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

d.d.

1 oktober 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - HC - HD - HE - HT - SBP/L - HFID - HA - HPZ
HK
Afwezig:

S O&E

1. Bezoek aan

en

blijkt ook te experimenteren met een soort TARGET-systeem. In het
algemeen werd nuttige informatie verkregen over automatisering, management,
interne beveiliging, nieuwbouw en olytnpische spelen..
2. De Beweging
Komend weekend worden acties rond de Moerdijk verwacht. Bij de Gempo.
Amsterdam werd ingebroken, het oude Diaconessenhuis te Haarlem brandde na
een actie af.
3. Aanslag El Al Amsterdam
Deze aanslag is nog niet geclaimd.
4. Kraak PTT-computer
Details zijn nog niet bekend.
5. Karate Bob
Voormalig HK moet getuigen in Bob's verkrachtingszaak.

6. Defectors
Al 3 Sovjet Russische zijn nu overgelopen. De achtergronden zijn
onduidelijk.
7. Finaneien
De financigle situatie laat enkele extra uitgaven toe.
8. Nieuwbouw
Het voorstel tot een projectmatige aanpak ontmoet allerwege instemming.
Uitbreiding van de adviesgroep met een technische adviseur wordt bezien.
De Overlegcommissie wil in ieder geval een stem hebben in het laatste
stadium van besluitvorming. HFID treedt voorlopig als part-time
bouwcoo'rdinator op.
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9. Functloneringsgesprekken
Voorgesteld wordt de volgende procedure te volgen. In oktober worden chefs
voorbereid. In dit verband wordt ook gedacht aan een informatiebijeenkomst
(met videobeelden ?) bij EO. Het personeel ontvangt een circulaire. In
november en december wordt een volledige ronde gesprekken gehouden. Er komt
een evaluatieformulier. Begin 1986 wordt een en ander geanalyseerd.
10. Mutaties S.U.
Premier Tikhonov is vervangen door Ryshkov. Dit zal weer leiden tot verdere
mutaties aan de top. De positie van Gorbatsjov lijkt sterk.
11. Wet I en V diensten
De behandeling is verder verdaagd. Enkele moties en amendementen zijn al
bekend. Zo zal het lid Kraaijenbrink voorstellen dat er een openbaar
jaarverslag komt.
12. TREVI
De delegatie van Spanje werd geleid door een DSE-kolonel.
Op de agenda voor Den Haag komen o.a. een speciaal crypto-netwerk voor
politieverbindingen, de relatie met andere gremia en uitwisseling van
gegevens over contact met de media bij terreuracties.
13. O.S.
Een nieuwe raming van de beveiligingskosten wordt in de IWOS besproken.
Begin oktober zal de Ministerraad deze behandelen.
14. Anti Zuid Afrika acties
De bewindspersonen van Justitie en Binnenlandse Zaken hebben met hun
uitspraak over een landelijke coordinatie gedoeld op de bestaande
samenwerking tussen CRI en BVD.
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A U R O R A d.d.

8 oktober 198$

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - PHE - SBP - HT - HK

1. Terrorisme
Palestijnen hebben een Italiaans passagiersschip gekaapt.
In Brussel heeft de CCC vannacht een aanslag met een bomauto
gepleegd.
2. Activisme
De Moerdijkactiviteiten zijn betrekkelijk rustig verlopen. Hopelijk
zal ook het komende knip-weekend in Woensdrecht zonder veel problemen passeren.

3. Zaak
Opgelucht is kennisgenomen van
niet geschaad".

's bericht: "Uw belangen zijn

*U Communicatiecentrum PLO te Tunis
Dit centrum is bij het recente bombardement op miraculeuse wijze
gespaard gebleven.
5« Nieuwbouw
Een herzien programma van eisen is aan de onderdeelschefs toegezonde
Over de definitieve verdeling van vierkante meters is het laatste
woord overigens nog niet gezegd.
Het voorstel van HFID en SO&E voor de verdere aanpak is geaccepteerd
De Overlegcommissie zal een stem hebben in het finale stadium van
belangrijke beslissingen.
6. O.G.
Een vergadering van de Kleine IWOS is in wanorde geeindigd toen
bleek dat aan de begroting van CRI niet te tornen viel.
7.
Aan de uitbouw van de betrekkingen is een goede impuls gegeven.

8 oktober 1985

A U R O R A d.d. 11 oktober 1985
Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - PHEII - HSBP - HK
Afwezig: HT
1. Raping Italiaans passagiersschip
Deze werd uitgevoerd door de pro-Arafat groepering PLF van Abu Abbas. De VS
hebben inmiddels de kapers te pakken.
2. Terrorisme-seminar VS
Er is een neiglng bij Justitie het niveau van deelname te doen zakken. Van
onze Dienst zijn HK en a.s. BT aangewezen.
3. Ontdek je hekje
Het komend weekend vindt de Kuip-aktie plaats. Gerekend wordt op een paar
honderd kniplustigen. Omvangrijke tegennaatregelen zijn voorzien.
4. Surinaae
Een bekend AD-journalist brengt heden een ons al langer bekend verhaal over
weinig succesrijke pogingen in kringen van de Surinaamse Bevrijdingsraad on
wapens aan te kopen voor een tegen-coup.
5. Japanse Rode Leger
In verband met twee in Japan in hoger beroep bevestlgde veroordelingen tot
de doodstraf wordt gevreesd voor een oplevlng van het JRL.
6.
Deze Zwitser, die een rol speelde in de bekende
-spionage affaire,
zit tegenwoordig in Helsinki als WVR-secretaris en onderhoudt o.a. contact
met
7. Wet I&V
De behandeling is gepland voor 22, 23 en 24 oktober a.s.
8. Haarlem
In de gemeenteraad zijn vragen gesteld over het beslag dat werkzaamheden
voor de BVD leggen op de capaciteit van de politic.
9. Nieuw gebouw
Terwijl de plannen voor het nieuwe gebouw in Rijswijk gestaag vorderen is
een altematieve optie op tafel gekomen: het VROM-complex te Leidschendam.
10. O.S.
Heden spreekt de Ministerraad over de algehele kostenraming. Met betrekking
tot de kosten van CRI en BVD vindt nader beraad plaats.
11. Bezoek SG
Een concept-progranma is opgesteld.
HK
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A U R O R A

d.d.

