A U R O R A

d.d.

4 januari

1985

Aanwezig: HBVD - HB - PHC - HD - PHE - TDV - HSBP - HK
Afwezig:

PHBVD

1. Nieuwjaarsbijeenkoast
Deze had een geslaagd verloop. Het dualistische karakter (zowel een
OVBZ II-bijeenkomst van en voor het personeel als een officiele receptic
van de Dienst) blijft, ook al door de consequenties van de zeer gewaardeerde aanwezigheid van de Minister, de 8G en bun echtgenoten.
2. Plot in Medeablik
De politic kijkt bij dergelijke locale geweldsuitbarstingen steeds weer
naar ons: Er is behoefte aan tijdige .voorwetenschap. Toch valt ook deze
actie buiten ons charter. Met de DG OOfcV is over deze probleaatlek al
herhaaldelijk gesproken. Hij zou zijn oor nog te luisteren leggen bij
enkele politiechefs. Daarna volgt een gesprek aet de Minister. Van
belang is dat door de Dienst op de koaende politieconferenties een
duldelijk en uniform standpunt wordt uitgedragen.
3. De BVD van binnenuit
Onder deze titel (van het interview van HBVD in de NRC) zou eind januar*
een boek verschijnen aet de ervaringen van een (ons onbekende '.)
"BVD-inforaant".
4. KMAR
Een bij de N.O. gedeponeerde klacht van een Nederlander over de
behandeling aan de grens is door de N.O. aan Defensie voorgelegd.
Tevergeefs heeft de KMAR getracht ons de behandeling te laten overneaen
wel bieden wij collegiale hulp bij de behandeling.

5. Dienstembleem
Een offerte voor wandschildjes wordt aangevraagd.
Tevens wordt bezien of een groot formaat wandbord betaalbaar is.
De Lustrumcoaaissie kan in de lustrumweek gebruik aaken van het vignet.
6. Beveiliging
De beveiligingswensen van de VS-aabassade (geen auto's voor de deur)
blijken te strijden met onze beveiligingswensen (geen tientalien meters
aet gerubriceerd aateriaal over de openbare weg zeulen). Dlt wordt nade:
besproken.
7. Taakgroep
Deze is op 2 januari door HBVD afgeduwd en zal zich eerst over de plann
buigen.
Mevrouw ir.
treedt rond 1 aaart aan als OenE deskundige
dan zal het werk van de taakgroep verder worden bepaald.

8. CVIN
Voorstellen voor een jaarrapport aan de MICIV zullen op de volgende
vergadering worden besproken.
9. Bezoek HBVD aan H
Dit vindt op 10 en 11 Januari plaats.
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Aanwezig: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HTD - HK
Afwezig:

-

1. Activisme
Vrijdag a.s. begint Reforger 1985, activisten bezinnen zich op acties.
Verkenningen zijn uitgevoerd door activisten die zich a.s. zaterdag
te Woensdrech.t willen manifesteren.
Hot is nog de vraag of de "RAF-sympathisanten", die onlangs enkele
demonstratieve acties organiseerden en een trein deden stoppen, inderdaad lets met de RAF van doen hebben.
De Pyromanen Tegen Apartheid die de brand in huize Deutsz claimden
zijn ons onbekend.
2. CPN
De hoofdredacteur van de Waarheid informeerde tevergeefs bij Voorlichtinf
naar de modaliteiten van onze belangstelling voor de CPN en de dlscussie
over dit onderwerp net de Vaste Commissie.
3. ProfieIformulier buitenlandse relaties
KEB zal zich hiermede tot de (chefs van) onderdelen wenden.
4. CVIN
Het lijkt het beste het jaarrapport van het CVIN in te richten volgens
hot model van het Annual Review van de NAVO.
5. Hoe nu verder met de CPN ?
Technische deskundigen zijn welkom als de betrokken onderdeelschefs
behoefte hebben aan bijstand.
6. Bezoek H
Het zakelijk gedeelte zal op 24 januari 1985 des namiddags plaatsvinden.
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A U R O R A

d.d. 11 januari 1985

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

Afwezig:

HBVD - HK

1. Hongerataking RAF-gedetineerden
De gebeurteniaaen rond de hongerstaking van de RAF-gedetineerden
tonen een sterke gelijkenis net die weIke plaatsvonden ten tijde
van de eerdere RAF-hongerstaking. Er zou sprake zijn van een
aanwas van de ondergrondse kernen. Voor de Nederlandae situatie
worden niet direct gevolgen verwacht. Volstaan wordt dan ook met
het gezamenlijk net de CRI volgen van de ontwikkelingen in
West-Duitsland.

2. De veroordeling van de vliegtuig-apotter
De veroordeling tot een naar Nederlandse begrippen zware gevangeniastraf van de vliegtuig-spotter

beeft geleid tot een

bedreiging van de Joegoslaviache Ambasaade. De CRI zal. mogelijk
tezaaen met een functionaria van de Dienst, een gesprek hebben
met een Ambaaaade functionaria over eventuele beveiligingsmaatregelel

3. Het

-station

Geaproken wordt over de niet altijd even poaitief gewaardeerde
ervaringen met
organ!satie.
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die het gevolg zijn van wijzigingen in de

A U H 0 R A

d.d. 15 januari 1985

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

1. RAF
Getracht wordt vast te stellen of zich in Nederland
pathisanten bevinden.

syn-

2. Mplukkers
Qewelddadige acties dreigen in de controverse tussen Masiu* en
een ander* jongerencentrun.
3. CPH
Onlangs zijn enkele besluiten. genomen over de praktische aanpak
van het verk in de context van deze van de objectenlijet geschrapte organisatie. Deze bealuiten zullen in de staf bekend
gesteld worden. Dienstonderdelen welke dit nodig hebben zullen
•eer en detail vorden yoorgelicht.
*». Bezoek Westduitse Bondepresident
Het plan bestaat on een directe infornatie-uitvisseling tot
stand te brengen tussen de Vestduitse Anbassadeur en de
DC OO&V. Dit zal ongetwijfeld stranden op de (ook bij BZ en
OO&V) inner nagestreefde wens een professionele evaluatie
in te bouwen (kleine en grote driehoek).

5« Reformer
Hoewel het scenario uit de Knoopkazerne werd ontyreend zijn
nog geen acties tegen deze oefening uitgevoerd.

Tijdens zijn bezoek heeft HBVD vaatgesteld dat deze Dienst
veel belang hecht aan een goede sanenwerking.
: wil
toetreden tot het Kilowatt/Megaton-Circuit. In naart/april
kont een delegatie voor werkbesprekingen.
15-1-1985

A U R O R A

d.d.

