
A U R O R A ochtendbespreking d.d. 3 januari 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: - - -

1. Nepbomaen

Op 2 januari belde een onbekendc de Haagse politie met de
•ededeling dat in Den Haag twee bomauto's zouden ontploffen.
Hij zel te spreken namens de RAF. Deskundigen twijfelden al
direct aan de geloofwaardigheid; ontploft is er niets.

2. Molukkere

In Capelle a/d IJssel dreigen nog altijd onlusten rond de
ontruimingsactiviteiten.

3» Bechts-extreaisten

Bij nader inzien zijn de gezochte extremist en nog niet op-
gespoord of geldentificeerd.

4. Bloeabakken

Chef ID Den Haag zal heden aan de Security Officer van de
Amerikaanse Ambassade voorstellen de illegaal geplaatste
containers met zand te vervangen door betonnen bloembakken.

3».Panorama-artikel

Hierin wordt uitvoerig geschilderd hoe topanbtenaar van
WC eich te buiten ging aan drank en sex, op kosten van een
schoonmaakbedrijf dat daarvoor bij WC hoge rekeningen mocht
indienen voor niet geleverde diensten. Het risico bestaat
dat in zijn val ook andere WC-ambtenaren zal meeslepen.

6« Nomen est omen

De eigenaar van "De Oude Klep" aan de Valeriusstraat gaf een
reclame-affiche af bij de Dienst met het verzoek deze op te
hangen. Dit affiche vestigt de aandacht op een nieuvjaars-
receptie in deze kroeg. Volgens de eigenaar zouden in zijn
bedrijf veel BVD-ers komen,

7- Suriname

De commissie welke een onderzoek instelt naar de rol van de
Nederlandse Hilitaire Hissie in Suriname denkt nog deze maand
een verslag uit te brengen.
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8. De ambtenaar met gevetensbezwaren

Deze heeft recht op overleg met zijn bevoegd gezag over
zijn bezwaren tegen functieverplichtingen en zo nodig
op onderzoek van de mogelijkheden een functie binnen of
buiten bet werkverband te blijven vervullen, aldue be-
sliste het Kabinet.

9. M- en T-actiee

Het is weer tijd voor.indiening van de lijsten.

10. Agenda

4-1-'8̂ : gesprek HBVD - SG

3-1-198̂



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 6 januari 1981*

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: - - -

1. CPN

Op 7 januari vindt een breed beraad plaats; de "midden-
orthodoxen" slijpen de messen aan de vooravond van het
partijcongres. Er is aanleiding binnenkort de ontwikke-
lingen ter kennis van de betrokken bewindslieden te brengen.

2. Rechts-extremistische onderduikers

Inmiddels is er een herkend; overwogen wordt hem volgende
week te arresteren.

3« Surinaamse zaken

De heren en werken aan een Regering in
ballingschap. Er zou wederom een aanelag op dreigen.

k. Molukse zaken

Bestudeerd wordt of de rellen te Capelle a/d IJssel elders
nog tot ongeregeldheden aanleiding kunnen geven. De Dienst
bracht zijn informatie rechtstreeks in bij het Crisiscentrum.
Gebleken is dat zonder een eigen man ter plekke onze informatie
sons disproportionele reacties uitlokt.

5« Spionnetje

De enquete naar visies op het bijzondere karakter van de Dienst
kan licht tot verkeerde beeldvorming leiden. Aan HPZ zal worden
gevraagd zich met- de -<redactie te veretaan.

6. Betonnen paaltjes ?

De aangeboden bloembakken zijn door de VS-Ambassade van de hand
gewezen; wel wil men een muurtje of betonnen paaltjes accepteren
(en daarvoor / 60.000,— bijdragen). Intussen blijven de illegale
containers etaan.

?• Broodoproer in Tunesie

Politieke krachten zijn op de achtergrond actief: het land kent
een marxistische en fundamentalistisch-islamitische oppositie met
verbindingen naar Libie en Palestijnse groeperingen.
De vraag komt op wat de weerslag zal zijn onder de enkele
duizenden Tunesiers op ons territoir.
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8. De 2#.operatic

Dezer dagen wbrdt intern een nieuw compromis-voorstel bezien,

9« Islamitische conferenties in Casablanca

Op 11 en 15 Januari komen resp. de Ministers van B.Z. en de
Staatshoofden bijeen. verzoekt om onmiddellijke
melding van eventuele informatie omtrent contra-acties.

9. Kamerovertredingen

December gaf helaas een stijging te zien.

10. BVD-embleem

Het door de kunstenaar aangepaste ontwerp wordt positiever
beoordeeld. Nu zullen een zwart-wit uitvoering en een mini-
model van net ontwerp bekeken worden.

r



i
f

A U R O R A ochtendbespreking d.d. 10 Januari 198*1

Aanwezig: HBVD - HB - PHC - HD - HE - HTD - HSBP - KA/C

Afwezig: PHBVD - HK

1. CPU

Het breed beraad van 7 januari heeft geen duidelijkheid
gebracht.

2. Nationaal Jeugdfront

"BVD let Bcherp op ultra-rechtee jeugdgroepen", aldue bet AD
van heden naar aanleiding van de molestatie van een klcurling
door twee sympathisanten van het Rationale Jeugdfront.

3. Suriname

De Surinaamse regering is afgetreden. Dit ie het moment,
aldus , de krachten te bundelen om het regime-Bouterse
omver te werpen.

4. Zuidmolukkers

De Dienet volgt de ontvikkelingen in Capelle a/d IJssel op
afstand. Er zijn geen concrete aanwijzingen, dat Zuidmolukkers
van elders bijgedragen hebben aan de escalatie.

5. Staatsbezoek Mitterand

- Er heeft een breed beraad plaatsgevonden tussen vertegen-
woordigers van BiZa, BuZa, Justitie en politie. De wensen
van het Franse staatshoofd met betrekking tot het protocol
stellen de voor de beveiliging verantwoordelijke autoriteiten
voor grote problemen.

- BuZa_zal tot aan het staatsbezoek alle visumaanvragen van
Syriers, Libanezen en Iraniers terstond voorleggen aan Dir. C.

6. Zelfmoordcommando's

Geen nadere informatie. De Dienst blijft alert.

7- De BVD en de terreurbestrijding

Naar aanleiding van punt 6. ontspint er zich een discussie over
de vraag of de betrokkenheid van de Dienst bij de terreurbestrij-
ding terecht en rechtens is. Onder erkenning van het feit, dat
een effectieve bestrijding - zowel in termen van preventie als
opsporing - van met name het Internationale terrorisms illusoir
is gebleken, is men zij het met enige aarzeling van oordeel, dat
deze vraag bevestigend moet worden beantwoord.
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8. Post-West Inetituut

In "i*Orchestra noir", een dzz. onbekend boekwerk (?) gewijd
aan rechts-extremistische organisaties in West-Europa, zou
bet Oost-Veet Instituut voor bet voetlicht zijn gebracht als
een door de Dienst gesubsidieerde instelling. Aldus een jour-
nalist van bet Vrije Volk die zich hierover yerstond met
Voorlichting BiZa. HK heeft dit veersproken.

9« Advocaat t een agent van de CIA ?

PHC zal navraag doen bij

10. 2#-operatie

Het oude voorstel blijft gehandhaafd.

10-1-1984



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 13 januari 198*1

Aanvezig: HBVD - H B - H C - H D - H E - HTD - HSBP - HK

Afwerig: PHBVD

1. Witte BVD opgeheven

De media meldden het overlijden van de Witte BVD; wij volgden
het stervensproces al langeretijd. Binnen de krijgsmacht lijkt
het radicale anti-militairisme mipraktisch uitgestorven*

2. Soviet aandacht voor de vredesbeweging

Het oog van Moskou richt eich meer en meer op de "radicale"
vredesbeweging; wat Nederland betreft op het "Samenverkings-
verband". Het IKY is uit de gratie.

3. Suriname

Opnieuw is de gematigde vakbeveging de motor achter de ont-
wikkelingen. De naar Nederland uitgeweken Surinamere vresen
al dat t.z.t. aan bun bijdrage geen behoefte meer zal blijken
te beetaan.
De Surinaamee Ambassade h.t.s. werd op 12 Januari fcorte tijd
bezet door een groep opposanten*

k. Rechte-extremistiache onderduiker

Deze is gearresteerd met het doel hem uit te leveren aan de
Vestduitse autoriteiten.

