
A_U R 0 R_A d.d. 2 oktober_1984

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

Afwezlg: - - -

1. Bedreiging Franse Ambassade door ETA

De bedreiging jl. vrijdag leek achteraf weinig on bet 11jf te hebben.
Onderzocht wordt, welke steunpunten de ETA mogelijk in (de buurt van)
ons land zou kunnen hebben.

2. Onkruit acties tegen MIBO-objecten

De verkenningen gaan door, ook naar nilitaire objecten.
In het proces tegen de voerders van eerdere MIBO-acties zijn op
1 oktober lichte gevangenisstraffen geeist.

3. Werkbezoek Honing Jordanie

Om veiligheidsredenen wordt hieraan weinig publiciteit gegeven.

4. Telexverbinding met

Na vele vruchteloze pogingen de verbinding te verbeteren bracht een
gesprek ter plekke snel een oplossing.

5. Bezoek Ceaucescu aan de BRD

De media me1den Sovjet-Russische dreigementen de olietoevoer naar
Roemenie af te snijden als het bezoek doorgaat. Ceaucescu zou inmiddels
met enkele lastige verlangens gekomen zijn.

6. Ingrijpende wijzigingen in SovJet-Unie op komst ?

De aangekondigde sessies van het CC van de CPSU en van de Opperste Sovj<
doen vermoeden dat belangrijke mutaties in de leiding op handen zijn. 0<
het bezoek van Gromyko aan de VS kan ermede te maken hebben.

7. Reisbeperkingen eigen personeel

Begin volgend jaar zal de BVA een circulaire verspreiden. Tot dat
moment kunnen het beste alle vragenstellers naar hem verwezen worden.

8.

Aanstaande woensdag vindt het voorlopig getuigenverhoor plaats.

9. Onderzoeken E IX

De beslissing een onderzoek aan te vragen dient, gezien de risico's
(inbreuk op privacy) en kosten, op tenminste afdelingsniveau gefiatteerc
te worden. Bij bijzonder delicate categorieen zal de directieleiding
toestemming moeten geven; E IX legt bepaalde gevailen dan nog aan HK voc
Heel bijzondere gevallen dienen aan de Dienstleiding te worden voorgelej
De regeling m.b.t. aanvragen door D dient apart te worden bekeken.
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10. Club de Berne

Deze naam wordt niet meer gehanteerd. Per bijeenkomst wordt een andere
benaming gekozen.

11. Gelntegreerde planning

Deze eerste keer zullen de autonome planningen (van B, C en D) door
de Dienstleiding alleen marginaal getoetst worden, daarna worden zij
aan de ondersteunende onderdelen gezonden als uitgangspunt voor de
afgeleide planningen. Tijdschema: inzenden v66r 15 oktober; 1 november
planning op tafel.

12. Relatie met de politic (en de KID-en)

HB zendt de gesprekspartners een nota toe welke mede als basis voor de
discussie op 17 oktober kan dienen. Deze nota belicbt het probleem uite:
alleen vanuit de B-optiek.

13. Bezoek Paus

De DG-OOV heeft het initiatief penomen voor de opzet van gremiun voor
een breed veiligheidsberaad.

2-10-1984



A U R O R A d.d. 5 oktober

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

Afwezig: - - -

1. In de kraag gevat

Na ^k dagen professioneel volg- en observatiewerk, in de rug
gesteund door de continue inzet van diverse dienstonderdelen,
de politic.en verscheidene andere instanties die in het terreur-
bestrijdingscircuit een rol spelen, is de afgelopen nacht een
groep activisten op heterdaad betrapt bij een inbraak in een
Mibo-roagazijn.
Een andere groep liep bij toeval in een verkeerscontrole-fuik van
de politic en zag van zijn actieplannen af.

2. Bedreigingen tegen gereformeerde predikanten

Aan de vooravond van de synode te Lunteren zijn enkele predikanten
met ernstige bedreigingen gemaand hun standpunt inzake de kernwape
niet te wijzigen. De daders worden gezocht in gereformeerde kring

3. "Kijken, kijken, niet kopen".

De Chinese Staatshandelsorganisatie Norico is ons opgevallen oradat
zijn talrijke delegaties veel bekijken maar zelden kopen. Nu trok
de organisatie de aandacht door het plaatsen van advertenties waar
wapentuig wordt aangeboden.

4. Aantal mutaties T-lijnen

Het grote aantal mutaties kost de Dienst relatief veel geld.

5. Waarnemend HSBP

Als zodanig is drs. aangewezen.

6. ,

Zijn degradatie kan ook gevdgen hebben voor de GRU en voor de
verhouding KGB - GRU.

?. Nordic meeting.

Mocht de inleiding over "Soviet Shipping" (C) moeten vervallen dat
zal die over "Sjiitisch fundamentalisme" (SBP) worden gehouden.
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8. Nationale ombudsman

In een gesprek tussen de Minister en de Nationale Ombudsman,
diens substituut , CZW/ en HBVD is overeengekomen dat
tot het moment waarop de nieuwe wet in werking treedt, de (subst.)
N.o bij de BVD de dossiers kan inzien over de zaken welke hij in
behandeling heeft. Hem kunnen worden onthouden: gegevens betreffende
(alle) bronnen en gegevens welke, naar het oordeel van de Minister,
in het belang van de Staat moeten worden onthouden.

9. Veiligheidsonderzoeken

De Coordinator zal de KID-en en de BVD bijeenbrengen om een
bevoegdheidstoedeling uit te werken.
Hij zal zich bovebdien wenden tot de plv. SG van Defensie in verbanc
met diens verzoek aan de KlD-en om met de BVD een regeling uit te
werken welke kan dienen bij het beantwoorden van vragen in het eind-
verslag.

10. FLO

Het ziet er naar uit dat de vragen van de Algemene Rekenkamer door
de DGOP zijn beantwoord in overeenstemming met ons advies aan de
Minister, waarvan de DGOP een afschrift ontving.

11. Raad van Europa

Senior officials van de 21 landen worden bijeengeroepen voor een
Working Party om een nieuw anti-terreur-circuit in het leven te
roepen.

5-10-1981*.



A U R O R A d.d. 9 oktober 198**

Aanwezig; HBVD - PHBVD - HC - PHD - HE - HTD - HSBP

Afwezig; HB - HK

1» Kamervragen "affaire it.

Het Kamerlid Lankhorst (PPR) heeft de Minister van Binnenlandse

Zaken gevraagd of hij in de door (onder ede) afgelegde

verklaringen in het voorlopig getuigenverhoor aanleiding ziet

terug te komen op (onderdelen van) zijn verklaringen in het

interpe Hat iedebat •

2» Nationale ombudsman,

De (substituut)-N.o. heeft zich tot de Minister van Justitie gewe

naar aanleiding van een klacht over het noteren van paspoortgegev

door de Kon.Mar0 Behandeling vindt plaats in eamenspraak met ons«

3. Taakgroep,

PH.BVD zal binnenkort een gesprek hebben met enkele kandidaten*

k. Agenda H.BVD.