1 8 januari
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Aanwezig: PHBVD - PHB - PHC - HE - HTD - HSBP - KJA/C
Afwezig:

HBVD - HK

1. CPN
De opvattingen in de VCN oratrent het oprichten van een nieuwe
partij zijn verdeeld. De tegenstanders van uittreding zouden
zich gesteund weten door Moskou.
2. AKB
Enkele Amsterdamse AKB-groepen zijn ondergronds gegaan.
Binnen de AKB gaan stemnen op samen te gaan met radicale
elementen in de vredesbeweging.
3. Spionage
Gesproken is met een Nederlander, belast net archiefwerkzaamheden bij de Nederlandse PV bij de NAVO te Bruasel, verdacht
van conspiratieve contacten met een Bulgaarse I.O.. Tot een
bekentenis is het niet gekomen, wel is de verdenking versterkt.

k. Yougoslavische consul
Van de zijde van C. is net deze consul (suspect 1*0.) bij
vijze van experiment een niet-conspiratief contact geliegd.
De Yougoslavische ambassadeur is hiervan op de hoogte.
De consul zegt een grote hekel aan de Sovjets te hebben.

5. tfilnan
Gewerkt wordt aan de Menorie van Antwoord (op de Menorie van
Grieven in de appelzaak).
6. Centrum Partij
Er komt een strafvervolging terzake van "Nederland voor Nederlam
wegens vermoedelijke overtreding van artikel ^29 ter Sr, aldus
de Volkskrant.

7. Planning
PHBVD verzoekt hen die dit nog niet gedaan hebben alsnog te
reageren op de opnerkingen van HACD/G.

A U R O R A

d.d. 22 januari 1985

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

1.

'., Kasteelheer te Zwolle
In een gesprek tussen
en Gromyko zou een
follow-up van het Oost-West gesprek besproken zijn, alsmede
de uitgave van een geschrift van Gromyko en andere publicitaire
acties.

2. Bonk
Radicale elementen uit de vredesbewegingen lijken elkaar onder
deze noemer te vinden.
3. Terrorisms
Oude en nieuve generaties van de RAF steken in de BRD
de kop op; sedert de hongerstaking van enkele gevangen zittende
kopstukken zouden al zo'n 40 aanslagen zijn gepleegd. Ook in
ons land zijn sympathisanten weer actief.
k. Verhoogde paraatheid
Op grond van de gebeurtenissen in de BRD en Belgie heeft
de NATO waarschuwingen doen uitgaan. Ook in Nederland is hierop
door de krijgsmacht gereageerd.
5. De heilige Jihad
Naast de CCC zou Belgie nu ook acties van de Jihad te duchten
hebben, gericht op met name Amerikaanse en NATO-objecten*
6. Delegatie
Deze week begeleiden wij een delegatie van
f s afdeling
Industriele Beveiliging langs objecten in de olie- en gasindustrie.
7. Congres PcF
Alles wijst er op dat de PcF binnenkort terugkeert naar
orthodoxe uitgangspunten.
8.

zal zich op ons verzoek informeren over de gang van zaken
bij het proces.

9- Interpol
Volgens een artikeltje in Elseviers Veekblad zou Interpol
voortaan ook informatie (en verzoeken tot aanhouding) doorgeleiden op het gebied van politiek terror!erne. Hierover
wordt met HCRI contact gezocht.
10. Bezoek Westduitse Bondspresident
Dit vindt plaats op 30 mei a.s..
11. Bezoek H
Het programme voor 2k januari staat nu vast.
N.B. De borrel zal plaatsgrijpen on ca* 16.30 uur,
aansluitend aan de lezing van H
.
12. ID-vergaderingen
Heden vindt de eerste bijeenkomst plaats met Korpschefs,
districtscommandanten, Hoofden Justitiele Dienst en chefs
van grote ID's.

13. CPN
De besluitenlijst wordt heden vastgesteld en in de stafvergadering van 29 Januari a.s. ter kennis van alle onderdeelschefs gebracht.
22-1-1985
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Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - HC - HD - HE - HTD - HSBP
HK

Afwezig:

1. Kerncentrale Dodewaard
Op grond van door one verstrekte informatie heeft de politie
tijdig maatregelen kunnen nemen, zodat de circa 200 actievoerders die vanmorgen vroeg het terrein wilden bezetten
hun plannen niet ten uitvoer konden brengen.
N.B. Voorwetenschap over dergelijke acties dient altijd BO
spoedig mogelijk aan de Dienstleiding te worden gemeld.
2.

. __.

- N.A.

Een aanvullend program wordt opgesteldf het zal worden afgerond met een gesprek met HBVD.
3. Televizier Magazine
T.M. bereidt een uitzending over internationaal terrorisae
(RAF, CCC, Action directe) voor; op het verzoek een deskundige
van de Dienst in dit verband te mogen interviewen io niet
ingegaan.
k. Terrorisme
Een inlichtingenrapport over de jongste opleving
van
het terrorisme in naburige landen en de betekenis daarvan
voor Nederland is aan de Minister gezonden. Het zal ook
aan enkele andere bewindspereonen worden gestuurd.
25-1-1985

S T A F B E S P R E K I N G

d.d.

2 9 januari 1985

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

Afwezig:

1. Inventarisatierapport
Het rapport over de registratie, verkrijging en verstrekking
van persoonsgegevens bij BVD en PID's is gereed. Ku zullen
de doelstellingen geformuleerd moeten worden; dan volgt
de opstelling van het Reglement (met Justitie).

2. Zoekgeraakte CO's
Vorig jaar is het aantal sinds 1981 verdwenen CO's met 17
gestegen tot 1^7* Het is een raadsel hoe deze ongewenste
vermissingen veroorzaakt worden.
3« Suriname - Lybie
De media hebben fel gereageerd op de contacten tussen Bouterse
en Khadaffi.
If. West-Europees Terroristisch Front?
De media leggen gemakkelijk verbanden tussen de terroristisehe
groepen, bewijzen zijn er niet. In Nederland is geen opleving van terrorisme te signaleren; wel zijn enkele oude
bekenden in beweging gekomen voor solidariteitsacties met
de Westduitse hongerstakere.
Wij zullen de rapportage aan de regering opvoeren, gezien
de bezorgdheid bij de politieke leiding.
5. Bezetting Dodewaard voorkomen
Op grond van onze tijdig verstrekte inlichtingen kon worden
voorkomen dat deze actie zijn doel bereikte*
Het politieke niveau werd helaas pas achteraf gelnformeerd.
6. Verslaglegging Commissie van Overleg
Deze moet kennelijk zijn draai nog vinden. Hierdoor bij
enkele personeelsleden ten onrechte ontstane gevoelens
van onrust en opwinding moesten worden weggenomen.

