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

d.d.

2 april

1985

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

Afwezig:

—

1. Personeelssituatie
HPZ geeft en overzicht van de situatie welke vooral wordt bepaald door
de i— operatic, de ATV, de herbezettingsoperatie en een
structureel percentage vacatures dat door de werving niet wezenlijk kan
worden teniet gedaan.
2. Integratie ACD en G
Getracht wordt op zeer korte termijn een prlncipe-besluit te nemen.
3. Publtcaties in de Haagsche Courant
IDE en Marine zijn kennelijk bet doelwit. De Marine kwam onder extra
druk door 4 bonmeldingen in bet weekend en de bezetting van een
luisterpost te Eibergen.
De Coordinator zal contact met de L.O.v.J. opnemen. Het Kamerlid
I. Wessel - Tuinstra heeft vragen gesteld.
Het ziet er overigens naar uit dat alle gepubliceerde activiteiten
binnen de Wet zijn gebleven en/of polltiek gedekt zijn.
In Utrecht is een stichtlng in bet leven geroepen waarin slachtoffers
van inlichtingendiensten (met name de Lamid) de krachten bundelen.
4. Roemeense Dienst
Een Besluit van President Ceaucescu is befcend geworden. Hierin ontslaat
hij bet Hoofd van de Roemeense geheime Dienst en benoemt bij een
opvolger.
5. Lustrum
Op de receptie welke op 29 raei (in de namiddag) wordt gehouden in de
Rolzaal zullen externe relaties en Dienstmedewerker(st)ers worden
uitgenodigd. Laatstgenoemden worden gelnviteerd via de onderdeelschefs
opdat deze er op kunnen toezien dat de Dienst doordraait, zij het met
een uitgedunde bezetting. Daarna wordt door de Lustrum-commissie nog
bezien of voor alien die zich aanmelden ook voldoende plaats in de
Rolzaal is.
3-4-1985

A U R O R A

d.d.

9 april 1985

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig: HBVD
1.

Bezoek delegatie
De uitwisseling van informstie op het gebied van de contraspionage was wel interessant. De visie van relatie m.b.t. een
aantal politieke fenomenen is de onze nlet; het lijkt van belang
dat wij in dergelijke gevallen eventueel ook schriftelijk, afstand nemen.

2.

Novosti-correspondent trekt de aandacht
Deze werd in de vroege ochtend door de politie aangehouden toen
hij in beschonken toestand met zijn auto langzaam door De Lier
reed.

3.

Beleld
Deze in interne nota's soms veelvuldig gebruikte term zegt weinig
meer, omdat er vele uiteenlopende zaken onder worden verstaan.
Een correcter gebruik is wenselijk.

4.

Uitspraken Gorbatsjov
De jongste uitspraken van de Sovjet-leider hebben wel veel aandacht gekregen doch waren in feite niet nieuw.

5.

Taakgroep
Heden wordt een opdracht met betrekking tot het reis- en visumproject aan de Taakgroep uitgegeven. De Taakgroep zal zich bij de
uitvoering dienen te verstaan met de onderdeelschefs die direct
of indirect (bijvoorbeeld als afnemer) bij reis- en visumgegevens
belang hebben.

6.

Afluisteren van autotelefoons
De Haagsche Courant bracht hierover een artikel waarin ook de
Dienst wordt genoemd.

7.

Aangifte Dossier 002
Deze week doet HBVD fonneel aangifte.

8.

Persoonsregistrat ies
Aanstaande vrijdag wordt aan de Hoofden van de Nationale Zusterdiensten uiteengezet welke stappen wij reeds gezet en welke visie
omtrent de verdere aanpak wij hebben.

9.

Bezoek H

Aanstaande donderdag bezoekt deze de Dienst. Er vinden 's morgens
van 10.00 tot 12.00 uur besprekingen plaats, met HBVD, HK, HB,
HC, HD en HSBP, om 12.00 uur zijn aperltief en koud buffet
gepland en om 14.00 uur worden, mede afhankelijk van de wensen
van de gast, de besprekingen voortgezet.
9-4-1985

A U R O R A

d.d. 12 april 1985

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

1. Bevordering
Met vreugde wordt kennisgenomen van de bevordering van HD.
2. Dossier 003
Mogelijk wordt deze nieuwste aflevering tentoongesteld tijdens de
anti-nllitaristische week (te Nijmegen bijv.).
Ret OH is ingelicht.
3. Camera
Tijdens het bezoek van de Pans aan de Houtrusthallen flint de NOS
vanaf het dak van AE60N. Ons personeel dlent hierop attent te zijn.
Bij enkele bultenlandse relaties is om relevante informatie voor
onze dreigingsanalyse gevraagd. Het Pausbezoek komt ook aan de orde
in Escaut Moselle.
4. Molukkers
Op 25 april vieren zij bun jaarfeest in de Houtrusthallen. Men denkt
ook aan een optocht.
5.

Novos t i-correspondent
Deze heeft jl. dinsdag one land met zijn gezin definitief verlaten.

6.
Volgens deze vredesmakelaar komt er over een maand belangrijk nieuvs
langs geheime kanalen.
7. Moskou - Den Haag
De Russische pers kwam met een bericht over Gromyko's verslag in het
Politbureau over het gesprek met Minister Van der Stoel.
8.
Ten leste is deze veteraan toch de geschiedenis ingegaan.