17 oktober - bezoek aan EJ

18 " - " " TD

9-10-1981*
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A U R O R A d.d. 12 oktober 1984

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HTD - KJA/S

Afwezig: HBVD - HK

1. CP

Het lid der Tweede Kamer voor de CP, Janmaat, staat op bet punt die
CP-ers die het hem de laatste tijd moeilijk hebben gemaakt met gelijke
munt terug te betalen.

2. CPN

Als gevolg van verschillende ontwikkellngen lijkt een scheuring
van de CPN thans vrijwel onvermijdeliJk.

3. INRA

Te Eindhoven heeft een afsplitsing van de PSP de Initiatiefgroep
Revolutionaire Aktie opgericht.

4. Vermeend geval van spionage

De douane te Limburg attendeerde de DIR Roermond, en deze de Dienst, op
een Westduitser van Oostduitse origine die zich mogelijk zou bezig-
houden met inlichtingenactiviteiten rond Afcent. Bij onderzoek bleek
het te gaan om een beroepscrimineel die het vermoedelijk had voorzien
op een Duitse bank. De man is inmiddels overgedragen aan de Duitse
politie-autoriteiten.

Het Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrechten heeft in een
open brief aan de Minister voor Verkeer en Waterstaat -bezwaar gemaakt
tegen de afwijzing van de heer voor een vertrouwensfunctie bij
de PTT.

6. Task-force

De Task-force zal op 1 januari 1985 zijn werkzaamheden aanvangen.

12-10-1984



A U R O R A d.d. 16 oktober 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HD - HE - HTD - HSBP - KJA/C

Afwezig: HK - HC

1. Janmaat

Is gisteravond geroyeerd als lid CP. Zijn Kanerzetel zal hij naar
verwacht niet ter beschikking stellen.

2. Opening politiebureau door Minister Rietkerk

Er zijn aanwijzingen, dat er acties zullen plaatsvinden bij de
opening van bet politiebureau te Beverwijk op 15 november a.s.
door Minister Rietkerk. De Minister zal t.g.t. worden ingelicbt.

3. Kraakbeweging

Volgende week wordt Singel 143 ontruimd. De krakers zijn hiervan
op de hoogte.

4. C.C.C.

De Cellule Communiste Combattante, een Belgische splinterbeweging
die de laatste tijd van zich doet spreken door bomaanslagen tegen
militair-industriele doelen, heeft gisteravond een bomaanslag ge-
pleegd tegen het partijbureau van de Liberalen. De PCB heeft zich,
uiteraard, van deze acties gedistantieerd.

x—^ 5. Planning

PHBVD heeft nog niet alle voorstellen binnen.

6. Personencontrole

Het ziet er naar uit, dat de personencontrole aan de Beneluxgrenzen
met de BRD en (waarschijnlijk) Frankrijk op zeer korte termijn
(v66r eind 1984 ?) zal worden ingericht naar het bij het Frans-
Duitse grensakkoord van 13 juli jl. overeengekomen model, zijnde
een eerste stap op weg naar een volledige opheffing. Op ambtelijk
niveau worden nog wat achterhoedegevecbten geleverd.

7. Nordic Meeting

Een geslaagde ontmoeting. De door CR verzorgde bijdrage gewijd
aan Soviet shipping is in goede aarde gevailen.

8.

Volgend jaar zal een delegatie van de Dienst een tegenbezoek brengen
aan . HB en HC dienen zich te beraden op de samenstelling en
de gespreksonderwerpen.
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9. Burgemeesters

Aanstaande vrijdag brengt een gezelschap van 24 Drentse
burgemeesters een orientatiebezoek aan de Dienst. Het
initiatief hiertoe is uitgegaan van de DC Assen.

10. Wubben

^~ Hedenmiddag krijgt HBVD de AG op bezoek on van gedachten te
s- wisselen over het optreden van HBVD als getuige (a decharge !)

in de strafzaak tegen Wubben.

11. Decoratie

HBVD verzoekt voorstellen, weloverwogen als inner, bij hen
in te dienen.

Agenda

20 t/n 30 oktober - Bezoek HBVD aan de VS

6 / 7 novenber - HBVD; Special Committee

8 novenber - Bezoek hoge vertegenwoordiger

12 november - Bezoek Hoofd

16 novenber - Bezoek Hoofd

23 novenber - HBVD; TREVI Dublin

^ 29 novenber - Kennisnakingsbezoek SG V t W

4 / 5 decenber - HBVD; II Luxenburg (agendapunten

11 t/m 13 decenber - HBVD; (tussentijdse) Club de Berne te Rome.

16-10-1984



A U R O R A d.d. 1 9 oktober 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - PHC - wnd. HD - HE - HSBP - HTD - KJA/S

Afwezig: HK

1. Terror!sme

De acties van de CCC en de IRA kunnen naar valt te voorzien inspirerer
werken op personen en groepen die zich hier te lande in de terreursfec
bewegen.

2.

betrokken zou zijn bij deVan werd vernomen dat
uitlevering van dissidente Lybiers.

3. Activiteiten van het Britse MOD

Geconstateerd werd dat het Britse MOD hier te lande veldonderzoeken
instelt naar personeel werkzaam bij het STC. Alvorens nadere stappen
te ondernemen wordt nagegaan of dit wellicht op oude afspraken herust.

4. EJ en E XIII

Tussen de Directie B en de Hoofdafdeling E zijn afspraken gemaakt om
de werkzaamheden van EJ en E XIII beter op elkaar af te stemmen en
"te incidenteel werken" te voorkomen.

5. Interview Tsjernenko

Tsjernenko heeft voor het eerst sinds de Sovjets de onderhandelingen
te Geneve staakten een mededeling gedaan die er op kan duiden dat wore
teruggekomen op de voorwaarden die worden gesteld aan een hervatting
van het overleg.

6. FLO-brief

De Minister heeft de FLO-brief inmiddels getekend en aan de Algemene
Rekenkamer gezonden. De door de Dienst voorgestelde tekst is hierin
ongewijzigd overgenomen.

7. Taak-groep

De leden van de taak-groep zijn thans definitief aangewezen en zullen
hun werkzaamheden per 1-1-1985 aanvangen. Mogelijk zal dan ook de van
buiten aan te trekken organisatie-deskundige reeds beschikbaar zijn.

8. Telexverbinding met

HBVD zal tijdens zijn bezoek aan de VS de mogelijkheid bespreken van
een directe telexverbinding met de security division van

9. Buitenlandse dienstreizen

Getracht wordt soms personeel van de Dienst tijdens buitenlandse werk
bezoeken te betrekken bij binnenlandse politieke probleroen. Hiertegen
dient men zich met een strikt zakelijke opstelling teweer te stellen.

10. Het HEG

De eerstkomende bijeenkomst van het HEG is voorlopig vastgesteld
op 30 november 1984.

i o n r\ no A



A U R O R A d.d. 23 oktober 1984

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

Afwezig: HBVD

1. CCC

Concrete aanwijzingen dat in ons land aan de acties van het
Belgische CCC een voorbeeld wordt genomen, zijn er niet.

