A U R O R A d.d. 2-7-1985
Aanwezlg: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - H T - HSBP - KJA/C
Afwezig: HK
1. Inbraak E.Z.
De inbraak wordt beschreven in "Bluf". Aangekondigd wordt, dat de buit zal
worden gepubllceerd. De LOvJ is ingelicht.
Blj de PC's, zo merkt HBVD in dit verband op, bestaat het gevoelen slecht
gelnformeerd te zijn omtrent het geheel van beveiligde, altbans
beveiligingswaardige, objecten in ons land. Ze hebben opdracht gegeven tot
het maken van een inventarisatie. In de PG-vergadering zal een en ander aan
de orde komen.
2. Sikhs
De Sikh
., verdacht van actieve betrokkenheid bij de aanslag op de
Indiase Jumbojet, zou in Amsterdam gesignaleerd zijn. De zaak is in
onderzoek. De ambassade van India heeft zich over deze zaak verstaan met de
LOvJ en - mirabile dictu - met
h.t.s.
3. Kosten veiligheidsonderzoeken doorberekenen?
Naar verluldt wordt overwogen de kosten van de RPD-onderzoeken door te
berekenen. Dit doet de vraag rijzen of dit ook met betrekking tot de kosten
van de veiligheidsonderzoeken het ovexvegen waard is. Ongetwijfeld zal
toepassing van het profijtbeginsel een stlmulans zijn het aantal
vertrouwensfuncties (verder) terug te dringen; anderzijds bestaat het gevaar
dat derden hun ten behoeve van de Dienst gemaakte kosten in rekening zullen
gaan brengen.
4. Bezoeker consulaat
Een bezoeker van een der AYG-consulaten heeft de aandacht van E XIII
getrokken.
5. Kremlin

Gromyko is tot veler verrassing gekozen tot president van de S.U..
Shevarnadze volgt hem op als Minister van Buitenlandse Zaken.
6. Afloseing van de vacht I.
Als opvolger van de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebbende
, thans hoofd BfV, benoemd tot hoofd BND.

is

7. Aflossing van de wacht II.
Dhr.
, thans plv. S.G., zal naar verwacht vorden benoemd tot
S.G. als opvolger van dr.
, die dit najaar de pensioengerechtigde
leeftijd zal bereiken.
KJA/C
3-7-1985

A U R O R A d . d 5 juli 1985

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig: PHBVD
1. Taakafbakenlng
Het verschil in taakafbakening tussen BfV en BKA enerzijds en BVD en CRI
anderzijds heeft er in een nog lopende terreurzaak toe geleid dat buiten
onze aanwezigheid besprekingen met (en bij) bet BKA worden gevoerd door CRI
en ID-functionarlssen terwijl de zaak nog in de fase van de acquisitie van
inlicbtingen verkeert. Hierover zal net de LOvJ en de CRI worden overlegd.
2. Succes
De volgactiviteiten van de Dienst leverden enkele opmerkelljke prestaties
op.

3.
Deze ontpopt zich als nieuwe 2e man, belast met ideologische en
Internationale aangelegenheden. Er lijkt zich een terugkeer naar klassieke
ideologische uitgangspunten a£ te tekenen.
4. Uitnodigingcn voor (af8cheids)recepties e.d.
Naar aanleiding van de receptie voor de heer mr.
wordt nog eens
vastgesteld dat er goede gronden zljn om vast te houden aan de afspraak dat
personeelsleden die uitnodiglngen ontvangen voor dergelijke manifestaties
dit bij KVB (c.q. bij KEB) me Idea. Alleen dan is enlge coSrdinatle m.b.t.
deelname (en vervoer!) mogelljk.
5. Advocaten
Als advocaten zich, zoals recent gebeurde, wenden tot personeelsleden van
vie zlj de (alias) naam kennen met vragen n.a.v. (operationele) activiteiten
van de Dienst, dient hierop niet te worden ingegaan; het advies ware te
geven de vragen schriftelijk voor te leggen.
6. Kamervragen
Het Kamerlid Nijpels heeft vragen gesteld over de voortgang in het onderzoek
naar de inbraak bij 450 CI-Detachement.
7. Accoord
De tekst van het tussen de Benelux-landen, Frankrijk en de BRD gesloten
accoord over afschaffing van de grenscontrole is ontvangen. Er wordt nu
gewerkt aan een MvT bij het Nederlandse wetsvoorstel terzake.
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8. CVIN
Tijdens de vergadering op 4 juli bleek dat de discussie over eventuele
samenvoeging van de 3 KID-en nog lang gaat duren. De behandeling van de Net
I&V hoeft hierop echter niet te wachten.
9. PG-vergadering
In de PG-vergadering van 4 juli heeft HBVD een toelichtlng gegeven net
betrekking tot onze activiteiten en de samenwerklngsverbanden waarin wij
participeren in de terreurbestrijdingssfeer.
Nader bezlen wordt of per PG-ressort een beperkte lijst van bedreigde
objecten kan worden opgesteld en of concrete incidenten voortaan door ons
(?) ook aan het O.M. - bijvoorbeeld via de LOvJ - kunnen worden geneld.
In de toekomst zal HBVD elke 2 2 3 maanden de PG-vergadering bijwonen.

A U R O R A

d.d.

9 Jull

1985

Aanwezig: HBVD - H B - H C - H D - H E - H8BP - HT - HK
Afwez ig:

PHBVD

1. VDJ
Op uitnodiging van deze comunistische juristenorganisatie bezoekt
de PG Den Haag eind van dit jaar de DDR. Wij zullen he* enlge
infomatie verschaffen.

2. Binnenlands

en buitenlands beleid Gorbatsjpv

Een strakkere discipline in eigen land is waarschijnlijk de voorbode
van een zekere detente in de relatie met net Westen.

3. Veiligheidsonderzoeken PTT
Blj de ambtelijke voorbereiding van de beantwoording van de Kaaervragen blijkt dat de PTT grote moeite net deze affaire heeft. Zo
zou de PTT bet liefst ontkennen dat deze onderzoeken plaatsvinden.
Wegvallen van deze activiteit zou de functie van enkele, ook voor
ons nuttige PTT-medewerkers op de tocht zetten.

9- 7- 1985

A U R O R A

d.d.

1 2 jull

1985

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

1. Suriname
Zoals de media aeldden verblijven er inderdaad een paar honderd LybiBrs in
Surinane; zij verlenen technische bijstand.
2. Huurlingen
Per advertentle worden weer personen geronseld voor een op te richten
compagnle die in Nederland of elders (Suriname) orde op zaken kan gaan
stellen.