5« Nepbom te Almere

De Dienst kon het rechercheteam op het spoor zetten van de'ver-
moedelijke daders, sympathisanten van een CP-gemeenteraadslid.

6. PKI

Chief -station Djakarta komt naar Den Haag voor een expose
over de opleving van de PKI.

7. Zakenman
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8. Tunesie

9. Jordan!e

De inspanningen van koning Hussein OB een neer proninente rol
te gaan spelen, onder raeer door zich op te werpen als vertegen-
woordiger van het Palest!jnse volk, kan agressie tegen Jordaanse
objecten en personen uitlokken.

10. - b e g o e k - - - - - - • • ••

Op 19 januari komt een Iran-specialist.

11. CYIN

In afwachting van een nieuw Hoofd Bewerking bij de IDB is het
vooroverleg tussen LAHID', IDB en BVD over de bijdragen tijdelijk
opgeschort.
Qezien de wens tot een neer algemene gedachtenwisseling in CVIN
te kooen, wordt EC verzocht een bijdrage te laten opstellen over
"de activiteiten van Inlichtingendiensten h.t.l.".

12. Dienstreigen

Nagegaan wordt wat de betekenis voor once Dienst is van de
Kabinetsbeslissing de reispot van alle ninisteries te halveren.

13. BVA - BiZa

HBVD zal de SO nader informeren over de BVD-candidaat voor dese
functie.

!**• Begoek Hoofd op 17 januari

Het progranma wordt kort besproken.

13-1-1984



woensdag
A U E 0 K A ochtendbespreking d.d. 18 januari

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HTD

HSBP - HK

Afwezig: - - -

1. Nederlandse Antillen

De ambtenarenstaking kan relatief ernstige gevolgen voor de
regering hebben. De directeur van bet Kabinet N.A. is een
enthousiast afnener van onze berichten.

2. CP

Het blijft roerig rond deze partiJf die voortdurend ruime
aandacht in de media krijgt. De verwachting is dat de CP bij
de deelraadverkiezingen in Rotterdan op 16 mei a.s. flinke
winst zal boeken. De CP bereidt zich voor op een candidaat-
stelling bij de verkiezingen voor Straatsburg.

3» HechtB-extreaistische terrorist

De uitlevering heeft jl. vrijdag plaatsgevonden.

k. Boameldingen

Onder de (nep)bommen van de laatete dagen valt er een op: de
(ons nog onbekende) "Achterhoekee Afecheidingsbeweging11 claimde
een (leeg) koffertje bij een gemeentehuis. De EOD was er druk
mee.

5- TEC

Het debat over het geeigende vervoermiddel voor president
Mitterand wordt nogelijk naar een hoger niveau getild.

6. Mr.

7- Hoge ambtenaar WC

De media meldden zijn arrestatie. Bezien wordt of andere WC-
ambtenaren de aandacht verdienen omdat zij ook aan de uitspat-
tingen hebben deelgenomen.

8. Surinaamse Ambassade

Officieel is niets bekend (ook bij de Haagse Politic niet) van
documenten welke de bezettere gevonden zouden hebben, handelend
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over spionageactiviteiten en de opstelling van een
"dodenlijst".

9» Klacht van een burger bid N.O.

Justitie ontving van de N.O. het verzoek op korte termijn
te antwoorden op een klacht betreffende het noteren van
gegevens uit het paspoort.
De betreffende klager ontving reeds een antwoord van onze
Minister. (Justitie zal worden geadviseerd hiernaar te
verwijzen).

10. Nieuwe computer

Deze vordt op 19 januari in gebruik genomen.

11. Agenda

20 Jan. tuesentijds CVIN
26 Jan. "Grote Driehoek".

18-1-198^



A U R 0 B A ochtendbespreking d.d. 20 .lanuari 1984.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - DIB - HE - HTD - H.SBP - HK,

Afwezig t

1. Begetting Surinaanse Ambassade

Volgene de politie hebben de bezetters, vaaronder Yier zgn. "spring-
meeeters" nauwelijks de tijd gehad om documenten te verzamelen; bij
Yertrek is boYendien iedereen gefouilleerd.
De bezetting leidde bij enkele buitenlandse relaties hier ter stede
tot een schrikreactie.

2. Molukkers.

Te Capelle aan den IJssel Yindt een breed beraad plaats, met ale doel
tot een uniforme landelijke aanpak te komen. MANDSAMA, die de acties
afwees, staat een motie van wantrouwen te wachten. De Vijkraad heeft
de_betrekkingen verbroken net de burgemeester, nu deze zijn beleid
jegens de Molukkers heeft Yerdedigd in een huis aan huis Yerepreid
blaadje.

3. Den Haag - Peking.

Het Yoornemen is de wederzijdoe Yertegenwoordigingen veer op ambassa-
deursniYeau te brengen.

4. Iran.

Een specialist Yan hield een interessante lezing. Zelfnoorc
comnando's Yan Sjiitische moslims Yormen een serieuze dreiging. Het
betreft een moeilijk te penetreren, onberekenbaar target. Geld speell
kennelijk geen rol.

5. ASIS - afdeling Nederland.

Er zijn reeds 100 leden. Niet zozeer concrete dreigingen als wel ge-
Yoelens Yan onzekerheid en angst houden de groei in deze sector.

6. Fruatraties veggenomen.

Het gaat weer goed met (H)EXIII nu een nuttige actie kon worden uitgi
Yoerd op twee Russische militairen die in een eerdere actie EXIII he1
leYen flink zuur hadden gemaakt.

7. Aardig geval van discongruentie.

De Engelse CP Yaart een Yernieuwerskoers; zij Yoert een fel gevecht
met bet partijblad "Morning Star" dat in handen is van Stalinisten.

- 2 -



- 2 -

8. Andropov.

De jongste diagnose spreekt van een nieraandoening, gepaard gaande me
griep en kroep.

9. Protocol BVD-CRI in MvA.

Ons recente voorstel kreeg de instemming van Minister en SO.

10. Computer.

In de namiddag van 19 januari stelde HACD/G met voldoening vast dat
het nieuwe systeem werkt zoals het hoort. Een mijlpaal.

11. Invoering ARBO-Wet.

De Arbeidsinspectie krijgt grote bevoegdheden. Een AMVB is in de maak
om de gang van zaken bij inlichtingen- en veiligheidsdiensten nader
te reguleren.

12. 2#-operatie.

Aan de bevindsman is een nieuw voorstel voorgelegd. Als de Minister
hiervoor voelt zal hij nog met zijn ambtgenoot van Financien in de
slag moeten.

13. CvO.

De voorzitter wees op de wenselijkheid van een al omvattend "beveili-
gingeplan" voor de Dienst. Aan de BVA zal worden verzocht dit ter
hand te nemen.

14. Kamerovertredingen.

1983 gaf een stijging te zien. Op de onderdeelschefs wordt een beroej
gedaan gepaste aandacht te schenken aan de naleving van de beveili-
gingsregels.

20-1-1984



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 2^ januari 198̂

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - DIB - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: - - -

1. BZC

Naar aanleiding van vragen uit de PG-vergadering heeft de
LOvJ bij de Minister van Justitie tevergeefs gepleit voor
een uitbreiding van de taken van de BZC tot het ±errein van
het gewelddadig en politiek activisme.

2. Molukkers

Het Capelse incident heeft geleid tot de vorning van een
(landclijke) commissie die met de Rijksoverheid moet gaan
praten en een commissie die moet gaan denken over de politieke
doelstellingen* Al met al is er toch een reveil. Pogingen de
positie van president MANUSAMA te ondermijnen leden schipbreuk.

3« Russen en Rotterdam

Met de MARID wordt onderzocht in hoeverre EWA en TWM betrokken
zijn bij verkenningsactiviteiten rond militaire objecten en
de handel in wapenen en embargogoederen.
Bezien zal worden of een regeringsbrief kan worden uitgebracht
voor de delegatie onder leiding van minister N. Smit-Kroes
near de Sovjet-Unie afreist.

k. TIVC

Er waren indicaties voor de aanslag op de Lybische Ambassadeur
te Rome.
Over de exploitatie van TlVC-producten zal met de andere diensten
nog eens nader van gedachten moeten worden gewisseld.