2. Marokko

De recente publicaties over de ervaringen van een Marokkaanse
leraar geven aanleiding aan deze zaak nadere aandacht te schenken.

3. Suriname

De informatics welke ter tafel zijn gekomen in het Suriname-overleg
geven geen reden tot extra bezorgdbeid over de, volgens de media,
"verslechterende toestand in Suriname".

4. Amsterdam

De ontruiming van het Singel vindt heden plaats. Vanmorgen vroeg
was het ter plekke nog rustig.

4. Overlopers ?

Niets werd vernomen over de Roemeense codeklerk die volgens pers-
berichten enkele weken geleden zou zijn overgelopen. wist
gisteren nog niets te me1den over de KGB-kolonel die zou zijn
afgesprongen.

5. E IX - E XIII (zie vorige verslag)

De Directie B heeft bij E XIII het eerste van drie (volg-) "pakketten"
gedeponeerd. De bedoeling is dat E XIII deze pakketten in overleg
met B doch overigens naar eigen inzicht in behandeling gaat nemen,
waarbij nauw met EJ wordt samengewerkt.

6. Revo's

Nu enkele professionele volgsters kunnen worden geworven, is be-
sloten het instituut van de revo's in zijn huidige vorm geleidelijk
af te bouwen. Niet uitgesloten wordt dat in bijzondere situaties
nog revo's zullen worden ingezet, doch dit zal dan geschieden op
herziene condities.

7. Adviseur VNA

Met de terugkeer van drs. bij SBP is een eind gekomen
aan deze (uit 1969 / 1970 daterende) vorm van assistentie.

8. Lus t rumcommi s s i e

Deze week vindt de eerste vergadering plaats.
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9.

10. Noodvernietiging

Aangezien er in ons land meerdere belangstellenden blijken te
zijn voor een goede oplossing van dit probleem, is TNO mogelijk
bereid een onderzoeksproject te financieren.

11. Vel11gheidsonderzoeken door BVD en KID's

Hoewel het aanvankelijk een stellingenoorlogje dreigde te worden,
kwam het in het Diensthoofdenberaad op 22 oktober jl. niet tot
echte bescbietingen. De KID's stelden slechts enkele ondergeschikte
wijzigingen in de tekst voor. Het principe blijft dus: onderzoeken
naar burgers (66k bij Defensie-orderbedrijven) door de burgerdienst
BVD. Dit wordt nu opgenomen in de reactie op het Eindverslag.

12. Dubbel en Dwars

De leider van deze cabaretgroep gaf in de VARA-Gids een reactie
op het optreden voor onze Dienst.

23-10-1984



A U R O R A d.d. 26 oktober 1984

Aanwezig: PHBVD - HB - PHC - HE - HD - HSBP - TDV - HK

Afwezig: HBVD

1. Beveiligingsmaatregelen

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat hier te lande acties door (of in
navolging van) de CCC worden voorbereid, is het de bedoeling extra
beveiligingsmaatregelen rond de Belgische Ambassade te treffen.
Ook Turkse objecten zullen extra beveiligd worden, gezien een aantal
bedreigingen naar aanleiding van de jongste ophangingen in Turkije.

2. Marokko

Onze belangstelling voor de zaak van de gemartelde Marokkaanse leraar
heeft het Rotterdamse Bestuur blij verrast. Ook heeft het nuttige in-
formatie opgeleverd.

3. Anarchic in Amsterdam

De media besteden hieraan veel aandacht. VN brengt een interview met
een Amsterdams politie-officier waarin deze over de Staatsliedenbuurt
onder meer zegt: "Wij komen daar nlet meer". Van de genoemde IRA-eel
in deze buurt is ons niets gebleken.

4. Bommelding Amerikaanse Ambassade

Woensdag jl. was het weer loos alarm. De zorgelijke reactie van de
Amerikanen meet gezien worden in het licht van de recent door State
Department en veiligheidsadviseur Witte Huis genoemde 100 bedreigingen
per week.

5. KGB-defector

is toch met hem in gesprek.

6. Bijzondere lasten

Met de aansluiting van twee lijnen zijn problemen; in een geval betreft
dit een beveiligingsaspect, in het andere gaat het om een formeel
probleem ten gevolge van een onjuiste aanvraag.

7. Relatie problemen

gaf tijdens een bezoek interessante bijzonderheden over de
relatie Ankara-Bagdat en de contacten tussen (de diensten van)
Ifarokko en Lybie. Marokko leverde inderdaad een tweetal dissldente
Lybiers aan Khadaffi uit.
Bezien zal moeten worden of en hoe wij dienen te verkeren met de
diensten van bepaalde staten.
Aan zullen wij gezien de recente gebeurtenissen schriftelijk
onze visie en eventuele vragen moeten doen toekomen.

8.

Deze is volgens persberichten van plan een kort geding aan te spannen
in verband met de beslissing hem uit te wijzen. Ook wil hij de Staat
(i.e. de BVD) een proces aandoen omdat deze hem opdracht zou hebben
gegeven tot de diefstal van munitie.

26-10-1984



A U R O R A d.d. 30 oktober 1984

Aanwezig: HB - PHC - HD - HE - HSBP - HTD - HE

Afwezig: HBVD - PHBVD

1. Geldzorgen CPN

Beraad tussen de partijleiding en de "Enkhuizer Overleg"-groep
heeft duidelljk genaakt dat men bereid is ver te gaan bij pogingen
de breuk te lijmen. Door het geslonken ledenaantal (nog slecbts
8000) en het veel te geringe aantal lexers van de krant, dreigt
een bankroet.

2. Zorgen CP

Na de beer Janmaat is nu ten gevolge van de publieke druk ook
voorzitter teruggetreden. Dit is een opnerkelijke en in zeker
opzicbt ook wel bedenkelijke ontwikkeling.

3. Karate Bob

beeft lucht gekregen van de zaak . De instanties
weIke de ruil tot stand brachten vrezen nu publiciteit en vragen
uit polltieke kring.

4. GEB-Rotterdam

De secretaris van de nedezeggenschapscoBBissie beeft de directie
vragen gesteld over veillgheidsonderzoeken welke de BVD volgens
hem in het verre verleden naar GEB-personeel heeft ingesteld.

5. Clingendaal

De vraag komt op of toch niet incidenteel aan onderdelen van curBUSsen
kan worden deelgenomen,bijvoorbeeld gedurende een dag. De IDB en de
KID's nemen ook nog altijd deel - het risico lijkt gering..
N.B.: Wordt besproken in as. Stafvergaderlng.

6. Tolken

De Recherche Advies Comnissie heeft verzocht te willen bezien of de
Dienst politieke naslag kan verrichten met betrekking tot (landelijk
te registeren) politietolken. Het is ook een Dienstbelang hiervoor
een goede oplossing te vinden.

30-10-1984



S T A F B E S P R E K I N G d.d. 2 novenber 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HACD/G - H B - H C - H D - H E - HFID - HPZ

HSBP - HTD - HK

Afwezig: - - -

1. ACD/G-varia

De gedachten over de nieuwe structuur rtjpen, v66r 1985 koat er een
voorstel. Hedio '85 treedt bet agendaproject in working. In behandeling
zijn de inventarisatle van registratiesysteBen en de autoaatisering van
de PID-administratie.
In een bijzondere Stafvergadering op 20-11 zal HACD/G een logiscb
filosofisch expose geven.