- 2-

9. Persoonsreglstratle
Heden wordt aan onze binnenlandse zusterdiensten onze aanpak
uiteengezet.
10. Artike1 Haagsche Courant
De CoSrdinator en H MARID komen overleggen over een verklaring voor
Justitle.
De Rijksrecherche stelt een oriSnteren onderzoek In.
11. Lustrum
Onderdeelschefs kunnen de naraen van relatles noemen die huns inziens
dlenen te vorden uitgenodigd voor de receptle. Hlertoe ontvangen
zij nog heden de voorloplge lljst. Op 18-4 vordt deze lijst vastgesteld.
12. Special Committee
HBVD verzoekt om het berlcht over bomauto's verspreld door de NAVOpljpleldlngenorganlsatle en de dreigingsanalyse van het State Departmen
welke de Anerlkaanse PV-NAVO de vereld Inzond.
12-4-1985

A U R O R A

d.d.

1 6 april

1985

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

1. Doseier 003
Dit is zojuist op de markt gekomen. Het behandelt voornamelijk
de modus operand! van een CI-Detachement. Dossier OO'f staat
op stapel.
2. Moordpartij te Ri.1swi.1k
Het onderzoek concentreert zieh op de weinig geloofwaardige
verklaringen van een crimineel over de betrokkenheid van
enkele andere criminelen.

3« tfapene
Bij een politieeontrole werden in de auto van een bekende
Surinamer wapenen gevonden.
^. Politic en BVD
Nu de regionale politie van de baan is en gesproken wordt
over regionale samenwerking van de bestaande politie-instantii
is het nuttig na te gaan of wij daarbij kunnen aansluiten.
KVB zal een terreinverkenning uitvoeren.

5.
De Sowjet Anbassade heeft een protest ingediend oadat
nishandeld zou zijn en veel te laat in staat sou
zijn gesteld contact net zijn consul op te nemen.
6. Publicatie Haagsche Courant
Justitie zoekt naar aanknopingspunten voor een vrnehtbaar
orie'nterend onderzoek.

l6-if-1985.

A U R O R A d.d.

19 april 1985

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

—

Dossier 002
Medewerkers van PID's worden thuis lastig gevallen ten gevolge van de
publicatie van hun identiteit.
Woensdrecht
Er worden veer verkennlngen naar mogelijke doelen uitgevoerd.
Pausbezoek
Het aantal verzetsactles neemt toe; veelal gaat het on ludieke stuntjes, ee
enfcele naal ziet het er vervelender uit.
Een dreigingsanalyse is opgesteld, deze is wellicht van belang voor de
Minister en voor de bijeenkonst van de Paus-conmissie (26-4).
Uitwijzing
Het V.K. heeft volgens de krant 2 (volgens een telex van
uitgewezen.

I: 8) GRD-I.O.'

Beveiliging IsraSlische Ambassadeur
Meerdere gepantserde auto's van uiteenlopende merken blljken plotseling
beschikbaar.
Sovjet-Unie
Het CPSU-Congres is uitgesteld naar begin 1986; dit zal de nieuwe leider in
staat stellen zijn positie verder te verstevigen.
Het komende CC-plenum zal vernoedelijk het momenteel nog maar uit 10 nan
bestaande Politbureau op sterkte brengen.
Lustrum
Enkele progranmapunten zullen op 3 en op 24 met gerepeteerd worden.
De wens is zoveel mogelijk personeelsleden blj de festiviteiten te
betrekken. Verdeelsleutels moeten wel worden gehanteerd in verband met de
beperkte capaciteit van de ruimten waar de hoogtepunten plaatsvinden.
Ongeveer een maand van te voren zou begonnen moeten worden net een pakkende
voorlichting van het personeel, zo dat de stemming er goed inkomt.
19-4-1985

A U R O R A

2 3 april

1985

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

- - -

1. Weekend-terrorisme
De EOD demonteerde een bompakket bij net Bulgaars Verkeersbureau. Enkele
weken geleden ontving dit Bureau een identieke bom. De verantwoordelijkheid wordt geclaind door de Pan Turkish Organisation.
Te Brussel ontploften bonmen bij de VN-Assemblee en bij AEG, geclaimd do
de FRAP; in DUsseldorf ontplofte een niet geclaimde bom bij Siemens.
2. Pausbezoek
De oproep tot liquidatie van de Paus is afkomstig van radicale krakers u
de Staatsliedenbuurt. De politie acht de dreiging niet erg serieus.
3. Beveiliging BVP-gegevens
Alle PID's zullen worden gewaarschuwd voor het toenemende risico dat act
groepen zullen willen inbreken.
4. Vertrouwensfuncties PTT
De SG heeft zich tot de DG PTT gewend om tot een gesprek over reductie v
het aantal te komen.
5. Feestredenaar
Gezien zijn optreden bij de viering van de 115-de geboortedag van Lenin
zit
in de lift; we11lent is hij de toekomstige premier of wordt
hij CC-secretaris.
6. Stemverklaring
Het Kamerlid H.v.d. Bergh kwam met een interessante Stemverklaring n.a.v
de motie Van Es (inlichtingendiensten en vredesbeweging).
7. Kamervragen
Het Kamerlid I. Brouwer heeft de Minister-President vragen gesteld n.a.v
zijn ultlatingen over een nieuwe formule voor de bestrijding van het
Communisme.
8. Inbraak in computers
DOA heeft ons vragen gesteld n.a.v. Kamervragen over dit onderwerp.
9. Lijst van Objecten
De nieuwe lijst zal na verwerking van de wijzigingen binnenkort aan de
Minister worden voorgelegd.
10. Agenda HBVD
24 april
26 april
29 april