3.
Deze in Zuid Afrika gearresteerde Nederlander was ons als terrorist
onbekend.
4. Buit EZ
De publicaties liggen vooral in voor net bestuur hinderlijke sferen.
Justitie zit met bet bekende individuallseringsprobleem. De LOvJ vangt bij
andere I&V-diensten geluiden op als zou de BVD in deze affaire - evenals in
de zaak van 450 CI Det. - weinlg voelen voor een serieuze vervolging.
5. Seminar Terrorisme Tel Aviv
CRT nam deel en legde volgens eigen zeggen interessante contacten met
representanten van de IsraSlische inlichtingen- en veiligheidsdiensten en
van het BfV. Zo ontstaan dwarsverbanden.
6. Tunesi8r in Lybig
Een in Tripoli door de autoriteiten in de tang genomen TunesiSr uit
Nederland beriep er zlch bij zijn consulaat op een agent van de BVD te zljn.
Bij problemen moest hij de Dienst bellen. Het consulaat nam contact op met
onze Ambassade te Tripoli, deze met BZ Den Haag, BZ met ons. Uiteraard kan
het niet waar zijn dat wij geheime medewerkers zouden instrueren zich bij
moeilijkheden op de BVD te beroepen of ons om hulp te bellen.
7. Vertrouwensfuncties
In een gesprek van de Permanente Commissie Vertrouwensfuncties met de
PTT-dlrectie bleek dat het aantal vertrouwensfuncties bij de PTT is
toegenomen (van 18.000 naar 22.500) en verder zal toenemen. In September
wordt opnieuw gepraat.

- 2-

8. Kamervragen
Antwoorden op Kamervragen die ons aangaan (momenteel 450 CI Det., PIT)
zullen direct na afronding van het ambtelijk overleg aan de AURORA
deelneners ter kennis worden gebracht. Zij worden er op aangesproken door
externe relatles.
9. Video clip BVD?
Op 10 juli verden door enkele onbekende personen met professlonele
apparatuur video-opnamen van gebouw 25 gemaakt. Mogelijk zijn ook enkele
medewerk(st)ers op de film gekomen. Steeds vaker worden rond onze gebouwen
opnamen gemaakt.
10.
Beide Diensten maken moeilijke tijden door als gevolg van invloeden vanuit
hun maatschappelijke omgevlng welke wijziging brengen In de status,
bevoegdheden en (operationele) mogelijkheden van de Diensten.
11. Vakanties
Bij het secretariaat van KA dient bekend te zijn vie van de onderdeelschefs
en hun plaatsvervangers wanneer op vakantie is.
12-7-1985

A U R O R A

d.d.

1 6 juli 1985

Aanwezig: PHBVD - H B - H C - H D - H E - H T - HSBP - KJA/R
Afwezig: HBVD

1.

(punt 3 Aurora-verslag d.d. 12-7-1085)
Volgens persberichten zou

over ANC antecedenten

beschikken als wapensookkelaar.

2.

Buit EZ

(punt 4 Aurora-verslag d.d. 12-7-1985)

Justitie is nog niet uit net individualiseringsprobleea
bleek in net CCT-overleg van 15 juli 1985.

3.

affaire
De vraag doet zich voor of er een relatie is net de
affaire uit 1968. Als dat zo is, is de schade
ongetwijfeld erg groot.

16-7-1985

A U R O R A

d.d.

1 9 Juli

1985

Aanwezig: PHBVD - PHB - H C - H D - H E - H T - SBP/L - KJA/C
Afwezig:

HBVD - HK

1. Inbraak KZ
E XIII is op het spoor gezet van enkele lieden die vel eens betrokken
zouden kunnen zijn geweest bij de inbraak.

2.
Spil is de laatste tijd opvallend traag met het beantwoorden van
info-verzoeken. Kennelijk heeft de CCC absolute prioriteit.

3,

, Journalist VN
Wll net ienand van de Dienst praten over problemen die zijn collega
zou ondervinden net een Poolse juffrouw. Hij zal in ons gebouw te
woord worden gestaan door CS en KJA/C.

4. ___

, terug
denkbeelden over de richting waarln de Sovjetrussische

econonie en technologic zich dienen

te'ontwikkelen zouden, aldus

SBP/L zijn verrassende terugkeer aan de top (vice Minister van
Defensie en opperbevelhebber Warschaupacttroepen) kunnen verklaren.

19-7-1985

A U R O R A

d.d.

2 3 juli 1985

Aanwezig: PHBVD - PHB - HC - DIB - HE - HT - SBP/L - KJA/R
Afwezig:

HBVD - HK

RAF-Umwelt
Met o.a. Justitle zal vandaag een bespreking gevoerd
worden over 2 personen, een Duitser en een Nederlander, die
bij het Paus bezoek aan Den Bosch de aandacht van Justitle
hebben getrokken en in contact zouden staan met de RAF-Umwelt.
2.

Er zijn afspraken gemaakt, dat berichten die BuZa t.a.v.
bereiken de Dienst ter kennis gebracht zullen
worden. Aan
is conraentaar gevraagd. Berichten zullen
worden afgewacht.
3. Jihad
Volgens
zijn in Kopenhagen 2 bomaanslagen gepleegd.
Doelwit waren een kantoor van een Amerikaanse luchtvaartnaatschappij en een synagoge. De Jihad zou deze aanslagen
geclaimd hebben als vergelding voor Israelische acties in
Libanon.
4.

'High-tech'
Er zou, heeft
bericht, een complot bestaan cm een
Koreaanse bank in Wenen te beroven. Met het buitgemaakte
geld zou men in Houston 'high-tech' willen kopen, mogelijk
t.b.v. het Oostblok. Er is overleg geweest met de fraude
centrale van CRI. Ofschoon er sprake is van enkele serieus
te nemen details lijkt het loos alarm te zijn.

5. Non-proliferat ie
Volgens EZ zou naast Pakistan nu ook India willen proberen
in Nederland uranium te bemachtigen. De Dienst heeft in die
richting nog geen activiteiten waargenomen.
KJA/R
23-7-1985

A U R O R A

d.d.

2 6 juli 1985

Aanwezig: PHBVD - PHB - PHC - wnd. HD - HE - SBP/L - KJA/C
Afwezig:

HBVD - HT - HK

1.

Acties teqen Holland International

2.

Inbraak E2
Vastgesteld is, dat een vertrouwelijk gerubriceerd rapport
gewijd aan de vitale punten van de energievoorziening deel
uitmaakt van het ontvreemde materiaal. De betrokken bedrijven
zijn ingelicht.
Het rapport bevat ook namen van de samenstellers, onder wie
enkele BVD'ers.
Maar aanleiding hiervan en andere soortgelijke incidenten
ontspint zich een discussie over de vraag of het OM (de LOvJ)
zich niet wat actiever zou raoeten opstelien en/of de Dienst
geen hogere prioriteit zou dienen te geven aan die activisten
in de Beweging die erop uit zijn gegevens over de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en andere staatsgeheimen aan de
openbaarheid prijst te geven. (de "witte" CID bijv.)