1 5 oktober

1985

Aanwezig: PHBVD - PHB II - HC - HD - PHE - HSBP - TDV - HK
Afwezig:

HBVD

1.
De actle bleef, raede door de massale beveiliging, binnen de perken.
De aandacht richt zich nu op het petitionnement.
2. Spionage ?
Onderzocht wordt of er gronden zljn tot vervolglng in een zaak weIke
octrooigeheimen betreft. Eerst wordt bezien of de rubricering nog
valide is.
3. Eemshaven
Chef DEU is verontrust over berichten dat Russische vissersscbepen
in Delfzijl faciliteiten zouden krijgen. Het gaat on een oud plan
van bet Havenschap ter bevordering van de werkgelegenheid.
4. NATO Security Committee
De Westduitse delegatie merkte (n.a.v. de zaak
) op dat aan het
parlement is gevraagd op basis van vrijwilligheid een veiligheidsonderzoek te ondergaan. 50 % Reageerde positief, van de ondersteunende
staf (fractie-assistenten e.d.) zelfs tot 90 %. Elders blijken, evenalt
bij ons, dergelijke onderzoeken niet ingesteld te worden.
5.

CP Finland
Na jarenlange strijd is, ondanks waarschuwingen van de SU, de
stalinistische vleugel uit de partij gezet.

6. Demonstratie
De BVA zal het personeel attenderen op een demonstratie rond onze
gebouwen op 18 oktober a.s.
7. King Kong
Een verzoek van een dagblad om inzage van ons "King Kong"-dossler
neeft de Raad van State bereikt. Laatstgenoemde heeft nu het dossier
opgevraagd om te kunnen beoordelen of de afwijzing terecht heeft
plaatsgevonden.
8. "Prins Kroonkurk"
De Rijksrecherche heeft binnenkort een achtergrondsgesprek met een
Kabinetsjurist in het kader van een onderzoek naar de vermeende
diefstal van een geluidscassette.
9. Interpol
Le Ilonde rapporteerde dat op een Interpol-conferentie te Washington
besloten is voortaan gegevens uit te gaan wisselen over bepaalde
internationale terroristische activiteiten. Wellicht kan de CRI deze
beslissing toelichten.

A U R O R A d.d 18 oktober 1985
Aanwezig: PHBVD - PHB - PHC - HD - PHE - TJV - SBP/L - HK
Afwezig: HBVD

1. Activisme
De muzikaal omlijste actie welke heden rond onze gebouwen zal worden
gehouden zal waarschijnlijk een ludiek karakter hebben.
Nieuwe acties (scholierenstaking, noodremacties, dienstweigering, acties bij
parlement en ministeries e.d.) zijn voorzien op en rond 26 oktober, de dag
waarop het petitionnement wordt aangeboden.
2. Anti-apartheidsacties
De onbekende "Werkgroep Doelwit" heeft diverse personen een dreigbrief
vergezeld van een geweerpatroon gezonden. Het betreft waarschijnlijk een
actie van uiterst rechts.
3. PLO in actie?
PLO-Nederland (m.n.
) is vermoedelijk betrokken bij de voorbereiding
van een gewelddadige actie tegen een Amerikaans object.
4. Bommelding
De Amerikaanse Ambassade verd gisteren ontruimd toen een postpakketje werd
aangetroffen waaruit een tikkend geluid kwam. De EOD werd ingeschakeld. Het
bleek een grap van een (gestoorde?) Nederlander (die zijn naam als afzender
op het pakketje had gezet).
5. Computerinbraak
Er is ingebroken in de computer van het beveiligde Fysisch-Elektronisch Lab
van TWO, waarin hoog gerubriceerd materiaal opgeslagen is.
Bij NATO Security Committee viel te beluisteren dat een computer niet echt
veilig te maken zou zijn.
6. Inbraak in volgauto
Ontvreemd zijn een aantal papieren welke direct naar de Dienst verwijzen en
een portofoon. De politic is een onderzoek begonnen.
7. "Lijncontrole"
Een afluisteractie is aangebrand door een mededeling van een PTT-ambtenaar
aan het object tijdens meetwerkzaamheden aan de lijn.

8. CC-plenum
De bekend geworden mutaties waren verwacht; er zijn nu 12 PB-leden en 6
piaatsvervangende leden. Over de planning is nog weinig naar buiten
gekomen.
9. Prins Kroonkurk
De Rijksrecherche neemt de beweringen van de journalist

serieus.

10. EO-TV
Een uitzending over spionage (met name door vrachtwagenchauffeurs) is in
voorbereiding. Op een verzoek een deskundige van de Dienst in het programme
aan het woord te laten is afwijzend gereageerd.
11. VROM-complex
De Dienst heeft laten weten zodanig gelnteresseerd te zijn in dit
alternatief dat er aanleiding is de mogelijkheden verder te onderzoeken.
12. Aruba
De onderdeelschefs worden verzocht bij bepaalde categoriegn medewerkers te
sonderen of er belangstelling is voor uitzending gedurende 1 a 2 jaar om te
assisteren bij de opzet van een veiligheidsdienst.
18-10-1985

A U R O R A

d . d . 2 2 oktober 1985

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

- - -

1. 1 november besluit
CPN functionarissen hebben de laatste tijd opvallend veel Oosteuropese
contacten.
Direct na de bijeenkomst van Oosteuropese partijleiders zou Zagladin
ons land komen bezoeken; e^n regeringsbrief wordt opgesteld.
2. Terrorisme - Activisme
In Belgie en Luxemburg zijn verschillende bomaanslagen te melden. De
situatie kenmerkt zich bij ons voornamelijk door teleurstelling bij
de activisten over de (niet) bereikte resultaten.
Wei zijn dit weekend 2 Uzi's geroofd van militaire wachtposten doch het
vermoeden bestaat dat het hier een criminele zaak betreft.
3. Rijswijkse moord
De PG verzoekt om vooroverleg als wij, bijvoorbeeld bij BZ, in de
Surinaamse hoek tot actie menen te raoeten adviseren.
4.