- 2-

?• Uitgebreide veiligheidsonderzoeken
Het aantal nam in 1984 slechts met 3 toe (tot 603) en
blijft due vrij constant.
8. Het nieuwe gebouw
Ons Plan van Eisen is de Advies-commissie Rijks Gebouwen
Dienst met succes gepasseerd.
Onderzocht wordt waar ergons het voorstel aan de Ministerraad om tot de bouw te besluiten precies ligt en waar
het op wacht.
9« Integrale Planning
Enkele onderdeelschefs hebben nog geen reactie op het
voorstel van HPZ ingezonden.
10. Periodieke Beoordeling
In principe lijkt er geen reden uitzonderingen te naken,
ook niet voor chefs op afdelingsniveau en hoger. Betrokkenen
hebber er recht op. Elders in de Rijksoverheid zijn uitzonderingen echter sons regel. Deze problematiek wordt opnieuw besproken aan de hand van een notitie van HPZ.
11. Tajernenko - Qorbatsjev
De geruchtenstroom over de wisseling van de macht zwelt aan.
Kont tijd, komt duidelijkheid.
12. Sporten met buitenlandse relatiee
Ook in dit verband geldt het bekende beleid over contacten
net relaties van bevriende diensten.
13. Huiseti.1l BiZa
De invoering van de huisstijl is hier en daar in het vergeetboek geraakt. Het desbetreffende boekwerk is bij BASB/» HFID
ter kennisname beschikbaar.
De bij sommige dienstonderdelen nog onbekende "minuut"
zal over de hele linie worden ingevoerd, HFID concipieert
hiertoe een rondschrijven en bekijkt de modaliteiten.
1*t. CPN

De besluitenlijst is inmiddels gedistribueerd.
15. Vacanties
Onderdeelschefs wordt verzocht reeds nu m.b.t. de zomervacantie voorstellen te doen, waarbij zo weinig mogelijk
wordt overlapt.
30-1-1985

A U R O R A
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1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - HC - HD - HE - HSBP

HTD - HK
Afwezig:

1. Politie en CPN
De jongste besluiten met betrekking tot de aandacht van de
Dienst voor de context van de CPN ontmoeten veel begrip bij
de p o l i t i e r e l a t i e s die de ID-conlerenties bijwonen.
2. Opleving van hot terrorisae
Onder invloed van de opleving in naburige landen konen ook
in ons land radicale politieke a c t i v i s t e n en oud-RVF-aanhani
tot leven. Gevreesd wordt dat bet tot gezanenlijke actles
•et buitenlandae terroristische groepen kan konen. In Gronii
zijn twee aanslagen gepleegd; aogelijk is hierbij een ex-RV!
lid betrokken.
•aakt zich grote zorgen; ook in NATO-kringen is men
zeer ongerust.

3.
De nieuwe Sovjet Russiscbe Aabassadeur is niet direct een
normale beroepsdiploaaat. Hij heeft een opnerkelijk p a r t i J verleden, was o.a. persoonlijk adviseur van Brezhnev.
4. Defector
In kleine kring werd gesproken met een Sovjet-Russische
defector, die bij een bevriende Dienst zijn toevlucht heeft
gezocht,
5. Storing
Een kabelbreuk ten gevolge van ondoordachte graafwerkzaaahe
leverde probleaen op.
6. A a n a l a g op de Paus
Een Italiaans blad citeerde een Sisal-rapport uit 1981 waar
wordt gesteld dat de aanslag van werd beraaad door het GRU
een besluit raedio 1980 van de Ministers van Defenaie van he
Warschau-Pact.
7. Eindverslag Tweede Kaaer op de Wet lenV.
Dlt kwaa aan dezer dagen uit.
8. BtJeenkomst EC'en
Deze vindt plaats in de boardroom.

- 2 -

9. Objectenlijat
Gaarne geactualiseerde lijsten aan HK zenden, zodat een
bijgewerkte lijst aan de M i n i s t e r kan worden voorgelegd,
10. Hoofd
Benoend is de hon. Sir.
11. Nieuw gebouw
Het wachten is op een besluit van de Ministerraad. Dit zal
gezien de financlele aspecten nog wel even op zich laten
wachten. Tot dat aoaent is nog niets zeker.
1-2-1985

A U R O R A
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1985

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

1. "Anti-imperialistisch Front"
heeft een intereseante werkhypothese aangereikt ter
verklaring van de recente gebeurtenissen in de terreurscene
in Europa. Al zijn er geen bewijzen voor de gezamenlijke
uitvoering van terreuracties door de verschillende groepen,
er zijn wel allerlei overeenkometen in de planning en de
methodiek.
De moord op

heeft ook een lers aspect aan de

terreurgolf gegeven; de hongerstaking van de ontvoerder
van

kan h.t.l. nog repercussies krijgen.

De tijd lijkt rijp voor een bijeenkomst van de antiterrorisme-experts van de Club de Berne.
In Nederland trekken enkele personen de aandacht die in
enigerlei relatie lijken te etaan met RAF, Action Directe
of CCC.
Het Noordelijk Terreur Front heeft zijn derde aanslag met
een molotov-cocktail gepleegd.
2. Overvallen op Turkse gokhuizen
Een bericht van

over deze vorm van werving

van fondsen voor de PKK is van belang voor de CRI (zaak
Rotterdam).
3. Henry Kissinger op doorreis
Er zijn aanwijzingen dat een hit team ons land is binnengereisd; alle mogelijke maatregelen zijn getroffen.

Nader overleg zal moeten uitwijzen hoe de relatie verbeterd
kan worden.

- 2-

5. Spion op de fiets
Opnieuw is waargenomen hoe een verkenning van militaire
objecten per fiets werd uitgevoerd.
6. Hoofd
Het nieuwe Diensthoofd was tot dusverre voorzitter van het
Joint Intelligence Committee.

7. Veiligheidsonderzoek t.b.v. O&tf
Een afwijzingsgeval staat voor de deur.
8. Sindnota Wet I en V
Deze is voor ambtelijk overleg ter beschikking gekomen;
Defensie moet nog een bijdrage leveren.
HBVD heeft de DG PTT een kopie gegeven van de concepttekst voor de passage over de vertrouwensfuncties in de
Eindnota en hem geadviseerd eventuele bezwaren op politick
niveau aan te kaarten.

9- Kamercommissie
De Minister Bond one voor advies drie brieven van de Kamereoamissie; twee betreffen klachtgevallen, de derde snijdt opnieuw vermeende belangstelling voor de vredesbeweging aan.
10. Zaak Wilman
Het hoger beroep voor het Hof te Den Haag komt in een eindfase.
Hiertoe vindt overleg met de Landsadvocaat plaats.
11. Controle op briefwiseeling
Naar aanleiding van een actie door een ID wordt opnieuw nog
eens vastgesteld dat onze Dienst hiertoe niet de bevoegdheid
heeft. Ook het noteren van adressen, afzenders e.d. valt
onder dit verbod. Op overtreding staat, zowel voor de PTTambtenaar als voor degene die de gegevens in ontvangst neemt,
2 Jaar gevangenisstraf.
Zo'n controle kan alleen op verzoek van het OH, met machtiging
van de RC.