3.

Panorama-artikel
Er heeft zich iemand gemeld met naar het zich laat aanzien
interessante ervaringen.

4. 'Aurora 23/7, pt. 5
Voor "uranium"dient gelezen te worden:MUC-technologie".
5.

Kremlin
Nieuwe mutaties lijken de positie van Gorbatchov verder te
versterken.
KJA/ C
26-7-1985

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

d.d.

30

J U L I

1985

Aanwezig: PHBVD - HA - PHB - PHC - DIB - PHE - PZ/W - HFID - KJA/C
Afwezig:

HBVD - HT - HSBP - HK

1. Wet op de persoonsreglstraties
Een voorstel van Wet is dezer dagen bij de Kamer ingediend. Zoals bekend
vallen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten buiten de reikwijdte van deze
wet.
2. Agendaproject
Behoudens enkele technische probleempjes verloopt het schaduwdraaien naar
wens.
3. Wapenvondst te Rotterdam
Ligt in de sfeer van Hindustaanse en Javaanse Bouterse-opposanten. Mede op
aanwijzingen van de Dienst zijn enkele verdachten in verzekering gesteld.
4. Opdracht tot liquidatie
Het Hoofd van de Surinaamse inlichtingendienst zou opdracht hebben gegeven
de maker van een voor Bouterse compromitterende foto met betrekking tot de
handel in heroine te liquideren.
5. Ontruiming Lunetten
Het Kabinet heeft tot een soepel optreden besloten.
6. Reorganisatie
Over de opzet en de bemanning van de nieuwe terreurafdeling is nog geen
besllssing genomen.
Het takenpakket van CAZ is wat afgeslankt.
7. Sepot als weigeringsgrond
De Vz. van de Afd. Rechtspraak van de RvS zou in een AROB-procedure bepaald
hebben, dat een geseponeerde strafzaak nlet ten grondslag mag liggen aan een
welgering iemand op grond van persoonlijke gedragingen en omstandigheden een
vergunning te verlenen (particuliere) beveiligingswerkzaamheden te
verrichten.
8. BBRA
De inveatarisatie vordert gestaag. De invoeringsdatum is vastgesteld op
1 juli 1985.

- 2-
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9. ATV
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft zljn ambtgenoten voorgesteld het
bljzondere buitengewone verlof (bij verjaardagen e.d.) af te schaffen.
10. Nleuwe behuizing
Het plan van eisen vormt momenteel voorwerp van (noeizaae) bespreklngen net
Financien.
Binnenkort zullen er cosnissies in het leven geroepen moeten vorden voor het
doen van aanbevelingen net betrekking tot de beveiliging, de indellng, de
verkomgeving etc.
11. Taakgroep
De Taakgroep vexvacht eind augustus haar rapport visua- en reisgegevens
gereed te hebben.
12. Geschiedschrijving
Gaarne suggesties met betrekking tot de opzet.

A U R O R A

d.d.

2

a u g u s t u s

1 9 8 5

Aaxnrezig: PHBVD - PHB - PHC - DIB - HE - KJA/C
Afwezig:

HBVD - HSBP - HT - HK

1. Kanervragen
Van de zijde van de WD zijn aan de Ministers van Justitie en Binnenlandse
Zaken vragen gesteld over de voortgang van het opsporingsonderzoek Inzake de
video-instructie "Sabotage in Je vrije tijd".
2. Zuidmolukkers
In Zuidmolukse kringen in het Drentse gaan stemmen op dit najaar actles te
ondernemen tegen hoogspanningsinstallaties e.d.
3. BOWK
Er zijn voorbereidingen aan de gang voor het piegen van acties tegen
mllitaire objecten in het Zuiden des lands. De Lamld en de Luid zijn globaal
ingelicht.
4. Wapenvondst Rotterdam
Vastgesteld is dat de gevonden wapens niet in verband gebracht kunnen worden
net de moordpartij in Rijswijk.
5. Jongerenfront Hederland
Deze neo-nazistische organisatie heeft racistische pamfletten in Den Haag
verspreid. Justitie stelt een onderzoek in.

6.
- De nieuwe chef zou een prot£ge* van
zijn.
- De laatste tijd zijn er talrijke penetratlepogingen van de zijde van het
KGB en het MfS onderkend waarbij zeer hoge geldbedragen in het vooruitzicht
gesteld worden. Behoedzaanheid in het verkeer met
en
is
geboden.
7. Bedrijfsgeheimen
Het bedrijfsleven maakt zlch ongerust over de kennelijk onvoldoende
beveillging van bedrijfsgeheimen bij de overheid.
8. Integratie mllitaire diensten
Men is er niet uitgekomen. Om uit de impasse te komen heeft de Minister van
Defensie besloten een commissie in het leven te roepen.
2-8-1985

A U R O R A

d.d. 6 augustus 1985

Aanwezig: PHBVD - PHB - PHC - DIB - HE - PHT - HK
Afvezig:

1.

HBVD - HSBP

Surinamers
Nog altijd zItten 6 personen in de politiecel op verdenking betrokken te
zijn bij de wapenzaak te Rotterdam.

2.

Vakbeweging
De Waarheid publiceert een aerie artlkelen over saBenverking in de 50-er
en 60-er jaren tussen vakbeweging en BVD om communisten te weren. E€n en
ander is gebaseerd op archiefmateriaal van de universiteit te Nijmegen.

3.

Woenadrecht
Dere vliegbasis zou doelwlt moeten worden van een actie waarbij enkele
automatische wapenen gebruikt zullen worden. De wapenen zijn
gelocaliseerd; met de plv. LOvJ en CRI wordt overlegd.

4.

Bluf
Vrij Nederland bracht een interessant artikel over de m.o. van Bluf.

5.

Geschiedschrijving
Een ex-Marid medewerker gaat de geschiedenis van de Harld schrijven.

6.

Sabotage ?
Ten onrechte worden door een voorlichter in de provincie verhalen in de
wereld gebracht over recente sabotage aan het Noord-Brabantse leidingennet.

7.

Sovjet Russen actief
Anders dan in andere vacantleperioden heeft de rezidentura grote belangstelling voor het radloverkeer van politic- en veiligheidsdiensten.

8. KMAR - Douane
De media maken melding van een oplopende ruzie over de competentie van
de douane bij de grenscontrole. Zelfs Staatssecretaris Konlng heeft zich
nu in het debat gemengd.
9.