Kennelijk om verstoring van het toenaderingsproces
hij door zijn regering teruggeroepen.

te voorkoraen is

5. Orientatiedagen
Vandaag is de eerste van 6 orientatiedagen voor beveiligingsrelaties.
6. Telexverkeer
Voorkoraen moet worden dat gegevens uit afluisteracties letterlijk
geciteerd en ongeparafraseerd worden opgenomen in telexberichten
voor (m.n. multilaterale) buitenlandse circuits.
7. Bijeenkomst Oosteuropese partijchefs
Deze consultatievorm is niet alleen in ere hersteld, er gaan dit
keer ook meer ministers en topadviseurs mee.
8. Afscheidsreceptie H GVD
In principe zal de Dienst slechts worden vertegenwoordigd door een
beperkte delegatie.
Bezien wordt wie zullen deelnemen aan een speciale afscheidsbijeenkomst
in ons kantoor.
9. Bezoek H
Over bet programma wordt nog nader besloten.
10. Club de Berne
In Florence maakten enkele nieuwe Hoofden van Dienst bun opwachting.
De werkgroepen "Embargo" en "Terrorisme" zullen weer bijeengeroepen
worden.
De Europese Cursus krijgt een face-lift. Veel discussie is besteed aan
de (m.n. politieke > aspecten van de recente PLF-kaping
en de maatregelen van de VS jegens de voortvluchtige daders.

A U R O R A d.d 25 oktober 1985
Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - a.s. PHE - HT - HSBP - HK
Afwezig: HD

1. Acties

Naar verwacht wordt zullen enkele honderden personen morgen deelnemen aan
verspreide acties ter begeleiding van de aanbieding van de handtekeningen
onder het petitionnement.
2.
Het bezoek van het nieuwe hoofd van de Cl-staf was nuttig; het leverde o.a.
nieuwe gegevens over het KGB op.
Nagegaan wordt of er begin volgende week inderdaad een delegatie van
op bezoek denkt te komen en wat de precieze bedoelingen zijn.
3. Diefstal uit volgauto
Het felt dat de gestolen goederen, waaronder een agenda met adressen en
telefoonnummers, nog niet zijn opgedoken wordt als positief ingeschat.
4. Sovjet beleid verandert
Er is een duidelijke verschuiving ra.b.t. de middellange afstand raketten.
Wellicht komt er binnenkort toch een interessant nieuw voorstel.
5. Reis- en visumprojekt
Van diverse onderdelen zijn de reacties op het rapport van de Taakgroep nu
binnen. Zodra de Taakgroep deze heeft voorzien van commentaar kan nader
worden beslist over de verdere gang van zaken.
6. Bezoek H

In overleg met de CoS zijn afspraken over de opzet gemaakt. Bij het
aperitief zullen ook enkele afdelingshoofden die veel zaken met
acte de presence geven.

doen

7. Jaarplanning
De Taakgroep bestudeert de bijdragen.
8. Burgemeester Amsterdam
Op 5 november zal HBVD hem ontmoeten voor een algemeen oriSnterend gesprek.
25-10-1985
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S T A F V E R G A D E R I N G

d.d.

2 9 oktober 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - a.s. PHE HK
Afwezig:

1.

HSBP - HT - HA - HPZ - HFID

HD

Geautomatiseerd agendasysteem
Dit loop nu, zij het dat er nog enkele problemen op te lossen zijn.

2.

Onderwerpsdocumentatie
Een spoedige integratle in de algemene documentatie is voorzien.

3.

Projectgroep Persoonsregistraties
Aan de vormlng van deze projectgroep wordt gewerkt.

4.

Harde acties
Er zijn indicaties dat rond het plaatsingsbesluit harde acties tegen
vliegvelden, treinen en bussen van het openbaar vervoer moeten worden
verwacht.

5.

Staatsliedenbuurt
Het geweld is, vooral na de dood van een kraker, toegenomen. In binnenen buitenland zijn solidariteitsacties te melden.

6. Happen
Gestreeft wordt naar gebruik van de standaardmappen. Afwijkingen zijn
alleen nog in overleg met HFID toegestaan.
7. Ontmoedigingsbeleid
Electrische apparaten voor prive doeleinden (bureaulampen, radio's,
kacheltjes, aquaria, koffiezetapparaten) gaan dusdanig aan de stroomvoorziening van onze gebouwen vreten dat het net al enkele malen overbelast raakte (= gesprongen stoppen). De onderdeelschefs zullen op dit
euvel toezien en een Ontmoedigingsbeleid starten. Daarna wordt verder
gezien.
8. BT
Het is wel mogelijk in de huisvestingssfeer enigszins vooruit te lopen
op de reorganisatieplannen, al moet overigens de toestemming van het
Departement worden afgewacht. In verband hiermede wordt de zgn.
"Puistzaal" voorlopig als kantoorruimte ingericht.
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9.

Inspraak bij benoemlngen
Op de door PZ vertolkte wensen van het personeel wordt over het algemeen
possitief gereageerd. Wei zijn er enkele kanttekeningen m.b.t. te verwachten knelpunten zoals grotere rigiditeit, 1anger open staan van
vacatures e.d. PZ gaat voort met uitwerking van een concept-regeling.