5» Onlusten in Haghreb-landen

Al spreekt koning HASSAN II van een marxistisch, zionistisch,
Khomeinistisch complot, hier zitten islamitische fundamentalisten
achter^

6. Herziening art. 98

Met Justitie zal binnenkort een orienterend gesprek plaatsvinden.

7- Kortingsoperatie
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8. HEG

Lid zijn de chefs en plaatsvervangende chefs van zelfstandige
onderdelen. KVB is aangewezen om de taak van KEB over te nemen
als praegustator in de neest ruime zin van het woord.

9. Correspondentie met de Minister(s)

Eenheid van stijl en vormgeving is gewenst. Aan de chefs van
onderdelen zal hierover een circulaire worden gezonden.

10. Weekbesprekingen Dienstleiding - Onderdeelsleidingen

Van dergelijke besprekingen dient een schriftelijk verslag ter
informatie c.q. goedkeuring aan HBVD en PHBVD te worden gezon-
den.
Een periodieke bespreking met HK wordt ingevoerd.

11. CVIN - UJID-affaire

De Coordinator heeft een CVIN-standpunt op papier gezet.
Het lijkt nuttig on, mede op grond van deze affaire nog eens
op een rij te zetten aan welke regels de contacten met bevriende
diensten gebonden zijn en dit document intern te verspreiden.



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 27 januari

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - DIB - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: - - -

1. CPN

Ter voorbereiding op het congres zijn districteconferenties
gehouden. Duidelijk wordt dat progressieven en horizontalen
elkaar in evenwicht houden. Het compromis van Marcus Bakker
maakt goede kansen; dit zou leiden tot revisie van het ont-
werp-beginselprogram.

2. Molukkers

De Minister heeft de gemeente Capelle aan den IJssel verrast
met onverwachte tegemoetkomingen aan de Molukkers (financiele
schikkingen, uitgezette Molukkers terug in nun woningen).
HBVD heeft positief gereageerd op een vraag van de Minister of
aan de directie Minderheden een artikel over de Molukkers uit
ons Kwartaaloverzicht kan worden gezonden.

3« Interviews met D. Bouterse .-. ; -;: . _

Volgende week publiceert zijn boek; de Haagse Post komt
waarschijnlijk met een voorpublicatie van gedeelten. De beer

oeent dat een en ander diverse Nederlandse prominenten
in de gordijnen 'zal jagen.

k. MOBO '83 -

Deze Militanten Organisatie ter Bestrijding van Onrecht is de
afgelopen tijd met een aantal (loze) dreigementen gekomen bij
allerlei instanties in verschillende plaatsen* MOBO '83 -
gewetensbezwaarde"Moondog" is met de SHELL in onderhandeling
over samenwerking in beider (?) voordeel.

5- Afwijsgeval

De PTT zal een IKB-er afwijzen (met :onze instemming) op grond
van de reeultaten van het veiligheidsonderzoek.

6. Radio Amateur Magazine

Dit blad vermeldt twee EXIII-frequenties als RCD-frequenties.

7« Moskou - Washington

Het getij gaat op en af. Onlangs lieten Andropov en Zagladin
verzoenende geluiden horen; de "State of the Union" lokte
kritiek uit.
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8. CP

In antwoord op vragen van Verbindingen ontrent de mate van
aandacht voor de CP ware te verwijzen naar de APID. De meer
genuanceerde benadering in de bekende regeringsbrief staat
dit niet in de weg.

9« Minderheden-overleg

De Minister heeft de wens te kennen gegeven dat periodiek
overleg zal plaatevinden tuseen de DG/BB, de DG-OO&V en HBVD
over de problematiek van minderheden in one land*

27 januari 1984



STAFVERGADERING d.d. 31 .lanuari

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - DIB - HE - HTD - HSBP - HACD/6
HFID - HPZ - HK.

Afwezig

1. Informatica.

Onlangs werd de jaarlijkse round-up van uitstaande CD's (+ 7.00O),
PD's ( + 900) en CD's ( + 600) gehouden, een exercitie weIke vrucht«
afwerpt. ~
De serviceverlening is uitgebreid met teletekst en radio- en TV-
programma's.
Met succes verden de nieuwe computer en het DIS-project te water (
laten.

2. Politiek extremisme. terrorisme en activisme.

De CFN houdt a.s. weekend het lang verwachte partijcongres.
De vorming van een interimregering in Suriname lijkt de heer
D. Bouterse even politieke lucht te geven. Op 12 april vindt het
proces plaats tegen de bezetters van de Surinaamse Ambassade; daai
zouden de "gevonden" documenten openbaar worden gemaakt.
De rellen in Capelie aan den IJssel hebben geleid tot een landeli;
opleving van het Molukae "bewustzijn" en allerlei losse dreigemenl
met actiee, inclusief een nieuwe treinkaping.
De harde reacties contra de Jongete verschijningsvormen van rechta
extreem denken vragen evenzeer de aandacht als het rechts extremif
self.

3- Yolksgevangenis«

Nagegaan wordt hoe het hiermee staat. Het betreft een van die intc
sief bewerkte onderwerpen die, plotseling dan wel geleidelijk, in
het vergeetboek raken.

.̂ Vage gevoelens van oaveiligheid 1.

Telkens weer staan wij voor het dilemma dat buitenlandse relaties
beveiligingsmaatregelen vragen, terwijl eij noch wij hun angeten
kunnen onderbouwen met concrete dreigingsindicaties.

5« Zelfmoordcommando-duo's.

De Amerikaanse Ambassadeur deponeerde bij BZ een pakket informatic
over Kamikaze-koppels die reeds in West-Europa aanwezig zouden zi;
Chief -station beval een kopie ervan in onze aandacht aan.
(N.B. Kort nadien kwalificeerde de aangeboden informatie i
"bunk").

- 2 -
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6. Spjonageschandaal in Noorwegen.

Met het verstrijken van de tijd zien wij het gebruikelijke patroor
enorme schade, ook voor NATO - grote echade, minder voor NATO -
echade vooral nationaal - schade rait wel mee enz..

7. Vage gevoelens van onveiligheid 2.

De roep Tan de relaties in de beveiligingsindustrie on cursussen e
dreigingsanalyses groeit nog steeds. Vooral de multinationals "boot
ten"dit proces.

8. Opleiding Arabisch.

Het ziet er naar uit dat de opleiding veel snellervruchten zal af-
werpen dan verwacht werd.

9- Vage gevoelens van onveiligheid 5.

Er zijn gelden vrijgekomen on de beveiliging van onze gebouwen aan
zienlijk te verbeteren. De a.s. BVA ontwerpt een totaal-beveiligir
plan.

10. 1#-operatie en andere personeelszaken.

Een plan wordt nu opgesteld teneinde de pijn rechtvaardig te verde
De Tacature-stop is opgeheven.
Enkele hoge personeelsfunctionarissen Tan ons departement brachten
een orientatiebeeoek aan de Dienst.

11.

Zo introduceerde FBI-Washington eich in het Kilowatt-megaton telex
network.

12. Correspondentie met Minister(s).

Deze zal in het vervolg eerst - in conceptvorm - HK passeren ten-
einde een zo groot mogelijke eenheid Tan stijl en vormgeving te be
reiken. De onderdeelschefs blijven uiteraard verantwoordelijk TOOT
de feitelijke inhoud.

13* Inschakeling Kabinetsmedewerkers.

De onderdeelschefs widen nog eens yerzocht te willen bevorderen
dat de medewerkers Tan het Kabinet worden betrokken bij zaken op
hun terrein. Het risico Tan "panne", met name in zaken met een jur
dische component, wordt steeds groter.
Het Kabinet geeft niet meer dan een advies; daarvan kan in oTerleg
met de Dienstleiding worden afgeweken. HK zal erop toezien dat de
Kabinetsmedewerkers Tan hun kant ook tijdig de onderdelen informer
omtrent zaken welke voor hen Tan belang zijn.

1**. Integratie ACD en G.

De Commissie Integratie ACD/G heeft een zeer lezenswaard eindrappo
gebaard. Bit vormt tevens de basis voor het werk van de nieuwe
Projectgroep Integratie ACD en G (HACD/G, voorzltter; wnd. HACD,
wnd. HG, ACD/Bcxt G/SB, wnd. HPZ en PZ/v.M. leden). Het eindrapport
kan worden gedistribueerd onder degenen die het, naar het oordeel
de onderdeelschefs, behoeven.