DG PTT
SG
- Pauseie.^
Ron. Onderscheidingen

2 mei
3 mei

Het Overleg; Iste maal in
Nieuwe Stijl
Grote Driehoek

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

d.d. 2 6 april 1984

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HACD/C - WHACj)
HPZ - HFID - HK

Afwezig: — HACDQ

1. Koninginnnedag
Actlvisten hopen er een "dag van onvrede" van te maken.
2. Moordpartij Rijswijk
Op grond van recente inlichtingen richt het onderzoek zlch op enkele in
Nederland woonachtige Surlnamers.
3. Feestdag RMS
Een trieste, weinig realistische vertoning.
4. Pausbezoek
Ook de Benelux-partners onderkennen geen serieuze dreiging.
De jongste berichten over de Rode Brigades in ItaliS (en Parijs?) krijgen d
nodige aandacht.
5. Escaut Moselle I
Heden vindt te Den Haag de vergadering plaats.
6. Postbus-affaire
Op grond van de voorstellen van B en C zal een notitie voor de Minister
worden opgesteld.
7. Begroting 1986
Alles wijst erop dat wij met krappe middelen zullen noeten rondkomen.
8. Hieuw gebouw
Een coSrdinatleconmissie zal zich met de ultvoering gaan bezighouden.
9. Politburo CPSU
Gorbatsjov heeft enkele geestverwanten kunnen doen benoemen.
10. Italiaanse verkdelegatie
Deze is volgende week bij ons te gast.

11. Eurema
Op de agenda van de komende (Club de Berne-) vergadering staan enkele
intrigerende onderwerpen; reactles en suggesties worden door KEB nog gaarne
ontvangen.
12. Behandellng verslagen Earnercommissie
Dit staat voorlopig op de rol voor 2 mei om 15.00 uur. Eventueel zal
hiervoor Het Overleg moeten worden verschoven.
13. Oefening

terreurincident

De Minister heeft gevraagd wat het resultaat is geweest. Na afronding van <J
evaluatie wordt een verslag opgesteld.
14. Lustrum
Gekozen is voor disproportionele vertegenwoordiging van de onderdelen bij
bepaalde evenementen. De onderdeelschefs zullen hun medewerk(st)ers indeler
en, zo nodig, aansporen tot deelname.
15. Koninklijke Onderscheidingen

Maandag 29 april vindt de uitrelking plaats, onder neer aan enkele
personeelsleden van de Dienst.
29-4-1985

A U R O R A

d.d.

3 nei

1985

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

- - -

1. G e w e l d d a d i g politick activisme
A n t i m i l l t a r i s t e n hebben plannen gesmeed om op de dag van <
Arbeid actie te voeren.
2. Poll tick terrorisae
De bijeenkoast van g e i n d u s t r i a l i s e e r d e landen in de BRD nee
aahslagen uitgelokt in Bonn, Parijs en Brussel.
De Internationale samenwerking op dit gebied laat veel te w<
over.
Alles staat of valt met de inforaatiepositie welke de afzom
lijke diensten weten op te bouwen.
3. Dossier 004
Fatima-project, Eric-project en affaire Van der Valk voraen
hoofdschotel,
4. Bedreiging Staatsseeretaria Sociale Zaken
W i j zorgen voor een beveiligingsplan voor de woning.

5. N.O.
Een oude klacht met betrekking tot de KHAR heeft een vervol
gekregen.
6. Behandeling verslagen Vaste Coaaissie.
Volgende week dinsdag 7 aei OB 15.30

uur antwoordt de reger

7. Planning
Het is tijd voor controle op de realiaatie van de planning.
De Taakgroep kan wellicht behulpzaaa zijn set hot foraulere
van vragen. Behandeling geschiedt in de plenaire Stafvergad
of in de afzonderlijke weekbesprekingen.
3-5-1985

A U R O R A

d . d . 7 tnei 19C-5

Aanwezig: HBVD - PHBVD - KB - HC - HD - HE - HT•- HSBF - HK
Afwezig:

—

1. CVR
Een zware delegatie van de CPN beeoekt de CVR.

2. Activisme - Terroristne
In eigen land vonden enkele locale acties plaats, zoals een
poging tot infiltratie te Woensdrecht en tot bezetting van
de Krijgsraad te Arnhem.
In het buitenland ontploften enkele bommen, zo sloeg in
Belgie de CCC opnieuw gewelddadig toe.

3. Paus
De publicitaire ongein neemt toe; activisten grijpen naar
alle hen bekende middelen om het de overheid moeilijk te maken.

4. Verslagen Vaste Commissie
Cnze Minister zal hedenmiddag ook namens zijn ambtgenoten
van Algeraene Zaken en Defensie antwoorden.

5. Bi.leenkomsten Vaste Commissie
Op 14 mei vergadert de commissie met de Minister-President
over de IDB, een gesprek met de Minister van Defensie over de
militaire diensten zit in het vat.

7-5-1985

A U P 0 H A d.d. ID mei 1985
Aanwezig: K3VD - PHBVD - H3 - HC - K3 - HT - HSBP - HK
Afwezig : HD.
1. AURAL
In Brussel kwarcen vertegenwoordigerr, van de 4 deelnemende
diensten bijeen.
2. Paus
De goede samenwerking tussen politic en media houdt de grootste
onzin over vermeende dreigingen uit de pers.
Directe terreur tekent zich niet af, wel v«rstoringen van de
openbare orde.
Er zijn dagelijks evaluatiebi jeenkomsten waaraan wij deelnemen.