10. Functioneringsgesprekken
Een circulaire wordt spoedig verspreid.
S~

11. ATV 1986
Over de regeling voor het komend jaar komt spoedig een voorstel ter
tafel.
12. Wet i- en v diensten
Op 30 oktober vangt de plenaire behandeling aan.
13. Geschiedschrijvlng
Er zal een concreet plan worden opgesteld. Daartoe worden nog reacties
op de notitie van HSBP verwacht. Gedacht wordt aan de mogelijkhetd de
toekomstige geschiedschrijver een aanzet te geven door over enige tijd
reeds te starten met het vereiste archiefonderzoek.
14. Reis- en visumpreject
De Taakgroep zal met de onderdeelschefs van gedachten wisselen aan de
hand van de ontvangen reacties. Als dit zal zijn uitgemond in een gezamenlijk standpunt komt het voorstel bij de Dienstleiding op tafel.

r
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A U R O R A

d.d. 1 november 1985

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

—

1. 1 november besluit
Hoewel de stemming grimmig is, zijn er nog geen concrete acties te melden.
Bij de informatiegaring in de openbare orde-sfeer heeft de Gempo-Nijmegen panne
opgelopen. Opmerkelijk zijn de Sovjet-inspanningen ter belnvloedlng van de
besluitvorming.
De
- en
:-initiatieven staan te kijk.

2.
Tijdens een bezoek aan
werd een onverwachte ontruimingsoefening
meebeleefd. Wij zouden ook dergelijke proefalarmeringsoefeningen noeten houden.
Een boodschapper van
bracht ons het laatste nieuws over de zaak

3.
Deze Dienst wil zich kennelljk wat meer politick oriSnteren. Bezien wordt in
hoeverre vij daaraan kunnen bijdragen. Volgens
hebben bij de uitreiking
van de Nobelprijs voor de vrede inderdaad politieke motieven meegespeeld.

4.
Onlangs bezocht ons een delegatie van drie geleerden met wie een zeer nuttige
dlscussie kon worden gevoerd. Nu is de komst aangekondlgd van twee hoge
beambten die willen praten over een onderwerp dat wij ongaarne met hen
bespreken; het bezoek zal op elegante vijze worden afgeblazen.
5. Brabants Nieuwsblad
Dit blad bereidt een artikel voor over belangstelling van Oosteuropese
inlichtingendiensten voor de vliegbasis Wbensdrecht.
6. KMar.
Op 12 december wordt in ons huis afscheid genomen van HGVD.
Getracht wordt om coSrdinatie tot stand te brengen aan KHar.- en aan BVD-zljde
met betrekking tot verzoeken om bepaalde werkzaamheden voor onze Dienst uit te
voeren of te staken.
7. Wet
De Regering antwoordt waarschijnlijk volgende week woensdag. Er liggen enkele
moeilijke punten, doch over het algemeen zijn de reacties gunstig. De Minister
heeft enkele uitlatingen gedaan waarmede rekening zal worden gehouden. Zo zou
hij wat (kwantitatieve) "wapenfeiten" willen noemen. HB en HC zullen zich
buigen over een bijdrage.
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8. Stafvergadering
De eerstvolgende Stafvergaderlng is op 26 november a.s.
9.0verlijden ex-medeverk(8t)ers
Het is de vraag in welke gevallen de Dienst zich tot de nabestaanden dient te
wenden on te peilen of een krans, toespraak enz. gewenst is. Besloten wordt dit
per geval te beoordelen.
1-11-1985

A U R O R A

d.d 5 november 1985

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

—

1. Nieuwe CP
Circa 900 VCN-leden hebben besloten een nieuwe CP op te richten.
2. Terrorisme
Belgie* ondergaat een golf aanslagen, wellicht de reallsatie van de
aangekondigde Karl Harx-campagne. De jongste aanslagen zijn drtester dan
ooit, risico voor nensenlevens telt kennelijk Hinder.
3. 1 november besluit
De reactles, ook rond Woensdrecht, zijn beperkt gebleven.
4. Zaanstad en de bom
Onder deze titel heeft de gemeente een offlciEle brochure uitgegeven.

5.
De redefectie van deze Sovjet-Rus roept vele vragen op.
6. Beveiligingsrelaties
Een nieuwe cyclus van oriintatiedagen is van start gegaan. A.s. woensdag
zijn de vertegenwoordigers van de provincies - veelal de Kabinetschefs - in
huis.

7. NPA
In overleg met KVB is overeengekomen dat HEO een lezing verzorgt over
"Burgerlijke ongehoorzaamheid", onder duidelijke vermelding dat de Dienst
zlch met dit verschijnsel als zodanig niet bezighoudt. In 1985 heeft de
Dienst op grond van een SBP-studie vastgesteld dat er op dat moment geen
aanleiding was voor enige aandacht. Deze studie zal geactualiseerd worden nu
de burgerlijke ongehoorzaamheid weer in bredere maatschappelijke kring ter
discussie staat.

8. PHM
Een (proef-)abonnement op Viditel wordt door de Polen kennelijk benut om de
credietwaardigheid van bedrijven na te gaan.