- 3 -

15. Hoge gasten.

Op 9 en 10 februari is de Chief European Division van en o
22 februari is de Coordinator bij one te gast.
De opzet is altijd geweest dergelijke bezoekers in contact te bren
met zoveel mogelijk leden van de Staf van de Dienst. Verwacht word
evenwel dat alle betrokkenen meewerken aan het welslagen van deze
bezoeken; ook door zich met de gasten te onderhouden.

16. Dienstembleen.

Maxi- en mini-modellen in zwart-wit uitvoering geven een indruk va
het uiteindelijk resultaat. De knoop wordt doorgehakt: het voor-
liggende model is het.

17- Waarnemend BVA.

Als zodanig is KVB/mr. benoemd.

18.

31 januari



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 3 februari 198̂

Aanvezig: PHBVD - HB - HC - DIB - PHE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: HBVD

1. BVD krijgt de echuld

Pefsberichten citeren het blad KRI, dat de Dienst de schnld
geeft van de onlueten in Capelle aan den Use el. De.BVD zou
verdachtmakingen en geruchten verspreid hebben, ook in het
verleden, daarmede de moeilijkheden uitlokkend. De Bijks-
recherche zou naar een en ander een onderzoek instellen.
Uiteraard ligt de kaart heel andere.

2. Nieuwe actiee ?

In -kring wordt gesproken over acties tegen de heren
en

3« Bezoek President Mitterand

Enkele kleine demonstraties vorden voorbereid; voor terreur
is geen aanvijzing.

k. Kale Kip op *t verkeerde been

Heden wil men rond het Catshuis het functioneren van de
Ministerraad belemmeren. De vergadering vindt echter elders
plaats. Gempo Den Haag houdt een oogje in het zeil.

5> Sovjet offensief voor Consulaat

Ambassadeur - die deze zomer definitief vertrekt,
on prive-redenen - heeft bij DGPZ verzocht on uitbreiding
van het Consulaat. Hij werd verwezen naar Chef DEU.
De Minister van BZ reageerde in CDAktueel op het eerder
besproken artikel van de heer

6. Vage gevoelens van onveiligheid

heeft dezelfde problemen als wij net bepaalde buitenlandse
relaties die beveiliging wensen*
HBVD sprak met Chief Station en overhandigde hem een
Memo.

?• Cursussen voor beveiligingsrelaties

Deze zijn afgesloten. Zij werden positief beoordeeld.

8. Leiding IDB

De heer bereidt zich voor t.z.t. het roer van
PHIDB over te nemen; de heer is hem per 1 februari
opgevolgd als Eoofd Operaties.
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9« Talenpracticum Trans

Er heeft zich slechts een cursist gemeld. HE zal met HPZ
spreken over een bezinning op de verdere aanpak van de practica,
waarbij ook de mening van de Commissie van Advies wordt inge-
wonnen.

10. T-actiee

Voor bet eerst is een goed overzicht betreffende aantal en
duur van de opgenomen gesprekken (over het vorige kwartaal)
verkregen, Bit blijkt eeer leerzaam.
HTD en HE zullen de Cijfers nu gaan vergelijken net die van
de uitgewerkte gesprekken*

11. Gesprek Thatcher - Reagan

Het befaamde bandje werd mogelijk niet in de publiciteit gebracht
door de desinformatiespecialisten van het KQB maar door een
Engelse Punk-studio.

12. Zuiveringscampagnes in de Sovjet-Bnie

Onder de meest recente valt er een op die al maanden loopt.
Deze waarschuwt de 100.000 opvarenden van de Sovjet-Bussische
Vieserij- en Koopvaardijvloot voor de vele ideologische gevaren
die zij tijdens bun omzwervingen tegenkomen; diverse zeelieden
kwamen geeatelijk beschadigd, sons zelfs in het geheel niet terug

13. Verruiming artikel 98 Strafrecht

De vrees is opgekomen dat uit de gesignaleerde inspanningen van
Juetitie voor ons naast positieve ook nadelige gevolgen zullen
voortvloeien, omdat de LOvJ wellicht deze exercitie nede in
gang heeft gezet om de CRI de basis te verschaffen zich in een
eerder stadium met vijandelijke inlichtingen-activiteiten bezig
te houden. Er zijn namelijk wat opvailende CBI-activiteiten te
signaleren. Wij zullen de kat eerst eens uit de boom zien te
kijken. Intussen- is het verstandig een notitie voor te bereiden.

3-2-1984



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 7 februari

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: - - -

1. CPN

Eet congres heeft nog weinig duidelijkheid gebracht. De partij
schijnt zowel op marxistische ale op feministische grondslag
verder te willen.

2. Molukkere

In Assen is net tot ongeregeldheden gekomen.

3. Bezoek president Mitterand

Bet is tot nog toe gebleven bij de voorspelde demonstraties*

*f. Mobo'83 - anticlimax

Achter alle telefonades lijkt een werkeloze imitator te zitten.

5« Bezoek terreurspecialisten

Zij openden de campagne ter voorbereiding Tan de Olympische
Zomerspelen in L.A. Gedacht wordt aan een speciaal "mugbook",
een computerprogramma ter verwerking van visumaanvragen e.d.
Met CRI vond een zelfde overleg plaats, doch maakte
daarvan bij ons geen melding.

6* Laatste nieuwtjes uit het Kremlin

De reis van naar India is voor enige tijd uitgesteld.
Kenners speculeren over de diepere betekenis: is ge-
troffen door de Aziatische Griep ? Of is hij in het Kremlin
nodig als "King-maker", nu Andropov zo ziek is ? Beweerd wordt
dat Andropov herstellende is van een nier-transplantatie en
dat hij op 4 maart .a.s weer voor het volk zal verschijnen.

7- IDS

Anders dan het vorige Aurora-verslag meldde wordt de heer
pas op 1 ̂ anuari 1983 door de heer

opgevolgd; voorlopig neemt laatstgenoemde slechts waar.

8. Taal-wijzer

Voor belangstellenden is een exemplaar bij KA/S te verkrijgen.

9« Wolfheze - conferentie

Gedacht wordt aan een meerdaags beraad rond 6 ftei a.s* Er zijn
diverse belangrijke vraagstukken van algemene aard te bespreken,
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Arrangement, programna en deelneaerslijst worden nader
bekeken.

10. en

De in Rove geplande terreurconferentie vordt op voorstel
van H. (mede namens enkele andere Diensthoofden) uit-
geeteld tot na de bijeenkomst van de Bern-Club.
H. en H. verdwijnen nog v66r het Bern-Club-
•treffen van hun stoelen.

7-2-



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 10 februari 198**.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - PHB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK.

Afwezig :

1. Wijers.
De ontruiming is verschoven naar 1*t februari. De actievoe-ders wetei

dit en bereiden zich voor op verzet.

2. CPN.

Het komend weekend wordt het congres vervolgd.

3. MOBO '83.

De werkeloze imitator, die pas na zo'n 3̂  telefoontjes werd gegre;
lijkt geestelijk gestoord.

k. Marokkaans Consulaat - inbraak door Onkruit.

Door traag reageren van de gemeentepolitie Amsterdam haalde onze
tijdige berichtgeving niets uit: er werden enkele honderden paspo*
ten ontvreemd. Het verzoek van de ID om onze volgploeg in te zett<
op de vermoedelijke daders ontmoet ernstige bezwaren.

5. LAMID/LUID-dreigingsanalyse voor SHAPE.

LA MID legde ons ter beoordeling een stuk voor dat aan alle kanten
rammelt. Wij kunnen er geen mede-verantwoordelijkheid voor dragen

6. LaiD-affaires.

De voorzitter van de Vaete Kamercommissie volgt de zaak op de voe
De beklaagden dreigen met een schandaal dat ook andere diensten z;
treffen.

7- Kremlin.

De geruchten rond het overlijden van Andropov (of ?) neme:
toe.

8. Kahn.

De media melden uitspraken van Kahn over de mogelijkheid (welke
Pakistan nu zou hebben) om een atoombom te vervaardigen.

9.

De Minister heeft beslist dat de bestaande procedures gehandhaafd
blijven. HB en HC zullen de vigerende lijet up-to-date maken, zod.
voldaan kan worden aan de wens van de bewindsman om binnen veerti
dagen een aangepaste lijst te ontvangen. ~v

- 2 -
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10. CVIN.