A U R O R A

d.d. 8 februari 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - wnd SBP - HTD HK

Afwezig: - - -

1. Terroristen nemen rustpauze
Mogelijk in verband met de beSindiging van de hongerstaking is er
een stilte gevallen.
2. Aanslag
rond gegevens over een aanslag op twee h.t.l. verblijvende
Israelische wapenhandelaren. Bij het onderzoek trok een attache van
de Britse Anbassade de aandacht door zljn grote kennis van politiezaken.
3. Opwindlng voor niets
Een IraniSr trok grote aandacht totdat bleek dat de wapens welke hij
bezat slechts plastic speelgoedartikelen waren, bedoeld voor een
demonstratieve actie.
4. Telefoondistrict Utrecht
Medewerkers lieten herhaaldelijk blijken dat zlj bij een zeer vitaal
bedrijf werken; zij waren daarvan kennelijk overtuigd door uitlatingen van de DG PTT.
5. HEXIII
Helaas zullen wij hem nog geruime tijd moeten missen nu men heeft
moeten besluiten tot een operatieve ingreep.
6. Tsjernenko
Het zlet er naar uit dat deze zijn tweede Jaar als leider van de
CPSU niet zal volmaken.
7. DPA-vertegenwoordiger h.t.s.

Deze wat verwarde journalist stelt hier en daar de verkeerde vragen.

8.
De Rechtbank te Dinant doet op 18 februari uitspraak.
9. Wubben
Niet duidelijk is hoe het met deze rechtszaak staat. In theorie is
er na de veroordeling nog de mogelijkheld van cassatie.

10. Wilman
De staat zal binnenkort, in reactie op de Memorie van Grieven van
Wilman, een Memorie van Antwoord uitbrengen. Dan resteren nog
enkele mogelijkheden, doch partijen kunnen het Hof om een uitspraak vragen.
*

11. CVIN-rapportage
De Coordinator zal een schriftelijk voorstel voor een jaarrapport
doen; dlt zou in oktober moeten verschijnen.
In maart / april wil hij een special over het Warschau-Pact
uitbrengen; de LAMID voert de pen en zal zich ook tot ons wenden.
12. Terrorisae—beraad
De betrokken Ministers, de CoSrdinator en de Hoofden van de Diensten
zullen mogelijk bijeenkomen voor een beraad over de samenwerking
met betrekking tot het terrorisme.

13. Pluim
De Minister van Binnenlandse Zaken van Italic roemde in een gesprek
met onze Minister en de Minister van Justitie de goede samenwerking
tussen SISDE en BVD.
14. Club de Berne
Gesondeerd wordt naar de mogelijkheid een bijeenkomst van
terrorisme-experts te organiseren.

15.
Deze was deputy permanent Secretary of the Cabinet Office (tevens
voorzitter van het Joint Intelligence Committee).
16. Bijeenkomst Vaste Commissie

De Minister houdt rekening met een bijeenkomst op korte termljn.
Op de agenda zullen waarschijnlijk staan: controle op een Fostbus
te Utrecht, de terroristische dreiging, enkele (onbetekenende)
klachtgevallen en, mogelijk, de vragen n.a.v. de inbraak in de
Knoopkazerne.
17. Verhouding met de VS-Ambassadeur en
De relatie met
is veer redelijk stralend als gevolg van
veel uitleg op verschillende niveaus; de heel eigen opvattingen
van de ambassadeur zullen niet snel veranderen.
18. Bijeenkomsten met politiechefs

-

Hulde aan de KVB-organisatoren en de inleiders. De banden zijn
ongetwijfeld aangehaald. Over een aantal besproken punten zal
nader beraad moeten plaatsvinden. Toegezegd is dat wij enkele
door de politiechefs gewenste wetswijzigingen zullen bepleiten.
19. Werkgroep Special Committee
Ditmaal zal een stuk over de dreiging tegen NAVO-objecten worden
opgesteld. Ook wordt van gedachten gewisseld over maatregelen
tegen hit and run-acties.
8-2-1985
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d.d. 12 februari 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HT - HE
Afwezlg:

- - -

1. Terrorisme
Ditmaal zijn bet de Ministers van BZ die te Rome zullen spreken
over verbetering van de Internationale samenwerking op het gebied
van de bestrijding van het terrorisme.

2. Defensie
De beide plaatsvervangende SG's zouden zijn vervangen door een
loco-SG, de heer
3. Circulaires
Het vroegere TD gaat voortaan door het leven als Hoofdafdeling T
(= Techniek).
Alleen HBVD en HPZ kunnen circulaires doen uitgaan waarbij nieuwe
regelingen betreffende formatie, nomenclatuur e.d. bekend worden
gesteld. In het algeaeen dient te worden voorkonen dat functionarissen die daartoe niet bevoegd zijn, circulaires uitvaardigen.
4. Geautomatiaeerd onderzoeksproject
verzocht onze raedewerking bij een inter-service project
betreffende Sovjet-Russische "internationalisten". Hierover wordt
positief gedacht. 3BP heeft zelf al enige tijd een prosopografisch
computerpreject in deze sfeer.
5. Bijeenkomst Vaste Commissie
Deze vindt plaats op 14 februari OB 17.00 uur; 's morgens is er een
voorbespreking met de Minister.
De affaire met de postbus te Utrecht zal worden aangegrepen om te
trachten de interceptie van allerlei vormen van communicatie beter
te regelen.
6. Philips
Op 19 februari brengt HBVD een bezoek aan deze relatie.
7. Vaststelling (kosten en) baten
Discussies over de vaststelling van een "turfnorm" kunnen voorlopig
worden gestaakt tot de taakgroep met suggesties komt.
8. Lustrumcommissie
Deze heeft al een aantal omlijnde plannen, welke in overleg met de
Dienstleiding nader worden uitgewerkt.

12-2-1985

A U R C 8 A

d.d. 15 februari 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP
HK
Afwezig:

—

1. Bijeenkomst Paus-commissie
Ondanks de onrust in de Nederlandse Kerkprovincie gaat het
bezoek van de Paus gewoon door. Met name aan de financiering
van alle (beveiligings-)maatregelen wordt veel aandacht
besteed.
2. Herdenking 5 .laar regiem - Bouterse
Enkele radicale elementen zijn van plan op 25 februari
een krachtdadige herdenking te organiseren.
3« Molukkers
In Assen en Lunetten is het onrustig.
k. Het voorkomen van terrorisme
Het liberale klimaat in Nederland zou, volgens sommigen, in
de 70-er jaren het opkomend terrorisme in de kiem gesmoord
hebben.
5« Palesti.1ns terrorisme
Uit het onderzoek naar voorbereidingen van een moordaanslag
op twee Israeli's hier te lande komt een geheel nieuwe
modus operandi naar voren.
6. Controle van bagage
Overleg met Dienstleiding of Kabinet is geboden. Wij kunnen
relaties niet vragen hun bevoegdheden te overschrijden.
7. CVR
De CVR heeft nucleaire aspiraties; in ons land zien wij
de Chinezen oprukken richting FOH en Almelo. Een notitie is
in de maak.
8. RA
Na een stilte sedert half 198*1 zien wij weer aandacht voor
ons volgverkeer.
8.

en Tsjernenko
Deze onderminister van Volksgezondheid en huiscardioloog
van het Kremlin was op reis in het buitenland en is plotseling naar het Rode Plein teruggeroepen. Ook bij eerdere
sterfgevallen in het Kremlin was Tsjazov ter plekke.
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10. Vaste Kamercommissie
De bijeenkomst is verzet naar 21 februari om 15.00 uur.
11. AVRO-radio
A.s. vrijdag wordt een uitzending aan terrorisme gewijd.
12. Beantwoording Kamervragen CID
De Minister van Defensie heeft om uitstel tot eind
februari gevraagd (onze Minister was al accoord gegaan met
de antwoorden).
15-2-1985

A U R O R A

d.d.