9. Wet I&V
De beantwoording door de regering zal op 6 november om 10.15 uur aanvangen.
10. Nieuw gebouw (VROM-complex)
Met de RGD is afgesproken dat de architect met de Dienst komt praten over de
mogelijkheden in het licht van onze wensen, zulks ter voorbereiding van een
schriftelijke offerte.
5-11-1985

A U R O R A d.d 8 november 1985
Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - PHE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

—

1. Brandbomaanslagen
De gebeurtenissen rond de burgemeester van Amsterdam waren aanleiding voor
verhoogde actlviteit.
2. Aanhouding
De arrestatle is op handen van een Nederlands onderdaan die hooggerubriceerd
materiaal in handen van een buitenlandse mogendheid wil spelen.
3. Project 17
Er zijn met de militaire collegae afspraken gemaakt over de onderzoeken naar
degenen die betrokken worden bij bouwactiviteiten op de vliegbasis
Woensdrecht.
4.
Aan CoS wordt nog eens duidelijk gemaakt dat wij er niet voor voelen
delegaties te ontvangen die willen spreken over een onderwerp dat wij willen
mijden. Het lijkt nuttig ook contact met de Centrale van
te zoeken.
5. Wet
Dinsdag 12 november wordt gestemd. Enkele van de 15 amendementen/moties
maken een goede kans.
6. CRI
De CRI zal een wettelijke basis in de Politiewet krijgen.
7. Telexverkeer
Er zal worden gewaakt over de juiste spelling van namen in telexberichten
welke de onderdelen aanbieden.
8. OriSntatiedagen BVA's - BVI's
Deze zijn voorspoedig verlopen. Een inleiding van de BMW over veiligheid en
alcohol glng er grif in.
8-11-1985

A U R O R A

d.d. 12 november 1985

Aanwezig: PHBVD - HB - PHC - DIB - PHE - HT - HSBP - HK
Afwezig : HBVD

1. Club de Berne
De bijeenkomst van de werkgroep Terrorisme te Rome was een herhaling van de Haagse vergadering. Er is met name verontrusting
over dreigend terrorisme uit het M.O.
2. Be(nee)lux
en
kunnen nog altijd geen licht werpen op de reeks
aanslagen in beider landen.
3. Diverse dreigingen
Er komen wat berichten over opwinding in de Molukse sfeer (Lunetten
o. a.); Opnieuw wordt gesproken over de voorbereiding h.t.1. van
een staatsgreep in Suriname; Vergeefs is gespeurd naar een groep
lerse terroristen op doorreis; in Amsterdam staan nog allerlei acties
voor de deur.
4. RP
Bij de acquisitie in Amsterdam zijn wij een under cover-operatie van
de RP Breda tegengekomen.
5.
,-documenten
Voor Justitie wordt een aanvullend ambtsbericht opgesteld.
6. Arrestatie
De arrestatie is op handen van een Nederlands onderdaan die
gerubriceerd materiaal aan het Oostblok wil leveren. De verwachtingen
zijn niet hoog meer gespannen nu onder hevige druk van de militaire
collegae wellicht ontijdig wordt ingegrepen. LovJ en (dientengevolge)
Rijksrecherche twijfelen aan onze openheid in deze zaak. Dit lijkt
te wijten aan onbegrip voor onze werkwijze. Een betere "opvoeding"
van onze relaties op dit punt en, omgekeerd, stages van ons personeel
bij politic en O.M. lijken gewenst.
7. Russen rustig
Mogelijk i.v.m. de 1 november besluitvorming zijn de operationele
activiteiten kennelijk op een laag pitje gezet.
8. Orientatiedagen beveiligingsrelaties
Vragen rezen m.b.t. het feit dat in ons land zelden een dader binnen
ons interessegebied wordt "gepakt". Deze roep om meer ingrijpen
staat in een merkwaardige verhouding tot de vaststelling dat wij
nog altijd een eiland van rust in West-Europa vonnen.
9. Afluisteractiviteiten
Op korte termijn worden wij beperkt door het aantal beschikbare
recorderplaatsen, op langere termijn door de lijncapaciteit.

10. Wet I&V
Als de stemming hedenmiddag achter de rug is, is zeker een
belangrijke mijlpaal bereikt - de weg is echter pas ten einde als
ook de Eerste Kamer heeft geoordeeld.
11 • Inspraak bij benoemingen
Rekening houdende met opmerkingen in de jongste stafvergadering
wordt een nieuw voorstel uitgewerkt.

12-11-1985

A U R O R A d.d. 15 november 1985
Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - PHE - HT - HSBP - HK
Afwezig: PHBVD
1. lers terrorisme
Veel aandacht wordt besteed aan een groepje lerse terroristen dat kennelijk
in onze omgeving iets voorbereidt. Afhankelljk van de bevindingen zal tot
beveiligingsmaatregelen worden geadviseerd.
2. Suriname
Het Surinaae-overleg zal een rapport voor de HP opstellen over de jongste
berichten betreffende mogelijke activiteiten ter voorbereiding van een
staatsgreep.
3. Luchtmachtbases doelwit van acties
De afgelopen nacht kon door tijdige voor-informatie de schade aan enkele
bases beperkt gehouden worden.
A. Gestolen documenten
Op grond van ons ambtsbericht heeft Justltie besloten tot een inval.
5. Arrestatie
De Nederlandse die gerubriceerd materiaal aan een buitenlandse
inlichtingendienst wilde leveren is op onze aanwijzingen aangehouden. De
documenten zijn veilig gesteld., Zij iheeft inmiddels bekend.
6. HC Gempo. Amsterdam
Deze bracht een bezoek aan de Dienst en stak de loftrompet over de
samenwerking.
7. DDR
Het ZK van de SED zal waarschijnlijk M. Wolf aanwijzen als nieuwe Minister
ffir Staatssicherheit.
8.
-delegatie
Twee geleerde analysten die zich bezighouden met de studie van actieve
maatregelen hebben nog eens uiteengezet hoe zij hopen met ons te kunnen
samenwerken.
9. HPB
Een regeringsbrief is in de maak over de Sovjet Russische inspanningen ter
belnvloedlng van het 1-novemberbesluit. De zeer actieve
heeft nu
zijn vizier afgesteld op de Eerste Kamer.
15-11-1985

A U R O R A

d.d

1 9 noverober 1985

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - PHE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