2. B

In de politick activistiscbe hoek is bet even rustig, in de terreur-
scene is bet stil. Mlnderbeden vragen de aandacbt vanuit een politiek-
extreaistiscb of gewelddadig activistiscb aspect dan wel ondat zij lijd<
onder de druk van de autoriteiten van bun vaderland. In recbtse kring
beerst cbaos of dreigt Justitiele vervolging wegens discriainatie.

PH CRI is benoe«d tot directeur van de Algemene Inspectiedienst Landboui

3. c

Bezinning heeft geleid tot berstructurering van de CAZ- en de CD-taken;
de Bulgaren en Hongaren worden naar CS verhuisd. De Cubanen krijgen
Binder, de Oostduitsers Beer aandacbt, al is bet na de zaak
even rustig.
In de terreurscene is alles relatief rustig, al blijft de situatie labii

4. D

NATO-inspecteurs eontroleerden de geheime stukken bij departementen en
PIT. De registratle was puik, de bergplaatsen bleken gaaael en er werd
veel te veel en te geaakkelijk gefotokopleerd.
Een co-produktie Bet Philips OB tot een beveiligingsfilmpje te komen, ii
gestrand op bandelsbelangen.
De Directeur van de BCD bee ft een bedrijf doen afzlen van de levering
aan Pakistan van naterialen die kunnen worden gebruikt voor een nucleaii
explosief.

5. E

In reactie op de activitelten van andere Dienstonderdelen is bij E IX ei
E XIII de vaart er goed in gehouden. Een nieuwe Algemene cursus extern
beden gestart.



- 2 -

6. FID

Ben financlele aeevaller heeft ons Beer araslag gegeven.
Een voorstel OB tot een betere inzet van het wagenpark te koaen, wordt
nog heden net B, C en E besproken.

7.

De inspanningen tot een herziene diaaerie voor de introductiecursus te
koBen, worden opgevoerd.
De regelingen Verlengde Diensttijduitloop en Rechtspositiebesluit BVD
vorderen op bun weg naar invoering. De gevolgen van de per 1-1-1985 in
werking tredende ARBO-wet zijn nog niet te overzien.

8. Cllngendael

Incidentele deelname aan korte cursussen bi j Clingendael kan onder
particulier, eventueel BiZa-cover. Een verkenner zal op de langere cursu
gaan bezien of er inderdaad van geleidelijke verloederlng en verboogd
risico sprake is.

0. BBRA '84

Het plan ter invoering van het BBRA 1984 ligt nog op schema. Voor het
eind van het jaar kont er een allesoavattende nota van PZ.

" 10. King Kong ..<

Er wordt grote druk op de'Dlenst uitgeoefend OB (oude) dossiers ter ••' .-=
beschlkking te' stellen. . '••• :

11. Ministerraadsnotltie

Wij hebben ehkele aanvullingen gedaan op een notitie ten behoeve van
de Hinisterraad over de gevolgen van de verplaatsing van de grenzen waax
de personencontrole plaatsvindt.

i 12 . Procedures . . . . : . .

| A.s. dinsdag getuigt HBVP in de zaak Wubben en vindt het kort geding '
j van tegen zi jn uitwijzing plaats.

! 13. Taakgroep ^ •• •• • ' ••**••> •••••

De 3 kandidaten zijn aangewezen; over de OftE-functionarls wordt ver-
Boedelijk op korte termijn heslist.

, De oriSntatie/opleiding van de groep wordt bekeken.

14. Planning ' • •• •••

Deze zal circuleren onder alle onderdeelschefs en wordt op 20-11 be-
sproken .

15. Veiligheidsonderzoeken Defensie-orderbedrijven •

Bet verschil van nening net de KID's is opgelost volgens ons voorstel.
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16. T-aanvragen . :.

In het vervolg zal KJA/ < de aanvraag op bet laatate Boaent aan HTD
voorleggen voor checking blj de PIT.
B, C en D checken nlet Beer bij de PTT, doch trachten wel zo correct
•ogelijke gegevens te leveren.

17. SG VtW

KVB zal. het bezoek organiser en, in overleg met FID.

18. Bezoek HBVD aan de VS

Met en zijn goede discussies gevoerd. Er zijn bij
diverse visselingen van de wacht te melden.

De telexverbinding »et wordt opnieuw bekeken.

2-11-1984



A U R O R A d.d. 6 november 198U

Aanwezig: PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HTD - HSBP - KJA/S

Afvezig: HBVD - HK

1. Vervolging daders MIBO-inbraak

Donderdag a.s. moeten de darters van de MIBO-inbraak terecht

staan. De verdediging heeft enkele functionarissen van de

politie te Dordrecht laten dagvaardezu Vermoedelijk is bet de

bedoeling te acbterhalen hoe de politie aan haar voorweten-

schap kwam.

2. Modus operand! Oostblok-inlichtingendiensten

Er zijn verschillende sterke aanwijzingen dat de Oostblok-

inlichtingendiensten recruteringen uitvoeren nadat contacten

zijn gelegd in de informele sfeer van sportverenigingen en

dergelijke.

J. Field office of the US Customs Service te Rotterdam

De Verenigde Staten hebben bij de Nederlandse overheid een

verzoek ingediend om bij het C.onsulaat Generaal te

Rotterdam enkele douane-ambtenaren te mogen stationeren.

De achtergrond hiervan is niet geheel duidelijk. Hogelijk

houdt het verzoek verband met de bestrijding van de illegale

uitvoer van embargo-goederen.



A U R O R A d.d. 9 novomber 1984

Aanwezig: HBVD - HB - HC - IID - HE - IISHP - HTD - HK

A Two n i g : Pl'UVD

1. Procos tegen J'ibo_-activi.sjton

Dit is probleemloos vcrlopen.

2. Reforger (begin 1985)

Mode gezien de te verwachten publiciteit x.nl dey.e oefcning mogelijk
actics uitlokken.

3. Bc?.ook

Ern ;;<.:!> 1 mi gd betook, dat v/ord t jckenmorkt < > or i » ' e r e s san t e gedachtcn-
wi. ' -sol ingen.
Opii iouw deed zi.ch de behoefte gevoelen aan e« u soort prof id (wie is
dc nrm procios, \v:it isijn xi jn intercsses, vakgubiod, co'dere bezooken,
cci'i'oi* .sociual urri j^)-; . ; . i . n , indmkkon gosprckspartners e .d.) alsmede
een boeld van (xi jn funct ie in) de Dicns t .
Bezien wordt of KKB con dc-rgclijke documnitat ie over relaties kan
aanleggen.

4- GEB - Rotterdam

Bij Chef ID en directie GEB ontmoetten wij veel bogrip. Afgewacht moot
wordcn of de medczeggenschapscommissie nog actie ncemt.