Evaluatie
Aanstaande donderdag komt de Grote Driehoek bijeen. Gegevens betreffende
de laatste vergadering van de TEC worden hiertoe bijeengebracht.

6-8-1985

A U R O R A

d.d.

9 augustus

1985

Aanvezig: PHB - DIB - HE - PHT - HK
Afwezig: HBVD - PHBVD - HC - HSBP

1. Woensdrecht (zie vorig verslag)
De plv. LOvJ ziet onvoldoende basis on actie te nemen nu tvljfel is gerezen
aan de betrouwbaarheid van de bron. Een nader onderzoek wordt ingesteld.
2. Autobom Frankfurt
De Westduitse autoriteiten nemen kennelijk aan dat de aanslag op de
Amerikaanse basis is gepleegd door de RAF. Aan de Evaluatiecoanissle is
voorgesteld de beveiligingsmaatregelen rond enkele Amerikaanse objecten
h.t.l. vat aan te halen.
3. Martin Air Party Service
Gebeleken is dat dit bedrijf voor top-evenementen op hoog
politiek/diplomatiek niveau naar zijn personeel onderzoeken laat instellen
via AZ; deze schakelt daartoe de KMAR in. De exacte gang van dlt informele
circuit wordt nader ultgezocht.
4. Beveiligingsfunctionaris Tweede Kamer
Er loopt een justitieel onderzoek naar de nevenactivlteiten van deze nan.
Hij zou ambtelijke gegevens (crlrainele naslagen CRI) via zijn bedrijfJe
hebben doorgespeeld naar een bevriend verzekeraar-financier.
5. Bongaarse provocatie?
Wij ontvingen een telex uit Boedapest, bestead voor bet Hongaarse consulaat.
Gezien de vermelding van 2 van onze gebeine telexnummers wordt gedacht dat
6£ de Hongaren ons hebben willen provoceren 6f een PTT-er een kwalijke grap
heeft uitgehaald. Naar de juiste achtergronden wordt gespeurd.
6. Spionne
De 60-jarige secretaresse van de Westduitse Minister van Economische Zaken
wordt ervan verdacht al 12 jaar als spionne te hebben gewerkt. Zij is met de
noorderzon vertrokken.

7.
Deze Dienst is in opspraak geraakt als mogelijke opdrachtgever van de
aanslag op de Rainbow Warrior van Greenpeace (waarbij een Nederlandse
fotograaf om het leven kwam).
8.
is met pensioen;
9-8-1985

is hem opgevolgd.

A U R O R A

d.d.

13 august us

1985

Aanvezig: PHBVD - PHB - DIB - HE - PHT - SBP/L - HK
Afwezig: HBVD - HC
1. Autobom Frankfurt
Twee claims kwaraen binnen van de RAF (een samen net Action Directe) en een
van het Commando
(vermoedelijk ook RAF).
2. Treinbom in Frankfurt
De niet ontplofte bom in een door Amerikaanse militairen gebruikt treinstel
geeft voedsel aan de theorie dat er een offensief tegen Amerikaanse objecten
gaande is.
3. Wapenvondst Rotterdam
Het onderzoek gaat voort. Enkele leden van de Surinaamse Bevrijdlngsraad
hebben politiebescherming gekregen.
Media meldden weer een Surinaams moordcommando (4 militairen) op weg naar
Nederland.
4. Aanslag Rainbow Warrior
Allerlei hypotbesen duiken op, tot en met een operatic van DGSE ora de eigen
President Mitterand in discrediet te brengen. Ook vordt gespeculeerd over de
(dubbel?) rol van de omgekomen Nederlandse fotograaf en het KGB.
5. "Bluf"
De jongste editie staat in het teken van de antl-Zuid Afrika campagne.
Opgeroepen wordt tot acties tegen met name genoemde bedrijven. In augustus
is het aantal van dit soort acties reeds fors toegenomen; de schade is
aanzienlijk.

6.
Deze nieuw benoemde chef van de CC-afdeling Propaganda zou een protege* van
Gorbatsjov zijn; zijn carriere is echter normaal te noemen.
7. Haslag CRI
Nagegaan wordt of wij inderdaad veel relevante gegevens missen door ons te
beperken (bijv. in het merendeel van de veiligheidsonderzoeken) tot naslag
bij CRI. Dit is overigens niet het enige gat in onze onderzoeksresultaten.

8.
Deze zusterdienst zet slnds kort, als uitvloeisel van de Westduitse
regelgevlng, een stempel op zijn berichten aan zusterdiensten:
"Weitergabe nur mit unserer Zustimmung! Nur fffr nachrichtendienstliche
Zwecke bestimmt! Ruckfrage erbeten bei verwendung nach einem Jahr."
De bedoeling is o.m. dat gegevens niet automatisch in politiekanalen terecht
komen. In de toekomst zullen dergelljke restricties steeds frequenter
voorkomen, ook met betrekking tot onze eigen gegevens.
13-8-1985

A U R O R A

d.d. 16 augustus 1985

Aanwezig: PHBVD - PHB - PHC - DIB - HE - PHT - SBP/L - HK
Afwezig : HBVD

1. Actiewezen
Ondanks aanwijzingen datfer j.l. dlnsdagavond een nieuwe actle zou worden
uitgevoerd Is bet er nlet van gekomen. Nog niet duidelljk is waarom de actie
op het laatste moment is afgelast.
Aangezien ook de BVD-gebouwen doelvit kunnen zijn, werd en wordt extra
aandacht aan de beveiliging gegeven. Ook de stellingen welke momenteel tegen
pand 25 worden opgezet zullen nog heden vergaand beveillgd worden.
2. Rainbow Warrior
Naar de achtergronden van de Nederlandse fotograaf wordt een nader onderzoek
ingesteld.
De rol van
wordt in de media met steeds meer details onderbouwd.
3. Jongerenfront Europa
De HOvJ te Den Haag beeft een beroep op ons gedaan om vervolging mogelijk te
maken.
4. "Bluf"
De jongste editie komt weer met ontbullingen op grond van bij EZ gestolen
documenten.
5. Mr.
(fon.)
Deze is benoemd tot hoofd Directie Vreemdelingenzaken van Justitie.
6. Agrement geweigerd.
Op grond van onze gegevens beeft de LAMID met succes geadvlseerd de
voorgestelde nieuwe Sovjet-Russische Milat te weigeren. MARID en LUID, die
niet bij ons checkten, gingen accoord.
7.
-zaak.
Over de juiste bebandeling van dit klachtgeval wordt intern en in ambtelijk
overleg met AZ nader overlegd.
8. Informatieambtenaren PTT.
B, C, E en TD zullen n.a.v. de nota van D enig commentaar leveren op grond
waarvan een Dlenst-standpunt kan worden bepaald m.b.t. de vraag of de PTT
zelf al dan niet velligheidsonderzoeken kan blijven instellen.