19-2-1985

Aanwezig: PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

HBVD

1. Buitgemaakte documenten
"Bluf" heeft een "dossier 001" gepubliceerd, waarin op
intelligente wijze allerlei delicaat materiaal openbaar
is gemaakt. De schijn is gewekt dat de CID toch een veel
ruimere belangstellingssfeer heeft dan wij; ook geluiden
uit de recente praktijk wijzen er nog op dat de LAMID
meer wil verzamelen dan wij.
2. Terrorisae
In onderzoek is nog altijd de voorbereiding van een
aanslag op twee Israelische wapenhandelaren. Ook is er
sprake van een plan van de PFLP om een aanslag te plegen
op een Israelische restauranthouder.
3«

tfapenvoorlopers
Deze gifgassen wil een Nederlands bedrijf aan Irak leveren.
De ECD is ingelicht.

Deze is wegens de diefstal van granaten veroordeeld
tot 1| jaar.
5. Wet I en V
Wij hebben onze laatste bijdrage voor de Eindnota geleverd;
het is nu afwachten of bepaalde punten (vertrouwensfuncties, relatie politie) nog nader anbtelijk overleg
zullen vragen.
6. Commando-wisseling
Per 15 februari 1985 is de heer
als
hoofd van de afdeling BOA opgevolgd door de heer
De heer
is voor algemene taken ter beschikking
van de B-leiding.
De functie van hoofd CD is nog vacant.
7. Dossier-vorming
Bezien wordt of normen kunnen worden vastgesteld voor
de vorming van dossiers.

19-2-1985

A U R O R A

d.d. 22 februari 1985

Aanwezig: HBVD - HB - PHC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

PHBVD

1. Voorlichting over terrorisme in Nederland
De openhartige mededelingen van een CRI-commissaris tegenover Elseviers Weekblad betekenen een breuk met het tot
dusver gevoerde beleid met Justitie.
2. Israelische wapenhandelaren
heeft dankbaar gereageerd op onze hulp bij het
voorkomen van een moordaanslag op deze Israeli.
3« Aanvi.lzingen
Het hoofd van de Centrale Recherche K. Mar. heeft een
formeel verzoek ingediend om nieuwe instructies te krijgen
voor het werk ten behoeve van de Dienst. Op grond daarvan
wordt dan de grensveiligheidsorder herzien.
k. Beveiliging eigen huis
Sinds kort woont een assistent militair attache van de
Russische Ambassade in de naaste omgeving van de gebouwen.
De laatste weken zijn door onbekenden veer foto's gemaakt
rond onze gebouwen.
5- TNI

Het blad "Prive" jaagt op gegevens over dit Instituut.
6. PH

Deze relatie is heden te gast.
7. Tussenti.ldse vertrouwensfuncties
De Minister heeft zijn ambtgenoten geschreven dat HBVD
tussentijdse procedures kan behandelen.
8. Pausbezoek
Een verzoek van de CRI om naslag van een grote hoeveelheid
persoonsgegevens (computerband) is in dit verband inacceptabel.
9. CVIN-rapportage
Bind augustus worden de concepten verwacht voor het
(proef-)jaarrapport. De materie moet van belang zijn voor
de MICIV.
Aan de redactiecommissie voor het K.O. zal worden verzocht
voorstellen te doen m.b.t. de opzet. Een rapport over het
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Warschau-Pact is al in de maak.
10. Philips
De President-Directeur zal een orientatiebezoek aan
de Dienst brengen.
11. Taakafbak<*'ing KID-en - BVD
Een discuesie tussen HLUID en HBVD mondde uit in de constatering dat in bepaalde gevallen de KID op grond van de
eigen taakstelling wel eens belangstelling kan hebben voor
(civiele) personen of groeperingen die de BVD niet interesseren.
De Ministers van Justitie en Binnenlandee Zaken poneerden
dezelfde stelling in de vaste Comnissie. Met name de
voorzitter bleek zeer gekant tegen elke bemoeienis van een
KID met de civiele sector: "daar is de BVD voor".
De discussie over dit punt zal zich zeker voortzetten.
12. Postbus-affaire
Onze Minister heeft de vaste Commissie medegedeeld dat
zijns inziens net noteren van de gegevens velke aan de
buitenzijde van een enveloppe staan geen inbreuk op net
briefgehein vormt en dat de Dienst in bepaalde gevallen
dit middel raoet kunnen aariwenden. De Commissie beraadt
zich hierover nog.
13. Interview HBVD in de «RC
Een lid van de vaste Commissie liet zich hierover lovend
uit: de voorzitter sloot zich hierbij in gematigder bewoordingen aan.
1*« Wet

I» en V.
De Minister zegde (onder verwijzing naar voorafgaand overleg met de Minister-President) aan de vaste Commissie toe,
dat de Nota n.a.v. het Eindverslag begin maart aan de
Kamer wordt gezonden.

22-2-1985

S T A F V E R G A D E B I N G

d.d. 2 6 februari 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HE - HD - HT - HSBP
HFID - HK
Afwezig:

HACD/G - HPZ

1. Conferenties ID-medewerkere
Deze verlopen voorspoedig; er is alle begrip voor ons beleid,
ook voor zover dat gewijzigd is.
2. Politiek extremisme - terrorisme - activisne
De situatie h.t.l. is betrekkelijk rustig. Overleg in
Internationale gremia over terrorisme staat voor de deur.
3« Moordaanslag op wapenhandelaren in voorbereiding
Bij gebreke aan een samenzweringsartikel zal actie zich
moeten beperken tot aanhouden en uitwijzen.