5. Vei l_ighei_dso]idei-xoekeri

N r o u w c piogcl i jMtcden ora co»-!putcvui ldr. ' ; i ' c-n to I ' - ' I r cn liebben enkele
api.x-j kcl i j>;e re^ul ta ton oprjol evi. r r t . 7.0 l i jk t :-:0 tot /!5 % van de ver-
trou\vonsf unctios bezet te wovdon door p«ji"-ji>n^n nnar \vic niinmor cen
veiligheidsonderzoek is ingesteld.

6. Tekstverwerking

Een vertrouwelijke nota welke word vervaardigd met behulp van een
tekstverwerker blcek onbedoeld te zijn "mcegeprint" via con tekst-
verwerker elders in de Dienst.

7.

Gespoculcerd wordt over do redcii voor zijn absent ic b i j (ic yrote
parade. V.'ellicht gnat hem toch opvolgon als (oT.f it:i ouzo) 3de
man ?

8. Tiissonti jdsc hi jccnkoms_t _Vnste K a m e r c o i ' m i i f - s i e

Op vorx.ock van do voorxi t ter v i i " ) t or op 13 - . u \  ^'.n.-r t < n ^ I ' . ' - M i . k ' - . ' t
cJo M i n i s t e r j ) l na t s over de /.•i.°.k

- 9 -
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9. Paspj3ortgegevens

Het Haarloros Dn.[;blnd bo.i-oii.lt con p u b l i r n t i e voor ovor !.et notercn
van paspoortgegevens am de iji-ons.

10. Over l i jdon van de lu.cr

IIBVD -/,al hodcni'iiddag de ci-ontie h i j v i - m - n .

11. PH IDB

Per 1 januari 1985 vordt de hecr als zodanig benoernd.

12. Kwartaaloverzicht

Een belangrijke publicatie van de Dienst, welke oen grote spreiding
krijgt, dient ook met con politick oog bekoken to worden. De vraag
is of dlt van de rcdacticcoE:::i:i.f-sie kan worden gevraagd. Kon divecte
betrokkenheid van do ondoi'dcolbchcfs is gowcust.
nafti-nnaat X.OH een finale tootsing noctcn pi oatsvinden; bijvoorbecld
r'uor HK. I)it wordt op 13 no\'oj;:bcr opnieuw be:;prokeh.

13. Re/ock H._

Het pro^raiiiina wordt bcsprokon.

9-11-1984



VHACD g«z.
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A U R O R A d.d. 13 november 1984

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

Afwezig: - - -

1. Independent European Program Group

De Ministers en Staatssecretarissen van Defensie die van deze groep dee!
uitaaken, koaen eind november in ons land bijeen. Een dreigingsanalyse :
opgesteld; over aaatregelen vindt nader beraad plaats.

2. Bevenrijk

De actiegroep IJaond-Kruit bereidt wanordelijkheden voor rond de aanstat
opening van net nieuwe politiebureau door Minister Rietkerk.
In Beverwijk zijn affiches verspreid met de foto van een ID-anbtenaar; «
in "AMOK" en "BLUF" worden foto's en personalia van ID-functionarissen
gepubliceerd. Bezien zal worden of hiertegen kan worden opgetreden.

3. Uitwijzing

De BRD heeft 5 Roemenen uitgewezen; vermoedeli Jk op grond van defector-
verklaringen.

4. Arrestatie

In Belgi£ is wederoa een ambtenaar van BZ aangehouden op verdenking van
spionage.

5. Field Office US Custoas

Ons is nu bekend wat deze nieuwe vestiging zal gaan doen.

6. FDO

In de aedia wordt aandacht geschonken aan de vrijspraak van FDO. In enk<
gevallen wordt ten onrechte gesuggereerd dat de BVD tot levering zou hel
aangezet OB controle op de zaak te kunnen houden.

7. Kamervragen van de beer Lankhorst

De vragen zijn inaiddels ontvangen, aan de beantwoording wordt gewerkt.

8. Zaak

De Substituut NO koat op 19 november het dossier inzien.

9. Kwartaaloverzicht

De eindredactie zal in bet vervolg in de handen liggen van een coaaissli
bestaande uit PHB, PHC, HSBP en (wnd.) HD.
Het eindproduct zal door HK worden getoetst met name voor wat betreft d<
politieke aspecten.
Over de structurering van 6en en ander wordt nader overlegd.

- 10 -
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10. Dossiervorming

Een betere dossiervorming is noodzaak. De vraag dient bezien wat er wel
en niet in een dossier thuis hoort, wanneer tot vorning wordt overgegaan
e.d. Hierover zal nader beraad plaatsvinden.

11. H

Als zodanig is de heer benoend.

12. Kerstkaarten

Gesleuteld wordt aan een dienstkaart. Intussen geldt nog inner: geen
vergoeding van kosten beneden hot niveau van onderdeelschefs, streven
naar uiterste-beperking, 20 mogelijk oee signeren op de kaarten die
centraal (vanuit bet Kabinet) verzonden worden.

13-11-1984

r



A U R O R A d.d. 16 noveaber 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HSBP - RTD - KJA/C

Afwezig: HK

1. Independent European Program Group

Ter aanvulling op punt 1 van Aurora 13-11-1984: Dlt gezelschap houdt
zich bezig net de cottrdinatie van bet •ilitaire aankoopbeleid.

2. Minister Rietkerk

Gewelddadige activiteiten bebben niets van doen met bet grondrecht van
vrijheid van aeningsuiting, aldus Minister Rietkerk naar aanleiding van
de wanordelijkheden rond de door hen verrichte opening van bet nieuwe
politiebureau te Beverwijk.

3. Bezoek Paus

In de TEC is de vraag gerezen vie nu uiteindelijk verantwoordelijk is
voor de evaluatie. Verzet is gerezen tegen de centrale rol die de CRI
voor zich opeist »et betrekking tot de gegevensuitwisseling.

4.

Is net een bartinfarct opgenomen in bet ziekenhuis.

5. '

Deze pas gearriveerde Rus (vernoedelijk legal rezident GRD) is een van
de runners geweest van de onlangs aangehouden aabtenaar van BuZa te
Brussel.

6. PLO

In bet licht van de jongste politieke inltiatieven van Arafat boudt de
PLO rekening met aanslagen binnen haar eigen gelederen.

7.

Er zijn sterke aanwijzingen, dat Hoofd een proainente rol
speelt bij de in gang gezette ontwikkeling die aoet leiden tot een in-
tensieve samenwerking met de LybiSrs.

8. Janaaat

Heeft een nieuwe partij opgericbt getoold net de naaa Centrum Deaocratii
Partij.

9. Hoofd CSIS

Brengt hedenaorgen een bezoek aan de Dienst. HBVD zal hem aanspreken
over bet opheffen van de liaisonpost in Den Haag.

10. ASTA

De bijdragen voor de vergadering van hedenaiddag zijn te aager. HBVD
wenst een overzicht van "trends and developments" met betrekking tot
zowel terrorisae als gewelddadig politick activisae.
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S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 20-11-198'*

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

HPZ - HFID - HSBP - HK

Afwezig: —

1. Nieuwe opzet persoonsreg^ristratie

HACD/G £eeft een toelichting bij zijn desbetreffende notitie.
, Nader overleg zal plaatsvinden over de algemeen - politieke
i en juridische aspecten.