9. Werkzaamheden aan pand 25.
I.v.m. de te verwachten geluldsoverlast zal voox een aantal
EJ~medeverk(st)ers tijdelijk elders In de Dienst onderdak moeten worden
gezocht.
10. Invoering nieuv BBRA per 1 juli 1985.
Voor een aantal personeelsleden heeft dit ongedacht gunstige gevolgen.
11. Wbrdprocessor.
TD hee£c een nieuv, commercieel Philips-apparaat op zicht. Dit kan circa 4
pagina's versluierde tekst in 1} minuut via de telefoon verzenden. Het heeft
een zeer handig formaat (23 x 9 x 3 cm); nagegaan wordt hoe veilig het
apparaat is.
12. Nieuwbouw.
Met het Adviesbureau Bouvzaken van de Rijks Gebouwen Dienst is voorlopig
overeensteaming over de gewenste omvang: Wij gaan er bijna 20Z op vooruit.
Enkele posten staan nog ter discussie en zouden -als ooze voorstellen alsnog
worden geaccepteerd- nog vat extra vierkante meters kunnen opleveren.
13. Nieuwe Diensthoofden.
Bij enkele zusterdiensten is korter of langer geleden een nieuv Diensthoofd
aangetreden

16-8-1985

A U R O R A

d.d.

20 augustus 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - PHC - DIB - HE - PHT - HSBP - HK
Afwezig:

—

1. Acties
Activisten voerden verkenningen uit rond gebouwen van de Shell en de Zuid
Afrikaanse Ambassade. Gewapend met koevoeten en betonscharen bezochten zij
enkele Zuid Afrikaanse objecten doch de schade bleef beperkt tot besmeurde
ouren.
2. Justitle
Overleg vlndt plaats tussen HOvJ, LOvJ en Rijksrecherche over de vraag of
toch nog enige actle mogelijk is in de zaken van de Knoop kazerne en van EZ.
Gedacht wordt (weer) aan een team waarin ook de BVD vertegenvoordigd is.
3. Correspondentie met Zuaterdlensten
De periode tot 1 januari 1986 noet gezien worden als een proefperlode. Ala
de bezorgdheid van sommigen over de kwalitelt van onze cor respondent ie
bewaarheid wordt, cullen andere plannen moeten worden gemaakt.
Circulaires die regelingen treffen m.b.t. onderwerpen welke neerdere
dienstonderdelen raken zullen in de toekomst uitgaan van HK (i.p.v. KEB, KVB
enz.)
4. Spionnen in de BRD
Mogelijk heeft
nieuwe wegen tot detectie van illegals gevonden; een
tweede secretaresse is verdwenen.
5. Hota van de regering n.a.v. het Eindverslag Wet I.V.
Dit stuk is sinds kort ter beschikking. Het wachten is nu op het plenaire
debat.

6.
In het VK is een rel ontstaan rond security-checks naar personeel van de
BBC.
7. BVD en MARED
De Telegraaf is bezig met een artikel over belangstelling van BVD en Marid
voor bepaalde Russische schepen.
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8. Agrement-aanvrage Russische Milat
In het CVIN is afgesproken dat HAIV-GS een coSrdinerende rol voor de KID-en
zal spelen bij het checken van dit soort aanvragen bij de BVD.

9.
In oktober gaan HB, HSBP en PHC bij relatie op bezoek. HBVD neemt aogelijk
aan een deel van het prograsma deel.
10. H.MAD
Bezien wordt of kan worden ingegaan op het verzoek van de Generaal
begin decenber op bezoek te komen.
11. Afscheid mr.

(Philips)

HK zal in overleg «et HD een afscheid regelen.
12. Bezoek Heer

(Philips)

Een progranna is imiddele verspreid.

20-8-1985

am.

A U R O R A d.d. 23 augustue 1985

Aanwezigl HBVD - PHBVD - PHB - PHC - DIB - HE - PET - SBP/L - IK
Afwesig t 9

1. RAF
Op 21 Augustus ward in de grensstreek een kernlid ran de RAF
gesignaleerd.
In de naoht ran de 20ste op de 21ste ward een auto mat AFCENT-Kent
ontvreead, waaria sich een Aaerikaana uniform en identiteitapapier
baronden. Er wordt rekening gehoudea «et roorbereidingen roor een
terreuraotie.
2. DBR
let spionagesohandaal lijkt een Terbijsterende oavaag aan te
aeaea nu ook een in ons huis welbekend.. afdelingshoofd Tan
verdweaen is. Een schaderapport wordt opgemaakt. Affaires als deee
•aken duidelijk dat kraehtig(er) aoet worden opgetreden bij oatsporing ran persoaeelsleden en dat in internationaal verband aoet
worden becien welke scherpere eisen de Diensten aan de onderlinge
aamenwerkiag dienen te stellen*

3JL
Zijn vertrek is als eea routine-aangelegenheid behandeld aaar er
wordt in de Media druk gespeouleerd over de ware achtergroaden,
waarbij de betrekkingen tnssen Frankrijk en de Sorjet-Unie en de
rol Tan riraliserende Diensten als belangrijkste factoren wordea
genoead.
V. Yolgpaeder
Ene Mareella ran der Wiel bracht in de Telegraaf eea artikel
over het schadelijke NPPD dat het KGB gebruikt. Helaas roert sij
onse Dienst op een onsyapathieke wijze ten tonele.
5. Kaaervragen
Het Kamerlid Wagenaar heeft rragen gesteld aan de Ministers Tan
Justitie en Binnenlandse Zaken over de recente golf anti ZuidAfrika acties.
6. HPB
Once Minister acht selectieve verspreiding van onze rapportea
noodzakelijk.
?• Jaarlijkse ontmoeting parleaent - pers
Onder het moa Tan BVD-medewerkers inforneerden drie onbekenden
bij een restaurateur te Weert naar de tafelschikking e.d. voor het
banket op 22 augustus. Een actie werd gevreesd.
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8. Plaaaiag
Aaagociea de aievwo plaaaiagsope ratio Toor de dour ataat sullen de
half jaarlijkae- reap, kwartaalorerzichten «edio aepteaber
reeds tor beschikkiag no* ten zijn.
9. O.S.'92
Voortbonwend* op d* negal royal* voorlopigo begroting w*lk«
wij hebboa opgosteld Toor do Stichtiag O.S/92 dient eon bogroting
to wordon opgostold w«lk«t rokoning houdend net onzo poraonolo
•ogolijkhodoa, do Minister Toldooado inzioht goeft OB in do
Miniaterraad oon atandpunt in to kunnoa noaoa.
Nagogaaa wordt welko aabtolijko structurea or »ijh goromd
oa wolko criteria goldoa.
10*- Betook Hr»
Er koat ooa aiemr tijdaohoaa aangoeien OBBO gast in do rroogo
aiddag voor aadoro rorpliehtingoa booft.
11. ObjootoaliJat
Do Minister hooft koabaar gomaakt dat hij van godachton vil
viaselen over de hem voorgolegdo herziene lijat.
23 auguatus

1985.