HBVD

1. CP

Intern wordt touw getrokken om het lijsttrekkerschap. De kansen van een,
naar beweerd wordt, familierelatie van HH de Koningin zijn gedaald, zodat
het voorshands uitgesloten lijkt dat hij als fractievoorzitter nog eens ten
paleize zal raoeten worden geraadpleegd.
2. AMOK
De inval is op handen.
3. Amsterdam
Na het verschijnen van het rapport over de dood van een kraker en het bekend
worden van nieuwe ontruimingsplannen steeg de onrust.
A. lerse terroristen
Alle lof voor de inspanning van EJ en EXIII; de resultaten zijn bepaald
positief. Er is geadviseerd tot beveiligingsmaatregelen rond Britse
objecten. De LOvJ is ingelicht.
5. Spionne gearresteerd
De Telegraaf meldde hedenochtend de arrestatie, kennelijk op grond van
berichten uit het bedrijf. De RC wil de zaak snel behandelen. De splonne
heeft haar advocaat bedankt en de hulp van de bekende mr.
ingeroepen; deze heeft het verzoek in beraad gehouden.
6. Dreiging tegen Amerikaanse bedrijven?
Texaco en TWA hebben gezinspeeld op berichten over een mogelijke dreiging
tegen Amerikaanse bedrijven in Europa (i.v.m. de top te Geneve). Er zijn
vermoedens dat deze berichten in de wereld zijn gebracht door de Amerikaanse
Ambassadeur h.t.s.
7. Wet I&V
Hedenmiddag wordt gestemd.
8. Inzage BVD-dossiers
Donderdag a.s. dient de zaak King Kong voor de Raad van State.
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9. Beveiliging HFBI
Teneinde zo weinig mogelijk aandacht op het bezoek te vestigen werd de
beveiliging door Justitie geregeld op dezelfde wijze als bij eerdere
VIP-bezoeken. Bit leidde bij de aankomst op Schiphol tot een aanvaring omdat
ook OO&V onafhankelijk via de Gempo maatregelen had genomen. Het lijkt
verstandiger de beveiliging van dergelijke bezoeken via de kleine driehoek
te spelen, ook al worden er dan meer mensen bij betrokken.
10. Zo-goed-als-nieuw-bouw
De royale aanbiedingen van de Rijksgebouwendienst om het VROM-complex naar
onze wensen te verbouwen zullen, zo lijkt het nu, spoedig in een concrete
offerte worden gesubstantieerd.
19-11-1985

A U R O R A

d.d. 22 november 1985

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - PHE - HSBP - HT - HK
Afwezig:

HBVD

1. AMOK
Bij de inval zijn ook originele docunenten aangetroffen waaronder
een deel van de oude zgn. "bunkerbuit",

2.
Opnieuw heeft Rome om ultlevering verzocht.
3. Voorbereiding staatsgreep Suriname
Al ziet het er nog weinig serieus uit, tegenactie wordt pverwogen.

4. PIRA
De recente actie heeft een stuk Westeuropese infrastructuur bloot gelegd.
5. Ambtsjubilea
Het vaststellen van de exacte datum is in een aantal gevallen kennelijk
een probleem; hetrokkene moet soms zelf aan de bel trekken,

6.
Zij heeft de haar toegewezen raadsvrouwe aangehouden nu mr.
heeft bedankt.
7. Bedreiging Amerikaanse objecten ?
Drie medewerkers van de Amerikaanse Ambassade deden bij TWA een verhaal
over bomkoffers,
8. De Geneefse top
Zoals altijd zal een eventuele detente wel gepaard gaan met verhoogde
inlichtlngen activiteit,
9. Iran
Buitenlandse ambassades zijn kennelijk soms doelwit van prpfessionele
technische penetratie.
10. King Kong
De uitspraak is op 2 januari 1986,
Deze zaak is aanleiding ons nog eens te realiseren dat alles wat wij
opschrijven en documenteren de toets van de kritiek moet kunnen
doorstaan.

22 november 1985

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

d . d 2 6 november

1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - PHE - HT - HSBP - HA - HFID - HPZ
KJA/C

Afwezig: HK

1. Agendasysteem
HA acht het wenselljk dat niet alleen de administratieve medewerkers doch
ook de case-workers zelve de voorlichtingsrondes bijwonen.
2. Actlvisme
Het is betrekkelijk rustig.
3. IRA
Een actie van de dienst rond een IRA-wapentransport heeft een beter inzicht
gegeven in de logistieke structuren.
4.
De Italiaanse autoriteiten beschikken over nieuwe aanwijzingen van zijn
betrokkenheid bij de aanslag op de Paus. Zijn uitlevering is verzocht.
5.
Er
De
de

Vliegtuigkapingen
circuleren vage berichten over nieuwe kapingen.
beveiliging van Schiphol is gebleken ronduit onvoldoende te zijn. Wei zou
beveiliging na het Maltezer drama opgevoerd zijn.

6. De zaak
De zaak is minder schokkend dan somroige ochtendbladen voorstellen.
7. PTT
De heer
heeft in een gesprek met HD te kennen gegeven er geen
bezwaar tegen te hebben dat de veiligheidsonderzoeken ten behoeve van de PTT
voortaan weer door de BVD verricht worden. Wei rijst, mede in het licht van
de voorgenomen privatisering van de PTT, de vraag of en zo ja in hoeverre
dit gevolgen zal hebben voor de bijzondere werkzaamheden, die de aan het
Bureau Bedrijfsveiligheid verbonden informatie-ambtenaren verrichten t.b.v.
de BVD. HD, HB, HC en HTD zullen hierover van gedachten wisselen.
8. Pluim voor Gempo Amstelveen
De dader van de diefstal uit de EXIII-auto is gepakt en de kwetsbare spullen
zijn terecht.
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9. Nieuwe behuizing Leidschendam
Het wachten is op het voorstel van de Rijksgebouwendienst. HFID is
optimistisch.
10. Varia PZ
ATV: er ligt een voorstel - inhoudende een kwartaalvariant - ter goedkeuring
bij de Dienstleiding.
Ambtsjubllea (zie voorgaande Aurora): het probleem komt een enkele keer voor
en wordt dan veroorzaakt door de militaire diensttijd.
Stagiaires: er is een tekort. Besloten is een open advertentie te plaatsen.
11. Piketambtenaren
Piketambtenaren behoren de boodschappen zelf aan te nemen en de boodschapper
niet te verwijzen naar een collega.
12. 27 december
De operationele onderdelen dienen in ieder geval een minimale bezetting te
houden.
Deze eis geldt niet voor de niet-operationele onderdelen.
13. Bezoek aan
Er dlent een voorstel te komen voor de samenstelling van de delegatie.
26-11-1985