2. Planning 1985

Na een korte inleiding over financier! en materieel door HFID en"
over personeel door HPZ wordt uitvoerig gediscussieerd over de
ingediende planningsbijdragen.
Unaniem wordt positief geoordeeld over de resultaten van deze
eerste poging.
Samenvattend stelt HBVD vast dat veel goeds geen verdere discussie
behoeft, maar dat de volgende punten nadere aandacht verdienen:
- schematisering van de planning ontbreekt

i - de onderlinge ("dienst"-) prioriteiten zijn niet vastgesteld.
- er is geen proportioneel beroep op de ondersteunende onderdelen
gedaan

- de gewenste verschuiving van het verzamelen van massagegevens
naar de gerichte verwerving van inlichtingen is nog niet gecon-
cretiseerd.

- er is geen algemeen hanteerbare sleutel voor de allocatie van
mensen en middelen

I - een duidelijke relatie tuseen kosten (inspanningen) en baten
(effectiviteit, product) ontbreekt.

De komende twee weken zullen een aantal detailvragen door de
Dienstleiding met de onderdeelschefs besproken worden. Tevens
zullen de onderdeelschefs bepaalde gesignaleerde memo's onderling
bespreken. Een aantal nader te selecteren algemene punten zal de

.< basis vormen voor een voortgezette bespreking op JO november a.s..

' i
21-11-1981*



A U R O R A d.d. 2J november 198**.

Aanwezig: PHBVD - PHB - HC - DIB - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: HBVD

1. HPB

De belnvloedingsmachinerie draait weer op voile toeren.

2. CID

Onkruit heeft bij de goed voorbereide overval op de Knoopkazerne
een interessante buit weggehaald; met name het archief betreffende
de Beweging, waarin vermoedelijk rijp en groen geborgen was.

J. GEB

De documentatie over oude onderzoeken bij het GEB te Rotterdam is
terecht en komt naar ons terug. De medezeggenschapscommissie
zou geen verdere actie overwegen.

l*. CPSU

5. PNC

Arafat wist het vereiste quorum te halen op de bijeenkomst te
Amman. Alleen pro-Syrische groepen bleven weg, PFLP en DFLP
waren niet als zodanig vertegenwoordigd doch wel namen individuele
leden deel.

6. PLO

revalueert de betrekkirgen op werkniveau met de PLO.
Over Lybie zullen de vertegenwoordigers die ons binnenkort be-
zoeken een uitvoerig expose geven.

Het verstrekken van inlichtingen aan de Stichting *'+0-l't5 over
bij de Dienst aanwezige informatie betreffende de oorlogsjaren
geschiedt door HK/KJA. Het is dienstig bij de onderdelen hieraan
meer bekendheid te geven en erop te wijzen dat ondershandse
inf ormat ieverstrekking aan bijzondere afnemers als de Stichting
de Dienst voor problemen kan zetten.

8. RVW



A U R O R A . d.d. 27 novenber 1984

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

Afwezig: - - -

1. Diefstal Cl-archief

Langzanerhand wordt duidelijk dat er veel en ook gerubriceerd materiaal

is gestolen. De LAMID verwacht nog grote problemen. Het gebleken gebrek

aan beveiliging Is eveneens een teer punt. Een discussie in bet CVIN

over de normen welke de diensten aanleggen bij bun dreigingsanalyse

lijkt zinvol.

2. De beer

Deze zal binnenkort zijn functie bij de PTT neerleggen.

3.

werd ingelicht over bet verloop van de affaire in Nederland.

4. TRKVI

De voorstellen OM in TREVI ook grootschalige verstoringen van de

openbare orde en de georganiseerde misdaad op de agenda te zetten

wordt ter beslissing voorgelegd aan de Ministers.

Het plan om een uitwisseling over ongewenste vreemdelingen via de

BdL's op te zetten (afkomstig van een werkgroep van deskundigen) is

ter beoordeling naar Werkgroep 1 verwezen.

5. H i

Bezien wordt of voor hem een orientatiebezoek bij onze Dienst kan

worden geregeld.



S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 30-11-198^

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

Afwezig: —

CID

De ochtendpers verhaalt van een leraar die (als dienstplichtige)
gevraagd zou zijn te infiltreren in de ,VVDH.
De fractievoorzitter van de PPR heeft de Vaste Commissie verzocht
een onderzoek in te stellen naar de activiteiten van de LAMID/
CID-detachementen.

2. Nieuwjaarsbi jeenkomst

Deze vindt plaats op 2 januari van 20.00 tot 21.30 uur in de
Kelderzaal. Er zullen dit keer geen buitenlandse relaties worden
uitgenodigd. Zoals gebruikelijk zijn wel de Minister, de SG en
hun echtgenoten geinviteerd.

3- Planning

Uitvoerig wordt van- gedachten gewisseld over de planning. Vast-
gesteld wordt dat al veel resultaat is geboekt; voor de opzet
van een goede, geintegreerde planning ontbreken echter. nog enkele
elementen. Tenslotte wordt besloten:
1. elke onderdeelschef bezint zich op de vraag hoe het product

(de baten) van zijn eenheid zichtbaar zou(den) kunnen worden
gemaakt. In 1985 zullen deze gegevens systematise!! worden bij-
gehouden}

2. er volgt een nieuwe ronde van overleg, tussen Dienstleiding en
onderdeelschef s en, v.z.v. nodig, tussen onderdeelschefs onderlin

3> op 21 december wordt opnieuw vergaderd. Aan de orde komen dan
automatiseringszaken (in het kader van de planning) en de uit-
komsten van punt 1;

k. in 1985 zal in vervolgdiscussies de planningsmaterie nog benaderd
worden vanuit bepaalde (o.a. personele-, financiele-) invalshoeke

k. Bezoek SG V&W

De bezoeker was zeer ingenomen met het geboden programma. Hem was
met name het enthousiasme bij de Dienst opgevallen.

30-11-198^



A U R O R A d.d. 4 december

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HTD - HSBP

HK

Afwezig: --

1. Infiltratie

'De heer gaf publiekelijk als zijn rnening dat de
vredesbeweging bloot staat aan inf iltratie-pogingen van het
Costblok.

2. Diefstal bij Cl-detachement

Het onderzoek loopt. Verdwenen zijn o.a. een intern Cl-stencil
over de BVD en een lijst van PID-medewerkers in de provincie
Utrecht.

3- Pro en contra Bouterse

De controverse scherpt aan; op 3 december kwara het tijdens een
tv-uitzending tot een handgemeen tussen Surinamers uit beide
kampen.

-meetings

Niet doch de Hue , secretaris van het ICEVS,
zou de ware initiatiefnemer zijn; de financiering wordt verzorgd
door de Stichting FL. Het plan is volgend jaar mei een vervolg-
bijeenkomst in Moskou te organiseren.