A TJ R 0 R A dd. 27 auguatua

1985.

Aanwezigt PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HT - HSBP - HK.
Afvezig t HBVD.

1, Opsporingsperikelan
Een so»s telaurgeatalda LOvJ «oet bij herhaling vaststellen
dat bij da opaporing van terroristische/activiatiache delictea
da inforaatie yan da BVD hat aniga houvast biadt tervijl
bronbaseharaing zich tagan juatitieel gabruik verzet. Halaaa
draagt hij zijn talauratalling bij verschillende gaaprakapartnan
Da PQ wil aen bijzondar politiataaa foraeran dat, gaaaaiataard
door da BVD, aen hernieuwd grootaehalig onderzoek naar da
racanta aetiaa aoat startan.
Hat Kanerlid Hi j pels krijgt op zijn rragaa een aohriftelijka
raaetie Tan da Minister Tan Juatitie; da Kaaar krijgt aaa aaer
global a uitlag , so is hat plan.

2.
Hat BfV haaft via da bakande advocaat
getracht in contact
•et
ta koaen; deze zou gewaigard habban.
Er draigan in da BRD an paraonale consequentiaa aan da zaak
verbonden te worden.
Ook once Dianst zou waarachijnlijk trouwana niat gaapaard wordan
als wij aen persoaeelslid dat een beveiligingsrisico is (gaworda
op aen delicate plaata zouden handhaven. Earder zal ar publiek
begrip zijn voor aen krachtige aanpak.

2? augustua

1985.

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

d.d. 30 august us 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - H T - HAG - HFZ - HFID - HSBP
HK
Afvezig:

—

1. Hieuw agendasysteem
Dit wordt op 2 September a.s. in gebruik genonen.
2. Activie
Komend weekend gaat het Volkspetitionnement van start. Acties worden
verwacht rond Woensdrecht en in verband net (nleuwe) kerncentrales.

3.
Deze verblijft in een kraakpand te Den Haag en bereidt net een alternatleve
advocaat nleuwe gerechtelijke stappen voor.
4. Geval
In kleine kring wordt een aanzet gegeven tot de discussie over eventueel te
nemen interne beveiligingsmaatregelen ter aanvulling op wat reeds gedaan
wordt. In internationaal verband zullen de consequenties eveneens ter
sprake worden gebracht.
5. Naslag CRI
CRI heeft bevestigd dat zij gegevens missen; het gaan om gemiddeld 37%. Vat
Amsterdam betreft loopt dit percentage zelfs op tot 75. Wij zullen onze
onderzoeken moeten uitstrekken naar de locale politic.
6. 27 deceaber 1985
Er is veel belangstelling voor een ATV-dag op deze datum. Dit wordt bezien.
Bepaalde onderdelen zullen bereikbaar moeten blijven.
7. Vaste Kamerconmissie
Deze heeft verzocht om een gesprek met de Minister op 10 September a.s. Op
de agenda staan in ieder geval de Rainbow Warrior,
en
Het rapport van de Alg. Rekenkamer over de CRI kan ook ter sprake komen.
8. Inzage in onze dossiers
De Minister stemt in met ons advies in alle gevallen inzage princlpieel te
blijven weigeren.

9. Reis en vlsumpreject
Het rapport van de Taakgroep komt op korte termijn ter discussie.
10. September-maand
Planningsmaand.
11. Chief European Division
Deze bezoekt op 19 September a.s. onze Dienst.
12. Objectenlijst
De Minister is accoord gegaan.
13. Nieuw gebouw
Nadere voorstellen van HFID en SO&E volgen. Deze komen op 6 September a.s.
in een bijzondere vergadering van de Staf aan de orde.
14. Nleuw beoordelingssystecm
Het voorstel tot invoering over te gaan ontntoet instemnlng. Er zijn echter
enkele kritische kanttekeningen welke nader moeten worden bezien. Gedacht
wordt aan een proefneuing op grond waarvan kan worden beslist hoe wij
uiteindelljk te werk zullen gaan. De laatst mogelijke datum van invoering is
1 juli 1986.
30-8-1985

A U R O R A dd. 3 September 19&5
Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afweeig : HC

1. Volkspetitionnement
De aetie heeft alechts een bescheiden oavang, d« organisatoren
sijn teleurgesteld.
2. SpionagegeTallen
-_
Er komt een mededeling aan het peraoneel waarin lets zal worden
gezegd oTer de aohade roor onze Dienst (
t beperkte schade,
i te verwaarlozen) en orer mogelijke uitbreiding Tan
de interne beveiligingsaaatregelen.
3. Interriew A.D* aet Secretaresae BVD?
Enkele media wekten de indruk dat het A.D. een personeelalld van
de Dienst geinterriewd sou hebben; dit is kennelijk een verzinsel*
k. Jordanie
Een ToortTloeisel uit de yredeslnltiatieven Tan de Koning lijkt te
zijn dat (ook) uit de inlichtingen- en reiligheidswereld oontaet
wordt gezocht aet soaaige Westerse diensten.
5. TROS Aktua TV
WoensdagaTond brengt men een item over de actiriteiten Tan het
antimilitarisme in Nederland onder het motto nKan dat nu allemaal
zo maar?"
6. Recherche team PQ Den Haag
De Dienst zal medewerking rerlenen. Hiertoe wordt een apeeiaal
kanaal geopend waarlangs operationele gegevens naaf het team kvnnen
Tloeien in' de rorm Tan ambtsberichten welke eerst zijn bekeken op
de juridisehe conseqaentiea.
7. Agenda HBVD / PHBVD
9/9 » HBVD naar
11 - 13/9 I HBVD naar
2 - VlO : HBVD naar
U - 19/10 : HBVD naar Club de Berne
15-30/9
: PHBVD naar
,
3 September 1985.

en

A U R O R A d.d.

6 September

1985.

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

—

1. Greenpeace
De uitkomst van het onderzoek van de heer
naar de eventuele
betrokkenheid van
bij de aanslag op de Rainbow staat weer ter
discussie.
heeft ons verzocht met spoed antwoord op enkele vragen
te geven.