Een Royal Commission zou een negatief rapport over de interne
gang van zaken bij
hebben afgescheiden. Volgens de media
heeft premier Thatcher een "grote schoonmaak" bij
aangekondigd.
**•• Medewerker Sngelse Ambassade h.t.s..
Wordt sinds woensdagavond vermist.

5« Groningen
Vragen in de gemeenteraad over activiteiten van de PID
zullen naar onze bewindsman worden verwezen.
6. Inbreuk op briefgeheim
Het overleg over een wettelijke regeling is geopend.
HB en HC zullen bijdragen leveren voor een te concipieren
beleidsnota, met name ter beantwoording van de vraag waarom
dit instrument voor ons onmisbaar is.
?• Anachronisme
Het is uiterst inefficient dat tijdens kamerdebatten geen
rechtstreekse communicatie vanaf de ambtenaren-tribune met
de Minister mogelijk is.
Technisch zou het geen probleem zijn.
8. Kopifermachines
Een speciale arabtenaar zal bij de verschillende machines
controles gaan uitvoeren.
10 raei 1985.

A U R O R A

d.d. 1 7 mei

1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PRB - PHC - DIB - PHE - HSBP - HK
Afwezig:

HT

1. Bom 1

Bij een aan Oldelft gelieerd bedrijf is een bom ontploft. De daders van
de aanslag zeggen bezwaar te hebben tegen de levering van nachtkijkers
aan bepaalde landen. (Een tweede bom is niet afgegaan en later door de
EOD gederaonteerd.)
2. Boa 2

De niet ontplofte bom van de Revolutionaire Cellen weIke tijdens het bezoek van de Paus bij een Haags politiebureau werd aangetroffen, wordt
door de EOD omschreven als "een zeer gevaarlijke en professionele bom".
Het tijdmechanisme heeft gefaald, maar bij aanraken van het pakket zou
de bom alsnog geSxplodeerd zijn.
3. Dreigingsanalyse D
Deze zou bij concrete aanslagen niet gebaseerd moeten worden op persberichten doch op feitelljke rapportage van de dienstonderdelen welke
zich met de terreurbestrijding bezighouden. In de praktijk zijn de media
echter vaak sneller, omdat zij .zich kunnen beperken tot een ongee'valueerde
beschrijving van de feiten. Ook buitenlandse zusterdiensten zenden ons
vaak pas laat een telex over incidenten op nun territoir omdat zij eerst
alle details willen kennen, willen evalueren enz.
4. Polen
maakt zich zorgen over een. bus Polen, die vanuit Polen via ons land
naar BelgiS is gereden om het Pausbezoek mee te maken.
5. Post-zaken
Onze Minister acht het bekijken van de buitenkant van enveloppen een
legitiem middel, dat echter met terughoudendheid moet worden toegepast
in verband met de politieke gevoeligheid. Dat betekent dat concrete planne
de goedkeuring van de Dienstleiding behoeven.
HB en HC zullen op schrift stellen waarom de mogelijkheid om kennis te nea
van de inhoud van brieven voor de Dienst een onmisbaar middel is. Op basis
hiervan wordt het gesprek met CZW voortgezet.
6. Agenda HBVD
De volgende week woont HBVD een bijeenkomst van de Club de Berne in Munche
bij; aansluitend bezoekt hij

17-5-1985

A U R O R A

d.d.

2 1 met

1985

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

1. Aanslagen in Nederland
De betrekkelijkheid van middelen en motieven bij de recente acties dient
onder ogen gezlen te worden. De waarde van de tcchnische kwalificaties door
de EOD wordt met CRI nader bekeken.
2. Bezoek H.M. de Konlngin
De generale repetltie a.s. vrljdag zal zo realistisch mogelijk zljn, d.w.z.
met inschakeling van alle betrokkenen.
3.
HC is gastvrij ontvangen. Relatie lijdt aan de obsessie omsingeld te zljn
door onvriendelijke staten.
De Dienst is professioneel, weet het nodige - ook over ASALA - en is bereid
tot samenwerking.
4. Jihad
Deze terroristische organisatie heeft een tegen VS diplomaten gerichte
operatic zonder weerga aangekondigd.
21-5-1985

A U R O R A

d.d. 2 4 mei 1985

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig:

HBVD

1. Acties
Anti-militaristen bereiden acties voor bet Pinksterweekend voor; op de
bezetting van een comunicatiecentrun van de Kon. Luchtmacht bij Volkel
zijn de competente autoriteiten voorbereid.
2. Bezetting
In goede harnonie zal de directeur van bet Bureau van de Arabische Liga
zijn voordeur openzetten als actievoerders van de PLO heden om 10.00 uur
arriveren voor een bezetting.
De autoriteiten zijn ingelicht.
3. Bxaaens Pools
Enkele personeelsleden zijn geslaagd voor bun exanens Pools; zij hebben
een bewonderenswaardig niveau bereikt.
4. Ruil
De ruil van een groot aantal door Israel gevangen genoMen terroristen
tegen enkele gevangen genonen Israelische soldaten beeft vele tongen
losgemaakt. Er zijn media die enkele interessante aspecten van de ruil
belichten.

24-5-1985

A U R O R A

d.d.