De Coordinator werkt een plan uit om betekenis en status van het
CVIN te vergroten. Het "voor-CVIN" zal gaan functioneren ale werk-
groep voor het CVIN. De naandelijkse rapportage blijft. Er komt e<
halfjaarlijks CVIN-rapport voor de regering. Het CVIN zal zich, z<
zijn de plannen, aeer buigen over gemeenschappelijke onderwerpen
als de nieuwe wet, automatisering, privacy-reglementen, gedrags-
regels in het verkeer met buitenlandse diensten enz..
Vaar menige dienst specialisten op deze terreicen ontbeert zal de
BVO desgevraagd voor deskundige assistentie zorgen.

11. Wolfheze.

Dienstleiding en chefs van zelfstandige onderdelen zullen deelnemi
Vertrek van kantoor 2 mei om 17-00 uur, vertrek van Wolfheze
If mei om 1?.00 uur.
Deelnemers zenden HK voor 13 maart een notitie toe betreffende te
bespreken ontwikkelingen (buiten en binnen de Dienst).
HK forouleert gesprekspunten. Deze worden eind maart en eind april
in de stafvergadering doorgesproken.

10 februari



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 14 februari 1984.

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

Afwezig :

1. CPH

De congresgangers zijn in wanorde uiteen gegaan; de situatie ie
onduidelijk.

2. Onkruit.

Aanstaande zaterdag staan harde acties bij Woensdrecht op het
programma, zeals het bezetten van een bunker en het neerhalen van
een zendmaet.

3. Ontruiming WYERS.
j

Geneentepolitie en versterkingen van de Rijkspolitie staan klaar.
De kans op een gewelddadig treffen neemt toe.

k.

5. TSJERNENKO.

Deze nam het Sovjetroer over; zoals Viktor Louis al voorspelde. Hi
meest waarschijnlijk is een voorzichtig beleid, gericht op de
status quo.

-~ 6. DDO op bezoek.

Op 1 of 2 maart is de DDO bij ons te gast.

?. Coordinator. . • •

Zijn bezoek op 22 februari gaat niet door; een nieuwe datum wordt
nog vastgesteld.

8. Huisdieren.

Bij EJ loopt een bond rond; het is de vraag of dat kan. HE neemt
contact met HPZ op. Als er geen duidelijk voorschrift is moet er
wellicht een ontworpen worden.

9- Nationale Ombudsman.

Deze komt op 16 februari met H.BVD spreken over een veiligheidson
derzoek naar de substituut-ombudsman.

10. Badges.

De vraag is op welke (juridisch sluitende) gronden dit systeem aa
bezoekers kan worden opgelegd.

14 februari 198**.



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 17 februari

Aanwezig: HBYD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - HTD - HSBP - HK

Afwezigt - - -

1. CPU

Het congres gaat roort. Op de achtergrond railen frequente
contacten tnssen horizontalen en Tertegenwoordigera van
Oosteuropese staten waar te nenen.

2. CP
De heer stapte vet veel tam-tam nit de CP-fractie te
Aimere. Hij dreigt ook de poten onder de geaeenteraadsstoel
van collega door te zagen.

3. SPBEU

Er is twijfel gerezen net betrekking tot de ware identiteit
van de vorig jaar aangehouden spion, nu twee medewerkers van
BZ hebben verklaard dat zij van de gepnblieeerde foto niet de
hoogleraar SPRETJ hebben herkend. Velke inlichtingenofficier
was deze "dikke vis" en welke agent(en) runde hij ?

km Algeaene Cursus

Voorlopig is een kandidaat gezakt en zullen twee andere her-
exanen moeten doen.

5» Huiadieren

De geeignaleerde hond wordt nog heden buiten de dienstgebonwen
ondergebracht* Een voorschrift schijnt niet te bestaan.

6. PIT

Een aantal afluisteracties is uitgevallen doordat de PIT per
ongeluk een kabel heeft doorgezaagd. In een poging de schade
•et spoed te herstellen heeft de PTT helaas verkeerde doorver-
bindingen gemaakt - hot resultaat was nihil.

?• Heropleving links terroriaae ?

Dit signaleert ons de Italiaanse Dienst; de aansLag op is
een voorbeeld.
De vraag kont op of dit nog van invloed moet aijn op de beveiligj
maatregelen rond de Anerikaanse Ambassadeur hier ter stede.
Niet als wij onze dreigingsanalyse alleen baseren op concrete
terreurindicaties, mogelijk wel als wij ook de.- meer algemene
terreurgevoeligheid Tan het object meewegen.
HB eal contact opnemen vet Chief Station.
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8. Verbouwingen pand 25

Deze cullen in maart a.e. aanvangen.

9. Hieuvbouv ?

De Rijksgebouvendienst zou onze dienst gaarne zien verhuizen;
wij zouden dit onder bepaalde voorwaarden ook wel willen* Er
is echter nog geen enkele concrete mogelijkheid in zicht.
Een probleem is dat net soort locatie dat bet meest acceptabel
is nit beveiligingsoogpuntf vaarschijnlijk nadelen voor hot
personeel neebrengt (door gelsoleerde ligging moeilijker bereik-
baar, geen winkels in de buurt e.d.).

>•-
10. Nationals Ombudsaan

Deze kwaji op bezoek om enkele veiligheidsonderzoeken naar
kandidaten-snbstittrat-onbudsBan voor te bereiden*
De N.O. rekent er nog altijd op te zijner tijd voor de be-
handeling van zaken contra onze Dienst frequent onze gebouven
te zullen bezoeken*

11.

Aan onze Minister zalt op verzoek van de DG-PTT,worden gevraagd
op korte termijn accoord te gaan met de vaststelling van de
vertrouvensfunotie in kwestie.

1 maart DDO
2 maart Coordinator

17-2-



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 21 februari

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - DIB - HE - HTD - HSBP - HK.

Afwezig i

1. CPU.

DC Ternieuwers hebben de horizontalen rerrast door reeds koaend
weekend een TerTolg-congres te organiseren; zij hopen dan de be-
sprekingen af te ronden.

2. CP.

De uitlatingen Tan de beer sullen aandaehtig worden bestud<
OB te zien of onze inschatting Tan de CP aoet worden bijgesteld.

3« Woensdrecht.

Mede dank zij onze Toorinforaatie is er proportioneel gereageerd.

4. ID-ABBterdaB.

HIP wordt opgeTolgd door HIP ;. Vij ontwerj
Toor laatetgenoeade een orientatieprograaaa.

5» AJ-geaene cursus.

Een cursist is gezakt; drie cursisten zullen een herexaaen aogen
afleggen.

6. Afscheid Tan aedeworkers.

Deze week vertrekken de heer (TD) en de beer (KA]

?. Arabische Groot-Magreb.

Badio Rabat aeldde de poBiticre resultaten Tan het oTerleg Tan net
Hoge Lybisch-Marokkaans CoaitS dat eind januari plaatsTond, betrej
fende de uitwisseling op het gebied Tan de aisdaadbestrijding, de
beTeiliging en "de security".

8. Militaire dreigingsanalyse Toor SHAPE.

Zoals Terzocht hebben wij kanttekeningen geaaakt. Het stuk is ger<
tourneerd aet een begeleidende brief waarin wij stipuleren geen
Terantwoordelijkheid te nemen en ons niet coapetent te achten oa
conclusiea Toor de ailitaire diensten te trekken.

9. Wet PolitieregiBtere.

De secretaris Tan de werkgroep, welke voor de Kring Tan Hoofdcoaaj
sarissen is ingesteld OB een adries aan de Mini^ster(s) Toor te ba-
re i den oTer het Wetsontwerp op de Politieregisters, bezocht de Di<
Toor een gedachtenwisseling.

- 2 -
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Dit onderwerp TOrat een deel Tan sen groter complex dat Toor de
beepreking in Wolfhcze in aanmerking komt.

21 februari 1984

.at



A U R O R A ochtendbeepreking d.d. 2k februari 198**.

Aanveeig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig : ----

1. CPN.

De horizontalen hebben zich voorbereid op een afsplitsing.

2. PlaatsingebeBluit kernwapens.

Aan de vooravond van dit besluit ontstaat onrust op Tele plaatsen

3« Surinaae .