Onderzocht wordt of CoS bij CRI, KMAR en Haagse Polite
heeft getracht onder vage voorwendselen gegevens te verkrijgen.
5. Informeel overleg
Ook in deze kring was veel begrip voor ons gewijzigde
beleid met betrekking tot de CPN.
6. Begroting
De begroting 198*1 is met een zeer klein overschot afgesloten.
7. Nieuwe schri.ifmachines
Binnenkort wordt een proef genomen met een nieuw type electronische schrijfmachine voor de Dienst. Het gaat om een
praktisch stralingsvrij model.
8. Computerterminale
Bij de aanschaf is er altijd op gelet dat het stralingsarme modellen betrof, zodat afluisteren uitgesloten is.
9- Benelux-Personencommissie
Voorgesteld is een werkgroep van veiligheidsdiensten (en
politic?) in het leven te roepen, waarin ook de BRD en
Frankrijk zitting nemen; deze zal zich gaan buigen over de
verlegging van de buitengrenzen.
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10. ARendaproject
Er komt een demonstratie; daarna kan de BAUT zich een
definitief oordeel vormen.
11. Rapport invoering BBRA *8*t
Dit is onlangs gereedgekomen voor interne discussie.
12. Rapport integratie ACD en G
Dit wordt aan de taakgroep voorgelegd met het verzoek
een visie te geven, waarbij aandacht wordt besteed aan
dwarsverbanden, consequenties voor dienstonderdelen
e.d..
13. Taakgroep
Na een periode van orientatie is de groep met de bestudering
van de planning begonnen. Zodra mevrouw
in
bedrijf is, zal de groep een planningsmodel en een controlesysteem ontverpen.
1*f. 28 mei sportdag
Een soepel beleid met betrekking tot het bijwonen van de
sportactiviteiten is uitgangspunt; de Dienst moet evenwel
kunnen blijven draaien.
15- Vacanties 1985
Onderdeelschefs en hun plaatsvervangers worden vereocht
hun plannen spoedig kenbaar te maken opdat tijdig (nood)maatregelen kunnen worden besproken.

27-2-1985

A U R O R A

d.d.

I maart 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

—

1. AKB
Dit weekeinde staat Fatten op het actieprogramma.

2.
Het Hoofd van deze Dienst denkt rond 20 april naar Nederland te komen.
3. Moordaanslag voorkomen
De plannen om twee IsraSlische wapenhandelaren te veruoorden zijn
grondig verstoord. Een huiszoeking bracht de wapenen te voorschijn. De
affaire heeft ons veel geleerd.
4. Inval door de BCD
Onze tip heeft geleid tot een succesvolle Inval bij een bedrijf dat
ingredienten voor gifgassen levert aan een buitenlandse nogendheid In
oorlog. Er is veel bewijsmateriaal gevonden.
5. De Oostenrijkse bron
Deze scribent, die kennelijk allerhande contacten met de inlichtingen- en
veiligheidswereld heeft, rapporteerde onlangs over de verhoudingen
binnen de RA hier ter stede.
6. Groninger Stadskrant
Dit anarchistisch blad is bezig met een publicatie over belangstelling
van de Dienst voor een object in Groningen.
7. VPRO
Deze osroep stelde vragen over de "wenken aan reizigers".
8. Reisbeperkingen
De BVA zal binnenkort een circulaire aan het personeel zenden.
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9. Wet I. en V.
De Minister heeft een standpunt bepaald met betrekking tot artlkel 18
(verhouding BVD - politic).
Over de bevoegdheden van de KID-en in de civiele sfeer is de discussie
nog gaande.
10. Verslag Kamercommissie (1981 tot heden)
De concept-tekst van de griffier heeft ons gisteren bereikt; reeds heden
wordt hij verzonden aan de voorzitter van de Conmissie en de
bewindspersonen.
11.
Zodra besloten is welke raedewerker(s) van de Ambassade het contact met
de CRI zal (zullen) onderhouden vindt met hem (hen) en de CRI een
gesprek o.l.v. HK plaats, ter verduldelijking van de respectieve
postities.
De DG Pol. en VZ. heeft gesteld dat de CRI betreffende gewelddadig
politick activisme en terrorisme aan
alleen "zaken die
justitieel zijn afgedaan" kan melden.
12. OM - KID-en - K.MAR
Het OM heeft OB een aantal redenen grote moeite net de vervolging van
zaken in de militaire sfeer als de inbraak in de Knoopkazerne.
De vraag is opgekomen of het IKOT een rol zou kunnen spelen ter
verbetering van de situatie.
13. Pausbezoek
De DG Pol. en VZ was met ons van mening dat een BVD-naslag van alle
gasten ongewenst is.
14. O&E
Bij de RP Schiphol voert Justitle een O&E-onderzoek uit. De vraag is of
dit onderzoek zich ook kan uitstrekken tot de DIR's of dat wij (BiZa?)
dat zelf moeten (en kunnen) doen.
15. Rapport integratie ACD en G
Anders dan in het verslag van de vorige Aurora-bijeenkomst vermeld is
nog niet besloten maar wel de gedachte opgekomen, dat het wellicht
overweging verdient aan de taakgroep voor te leggen in hoeverre zij over
bepaalde deelaspecten van het rapport een visie kan geven.

1-3-1985

A U R O R A

d.d.

5 maart

1985

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HT - HK

Afwezig:

1. CPN-partljcongres
De orthodoxen hebben het niet gehaald, het proces van vernieuwing zet
door.

2. NAVO-werkgroep S.C.
De terreursituatie werd geanalyseerd. In alle landen IB een opleving van
radicaal-activlstische acties tegen "het militair-industrieSle complex"
te signaleren; in enkele landen lijkt het activisme geradicaliseerd te
zijn tot rasecht terrorisme.

3. Btjeenkomst op 7 maart a.s. te Den Haag
De terrorisme-experts van de Club de Berne-diensten zullen zich eveneens
gaan buigen over de situatie.

4. Armeense dreiging ?
Van
werd nog niets vernomen over een bericht uit Turkse bron
dat een actie zou zijn gepland tegen een Canadese oorlogsbodem die in
het kader van een NAVO-vlootbezoek Nederland aandoet.

5. Petten - Almelo
Niet Petten doch DCN-Almelo was Jl. weekend doelwit van een actie.
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Het Hoger Beroep dient op 13/14 maart a.s.. Justitie is pessimisCisch
i.v.n. enkele gemaakte procedurefouten en de volgens het Europese Hof
ontoereikende Nederlandse regelgeving terzake. Het Hoger Beroep zou ook
weer de aandacht kunnen vestigen op enkele nog onbeantwoorde
Kamervragen.
7. Bezorgdheid alom
Na de captains of industry zijn nu ook de generaals bezorgd geworden over
hun veiligheid.
8. Nederland - DBR
Bij verdrag is de ultwisseling van gerubrlceerde documenten verbeterd.
9. International Departments
Functionarissen van dit gewichtige partiJ-apparaat uit Bulgarije,
Hongarije en Oost-Duitsland nemen deel aan een ontmoeting met
sociaal-detnocratische partijen uit BelgiS, Denemarken (?) en Nederland
te Noordwijkerhout van 8 tot 10 maart a.s..
10. Verslag Vaste Kamercommissie
Wij hebben ingrijpende vijzigingsvoorstellen ingediend. (opm. HK: de
Minister heeft onze voorstellen ongewijzigd overgenomen).
11. LUID
De recente publicatles uit ISAM's zijn aanleidlng geworden tot
inschakeling van de LOvJ.
Omtrent het tijdstip van een interpellatie is nog niets bekend.
12. Nieuw gebouv
In een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken heeft de Minister
van Volkshuisvesting bevestigd dat de Ministerraad heeft beslist een
brief aan de Tweede Kamer te zenden waarln een aantal projecten wordt
genoemd dat in principe voor nieuwbouw in aanmerking komt. Tot de
genoemde projecten behoort een gebouw voor de BVD aan de Delftweg te
Rijswijk.
5-3-1985