2 8 mei

1985

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

- --

1.
Te Moskou wordt een tweede Berkenrode-conferentie gebouden.
2. Activisae
De acties tijdens de Pinksterdagen zijn verlopen als verwacht.
De Minister van Defensie zal zelf beslissen ove'r de aaatregelen
tegen de actie weIke op een coaaunicatiecentrua gericht is.
3. Paus
In de eel te Roermond zou een Turk zitten die op 14 mei is gearresteerd op verdenking een aanslag op de Paus te willen plegen.

4.
Deze beweert geen journalist Beer te zijn, doch adviseur van
bet bewind Bouterse.
5. Begroting
Het wordt steeds duidelijker dat wij geen extra gelden zullen
kunnen krijgen.
6. Studieconferentie

terrorisae in Israel

Bezien wordt of er aanleiding is, nede gezien de kosten, een
deelneaer te zenden.
7. Club de Berne
Te HUnchen hebben de Diensthoofden vorige week vergaderd.
Besloten is o.n. geen uitbreiding van bet aantal deelneaende
diensten toe te staan, ook niet voor wat betreft de telexnetwerken.

28-5-1985

STAFVER6ADARIN6

d.d. 31-5-1985

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - H T - HSBP - HACD/6 - HPZ - HFID
HK
Afwezig:

—

1. Formatie hoofdafdeling A
Van BiZa is een positieve reactie te verwachten op de voorstellen inzake een
gelntegreerd onderdeel.
2. Acties
Een actie tegen de basis Volkel is voorkomen. Rond het bezoek van de Duitse
Bondspresident lijkt net de ongeregeldheden op de Dam het ergste leed
geleden.
3. Terrorisme
In de zaak van de moordpartij te Rijswijk Is nu een Antilliaan gearresteerd.
Over de Turk te Roermond zijn nog weinig echt vaststaande feiten op tafel
gekomen.
4. Klacht
Een door ons aangesproken burgemeester heeft zich bij de SG beklaagd over
het gesprek.
5. PIT
Het gesprek met de permanente Commissle Vertrouwcnsfunctiea zal pas half
Juli kunnen plaatsvinden.
6. ATV
Er komen voorstellen m.b.t. een tijdelijke regeling voor de perlode 1-8-1985
- 31-12-1985 en een deflnitieve regeling per 1-1-1986.
7. Toespraken receptie
Deze zijn te gebruiken voor intern gebruik, ook door relaties en zullen
worden afgedrukt in een "lustrunmummer" van het kwartaaloverzicht.
8. Taakgroep
Deze heeft het reis- en visumpreject en de planning onder handen. De maand
September wordt planningsmaand. Op basis van ontworpen formulieren, welke
worden ingevuld door de afdelingen, komen onderdeeIsplanningen tot stand. De
Taakgroep concipieert dan een dienstplanning welke ter discussie komt.

9. Beoordelingen
Er komen concrete voorstellen om beoordelingen uit te strekken tot en net
het nlveau van de afdelingshoofden.
10. Lustrum
Het bezoek van HM de Konlngin was in alle opzichten een succes, zoals tot
dusverre alle lustrumevenementen geslaagd waren.
Bezien wordt of aan personeelsleden een foto kan worden gegeven waarop zij
met de Konlngin staan afgebeeld.
Het embleem heeft allerwege bewondering geoogst. Over de definitleve plaats
vordt nader overlegd.

31-5-1985

A U R O R A d.d.

4 juni

1985

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig: PHBVD
1. Aruba
De anlno voor een spoedige status aparte lijkt aan Arubaanse zijde
verminderd.
2. Surlname
Een deel van de 160 Surinaanse diplomaten in Europa is om
bezuinigingsredenen teruggeroepen, uitgesproken pro-Bouterse zijn
geh.andb.aafd.
De noordpartij te Rijswijk drelgt onopgelost te blijven.
3. Turk te Roermond
Alle persberichten ten spijt dreigt ook deze zaak te verzanden.
4. CCC
zond one nog geen bericht over de recente arrestaties.

5. Vaste Kanerconaissie
De grlffier vroeg namens de voorzitter on infornatie over ons contact met
een burgemeester. De laatste heeft inmlddels net onze SG gesproken.
6. Opleldingen in bet V.K.
Bezlen zal worden of er aanleiding is de draad weer op te pakken.

7. HPB
, plv. dir. van bet Sowjet "Amerika-Instituut" deed in een
interview opmerkelijke ultspraken over de SS 20*s. Dit valt sanen net de
2e Berkenrode-conferentie. Er zou ook gedacht worden over een speciaal
Instituut voor West-Europa.
Er lijkt reden een aantal zaken op een rij te zetten ten behoeve van de
regering.
8. VNA - MARID -

H MARID zal H VNA laten weten dat bet niet zijn bedoeling is contact net
/Miami te gaan onderhouden (zoals werd gevreesd door H VNA). Mogelijk
zullen ook wij H VNA onze bevindingen nog rechtstreeks kenbaar naken.
4-6-1985

AURORA

d.d.

