door civi.ele
deelnemers.
HD, voor de bespreking uitgenodigd, zal daar wellicht
woordje over kunnen meespreken.
k. Coördinerend optreden politie Venray in kwestie Peel
Gebleken ie dat de politie Venray buitenmate doende is èegevens
te verzamelen met het oog op activiteiten tegen de Amerikaanse
presentie in de Peel* Onze positie daartegenover wordt intern
bezien.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 17 .1uni 1983
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - K/B - HB - HC - HD - HE - H.SBP - HTD.
Afwezig

:

1.

2. Overleg roet IB-Amsterdam over contra-spionagewerk.
Dit overleg, dat eerder is aangekondigd, is tot tevredenheid verl
pen. De ID blijkt geen zelfstandige rol te claimen, maar (wil de
mogelijkheden benutten (gebruik makend b.v* van meldingen uit het
korps en van een beter contact met de Vreemdelingendienst) om mee
te kunnen aandragen ten behoeve van het werk van de Dienajt
3. Bespreking CRI, 00 & V/OBZ. BVD. LOvJ.
Een eveneens eerder aangekondigde bespreking over met Molukkers t
verwachten moeilijkheden (Holukkers in Capelle met huurschuld) hè
de conclusie opgeleverd dat met betrekking tot het weinige dat ve
wacht kan worden de LOvJ geen taak heeft.
Vredesassemblee te Praag.
Uit Nederland eal een delegatie van enkele tientallen personen dee
nemen. Laatstelijk is bekend geworden, dat het IKV en Fax Christi
zijn uitgenodigd door Charta 77 en andere marginale Oostefuropese
organisaties. Dergelijke uitnodigingen zijn ook aan andexje Wester
vredesorganisaties verzonden. De mogelijkheid bestaat dat deze nu
toch op enige wijze in Praag acte de présence zullen geven
5. Vergadering Vaste Commissie.
De Commissie heeft op 15 juni vergaderd met de Minister ijn gezelschap van H.BVD en K/B.
De agenda vermeldde een brief over het onrechtmatig gebrvlik van B
rapporten, een klacht van linkse gemeenteraadsfracties in Veenend
over veronderstelde ongewenste belangstelling van de kantj van IDambtenaren en een vraag naar de activiteit van de BVD ondjer Surin
mers in Nederland.
Alle punten werden zonder veel problemen afgehandeld.
6. Agenda.
29 juni - bezoek Hoofd
17 juni 1983
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ochtendbespreking op 2k juni 1983

Aanwezig: HBVD, PHBVD, HB. HC, HD
Afwezig:

HE, HTD, HSBP, KA/C

K/B

Poging bomaanslag Intpurist
Voor het kantoor van Intourist is een professioneel vervaardigde
bom aangetroffen, die door de EOD onschadelijk is gemaakt. Van
de dader(s) ontbreekt elk spoor.
2. Verzoek asyl Tarom-vertegenwoordiger
De vertegenwoordiger van het Roemeense verkeersbureau,
Tarom heeft asyl gevraagd.
3. Kamervragen
Het Kamerlid Van Es (PSP) zou schriftelijke vragen hebben gesteld
over activiteiten van de BVD rond het dezer dagen te Noordwijkerhout gehouden internationale congres van de "International
physicians for the prevention of nuclear war".
k. "To ethnos" een instrument van het KGB 7
Volgens persberichten heeft een Cypriotische journalist een boek
het licht doen zien, waarin aangetoond zou worden dat het zich
onafhankelijk noemende Atheense dagblad "To Ethnos" een instrument
is van de afdeling Desinformatie van het KGB.

S T A F B E S P K E K I N G
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Aanwezig: HBVD, PHBVD, fung. HACD. HB, PHC, HD, HE, HFID,
HG, HSBP, fung. HTD,

Afwezig:

K/B

Suriname
Blijkens het AD van vandaag heeft Bob Vormer, voorzitter
actiecomité Herstel democratie Suriname, verklaard benadejrd
te zijn door agenten van de MID en een hoge medewerker van
de BVD.

2. Poging bomaanslag Intourist (zie Aurora 2ff-6)
Omtrent de daders en de achtergronden tast men nog steeds in
het duister.
3- Verslagen Aurora en sjafbesprekingen
Slechts de hoofden der zelfstandige dienstonderdelen dienen
een exemplaar te krijgen van de verslagen van Aurora en de
stafbespreking; het aantal te vervaardigen exemplaren dien
hierop afgestemd te zijn. Toezending geschiede in gesloten
enveloppe.
**• 2#-operatie
De Minister zal medio augustus terzake een beslissing nemen
met name over de vraag of en zo ja in hoeverre deze operatie
zich ook tot de Dienst moet uitstrekken.
5. Vagenpark.
HFID constateert een groeiend tekort aan beschikbare auto'
het effect van de destijds genomen maatregel -nauwkeurige
registratie van het autogebruik.- is kennelijk uitgewerkt.
HBVD overweegt derhalve deze maatregel na de vakantieperiode
wederom in te voeren.
6» Automatisering
HG maakt melding van zijn gedachtenwisseling met de CORNAÜ
over de voortgang van het automatiseringsproces binnen de Dienst.
7« Int erne vacaturemelding
Het voorstel van HPZ m.b.t. de procedure die bij de meldinj van
interne vacatures gevolgd moet worden, zal in de volgende {stafvergadering -29 juli- ter bespreking staan.
8. Kamervragen (zie Aurora 2^-6)
De vragen van Van Es zijn ontvangen. Een bondige beantwoor ling
lijkt geïndiceerd.

- 2-

9- Protocol BVD-CRI
Dr.
heeft de Minister geadviseerd in te stemmen
met de inhoud van het Protocol, doch deze op te nemen in de
"Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven",
een beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van
Justitie.
10. Agenda
1? juli - HBVD naar CdK Groningen
11. Afscheid Heer
Afscheid is genomen van de heer
28 juni 1985

en zijn echtgenote.