A U R O R A

d.d. 8 maart 1985

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HT - HK
Afwezig:

HSBP

1. Bijeenkomst terreurexperts
De vergadering van de Club de Berne werkgroep was nuttig. Bestaande
dreigingsanalyses zijn bevestlgd. Afsprafcen voor verdere samenwerking
zijn gemaakt. Er komt een rapport met aanbevelingen.
2. Aanslag in de BED
De aanslag op een warenhuls is geclaimd door de Christian
Klar-actiegroep.
3. Moordpartij te Rijswijk
Gezien het mogelijfce verband met het Bureau van de Raad voor de
Bevrijding van Suriname is er hedenochtend beraad o.l.v. de LOvJ; een
bijstandsteam is gevormd. Door deze gebeurtenis zullen de spanningen in
de Surinaamse gemeenschap vermoedelijk oplopen.
4. Dossier 002
Dltmaal staat de organlsatie van de CID centraal; vele namen en adressen
zijn gepubliceerd. De LOvJ ziet dit als onderdeel van een tegen (de
Minister van) Defensie gerlcht complot. Er wordt gedacht aan een
bijeenkomst van experts op het gebied van AMOK/Antimilitarisme, die de
munitie voor een vervolging moet leveren.
5. Petten

Mbgelijk staat Petten komend weekend op het actieprogram.
Bij andere doelwitten hebben de acties geleid tot verscherping van de
procedures, de beveiligingsmaatregelen e.d..
6. Verslag Kamercommissie
Het ziet er naar ult dat met de aanbevelingen van onze Minister rekening
wordt gehouden.
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7. Wet I. en V.
De Staatssecretaris van V.& W. heeft bezvaar tegen de passage over de
vertrouvensfuncties bij de PTT. De Hoofden van de KID-en hebben een
elgen tekst ingediend ter verrulming van hun terrltolr.
8. Olympische spelen *92
Op 11 maart vindt een verkennend beraad met CvP
mogelijke gevolgen en kosten.

plaats over de

9.
Op 11 maart vindt het gesprek

-CRI-BVD bij HK plaats.

10. "Grensfaciliteiten"
De staatssecretarlssen van Benelux, BRD en Frankrijk hebben te Brussel
op 27 februari een flinke zet gegeven aan de plannen tot verlegging van
de buitengrenzen. Op 12 maart vindt te Parijs een eerste ambtelijk
overleg plaats. Reeds v66r de zomer moeten bepaalde
uitvoeringsmaatregelen van kracht worden.
11. Stafvergaderingen
Bezlen vordt of HACD/G een presentatie over de integratie van ACD en G
en over het nieuwe agendaproject kan geven in een bijzondere
stafvergadering op 26 maart. De presentatie van HPZ rou dan wellicht
kunnen plaatsvinden in de regullere stafvergadering van 29 maart.
12. Verwarrend berlchtenverkeer
Allerlei instanties (bijv. SHAPE, de NATO-pijplijnorganisatie)
verspreiden berichten over terroristische acties, waarbij sons ruwe en
onvoldoende geSvalueerde informatie een enorme spreiding krijgt. Soms
lokt dit bij afnemers zelfs onterechte krltiek op onze eigen, meer
uitgebalanceerde en daardoor minder spectaculaire rapportage uit. Dit
lijkt een onderwerp om via het Special Committee in de NAVO-Raad te
brengen.
8-3-1985

A U R O R A

d.d.

12 maart

1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

—

1. Rechts extremlsme

Op korte termljn zal Justitie actie nenen tegen enkele personen die
verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van het NVU-blad
"Wlj Nederland".
2. Moordpartij te Rijswijk
De theorie dat het gaat cm een politiek genotlveerde executie, die de
verkeerde personen heeft getroffen, wlnt terrein. KRO-Brandpunt zal er
op 12 maart aandacht aan besteden.
3. Pausbezoek
De eerder besproken lijst welke wij niet geaccepteerd hebben voor
polltieke naslag, wordt nu in gedeelten door bepaalde politie-officieren
aan ID's voor naslag aangeboden.
4. Dreiging
De ambassadeur van het V.K. analyseert de dreiging rond zijn persoon
anders dan wij (en anders dan wij van
vcrnemen). Er kont een
gesprek.
5. Kahn
Op 14 maart dient het Hoger Beroep te Amsterdam.
6. Tsjernenko - Gorbatsjov
De snelle opvolging maakt duidelijk dat de blauwdruk al klaar lag. De
als wat meer "liberaal" denkend omschreven Gorbatsjov is v66r alles een
echte partijman.
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7. Dossier 002
Zowel de Lamld als wij hebben aangifte gedaan. De LOvJ wll een beraad
met de KID-en en ons om voldoende informatie over AMOK/Antimilitarisme
voor het opsporingsonderzoek bijeen te brengen.
8. Werkvijze
Een PR-deskundige komt begin april over dit onderwerp een uiteenzetting
geven.
13-3-1985

A U R O R A

d.d. 15 maart 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afvezig:

—

1. Rechts extremisme
Bij 6 NVU-leden Is huiszoeklng verrlcht.
2. Moordpartij Rijswijk

De berlchten zijn verwarrend, er is nog geen zicht op de oplossing van
dit mlsdrijf.
3. Nationaal Inllchtingen Behoefte Plan
Dit kan voorshands voor kennisgevlng worden afgedaan.
4. Sovjet-Unie - CVR
De gesprekstoon is verbeterd; of er ook echte toenadering in de lucht
zit is de vraag.
5. Beveiliglng
J.I. dinsdag zijn er door onbekenden veer fllmopnamen rond gebouw 25
gemaakt.
6. Board room
Er is reden het gebruifc beter te regelen.
7. Aurora
Er is geen aanleidlng momenteel wijziglng te brengen in de samenstelling
of frequentie.
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8. Cursus Club de Berne
Heden kunnen nog themata voor inleidingen worden ingezonden.
9. Vragen Postbus Utrecht
Met CZW, PTT en Justitie Is overeengekomen de vragen te beantwoorden
volgens ons voorstel.
10. Lustrum
Het concept-programma begint vorm te krijgen. Suggesties zijn welkom tot
1 aprll a.s.; dan moet de besluitvorning rond zijn.
11. Pausbezoek
Het tijdstip is aangebroken om contact op te nenen met ID1s langs de
route en ook anderszins onze voorbereidende hand in den lande te tonen.
Dit mede omdat allerlei instanties regelingen (villen) gaan treffen
(bijvoorbeeld betreffende de screening van bezoekers van eveneventen)
die onze werkzaanheden raken.
15-3-1985

A U R O R A

d.d.