7 juni 1985

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

1. Benadering lid SAP
Heden brengt de Volkskrant een artIke1 over een mlslukte recruteringspoglng blnnen de SAP.
2. Rechts-extremisme (CP-CD)
Een regeringsbrief over de stand van zafcen is in wording.
3. Surinaners
In Amsterdam drelgen morgen ongeregeldheden als de politie optreedt
tegen de overlast veroorzaakt door de bekende maandelijkse bijeenkoust
op het consulaat.
4. CCC
Nieuwe aanhoudingen werpen een interessant licht op de CCC. Wij zullen
ons om informatle tot
en
wenden.
5. Spion voor de DDR ?
Via de CRI heeft het BKA geattendeerd op een in Nederland woonachtige
Westduitser die voor de DDR zou spioneren.
6. Roemeense spionage
Een defector heeft verklaard dat in Nederland door de Roeneense Dienst
succesrijk is geopereerd.
7. KGB
Opnleuw is gebleken dat wordt gerecruteerd in de recreatieve sfeer.
8. Beveiliging PIP'8
Onze brief heeft hier en daar posltief gewerkt.
9. Training
Voor de Engelse Dienst werd een nuttige praktijkoefening gedraaid.
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10. Code-apparaat geblazen
De zaak
heeft ertoe geleid dat op korte termijn een bepaald
code-apparaat moet worden gemodificeerd - kennelijk kan het verkeer dat
via dit apparaat Hep, enige tijd meegelezen zijn.
Er zal nog een schaderapport moeten komen.
11. Afluisterapparatuur
De onlangs in de media besproken apparatuur van SPYTEC om autotelefoons
af te luisteren werkt goed t.a.v. vaste stations maar het is moeilijk
mobiele auto's te vangen.
12. CVR
China heeft de vrede ontdekt als praktisch item voor Internationale
bijeenkomsten; de ideologische onderbouw moet nog geconstrueerd vorden.
13. Burgemeester van Brielle
Deze is tevreden nu hij van onze SG heeft begrepen dat de BVD geen aandacht heeft voor de jumelage, doch voor een Tsjechisch echtpaar.
7-6-1985

A U R O R A

d.d.

1 1 Juni

1985

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

1.

CCC

zit midden in een verhuizing en kan ons daardoor niet inlichten
over de recente arrestaties, maar
zal een telex zenden.
2. Marokko
Persberichten over inlichtingenactiviteit binnen de Marokkaanse kolonie
kunnen niet worden bevestlgd en zullen met
worden besproken.
3. Turk te Roermond
Een derde Italiaanse onderzoefcsdelegatie is op bezoefc, nu bij Justitie.
4. Sovjet Russische Milat
Agrement is aangevraagd voor een milat die Zwitserland is uitgezet. BZ
zal hem mogelijk weigeren.
5. Iraakse Ambassaderaad
De nleuwe Raad is eerder door Bonn p.n.g. verklaard (als retaliatiemaatregel).
6. Formulieren naslag bevolkingsregisters
Bezien wordt welke ondertekening in de toekomst moet worden gekozen.
7. SAP
Het Kamerlid Van Es heeft vragen gesteld.

8. PG-vergadering
Op 4 juli a.s. zal HBVD een uiteenzetting geven over onze relatie met
locale justitie- en politie-instanties.
9. Conferentie over terrorisme in de VS
.Nader wordt bekeken of de Dienst zou moeten deelnemen.
11-6-1985

A U R O R A

d.d. 14 juni 1985

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

1.
De verklaringen van deze Turkse schutter verpen een steeds interessanter
licht op de zaak.
Heel ongebrulkelijk was de Bulgaarse Ambassadeur aanwezlg toen een functionaris van het Bulgaarse Persbureau een conferentie In Nieuwspoort gaf
on een officieel tegengeluid te laten horen.
2. Rtjswijk
De HC - Den Haag zou klachten hebben over de medewerking van de Dienst
In deze zaak.
3.

BKA
Er wordt gedacht aan plaatslng van een BKA-vertegenvoordiger op de BRDAobassade alhier, zodra de controle aan de binnengrenzen wegvalt. De
functionaris zou zich beperken tot zaken betreffende verdovende
mlddelen.

4.

Terrorisme-seminars
CRI zal deelnemen aan de seminars te Tel Aviv en in de VS. Aan laatstgenoende bijeenkomst zouden ook wij wellicht moeten deelnemen.

5.

ACE-CI-Activity
Deze unit houdt zich tegenwoordig ook veel bezig met de studie van
terroristische activiteiten. De beveillging van VIP's vraagt veel aandacht.

6.

CCC-Belgi6
Het onderzoek schijnt in een zijstraatje terecht te komen.

7.

TREVI
Volgende week is in Rome de Ministersconferentie.

8.

Geschiedschrijving BVD
Na lang zoeken is er weer een geschiedschrijver gevonden. Deze kan in
1987 aan de slag. Bezien zal moeten worden welke doelen wij voor ogen
hebben met de geschiedschrijving (alleen beschrijving feiten of ook
analyse en waarde-oordelen ?). Dan moet de aanpak worden bepaald. Enig
voorwerk is derhalve geboden; suggestles zijn welkom.

14-6-1985

A U R O R A

d.d.