Oude bekenden spelen een rol in de jongste berichten over nieuwe
pogingen om (vanuit Frans-Guiana? ) met harde hand D. Bouterse uit
zijn eetel te wippen.

.̂ *t Spionnetje.

De uitlatingen in verband met de enquete naar bet bijzonder karak
van de Dienst, doen vernoeden dat een op 6 januari j.l. tijdens
Aurora genome n besluit bij de redactie niet (goed) is overgekomen

5. Beeoek DDO.

In overleg met zijn reeds enkele gespreksonderwerpen vast
gesteld. Nader wordt bezien of er ruimte kan worden gevonden om d
gast self meer uitgebreid aan het woord te laten.

6. Rapport in de la van Minister Rietkerk?

Vrij Nederland zou weten van dit "verontrustende" rapport over de
scores van de CP (en andere politieke partijen) op de F-(ascisme-
echaal.

7- Reisbeperkingen Sovjet-Russen h.t.l.

De Minister van Buitenlandse Zaken pareerde opmerkingen van Kamez
S. Patijn.

8. Pendeldiploaatie.

CD verstevigde de band en tussen BKA, BfV en BVD.

9. Presentatie.

Wij ontvingen het script van HLAMID voor de presentatie van een
LAMID/BVD-operatie aan de Minister van Defensie, zijn S.G. , de CI
en de CLS.

- 2 -
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10. Joint-ventures.

EC eal nagaah of ons facts and figures kan leveren coals Else
Tiers Weekblad deze onlangs presenteerde.

11.

Onze bewindsnan is sterk gekant tegen benoeming. Op een vraag van
zijn staatssecretaris heeft de D6 PTT geantwoord dat de door
geambieerde functie niet kan worden gevijzigd in een niet-vertrou-
wensfunctie.

12. Parleaentaire delegatie naar de S.P..

Op verzoek van etelde de heer een delegatie sanen. I
delegatieleden hebben alien hun eigen ideeen over het bezoek.

1J. Commissie voor het Personenverkeer.

Deze Benelux-samenwerkingBvorm staat op de tocht, nu gebleken is <
de Belgen niet bij aachte zijn de toegezegde controle aan de Zuid-
grens te realiseren.

1̂ . Oproep aan spionnen OB zich te aelden.

Niet het BfV doch het BKA deed dezet naief aandoende oproep.

15. Wolfheze.

Het plan is on naast plenaire vergaderingen subwerkgroepvergaderi
gen te beleggen, waarbij deeltheaa's grondig worden doorgesproken

2k februari 1984.



STAFVERGADERINO d.d. 28 februari 1984.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HACD/G - HB - EC - HD - PHE - HFID -
HSBP - HTD - HK.

Afwezig : HPZ.

1. Ki.-jkgedrag bi.j de Dienst.

Sinds Tideo-opnaaen worden aangeboden neemt een verheugend aantal
aedeverkers enige tijd plaats voor de beeldbuis on kennis te neme
van hun werk regarderende TV-programme's.

2. Integratie ACD en 6.

De projectgroep heeft sijn eerste vergadering gehouden.

3. CPN.

Een breuk tussen horizontalen en vernieuvers lijkt onontkooabaar.

4. Terrorisae-Activisme.

In enkele Holukse woongebieden is een oplering ran klein geweld;
geruchtenstrooa zwelt aan.
In de Surinaaase geaeenechap gonst het van nieuwe plannen tot act
tegen het regiea Bouterse.
Onkruit bleek betrokken bij de diefetal van paepoorten.
Aan de actie te Woenedrecht naaen ook enkele Veetduitse antiailit
risten deel.

5- CP.

De scheuring aan de top tast het imago Tan de partij aan.

6. Sjiitische terroristen.

De aeldingen over de "groep Tan honderd" houden aan.

?• Grote echoonaaak.

De acties grof vuil en grote schoonaaak lopen goed; de Ternietigi
verloopt een stuk trager.

8. Verspreide kunstToorwerpen.

Bij terugbezorging Tan 30 kunstToorwerpen kwaa Toor duizenden gul
schade aan het licht. De uitleen stagneert.

9. Verbouwing 25.

Hieraede wordt koaende aaand aangeTangen.

10. Tsjernenko.

Diens positie is Terder verstevigd nu hij ook tot voorzitter Tan
Defensieraad is benoead.
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11. Kwartaaloverzicht.

Nader wordt bezien hoe in het vervolg kan worden beslist over de
vraag van afnemera on (gedeelten van) het kwartaalovereicht lange
te houden.

12. Begoek DDO.

Aan de hand van het concept-programna wordt een definitieve regel
getroffen.

13- Conferentie te Wolfheze.

De Minister ging gaarne accoord. Hij is overigens best tevreden m
de wijze waarop de Dienst reilt en eeilt. Niettenin is het nuttig
van tijd tot tijd te bezien of in alle opzichten nog de juiste ko
wordt gevaren. De jongste wisseling van de wacht vorat een extra
aanleiding tot gezamenlijke besinning.

28 februari

r



A U R O R A ochtendbespreklng d.d. 1 maart 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB- PHC - DIB - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig:

1. CPN

Nu is uitgesproken dat net lidmaatscbap van de VCN onverenigbaar is
met dat van de CPN is de breuk een feit.

2. Plaatsing kruisraketten

Massale acties zijn te verwachten. Gevreesd wordt dat sommige politie-
functionarissen zich zullen verzetten tegen inschakeling bij protest-
acties in deze sfeer. Er wordt een discussiestuk geschreven voor een
gesprek met de DG-OOfcV.

3. Ambassadrice van India

Zij kreeg politiebescherming op grond van bericbten over de aanwezigheid
In: ons land van twee Pakistani die in bet VK worden gezocbt wegens
deelname aan een aanslag op een Indiase diplomaat. CRI ontving completer
informatie van Scotland Yard dan wlj van De Pakistani zijn bij
een inval overigens niet aangetroffen.

4. Verslag TEC

r
Dit wordt HBVD met spoed toegezonden in verband met een vraag van de
DG-OOfeV.

5. Publicatie E.W. over Joint-ventures

Het Belgische achtergrondrapport dat in deze publicatie is verwerkt, is
door de Dienst ook aan BZ overbandigd.

6. Politiefunctionarissen'- ltd CP

De Dienst geeft spontaan binnengekomen informatie over bet enkele lid-
maatschap van de CP niet aan de verbindingen door.
Desgevraagd is aan een korpschef medegedeeld dat bet enkele lidmaat-
scbap van de CP geen grond voor ontslag kan zijn.

7. Novum in veiligheidsondefzoeken

Onderzocbt wordt of (en boe) in de toekomst ook veiligbeidsonderzoeken
kunnen worden ingesteld naar booggeplaatste personen, niet ambtenaren
zijnde, die kennis moeten nemen van gerubriceerde gegevens. Aanleiding
vormen de op stapel staande onderzoeken naar de Nationale Ombudsman
en zijn Substituut.
Het bet re ft bier een lacune welke tot nu toe werd gedoogd in verband
met de grote (politieke) gevoeligbeid.
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8. 4 x l % - operatie

Berekeningen van de feitelijke pijn gaan uit van (op de peildatu*,
1-1-1983):
- de forvatle (726)., of
- de bezetting naar de financien berekend - d.w.z. Binus 10 langdurig
onvervulde vacaturea - (716), of

- de feitelijke bezetting (700).
Ulteraard leidt een verschillend vertrekpunt tot verschlllende uit-
komsten.
Hoe dan ook, bet departement stelde voor:
- een reductie van 28 en
- feitelijke bezetting niet boven 688.
(N.B. Dit betekent kennelijk-een fornatie van 698 (726 - 28), waarvan
voorloplg 10 plaatsen niet vervuld zullen worden. Zou een foraatie
van 688 (716 - 28) bedoeld worden, dan had de tweede "voorwaarde" van
het departement inters geen zin.)
HPZ en HFID gaan binnenkort volledige duidelijkbeid ten departemente
zoeken.