5. Diaserie

Na Aurora op 7 december a.s. zal een in eigen huis vervaardigde
diaserie over een spionage-affaire worden bekeken. HLUID was
enthoueiast over deze eerie en zal hem binnenkort lenen voor
vertoning op een beveiligingsdag.

6. Active measures

zocht onze steun bij de studie van de Sovjet heimelijke
politieke beinvloeding en (in een latere fase) de organieatie van
tegenmaatregelen. In dit vlak werkt kennelijk nauw sancn
met .

?. Vragen Lankhoret

De Minister heeft ons herziene concept overgenomen.
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8. Bezetting tijdens de feestdagen

Elke onderdeelschef is er voor verantwoordelijk dat op zijn
eenheid een werkbare bezetting gehandhaafd blijft.
In de komende Aurora zullen de persoonlijke verlofplannen
van de onderdeelschefs en hun plaatsvervangers besproken worden.

9. Club de Berne-bijeenkomst te Rome

zond op het laatste moment een cryptische agenda.

10. Nota Eindverslag Wet IVD

Intern beraad over de kanttekeningen van CZW dient deze week te
worden afgerond.

11. Heer (Aruba)

Op korte termijn wordt hij uitgenodigd voor een gesprek bij HBVD
waarbij ook van gedachten kan worden gewisseld
over de diepgang van zijn stage en een aantal beleidspunten welke
hem kennelijk interesseren.

12. Taakgroep

P̂jeze gaat yolgens plan op 1 januari van start. ..~ ....

13. Kerstkaarten

Aan buitenlandse relaties wordt alleen nog een kaart gestuurd van
HBVD en medewerkers aan het Hoofd van de betreffende dienst
en medewerkers.
Wat de binnenlandse relaties betreft zal HBVD nader beslissen

-•••: -aan.de <hand -van-lijsten van KVB, HB (BOP) en *HD.l'' ' • • —x-rx .--«-.-«•

"Hoe "nu v'er'aer met de CPN?

Een nota van HB met deze titel wordt heden gezonden aan enkele
onderdeelschefs met verzoek voor 1 januari aan HBVD te laten
weten of ze, gezien hun verantwoordeli jkheden, met de' voorgestelde
aanpak kunnen instemmen.

4-12-1984



A U R O R A d.d. 7 December

Aar.wezig: HBVD - FHBYD - HE - IIC - HD - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig : —

1. Beveiligingsmaatregelen

Extra aandacht vragen doelen in de Surinaamse sfeer (herdenking
rooordpartij), de Jordaanee (met name Consul-Generaal )
en de Egyptische.

?. hr. (Aruba)

Deze wordt op 1? december tezamen met HEO door HBVD ontvangen
voor een gesprek waarbij ook zijn stagewensen aan de orde komen.

3. Nationale Ombudsman

Deze zond ons zijn verslag van zijn onderzoek bij de Dienst
inzake . Hij gaat er van uit desgewenst ook de behandelende
ambtenaren te kunnen horen. Verder is de vraag of zijn verslag
ook aan Klager kan worden gegeven.

k. Preventie

De BVA bekijkt of bij de Dienst maatregelen gewenst (en mogelijk)
zijn welke bij sommige politie-korpsen worden genomen ter af-
scherming van de identiteit van medewerkers.

5« Kerstkaarten

Besloten wordt alleen nog op 's Rijkskosten kaarten te verzenden aai
bepaalde buitenlandse relaties. Alsmede aan de relaties van
BOP, doch dit zal in 1985 op gepaste wijze worden afgebouwd.

6. CVIN

Onder leiding van de Coordinator zullen de Hoofden van de
KID'en en HBVD de dreigingsanalyses van de diensten op elkaar
afstemmen.

7. Overleg over rechts extremisme

Dit overleg van 5 diensten zal op de bijeenkomst te Rome door
H; in de Club de Berne worden gebracht.

- 2 -



8. Dir. de la Ser.uridad del Sstadc

In geval een vertegerwocrdiger van do-i-- Spaar.se polit.ieciier.st
op de Arabassade alhier aarwezig zo>a blijker is er reder tot
actie.

9. GIA (Belgib')

Deze Groupes Interforces Antiterrcristes heeft geen ir.lichtinger-
taken doch fungeert als documen.tatie-centrurr. betreffer.de terro-
ristische aangelegenheden.

10. Parti Ouvriers Europeen

Deze groepering wendt zich tot Veiligheidsdiensten met het aanbod
informatie (over terrorisme) uit te wisselen - waakzaamheid is
geboden.

11 . Club de Berne bijeenkomst te Some

De agenda is ten dele zo ondoorzichtig dat de voorbereidingen
oppervlakkig moeten blijven.

7-12-1984



A U R O R A d.d. 1 1 december

Aanwezig: PHBVD - HB - KC - KD - HE - HTD - HSBP - HK

Afwezig: HBVD

1 . Inbraak bl.1 Cl-detachement

Naam en prive-adres van een oud-medewerker van de Dienst zijn
buit gemaakt; zo blijkt uit het "standaard"-pakket dat een
landelijk dagblad van de zijde van de activisten toegestuurd
kreeg.

2. Afscheid PH CRI

Het lijkt passend deze functionaris een afscheid in onze gebouwen
aan te bieden.

3. Nieuw Post-West gesprek

De Russische journalist vroeg een visuro aan. Met een
collega wil hij deelnemen aan een door georganiseerde
dialoog met enkele prominente Nederlanders.

k. Parti Ouvriers Europeen

Vorig jaar hebben wij met al over deze kennelijk wat rechts-
radicaal georienteerde groepering gecorrespondeerd.

5. Hoofd CID Suriname

De heer zou zijn opgevolgd door de heer (fon.)

6. CVR - SU

Nu de Chinese partij heeft bekend dat de geschriften van Marx
en Lenin verouderd zijn en nodig moeten worden verrijkt, is ook
de Russische partij, bij monde van 2-de man Gorbatsjov, met
nieuwe inzichten gekomen. Dit zou op den duur tot fundamentele
wijziging van de Internationale situatie kunnen leiden.



A U R O R A d.d. 14 december 1984

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

Afwezig: HBVD

1. ANS - afdeling Mederland

Deze afdeling van een in de BRD verboden rechts-extremistische
organisatie geeft een blaadje "Weerwolf" uit; gezien de inhoud
is de vraag of vervolging mogelijk is.
Tegen o.a. deze groepering is de "Raad voor het verzet in her-
oprichting" met krasse uitspraken gekomen, waarbij zelfs wordt
gedreigd met standrechtelijke executies.

-v

f 2. BONK

Onder deze benaming gaf de leider van AMOK in Nieuwspoort een
persconferentie. Justitie heeft kennelijk geen vastgesteld beleid
op grond waarvan in zo'n situatie zou kunnen worden ingegrepen.
De vraag is of wij zelf niet een stap kunnen zetten die tot ver-
volging kan leiden. Bijvoorbeeld in geval op 19 januari a.s. volgens
plan publiciteit wordt gegeven aan de buit gemaakte staatsgeheimen.