A U R O R A d.d. 29 november 1985
Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - PHE - HT - HSBP - KJA/C
Afwezig: HBVD - HK

1. C.C.C.
zou in die mate vorderingen gemaakt hebben in het onderzoek tegen
C.C.C., dat Justitie nog voor het eind van dit jaar tot optreden zal kunnen
overgaan.
2. AMOK-zaak
De zaak trekt veel publiciteit. De voorlopige hechtenis van V. is verlengd.
3.
De Lamid beklaagt er zich over te laat te zijn ingelicht. Ten onrechte.
4. Staatsliedenbuurt
Een (goed opgezette) provocatieve actie tegen de Dienst is mislukt.
5. Planning 1986
Uitgereikt aan de Aurora-deelnemers. Kennisneming is beperkt tot het niveau
van afdelingshoofden.
29-11-1985

A U R O R A d.d. 10 december 1985
Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - PHE - HT - HSBP - KJA/C
Afwezig: HK
1.
De reden van zijn terugkeer ligt in een stuk gelopen amoureuze relatie. Hij
heeft zeer veel belangwekkende informatie prijs gegeven en er is geen sprake
van dat hij niet een echte defector zou zijn geweest. Hij zou thans een
"t.b.r."-geval zijn. Aldus DDO tijdens zijn bezoek op 4 december.
2. Wetsvoorstel I&V diensten
Vanmiddag vindt de stemming over het wetsvoorstel in toto plaats.
3. CVIN
Verzocht is on een beschouwing over de betrokkenheid van Chinezen h.t.l. bij
de technology transfer alsmede out een rapport over BONK.
4. Functtoneringsgesprekken HBVD
Zullen dezer dagen plaatsvinden.
5. PC's
HBVD heeft zich gekeerd tegen een voorstel van de PC's voortaan rechtstreeks
van de BVD voorinfonnatie te krijgen over verwachte gewelddadige acties. De
BVD dlent dit soort informatie bij de politie te deponeren, die dan op haar
beurt - zo nodig - het O.M. kan inlichten. Het creeren van meer
informatiekanalen kan alleen maar tot verwarring en misverstanden leiden.
HBVD zal eveneens afwijzend reageren op een voorstel van de PC's hen een
lijst te verstrekken van gevaaraantrekkende objecten. Daarentegen is hij wel
bereid de PC's perlodiek een schets te geven van de trends en ontwikkelingen
met betrekking tot de belangstellingssfeer van het actiewezen voor bepaalde
objecten.
6. Bezoek SG

Het was een geslaagd bezoek.
7. Trevi
Met voortvarendheid dient gewerkt te worden aan de voorbereiding van de
verschillende Trevi-vergaderingen. Trevi-I vindt - o.v.v. HBVD - reeds
plaats op 28 januari a.s.
8. Vaste Cie.
Tijdenb de vergadering op 5 december is o.m. gesproken over de zaak
en de C.C.C.
10-12-1985

A U R O R A

d.d

12 december

1985

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

—

1. Geheime bunker te Lopik gekraakt
Bij deze (spontane) actie zijn documenten ontvreemd vaarvan het belang nog
niet vast staat. De bunker werd alleen tijdens de kantooruren serieus
bewaakt.
'

2. Libanees
Een Libanees die
naar Parijs afgereisd.

waardevolle informatie lijkt te kunnen leveren is

3.
Deze te Verona aangehouden Palestijn zegt dat hij een Syrisch doelwit in
Nederland op het oog had, aldus de media.
4. Luxemburg
De jongste bomaanslagen (vliegveld, EEC-top) maken een eind aan de theorie
dat in Luxemburg de reeks aanslagen geen politieke achtergrond zou hebben.
5. Bezetting O&W
De actie slaagde, hoewel zij was aangekondigd, omdat de verslofte
toegangsregeling niet op korte termijn kon worden aangescherpt.
6. DDR
De aanhouding van een echtpaar in de DDR zou een gevolg zijn van het
overlopen van
7. IPPNW
De toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan dit instituut brengt de
pennen in beweging. De Russische co-directeur CHAZOV is een
Sovjet-apparatschik die voor de prijs zeker niet in aanmerking behoort te
komen, zo schrijven o.a. Europese christendemocratische gremia. Een interne
studie wordt gedistribueerd.
8. Staf
De volgende stafvergadering zal zijn op 17 december.
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9. Wet i en v
Hedenniddag zijn de stemmingen.
10. Pud Minister Geertsema
Deze reageerde nogal merkwaardig op een verzoek om medewerking bij een
veiligheidsonderzoek.
11. Nieuwjaarsreceptie

r

Deze vindt plaats op 2 januari van 20.00 tot 21.30 uur in de Kelderzaal. De
Minister is helaas buitenslands. Bijdragen voor de Nieuwjaarsspeech s.v.p.
nog deze week aan HK zenden.
12. PC's
Heden vindt overleg plaats met de DC P en V en de PG Den Haag over de wens
van de PC's een lijst van gevaaraantrekkende objecten in hun ressort te
ontvangen.
13. DDODeze is op 4 december bij ons te gast.