1-3-1984



A U R O R A ochtendbespreking d. d. 6 aaar.t 1984

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: HBVD

1. Actiepl'annen "Onkruit"

Op stapel staat een actie tegen een' nuni.tie-opslagplaats,
waar men de bunker hoopt te kraken en acces tot de computer
hoopt te krijgen. Mlsschien kan het plan nog verstoord word

2. Minde'rheden

In de media trok een vaoraalig voorzitter van "Aaicales" de
aandacht net beschuldigingen ontrent de verwerpelijke aard
activiteiten van "Aaicales".
Turks verzet is-gerezen tegen het plan van de EO om beden-
avond een film uit te zenden over de probleaatiek van de
Armeniers. Een (ons bekende ?!) Turkse Ambassaderaad zou op
de EO grote druk hebben ultgeoefend. '
De politic te Hllversua verwacht vanmiddag circa 1000 Turke
bij een demonstratieve protestmars van de moskee naar het
EO-gebouw.

3. Intellectuele corruptie bij inlichtingendiensten

Uit eigen operationele bron kwamen aanwijzingen dat Sovjet-
Russische 'inlichtingenofficieren dozen lucht als operatione
geschenken aan hun-chefs te Hoskou hebben aangeboden.

4. De beer Van Agt, ambassadeur te Moskou

Deze brengt ons op 16 naart a.s. OB 10.30 uur een bezoek.

5. Rekeningen van de PTT

Nieuwe berekeningen na een protest onzerzijds hebben enkele
posten lager doen uitvallen. De PTT rekent wel goed, naar
adninistreert slecht.

6. Marokko

In verband Bet de aanstaande verkiezingen waaraan ook de
in Nederland verblijvende Harokkanen kunnen deelnenen, bren
8BP een achtergrondrapport uit.

7. Nieuwe civiele veiligheidsdienst in Portugal

Volgens de media zijn nu concrete voorstellen ingediend.

8. Lijst vertrouwensfuncties PTT

Deze is op 2 aaart jl. vastgesteld.

9. Veiligheidsonderzoeken naar (Subst.) NO

Onze. Minister heeft de brief aan de NO verzonden confora
ons advies.



10. TREVI - I

Op Id naart vindt het voorbereidend gesprek plaats. Zoals
gewoonlijk zal op de agenda een kbr-t overzicht van de
terreur (sinds septenber 1983) staan, waartoe HK gaarne
enige gegevens zou ontvangen.

11. "Information of usual reliability"

Telexberichten van somnige zusterdiensten (recent:
en ) hebben vaak geen of geen bruikbare evaluatie.
Oe Internationale afspraken op dit punt dienen opgepoetst
te worden.

6-3-1984



A U R O R A ochtendbeapreking d.d. 9 maart 1984.

Aanwezig : PH,BVD - H B - H C - H D - H E - HTD - HK.

Afwezig : H.BVD - H.SBP.

1. Onkruit-acties.

2. Alarainstructies.

Voorkomen moot worden dat de maandelijkse alaraoefening een lacbertji
wordt; de opzet zal nog eens bekeken worden.

3. Volunteer.

Er zijn nog mogelijkheden een Volunteer, die zich onlangs bij de Rus-
sen meldde, te identificeren.
Een poging de Rus sen uit bun tent te lokken mislukte.

4. Visum

De Boeilijkheden hadden voorkomen kunnen worden wanneer - conform de
instructies van Praag - aan de heer een visum voor Tsj echo slow
kije geweigerd was; een invalster op net consulaat heeft echter een
verkeerde beslissing genonen.

9 maart 1984



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 13 maart 198*+.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HE - HC - HD - HE - HTD - HSBP - HK.

Afwezig :

1. Onkruit-acties.

De verstoringsactie is uitgevoerd; het resultaat noet worden afge-
wacht.

2. Suriname.

Een nieuwe actie contra Bouterse hangt kennelijk in de lucht. Er !
in Suriname al veer enkele arrestaties verricht. Diverse in Neder!
verblijvende, ons bekende sleutelfiguren blijken verdwenen; een vi
hen zou in Frans Guiana zitten.

J. Proefproces huurpenningen.

Nu de betrbkken Holukker in het ongelijk is gesteld en binnen een
maand ooet betalen, groeit de onrust in Capelie (waar nu 96 gezin-
nen met uitzetting worden bedreigd). Ook elders stijgt de spannini

k. Arrestatie Oostduitse runner.

Op onze aanwijzing heeft de Kijksrecherche jl. zaterdag, geassist<
door de plaatselijke politic, te Delft een Oostduitser aangehoudei
De man runde vanuit de DDE een Nederlandse agent, die voorheen in
contact stond met functionarissen van de Oostduitse Ambassade h.t
De Oostduitser opereerde onder een Westduitse identiteit. Hij wor<
nu verhoord.

5. Bezoek ambassadeur Van Agt.

Een programme wordt opgesteld.

6. Jaaropgave inkomen.

PH.BVD zal met HFID bespreken of een oplossing te vinden is voor i
nieuwste regeling bij de aangifte voor de inkomstenbelasting: als
men versnelde teruggave wenst dient men een kopie van de "inkomen
opgave" mee te zenden. Voor ons personeel vermelden deze opgaven
salarisnummer, geen naam.

7. Representatie buitenshuis.

HFID zond een circulaire rond. Het is de bedoeling dat zoveel mog
lijk de hand wordt gehouden aan de vastgestelde bedragen.

8. Karate Bob.

In hoger beroep behield hij 5 jaar gevangenis.
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\'
De Volkekrant publiceerde heden een interview net deze in Nederland
verblijvende ex-medewerker van de CIA.

10. Conferentie Volfhece.

Uiteraard staat net een ieder vrij om aanvullende bijdragen in te
leveren, ook na 13 maart.

13 naart



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 16 raaart 1984

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - HB - HC - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: HD

1. Rechts-extremisme

De te Hilversua aangehouden verzamelaars vorn(d)en geen ernstig gevaar.
Berichten over een dreigende aanslag op de beer Janraaat werden geexploi-
teerd.

2. KoBSt minister Weinberger ';

De TEC bekonnert zich OB de beveiligingsaspecten.

3. Verstoring actieplannen Onkruit

Ret ziet ernaar uit dat onze opzet geslaagd is. Het Vredesplatform
Oosterwolde denkt zich in de Waarbeid van Onkruit te distanciee'ren.
Een journalist van de Leeuwarder Courant speurt naar aanwijzingen dat
de BVD zijn boekje in deze affaire te buiten is gegaan.

4. Ambassadrice van India

Zij meldde de SG van BZ dat de Indiase Veiligbeidsdienst acties verwacht
van aanbangers van bet Bevrijdingsfront van Kashmir, gesteund door
fundaaentalistische moslim-fanatici (en / of Sikhs ?).

5.

De gearresteerde Oostduitse runner ontpopt zich als een ernstig gestoorde
figuur; aogelijk simuleert hij. In overleg tussen RC - OvJ en HC zal
worden bezien hoe verder te handelen.

blijkt niet van de Leipziger Hesse naar ons land terug te keren.
De DDR anbassade heeft aan een advocaat geholpen en wil een ge-
sprek met hea.

6.

Deze viel op in zijn Cl-rol.

7. Operatie

Panorama verhaalt over deze (BVD ?-) operatic in Onkruit te Rotterdam.

8. M- fc T- aanvragen

Verzocht wordt de aanvragen (mede i.v.m. Pasen) reeds op 1 april bij
KA/ te deponeren.
(Eventuele probleemgevallen dienen dan dus al met de Dienstleiding be-
sproken te zijn.)
KA/ zal tijdig afspraken met de bewindslieden dienen te maken.

9. Bevelliging Wolfheze

De BVA.zal zich ter plaatse ervan vergewissen dat de discussies onge-
stoord en ongeremd kunnen plaatsvinden.
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10. Jaaropgave inkomen 1983

lien zal zelf bet salarisnummer door de naan moeten vervangen; dit
levert geen problemen op.

11. CVIN

Het voorstel van de Coordinator is grondig besproken; er komt een
aangepaste versie.
De Dienst behoeft in de toekomst alleen "op afroep" een inbreng in

te leveren.

12. Agenda

1 april

begin april

10 en 11 april

17 en 18 april

2 t/m 4 mei

7 t/m 9 nei

week 14 mei

22 t/m 24 aei

23 mei

H- fc T- aanvragen bij KA/

HBVD naar

Special Committee

bezoek H.

Wolfheze

Landelijk Contact HC'en

Bezoek H.

Club de Berne - Denemarken

TREVI - HP (PHBVD).