18 juni 1985

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig: PHBVD
1. Willy Wortel en de lampjes
Dlt verzetsfront doet veer van zlch horen. In de llnkse vldeoclubs
circuleert een instructiefilm waarin Willy laat zien hoe men hoogspanningsleidingen saboteert.
-^,

2. Rijsvijk
Het gesprek net de HC Den Haag vordt gevolgd door een gesprek met de
leider van het rechercheteam.

3. CRI
De Algemene Rekenkamer heeft een vernletigend rapport uitgebracht, aldus
de media.
4. Financiering / CEVS
De heer
zou hlerblj een rol hebben gespeeld.
5. Kapitetn mr.
Deze zou van Defensie overstappen naar BiZa, DOP.
6. Technische apparatuur
Hoofd Vliegdienst RP hield een lezing over zijn nieuwste snufjes.
7. Spionnen door de eeuwen heen
Tubantla Pers overweegt een artikel (en reeks) over dit onderwerp.
8. Evaluatie terreuroefening
Het rapport komt voor de vacantieperiode gereed.
9. TREVI
Op de agenda van de Ministersbijeenkomst staat een uitbundig Italiaans
voorstel over een Super-TREVI met een Internationaal Secretariaat,
gekoppelde databanfcen en verkgroepen betreffende terrorisue,
georganiseerde misdaad, drugs en openbare orde-verstoringen. De BRD
heeft een meer ingetogen voorstel voor een Werkgroep III (georganiseerde
misdaad en verstoringen openbare orde). De behoefte aan politick vlagvertoon is groot.
18-6-1985

A U R O R A

d.d. 21 juni 1985

Aanwezig: H B - H C - H D - H E - HSBP- HT - HK

Afvezig: HBVD - PHBVD

1. Suriname
De spanningen in de Surinaamse geneenschap h.t.l. lopen vat op, onder
andere uit onvrede over het harde optreden van de politie in het onderzoek naar de moordpartlj te Rljsvijk.
Geruchten over nieuwe coups houden aan.

2.
Deze Noorse spion kreeg 20 jaar gevangenis. De schade zou enont zijn,
een schaderapport hebben wij echter nog niet.

3.
Tegen hem is 15 maanden gefiist.
4.

De schade aan VS- en NAVO verbindingssystemen is kennelijk groot; de
schademeldingen bereiken ons ongebruikelijk snel.
5. Int. Inf. Dept.
Deze eenheid en zijn leider
hebben het verkorven. Mogelijk zlen
wij enkele deskundigen uit het IID binnenkort terug in het West Europa
Instltuut.
6. Zuivering CPSU
Gorbatsjov heeft oedegedeeld een grondige zuivering te verwachten. Dit
kan tot ingrijpende veranderingen lelden, niet alleen in topgrenia als
CC en Politburo maar vooral ook aan de basis.
7. Vacant ieperiode
Aan piketregelingen voor de maanden Juli en augustus wordt gewerkt.
21-6-1985

A U R O R A d.d. 25 juni 1985
Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afvezig:

—

1. Terrorisme
Er is een plotsellnge golf vllegtuig- en mllieuterrorisme. In eigen land
beperkt het "terrorisme" zlch tot de actie van Willy Wortel en de dlefstal
bij EZ. De roep om meer beveiliging klinkt op. Het is echter moeilijk
conclusies te trekken of voorspellingen te doen; het lijkt of de toepassing
van geweld in breder kring geaccepteerd wordt.
2. N.A.
Door de Dienst werd een oneigenlijk stuk informatie over sociale onrust op
de Antillen ontvangen.
3. T.A.

4. Kamervragen
Het Jaarverslag '84 van de Dienst Bedrijfsbeveiliging van de PIT heeft
vragen opgeroepen over veiligheidsonderzoeken en dreiglngsanalyses.
5. HOS
Ex Hoofd
komt op 10 juli op bezoek bij D en E. HBVD zal eveneens
aandacht aan deze bezoeker schenken.
6. Suriname
De Izwestija stak de loftrompet over het democratlsche bewlnd Bouterse en
hekelde de neokolonialistische interventiepolitiek van Hederland, de VS en
een deel van de Surlnaamse elite.
7. Observatie
Onze kantoorgebouwen werden de afgelopen week herhaaldelijk geobserveerd.
Men trachtte o.a. een personeelslid naar zljn auto te volgen, waarschijnlijk
om zijn identiteit na te kunnen gaan. Het is niet duidelljk wie het op ons
gemunt hebben.
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8. H.
Deze komt vrijdag 28 juni bij de Dlenst op bezoek.
9. TREVI
Op de Ministersconferentie te Rome is besloten tot oprlchting van een
werkgroep III (Internationale georganiseerde nisdaad en niet politick
gemotiveerde grootschalige verstoringen van de openbare orde net een
internationaal aspect).
Begin volgend jaar zijn wij gastheer.
10. DC PV
Op 27 juni spreekt BBVD net de DC PV, ter voorbereiding op de a.s.
PG-vergadering.
11. Lijst obiecten BVD
Deze dient spoedig aan de Minister te kunnen worden voorgelegd.

12. HD
Op feestelijke wijze werd aandacht besteed aan bet 25-jarig anbtsjublleun
van HD.
25-6-1985

stafverg. 28-6-85

OESCHIEDENIS VAN EEN OVERHEIDSDIENST VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
IN VREDESTIJD.

1«

Forauleren van een globale doelstelling,
bijv, : geen kroniek, gedenkboek of hagiografie,
•aar : geschiedschrijving, waar lets mee te doen en uit te leren
valt. Oezien de beperktheid van de toegemeten tijd zal
daarbij selectlef te verk mooten worden gegaan en afgezien worden ran de grondigheid ran de "»ethode".
dus
: kritische en beknopte beschrijving ran de essentiele feiten en ontwikkelingen net voorzichtige conclusies en waardeoordelen*

2. Aanwijzen Tan een zo onafhankelijk mogelijke (eind)redacteur, die de
nodige yrijheid en bevoegdheden krijgt, het werk kent maar er de nodige afstand ran heeft genooen en zich ook in de tijd een zekere grens
atelt (bijv. 1977).
3*