2. RA

3. Bijzondere STAF-vergadering op 10-9-1985
De uitgestelde bespreking van de voorstellen m.b.t. voorbereldingen op de
nieuwbouw vindt plaats op 10-9-1985 om 9.00 uur.
4. Privatisering PTT
Bezien zal moeten worden weIke de consequenties voor onze Dienst zullen
zijn. Wellicht kunnen wij iets leren van buitenlandse zusterdiensten.
5. Journalisten
Een clubje Journalisten waaronder de heer W. Klinkenberg opereert achter de
schermen om te komen tot een Internationale organisatie van "Journalisten
voor de vrede".
6. Inzage BVD-dossiers
Aanvragen tot inzage blijven binnenkomen; tot dusverre zijn alle aanvragen
met succes geweigerd.
7. CVIN
Een commissie zal zich bezighouden met de studie van een herstructurering
van de KID-en. Voorzitter wordt commodore b.d.
8. Nieuwe SG
Deze brengt op 23-10 een kennismakingsbezoek aan de Dienst.
9. Beveiliging
In klein verband wordt gesproken over de eventuele instelling van een
commissie m.b.t. de personele beveiliging.

10. Antl-Zuidafrika acties
Wij hadden geen voorinformatie over de recente acties welke grote schade
hebben veroorzaakt. Het gaat om ongestructureerde gelegenheids-commando's,
vermoedelijk uit "de Beweging".
11. Landelijk Recherche Team PG Den Haag
Aan de PG is medegedeeld dat wij de gevraagde assistentie zullen verlenen.
12. Wet I&V
Deze zal in de Tweede Kamer worden behandeld op 18 en 19 September a.s.
6-9-1985

A U R O R A

d.d. 10 September 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afwezig:
1. Amerikaanse Ambassade
Een activistisch pamflet, waarop een postbusnummer van de Haagse
Sosjale Joenit prijkt, heeft opwindlng verooxzaakt op de Amerikaanse
Ambassade. Temeer, daar het Haagse Vredesplatform a.s. donderdag een
demonstratieve omsingeling van de ambassade zal organiseren. Onze
analyse is dat het allemaal erg mee zal vallen.

Noch bij
noch bij ons is over deze vrouw lets meer bekend dan in de
media te vinden was.

Recente persberichten dat het BfV allang een "rampenplan" ontwikkeld had
voor het geval
zou overlopen, zijn loze kreten.

Een delegatie bestudeert ons volgwezen.
5. TREVI
De nieuwe werkgroep 3 wordt door (ons) Justitie enthousiast aangepakt.
Er is een voorstel in de maak contact te leggen met, eventueel
waamemers uit te nodigen van, andere fora die zich bezighouden met
allerhand grensoverschrijdende criminaliteit.
6. Kamervragen EVP
Onze ontkenning lets ondernomen te hebben in de richting van ds.
en zijn Rotterdamse Stichting krijgt een parlementair staartje.
7. Reis- en visumproject
Het rapport van de Taakgroep is gereed; over de follow up wordt heden
gesproken.
8. Commissie Interne Personele Beveiliging
Op 6 September is deze uit HK, HD en HPZ bestaande commissie ingesteld.
Zij zal de Dienstleiding gevraagd en ongevraagd adviseren. Aan bestaande
verantwoordelijkheden (van lijnchefs, BMW en BVA bijvoorbeeld) wordt
niet getornd.
10-9-1985

A U R O R A

d.d.

13 September 1985

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

1. Naaleep W.J.F.
Pro-Moskou leden van de delegatie bespraken op een evaluatiebijeenkomst "de
positieve kanten van het W.J.F.". Gestreefd wordt naar een dakorganisatie
boven een aantal jongerenclubs, ook van mlnderheden, met aanslulting aan
Europese regionale clubs van jongeren voor de vrede weIke de WVR wil
opzetten.
2. Studiereizen
Sinds 1963 was het niet meer voorgekomen dat de CPN Studiereizen naar Moskou
organiseerde. Nu gingen er twee in korte tijd.
3. Suriname
Bij het Suriname overleg kwam onverwacht onze ambassadeur
opduiken. Gesproken werd over anti-Bouterse dreigingen in Nederland en een
verschil van mening in onze Ministerraad m.b.t. een normalisatie van de
betrekkingen.
De Coordinator moet een document terzake produceren.

4.
Deze KGB-Resident te Londen is gedefecteerd. Hij zou al een dubbelrol hebben
gespeeld, zo willen de verhalen, sedert zijn plaatsing in Denemarken. Hij
zou een goed heenkomen hebben gezocht i.v.m. de defectie van
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5. Veiligbeidsonderzoeken door PIT
HD opent het gesprek met de FTT. Het is nu in ons belang dat wij kunnen
blijven rekenen op de diensten van de informatie-ambtenaren.

6.
De delegatie die zich kwam informeren over onze volgerij had interessante
informatie over de situatie elders.
Het HK zond een uitvoerige vragenlijst over de aandacht welke wij geven aan
de HPB en dergelijke.
7. Anti Zuid Afrika acties
De Minister heeft in overleg met zijn ambtgenoot van Justitle besloten (en
zulks op kamervragen bekend gesteld) dat er een landelijke aanpak (= van BVD
en CRI) komt.
8. Kamercommissie
De bijeenkomst op 10 September verliep voorspoedig.
9. Behandeling Wet I&V
Deze staat nog op de rol voor de komende week. De NO heeft zich tot de
Kamer gewend met een brief. Enkele moties en amendementen zijn in
voorbereiding (PvdA). Er komt een stand-by regeling bij B, C, D en K. T
zorgt voor een punt in gebouw 15 en 25 waar met de debatten kan worden
meegeluisterd.

13 September 1985

A U R O R A

d.d. 17 September 1985

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

PHBVD

1. CPN

Op enkele punten, met name zichtbaar in de Internationale activiteiten, is
er een terugkeer naar orthodoxe uitgangspunten.

2. Prinsjesdag
Er wordt weinig onrust verwacht.

3. Velp
Publiciteit kan verwacht worden rond de aanhoudingen van een dief en een
heler die ons niet onbekend zijn.

4. Moordpartij te Rijswijk
Nieuwe aanhoudingen zullen waarschijnlijk veel aandacht in de media krijgen.

5.
Met relatie werden bespreklngen gevoerd, met name over de "transfer of
technologic", volunteers e.d. Bij relatie is een verjongingsproces gaande.

6. Cursus Club de Berne te Londen
De cursisten zijn van mening dat het een, ook inhoudelijk goede cursus was.
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7. Video
Nieuwe apparatuur, creatief toegepast, geeft onze volgers betere
mogelijkheden.

8. CVR
Op het hoogste niveau is een vergaande verjonging doorgevoerd; op de komende
partijconferentie zal deze lijn waarschijnlijk naar de lagere echelon's
worden doorgetrokken.