16-3-1984



A U R O R A ochtendbespreking d.d. 23 maart 198*t.

Aanwezig : H.BVD - HB - HC - HD - HE - HTD - HSBP - KA/C.

Afwezig : PH.BVD - HK.

1. Moordaanslag door aanhangers Bouterse?

Er wordt rekening mee gehouden, dat de moordaanslag te Schiedam
op de broer van het voormalige Surinaamse parlementslid

het werk is van aanhangers van Bouterse. Wij verlenen
enige assistentie bij het onderzoek.

2. Een grensverleggende reis.

Het bezoek dat de FG en de L.O.v.J. binnenkort aan
o.m. de FBI en de CIA zullen brengen roept vragen op in het licht
van artikel 1,5 van het KB.

3. .
Zit thans in de Bijlmerbajes. Zijn zielstoestand vertoont een kee
ten goede.

k. Orientatiedagen beveiligingsrelaties.

BVI's - 16, 17, 18 en 25 mei.
BVA's - 15 en 23 mei.

5. Taakverdeling dienstleiding.

Ter wille van een evenwichtiger taakverdeling wordt de hoofdafdel
E toegevoegd aan het takenpakket van PH.BVD.

6. CHI.

7. Max Lewin.

Heeft zich schriftelijk tot de Dienst gewend net het verzoek on
een gesprek en inzage van zijn dossier.

8. M. 8c T.

De lijsten moeten 12 april klaar zijn. Dit houdt in, dat KA/ de
bijdragen uiterlijk 30 maart in zijn bezit moet hebben.

23 maart 198*1



S T A F B E S P R E K I N G d.d. 27 maart 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HACD/G - HB - HC - HE - HFID - HSBP - HTD -

HPZ - HK

Afwezig: HD

1. Round-up van CO's

Hoewe1 er nog een aantal CO's onderweg is gebleven, heeft de exercitie
wel succes gehad.

2. Integratie ACD en G
^̂ ™™™"™" -1 î ^̂ ^̂ M̂ ™̂—i •••mi »̂ —̂ ^

Voorlichting aan het personeel lokte weinig reactie uit. Gedacht wordt
nu over de nieuwe organisatievorm.

3. Surinamers

De in het oerwoud van Prans Guiana opgepakte groep is onderweg naar
Nederland. Justitie zal hen ongemoeid laten. Wij wachten op nadere
berichten van de Antilliaanse en Franse diensten.

4. Aanslag op Aaerikaanse consul te Straatsburg

Deze aanslag door de "Gewapende Revolutionaire Fractie van Libanon" is
aanleiding voor overleg ( ) over de beveiliging van de
Amerikaanse Ambassadeur h.t.s.

5. Op de foto

Een E IX-medewerker werd, kennelijk met opzet, gefotografeerd.

6. Begroting 1985

Er zal nog / 300.000,— moeten worden besnoeid.

7. Overwork, onregelnatige dienst-toeslag

Nader moet worden bezien in hoeverre ook op deze post kan worden besnoeid
in 1983 werd circa / 3.000.000,— uitgegeven.

8. Verbouwing

Deze had kunnen beginnen, doch wordt OB redenen van efficiency aange-
vangen op 24 april a.s.

9. Invullen reductieplaatje

De aantallen per eenheid zijn bepaald. Gewerkt wordt aan een definitief
plan.

10. Panorama

Het is weer tijd bijdragen uit te zenden. (Kopie van de vorige bijdrage
wordt toegezonden).

11. Memorie van Antwoord

De onderdeelschefs krijgen een kopie van de tekst zoals deze aan de
Minister is aangeboden.
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12. Xerox

De BVA komt met voorstellen on de regelingen te verbeteren nu gebleken
is dat in een aantal gevailen achteraf niet neer te controleren valt
waaroB en door wie zelfs van geheime en zeer gehelme stukken kopieen
zijn gemaakt.

13. Wolfheze

Over de uitgangspunten voor de discussie wordt ultvoerlg van gedachten
gewlsseld. (Een not!tie volgt).

27 naart 1984



A U R O R A ochtendbespreking d.d. J>O maart

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - PHB - PEC - HD - HE - HTD - HSBP - KA/So

Afwezig : HK.

1. Zagladin.

Het plaatsvervangend hoofd van de afdeling buitenland van het CC
de CPSU zal binnenkort een bezoek aan ons land brengen.

2. Surinamere.

Het de uitwijzing van de 16 Surinaners uit Frans Guyana zijn ver-
•oedelijk niet alle miliiante anti-Bouterse figuren uit dat land
verwijderd. De Dienst onderhoudt contact over deze zaak met de ID
en de DST. Bier te lande heeft de Dienst aandacht voor zowel pro-
als contra-Bouterse adepten.

3. Onkruit.

De belangstelling van Onkruit voor MIBO's was bekend bij de Diens
De BVA van WVC, waaronder de MIBO's ressorteren, was hiervan op d
hoogte gesteld en had een waarschuwing doen uitgaan aan de MIBO's
Een en ander heeft gezien het algeraene karakter van de voorkennis
en derhalve ook van de waarschuwing de Onkruit-inval in enkele
MIBO's niet kunnen verhinderen. De vraag rijst of de Minister van
het optreden van de Dienst in deze zaak op de hoogte meet worden
gesteld.

k. De zaak

bevindt zich nog steeds in voorlopige hechtenis. Enkele
runners van de Dienst hebben met hem gesproken. Zijn geestelijke
zondheid lijkt plotseling weer normaal.

5- De zaak .

De Staatssecretaris van V. en W. heeft nog steeds geen beslissing
genomen over de aanstelling van in een vertrouwensfunctie.
De Vaste Commissie voor de I.- en V.-diensten wil op korte termij
over deze zaak spreken.

6. T-lasten.

HTD wijst erop dat aan lijnwisselingen kosten zijn verbonden. On-
nodige lijnwisselingen, zo die voorkomen, dienen derhalve te word
vermeden.

7- Aruba.

/de Aruba zal in verband met/status aparte een eigen veiligheidsdiene
krijgen. De Dienst is gepolst over het verlenen van bijstand in d
vorm van opleidingen en het gedurende ̂  jaar ter beschikking stel
van -6en ervaren medewerker met leidinggevende en operationele erv
ring.
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8. Het plaatsingsbesluit.

H.BVD heeft met de DO 00 & V gesproken over mogelijke gevolgen var
het plaatsingsbesluit eoals buigelijke ongehoorzaamheid, ook bij c
politic, en grootschalige verstoring van de openbare orde. Er zal
een nader gesprek plaatsvinden vaarbij ook de DG P en V aanwezig
zal zijn. Een en ander zal vermoedelijk resulteren in een voorste]
aan de Hinister(s) om coordinerende maatregelen te treffen.

30 maart 198U

r



.d. 30A U R O R A ochtendbespreking d.d. 30 maart 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HTD - HK

Afwezig:

1. Onkruit

De verstoringsactie lijkt het beoogde resultaat op te hebben geleverd.
Hetgeen over!gens niet wil .zeggen dat het nu helemaal rustig geworden i:

2. Ontvluchting zware criminelen

Het de groep die uit de Scheveningse gevangenis is ontsnapt, is ook
"Moondog" meegelopen. Er zijn er die het bomalarm in de Ahoyhallen
aan hem toeschrijven.

3.

Hij ziet in F.O.A.B. (forensische observatie »et alle beperkingen) te
Haarlem. Hij lijkt echt gestoord. Dit kan betekenen dat hij zonder
proces wordt uitgezet.

4. CRI

Het gesprek over de activiteiten van de CRI bij ID's op contra-
spionagegebied en betreffende informatiewerving van algemene aard op
terreurgebied (contact met -specialisten) heeft nog enkele
vragen opengelaten. Op werkniveau veroorzaakte het enkele rimpels
die inmiddels zijn besproken.

5. 1 %-operatie

Er wordt uitgegaan van 726 - 28 = 698 man per eind 1986.

6. Aruba

Nu dit eiland een aparte status krijgt, is onze bijstand gevraagd
bij de opzet van een veiligheidsdienst en de opleiding van kader.

7. Diploma-uitreiking op 6 april a.s.

Deze vindt plaats in een wat huiselijker opzet, doch met traditionele
luister.

8. CVIN

KVB is inmiddels aangewezen als secretaris.

20-3-1984