Vaststallen - nede net het oog op de opportuniteit en de beschikbare
tijd - hoe breed of beperkt de globale doelstelling moet worden uitgelegd en welke aspecten in hun historiseh verloop daaroa wel, niet
of nauwelijks roor behandeling in aanmerking komenv
bijr. : - charter in theorie en praktijk;
- interessegebieden en objecten;
- organisatie en Management;
- personeels- en huishoudelijke zaken;
- mod^us operand! en inlichtingenmiddelen;
- bewerking en rapportage;
- rerhouding tot binnenlandse relaties;
- Internationale contacten en sanenwerking;
- dienst en justitie;
- dienst en politick;
- dienst en publiciteit;
- enz, enz.
Op basis van zo'n lijstje kan een kader en hoofdindeling geconcipieerd
worden.
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4. Inventariseren Tan de benodigde informatie door:
- bet napluizen ran oude basisstukken, notulen, besprekingsTerslagen, (periodieke)overzichten en rapportages;
- het raadplegen Tan onderdeelsehefs en in overleg met hen
Tan nedewerkers met bijzondere redenen Tan wetenschap;
- het interTiewen Tan bepaalde oudmedeverkers.
Laatstgenoemde methode Tan "oral history" is *tO jaar na dato wellicht
op
nog net bruikbaar, maar Trijwel onmisbaar om gelet de beperkte opzet
en de betrekkelijke ontoegankelijkheid en omTang Tan de DienstarchieTen toch de grote lijnen en het daarroor releTante materiaal boren
tafel te krijgen. Te meer omdat juist Troeger Teel belangrijke zaken
en (oTerwegingen tot) besluiten niet in samenhang of zelfs in het geheel niet op papier zijn gekomen.
5. Aan de hand Tan deze aanwijzingen gericht naTorsen Tan de archieren
om het DienstTerhaal zo goed aogelijk gedocomenteerd te krijgen.
De eindredacteur moet een - redelijk - beroep kunnen doen op (medewerkers Tan) dienstonderdelen om bepaalde zaken Toor hem uit te zoeken. Er zal door heel de Dienst een Torm Tan orerleg noeten worden
geTonden om de geschiedschrijver niet in zijn eentje te laten zwemmen
en hem de gelegenheid te geTen tot Toortdurende navraag en toetsing.
6. Eindredactie.

HSBP, 17-6-1985.

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

d.d. 26-6-1985

\: HBVD - FHBVD - H B - H C - H D - H E - H T - HSBP - HA - wnd. HFID KJA/S
Afwezig:

HPZ - HK

1. Integratie ACD en G
De afdelingen ACD en 6 zijn thans forneel sanengevoegd tot de Hoofdafdeling
A. De Integratie van de werkprocessen en de opbouw van een nieuwe formatle
zijn uiteraard nog niet afgerond. Ontwikkellngen die thans de aandacht
hebben zijn het Informatiecentrum Open Bronnen, de dossiervoraing, de
organisatie van de autoaatisering en de integratie van de onderwerps- en
persoonsdocu*entatie.

2. Verwerklng rcis- en visuagegevens
Een groot aantal veroorzaakt problemen bij de vexverklng van reis- en
vlsumgegevens.
3. Activisae
Hoewel de pers de indruk van het tegendeel wekt is het aantal acties
aoaenteel niet uitzonderlljk hoog. Bovendien is het overgrote deel van de
acties tevoren blj de Dienst bekend.
4. Voorgenomen integratie van BT en CP
Het direct betrokken personeel is ingelicht over het voorneaen om te lumen
tot een integratie van de afdelingen BT en CF, tot een nieuwe
(Hoofd)afdeling Terreur bij de Directie B.
5. TREVI
Begin volgend jaar zullen alle geledingen van TREVI hier te lande
vergaderen. De Minlstersconferentie zal plaatsvinden op 24 en 25 april.
Verkgroep I zal onder voorzitterschap van HBVD vergaderen op 28 januari..
Werkgroep II komt onder voorzitterschap van de D6 OO&V bijeen op 28 februarl
en de nieuwe Werkgroep III (internetionaal georganiseerde alsdaad en
grootschalige verstoringen van de openbare orde net een internationaal
aspect) vergadert op 29 januari onder voorzitterschap van de D6 P&V. De
bijeenkomst van de Hoge Functionarissen vindt plaats op 25 aaart.
6. Geschiedschrijving BVD
Over twee jaar zou een geschiedschrijver aan het werk kunnen gaan. In
verband hieraee dient per zelfstandig dienstonderdeel een berinning plaats
te vinden over het nut en de noodzaak van geschiedschrijving, de eisen
waaraan deze zou moeten voldoen en de te behandelen onderwerpen. Hadat op
deze punten enige duidelijkheid is verkregen zou HA voorbereidend werk
kunnen gaan verrichten.
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7. De
-Case
HBVD beveelt bet aan bet Britse Parlement aangeboden rapport over de
-zaak ter lezlng aan. Hij wijst met name op een passage waarin wordt
gesteld dat de hoge Bate van autonomle van Inlichtigen- en
veiligheidsdiensten en het ontbreken van controle van bulten af bet
noodzakelijk oaken dat:
a. een ieder zich bevust is van zijn verantwoordelijkheden (op
beveiligingsgebied)
b. en die verantwoordelijkheden ook voor zijn rekenlng neemt.
8. HPZ - BiZa
Het Hoofd personeelszaken van het Departenent, de beer
, zal aet
zijn opvolger de beer
op 10 juli een bezoek brengen aan de Dlenst.