9. Wet I&V
De behandeling is verschoven naar de week van 23 September.

10. Brandbommen
De EOD maakte volgens de media op 16 September bij Aeroflot en Intourist
twee brandbommen onklaar.

11. Anti Zuid Afrika acties
Naar aanleiding van de beslissing van de Ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken over een landelijke aanpak zal contact met de DG PV
worden opgenomen.

12. Bezoek nieuwe SG
Dit is verschoven naar 31 oktober om 9.00 uur.

13. Terrorisme Seminar VS
De DG PV zal een hoge ambtelijke delegatie leiden. Mogelijk zullen ook 2
BVD-functionarissen zich aansluiten.

14. Chief Europe
Het bezoek is teruggebracht tot een gesprek met HBVD op 19 September van
9.30 uur tot 10.30 uur. Zijn verdere programme in Nederland is nog onbekend.
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15. Nleuvbouw
De uitgestelde stafvergaderlng vindt plaats op 24 September.
16.
Met het bezoek van HBVD en KEB aan relatie zijn de banden aangehaald.
Wederzijds is het voornemen uitgesproken de betrekkingen verder te
verbeteren.
17. Kosten O.S.
De aanvankelijke kostenramlng zal worden herzien. Intern overleg zal
gespreksstof moeten opleveren voor een overleg op 19 September tussen HBVD,
DG PV en plv. DG OO&V, alien vergezeld van hun finaneieel deskundige. Het
resultaat wordt ingebracht in de (kleine) IWOS. De Ministerraad beslist
begin oktober.

18-9-1985

A U R O R A

d.d

20 September 1985

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - PHE - HI - HSBP - HK

Afwezig:

PHBVD

1. Kosten O.S.
Eerst zal een operationeel beraad plaatsvinden (
Justitie,

- OO&V,

- BVD), daarna stellen de H.FID's een kostenraming op. De

drie DG's hebben hiertoe enkele uitgangspunten opgesteld.

2. Anti-Zuid Afrika actiea
Na enkele onbeduidende acties heeft nu een brandstichting bij Makro enorme
schade veroorzaakt. Wij assisteren bij het opsporingsonderzoek.

3. 1 november

(-bealuit)

Binnenkort starten wij een periodieke rapportage teneinde relaties een
continue dreigingsanalyse te bieden.

4. Moordparti-j Rijswijk
Wij assisteren bet nog altijd actieve rechercheteam met informatie en
volgpotentieel.

5.
De officiele verklaring voor de NAVO Raad spreekt van een paniekreactie en
van ernstige schade. Volgens

is er geen link met de defectie van

6. Handboek beveiliging
De ochtendpers schenkt aandacht aan de verschijning van dit boek van de heer
T. Damen.

— 2 —

7.
President Mitterand heeft een nieuw onderzoek gelast en eist ingrijpende
hervormingen.
8. Reis- en visumproject
De KMAR wordt voorzlchtig voorbereid op de mogelijke (personele)
consequentles welke zouden kunnen voortvloeien uit doorvoering van het
advies van de T6.
9. Wet I&V
Deze staat niet op de agenda voor de konende week.
10. VS
Nader wordt bezien wie zal deelnemen aan het terrorism seminar van het
State Dept.
De Minister van Justitie gaat volgende week net een delegatie naar de VS.
Hij ontnoet daar ook - allgen - H CIA.
De DGPV ziet in bepaalde concrete opsporingsonderzoeken wel aanleiding tot
contact tussen CRT en CIA.
11. BVD - CRI
Onze Minister wil zich schriftelljk tot zijn ambtgenoot van Justitie wenden
m.b.t. de grensoverschrijdingskwestie. Gevreesd wordt dat dit de goede
samenwerking zal schaden.
12. Woensdrecht
De plaatselijke distr. cdt. van de RP wint langs operationele weg allerlei
informstie in die zijns inziens binnen zijn 0.0. - verantwoordelijkheld valt
doch ons inziens meer ligt in het vlak van het politieke inlichtingenwerk.
Mogelijk brengt een komend gesprek wat licht in de zaak.

23-9-1985

E X T R A

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

d.d. 2 4 September 1985

Aanwezig: HBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HT - HFID - HPZ PHA - S OfcE - HK
Afwezig:

PHBVD

Nieuwbouw
Naar aanleiding van nota 1.633.335 /FID wordt uitvoerig van
gedachten gewisseld. In grote lijnen kan een ieder zich in
de opzet vinden. HPZ zal net de Overlegcomnissie spreken
over enkele alternatieve mogelijkheden ter kanallsering
van de inbreng van de Commissie. Meer definitief beraad
vindt plaats in de volgende stafvergadering welke wordt
verplaatst naar 1 oktober 1985.

24-9-1985

A U R O R A

d.d. 2 7 September 1985

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - KJA/C
Afwezig:

PHBVD - HK

1. Plaatsingsbesluit
Er wordt een toeneming verwacht van kleinschalige gewelddadige acties met
name rond Woensdrecht.
De poglngen de besluitvorming te belnvloeden bereiken een nieuw hoogtepunt.
De Dienst zal de Regering bij voortduring op de hoogte houden van alle
ontwikkellngen met betrekking tot het plaatsingsbesluit.
2. Gewelddadig politiek-activisme
De afspraken met Justitie over de exploitatie van gegevens blijken goed te
werken.
3. RP-Woenadrecht
De "mlsverstanden" zijn uit de weg geruimd.
4. CVR
Een Chinese delegatie bestaande uit - niet als zodanig geafficheerde vertegenwoordigers van het Public Security Bureau heeft bezoeken gebracht
aan o.m. Philips en het Ministerie van Justitie. Zij zijn gastvrij onthaald.
Dezerzijds wordt gespeeld met de gedachte een contact tot stand te brengen.
5. Stafvergadering
De hoofden van de zelfstandige dienstonderdelen kunnnen in de
Stafvergadering voortaan ook vervangen worden door hun waarnemers, aldus
besluit HBVD.
6. Registratie telefoonnummers
De Minister heeft zijn goedkeuring gehecht aan dit middel. De Dienstleiding
dient nauwgezet op de hoogte gehouden te worden van de toepassing.
7. Voorstel van Wet I&V-diensten
Niet te voorzien is wanneer de behandeling zal plaatsvinden.
Kraayenbrink (CDA) heeft twee amendementen aangekondigd (overheveling taak
Adviescie. naar Klachtencie. en verplichting tot jaarlijkse openbare
rapportage over de werkzaamheden van de diensten). Voorts zou hij met een
motie willen komen met betrekking tot de TICV en de 0- en I-diensten (hij
wordt verwezen naar Defensie).

27-9-1985