1 9 maart

1985

A a n w e z i g : HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP
HT - HK
Afwezig:

- - -

1.
Een ex-ambtenaar van
staat in de Old Bailey
terecht wegens een sexueel misdrijf.
2. Diplomaat
Een Nederlands d i p l o m a a t op onze anbassade in een NAVOland is benaderd door een Russisch inlichtingenofficier.
De vraag komt op of wij de omvang van onze (de-)briefingsgesprekken dienen uit te breiden.
3. V e r l e g g i n g buitengrenzen
en
blijken niet vertegenwoordigd in een
van de vier werkgroepen.
Per telex zullen wij de w e n s e l i j k h e i d van hun deelnane
nog eens benadrukken, Dit is teaeer van belang oadat in
bet nieuwe circuit van Benelux, BRD en Frankrijk tot
dusverre weinig aandacht is besteed aan de belangen van
de veiligbeidsdiensten. Het heeft zin bij alle koaende
gelegenheden de aandacht op deze problematiek te vestigen,
4. Jubileum
In de volgende vergadering zal worden gesproken over
enkele alternatieve progranma's.
19-3-1985

A U R O R A d.d. 22 maart 1985
Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HT - HSBP - KJA/S
Afwezlg:

HK

1. Moordpartij te Rijswijk
Het opsporingsonderzoek lljkt te zijn vast gelopen.

2. AMOK

In een artikel in het Vrije Volk zinspeelt AMOK op het laten uitlekken
van gegevens door gewetensbezwaarden.
3. Compromittatie van een berlcht
Door toedoen van
gecompromitteerd.

is een van

afkomstig berlcht

4. Gorbatsjov
HSBP geeft een profielschets van Gorbatsjov.
5. Dossier 002
Naar aanleiding van de aangiften Is een opsporingsonderzoek gestart.
Voorlopig zijn twee rijksrechercheurs met de zaak belast.
6. CPN

De passage in het verslag van de vaste comnissie over de bemoeienis van
de Dienst met de CPN geeft de Minister geen aanleiding de destijds door
Minister Rood uitgezette beleidslijn te herzien.
7. Taakscheiding MID's, BVD
De Minister is van mening dat de hekken-theorie onverkort van kracht
meet blijven.

8. Vragen postbus Utrecht
De concept-beantwoording van de vragen heeft het fiat van de Minister
gekregen.
9. Lustrum
Gesproken wordt over de pro's en centra's van de alternatieven van het
ontwerp-programma.

S T A F V E R G A D E R I N G

d.d. 2 6 maart 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HE - HT - HSBP - HACD/G - HPZ wnd. HFID - mevr.

Afwezlg: HD

l.Lezlng
op 1 april a.8.
Gaarne spoedige opgave aan KEB.
2. Interpellatie
Op 28 maart vindt de Interpellatie plaats waarbij de taakafbakening van
de KID-en mede aan de orde is.
3. Integratte ACD en G
Na een inleiding door HACD/G en een korte discussle wordt besloten dat
op 29 maart in de stafvergadering reacties kunnen worden gegeven over de
grote lijnen van het voorstel.
A. Automatisering Agendaprocessen
Na een demonstratie bij G en een nabeschouwing wordt besloten dit
project ter discussie te stellen in een vergadering van de BAUT welke
half mei wordt gehouden.
De personele consequenties zullen nog ter kennis van de O.C. worden
gebracht.

26-3-1985

S T A F B E S P R E K I N G

d.d. 2 9 maart

1985

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HT - HPZ - HFID
HACD/G - HK
Afwezig:

- - -

1. Vernietiging van gegevens
Een betere procedure moet worden uitgewerkt, opdat ook wordt voldaan aan de
normale eisen weIke een registratie stelt: ongeremd vernietigen tast de
bewijskracht van de registratie aan.
2. Bezoek

delegatie

Op het programna staan enkele (door relatie opgebrachte) themata die bij
sonuiige personeelsleden vragen kunnen oproepen. Dit moet voortaan voorkomen
worden.
3. Cl-detachementen
Het ziet er naar uit dat een volgende actie tegen een Cl-detachement wordt
gepland.
4. Moordaanslag Rijswijk
Het onderzoek heeft naar enkele
sfeer gevoerd.

Surinamers uit de criminele pro- Bouterse

5. Pan- Turkae organisatie
De aangetroffen pijpbom was volgena de EOD een serieus explosief. Deze
terroristen zullen eerder gezocht Hoeten worden in de sfeer van de MHP dan i
de pro-Khoneini getinte MSP waarop
ons wees.
6. Notitie over de CPN
De Minister plaatste op deze nota de aantekening dat het beleid gehandhaafd
blijft. Deze aantekening wordt opgespeurd.
7. Brandboa
De inhoud van een door de RHD ontvangen postpakket bevatte volgens de EOD een
serieuze brandbom.
8. Terroriaae van radicale Shi'itenBuitenlandse zusterdlensten maken zich zorgen over de ontwikkelingen.
9. Paleatijna terrorisme
Het Front van Nationale Redding baart grote zorgen; ook in Europa lijken act
mogelijk.
10. Ori6ntatiedagen bevelligingsrelaties
Deze zijn door gezamenlijke inspanningen weer goed verlopen.

- 211. NOS
Ben Canadees (fonetisch genaamd
Officer.

) is aangesteld als Counter-Terrorist

12. Kahn
Een gerechtshof heeft de dagvaarding en daarmede het vonnis van de Rechtbanl
nietig verklaard.

13.
Heden is een delegatie bij D te gast.
14. Basiscursus Intern
Helaas zijn 3 candidaten gezakt en heeft er 1 de kans op een herexamen gekr<
15. De Minuut
Bespreking vindt pas weer plaats nadat conclusies zijn getrokken uit het
onderzoek naar de wenselijkheid van een centrale typekamer en alles wat
daamede samenhangt.
16. Koffie op de bon
Het is onjuist als personeelsleden in kleine groepen bijeen koffie drinken <
een bon, d.w.z. op kosten van de Dienst.
17.

18. Interpellatie
Deze verliep rustig. Enkele punten waren wel zo interessant dat het loont b
gelegenheid kennis te nemen van het verslag.
19. Bespreking Verslagen Kamercommissie
Deze is uitgesteld naar 16 april.
20. Coamissie Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Deze koat op 3 april bijeen. De bijdrage van Defensie roept kennelijk nog
problenen op.
21. Begrotingen materieel
Steeds duidelijker wordt dat ook voor onze Dienst de hand op de knip blijft
22. Integratie ACD en G
Enkele opmerkingen van onderdeelschefs zullen worden neegewogen in het proc<
van besluitvorming. Het plan is spoedig een principebesluit te nemen; daarn
worden de OC en het personeel van ACD en G ingelicht.
23. Pe rsonee1szaken
De bijeenkoBst op 2 april zal als Stafvergadering aanvangen in verband met
overzicht van HPZ over de personeelssituatie. Vervolgens gaat de bijeenkoms
over in een reguliere AURORA.

29-3-1985