3. CCC

kan nog geen licht werpen op de recente aanslagen. In Limburg
groeit de opwinding over onbevestigde, door ons laag geevalueerde
berichten van een journalist die vernomen zou hebben dat de CCC in
het weekeinde van 22 december aanslagen in Zuid-Limburg zal uitvoeren.

4. Voe tb altoernooi

Met wordt aandacht besteed aan een Nederlander werkzaam bij
de PV, die verdachte contacten heeft overgehouden aan een voetbal-
toernooi.

5. Deeltljdarbeid

Opnieuw komt de vraag op of invoering op beperkte schaal geen grote
voordelen zou hebben, met name om bijzonder moeilijk te werven
specialisten in buis te houden.

6. Nieuwj aarsrecept ie

Nog niet alle bijdragen van onderdeelschefs voor de gebruikelijke
speech zijn ontvangen.
De Minister heeft geopperd dat hij desgewenst ook een woordje kan
zeggen.

7. IVANOV

Volgens persberichten is deze TASS-correspondent te Wenen naar
de Westduitse dienst gedefecteerd.

14-12-1984



A U R O R A d.d. 19-12-1984

Aanwezig: HBYD - PHBVD - HB - HC - ««*• - HD - HE - HTD - HSBP -

HK

Afwezig:

1.

Deze rijke kasteelheer te Zwolle heeft na de beeindiging van het
Cost-West gesprek het plan opgevat om andere initiatieven te
gaan ontplooien, zoals de herdenking van het feit dat 0̂ jaar
geleden de overwinning op het fascisme werd behaald.

2. Studie Internationale comaunistische beweging

heeft deze bezigheid onlangs gecentraliseerd en maakt
daarbij een geavanceerd gebruik van de computer.

3. Bezoek HBVD aan

Suggesties voor de agenda zijn welkom voor 22 december a.s.

k. RAID-

Een "raio" komt op eigen verzoek op 19 december voor een korte
orientatie bij de Dienst. Onderzocht wordt of deze categoric
meer gericht kan worden benaderd.

5. Ob.iectenli.lBt

Heden vindt onder leiding van de Coordinator een eerste beraad
plaats tussen de hoofden van de KID-en en HBVD om tot harmo-
nisatie van de objectenlijsten te komen. Van de noodzaak hiervan
bleek ook onze Minister overtuigd.

6. Nieuwjaarsbijeenkomst

De Minister zal zich tot een korte toespraak beperken, HBVD
zal de gebruikelijke toespraak houden.

7. Nationale Ombudsman

De Minister heeft als zijn mening gegeven dat het horen van
ambtenaren van de Dienst door de N.O. niet tot de gemaakte
afspraak behoort.

ijfrechterlijka ambtenaar in opleiding - 2 -



- 2 -

8. Openheid tegenover bevriende diensten

In het algemeen is er geen bezwaar in het contact met bevriende
diensten de formele relatie met een derde dienst toe te geven;
over de inhoud van die relatie en over collegae bij zo'n derde
dienst ware te zwijgen.

9. Periodieke rapportage CVIN

Verzocht wordt onderwerpen te suggereren (voor 10 januari a.s.)
waarover een jaarlijks CVIN-rapport aan de MICIV kan worden ge-
zonden.
Rapportage blijft een belangrijke (sub?)doelstelling van de
Dienst(en).

10. Kamerovertredingen

Na een dieptepunt in October viel in november verbetering te
constateren*

Teruggeblikt wordt op een druk jaar, waarin werd gestart met een
gerichte (en inmiddels zeer nuttig gebleken) bezinning op het
functioneren van de Dienst, de kosten en de baten, de rapportage
e.d..

18-12-198̂



S T A F B E S P R E K I N G d.d. 21 december 1984

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

Afwezig: - - -

1. Lustrum

Alle onderdeelschefs worden aangemoedigd overdo opzet van het
programme na te denken.

2. Interview HBVD

Verschijnt a.s. zaterdag in de NRC.

3. Planning 1985

Na een korte inleiding door HACDG wordt uitvoerig van gedachten
gewisseld over de automatiseringsproblematiek.
De volgende besluiten worden genomen:
1. In de periode tussen het moment dat de computer volledig belast

is (waarschijnlijk medio 1985) en het moment waarop een nieuwe
computer kan worden ingezet (hopelijk in 1986) worden geen
nieuwe projecten ingevoerd.
Dit laat onverlet de (verdere) bestudering van nieuwe projecten.

2. Alle aangelegenheden (beleid, beheer enz.) betreffende de
automat!Bering bij de Dienst, ook derhalve betreffende de zoge-
naamde kantoor-automatisering (inzet tekstverwerkers, personal
computers e.d.) zijn geconcentreerd bij ACDG. Spontane initia^tievei
bij andere onderdelen kunnen alleen onder verantwoordelijkheid van
en in nauw overleg met ACDG worden ontwikkeld.

3. Van de 4 extra formatieplaatsen welke, voor zover nu kan worden
overzien, in 1985 ter beschikking komen, worden er 3 aan ACDG
toebedeeld.

Vastgesteld wordt dat de situatie zlch zo kan ontwikkelen dat de
automatisering niet meer als personeel-neutraal moot worden beschouwd.

Op een van de volgende stafvergaderingen zal de planning worden benade
vanuit de personele invalshoek.

Onderdeelschefs stellen PHBVD de notities ter hand betref-
fende de wijze waarop zij in 1985 hun product zlchtbaar denken te kunn
maken.
Per 1 januari wordt reeds begonnen met het verzamelen van het (cijfe
materiaal, zodat in de stafvergadering elnd januari al enige ervarings
feiten in de discussie kunnen worden betrokken.

Vastgesteld is op basis van de planningsdocumenten dat circa 30% van
het personeel werkzaam is in de admlnistratieve ondersteuning; de
betekenis van dit felt kan nu nog niet Vastgesteld worden.

21-12-1984



A U R O R A d.d. 28 deceraber 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - wnd. HTD - KJA/C

Afwezig: HK . H

1. Cold approach

Een anbtenaar van bet DG BEB werd tijdens een hem door de Sovjet-
russische Ambassaderaad voor W & T aangeboden etentje
onverhoeds geconfronteerd net een verzoek zijn gastheer NAVO
rapporten betrekking hebbende op de econoaische situatie in West-
Europa te leveren. De aabtenaar heeft bet verzoek verontwaardigd
van de hand gewezen.

2. Veiligheidsonderzoeken

Dankzij een kleine kunstgreep is de achterstand in de veldonderzoeken
thans geheel weggewerkt.

3. Planning 1985

HE is van oordeel, dat bij gebreke van discussiestukken niet alle
deelnemers aan de stafvergadering van 21 deceaber Jl. in staat waren
•et vrucht te participeren in de besluitvorming inzake de autoaatiserd
net name ook waar net betreft de toewijzing van formatieplaatsen. De
Dienstleiding neeat dit oordeel ter harte.

4. Kentekens

Vanaf 1 januari 1985 heeft TD de mogelijkheid buiten de kantooruren
de kentekenregistratie te Yeendam te bevragen.

28 deceaber 1984