3 december 1985

A U R O R A d.d 13 december 1985.
Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - PHE - HT - HSBP - KJA/S
Afwezig: HK

1. Trevi
De wens bestaat dat Nederland het Trevi-voorzitterschap zal benutten on
initiatieven te ontplooien op het terrein van de Europese
terreurbestrijding. Vooralsnog lijkt echter slechts Trevi III enige ruimte
te bieden voor nieuwe ontwikkelingen.
2. Palestijnse terreur
Rond de Al Fatah vertegenwoordiger In Nederland,
, vinden
bewegingen plaats die zouden kunnen duiden op een komende terreuractie.
Overvogen wordt contact met Justitie op te nemen.
3. CCC

Op een plaats waar een aanslag van de CCC plaatsvond is een vingerafdruk
gevonden van
. Deze figuur verd reeds eerder in verband
gebracht met het CCC.
4. IKS
Op een bijeenkomst van de anarchistisch getlnte Internationale
Kommunistische Stroming waren enkele Belgen aanwezlg waarvan wordt vermoed
dat zij in contact staan met het CCC.
5. Anti Bouterse activiteiten
De verstoringsactie tegen de plannen van Anti Bouterse figuren heeft naar
alle waarschijnlijkheid het beoogde resultaat.
6.
Van Poolse zijde is op geen enkele wijze gereageerd op de png-verklaring van
Krawczyck.
7. HuisstiU
HBVD vraagt nog eens de aandacht voor de gewenste eenvormigheid van
uitgaande stukken. Het komt nog steeds voor dat dezelfde geadresseerden
stukken krijgen met een verschillende aanhef, indellng, lettertype etc.
Bovendien komt het voor dat stukken* die het resultaat zijn van de
samenwerking van meerdere afdelingen van de Dienst, op onderdelen dezelfde
verschillen vertonen.
13-12-1985

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

d.d. 1 7 december 1985

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H A - H B - H C - H D - H E - HFID - HPZ - HSBP HT - KJA/C (S OfcE bij agendapunt 10)
Afwezig:

HK

1. HA

De achterstand in bet agendaproject is weggewerkt en de omzetting van de
salarisadministratie is geslaagd.
2. CCC

Dankzij een inlichtingenoperatie van
zijn enkele leden van de CCC,
onder wie bet kopstuk
, door de Belgische autoriteiten
aangehouden. Een telegrafiscbe gelukwens aan
lijkt op zijn plaats.
3. Palestijnse terreur
Naar aanleiding van bet onder punt 2 vemelde van Aurora van 13-12-'85
wordt met
en
overlegd hoe verder te handelen.
4. IRA

Er bevinden zich enkele IRA-zwaargewichten in ons land. Er is intensief
overleg net
5. Nieuwe inbraak
Bij een inbraak in bet gebouw van het Territoriaal provinciaal commando
te Amsterdam uitgevoerd onder het motto "Stille(n) nacbt, heilige vracht"
en waarvan de daders gezocht moeten worden in Onkruitkringen is veel
materiaal ontvreemd.

6. P.n.g.
Wapenfeiten als de onderhavige zullen, in geval de Nederlandse regering
er geen ruchtbaarheid aan wenst te geven, ook niet meer aan de medewerkers van de Dlenst ter kennis worden gebracht.
7. ATV

De Overlegcommissie is akkoord met de kwartaalvariant.
8. Rechtspos i t iebes1uit
Wordt vandaag behandeld in de Raad voor de Rijksdienst.
9. Werving
De open advertentie beeft de verwachte respons opgeleverd.
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10. Planning

1986

Er vindt een discussie plaats over de planning 1986. Geconstateerd
wordt dat een duidelijke prioriteitenstelling net betrekking tot
de uitvoering van de aan de Dienst opgedragen taken ontbreekt.
Hierdoor is een rationele allocatie van personeel en middelen niet
wel nogelijk. Pas als met behulp van deelstudies Beer inzicht is
verkregen in bet feitelijke functioneren van de Dienst en op basis
daarvan de prioriteiten zijn geformuleerd, kan een (gelntegreerde)
planning gemaakt worden net bet karakter van een beslultvormingsmodel.
Besloten wordt dat de onderscheidene deelplanningen v66r 15 januari
a.s. door de Dienstleiding met de betrokken onderdeelschef en S OfcE
besproken zullen worden.

17-12-1985

A U R O R A

d.d, 20 december 1985

Aanwezig: PHBVD - H B - H C - E D - H E - HSBP - HT - KJA/S
Afwezig:

HBVD - HK

1. CCC
De arrestatie van
van volgactiviteiten.

en de zijnen was het directe resultaat

2. IRA
In de IRA-zaak is nu een derde figuur ten tonele verschenen.
3. Palestijtten
De Anerikaanse Ambassadeur is op de hoogte gesteld van de activlteiten
rond
Een dag waarop mogelijk lets kan gebeuren is 29 december,
de founding-day van Al-Fatah.
4. Inbraak bij RP

6.
In de Bondsrepubliek is de in Nederland woonacbtige Westduitser
gearresteerd op verdenking van werkzaaaheden voor het MfS. Hij heeft
bekend.

20-12-1985

A U R 0 fi A

dd. 2k december 1985

Aanwezig: HBVD, PHBVD, HB, EC, HD, PHE, TDV, HK
Afwezig t HSBP.

1. Terrorisme
Bond d« Kerst wordt extra aandacht besteed aan een IRA-caak
•n een Palestijnse Affaire.
2. Activiame
Diverse groepen blijven zich roeren; zo zijn er telkens
weer bomeldingen, laatatelijk ran bet Revolutionaire
Actie Front.
3* Beaoek aan YS
BT en HK maakten deel uit van een iaterdepartementale
delegatie welke de VS bezoeht in het kader van het Aaerikaanse
"Anti Terrorism Assistance Program". Aansluitend voerden
zij gesprekken bij
In de VS houden diverse instanties zich bezig met het
terrorisme, onderlinge coordinatie van de versehillende
dreigingsanalyses is op korte termijn niet te verwachten.

2k december 1985

AURORA

d.d. 31 december 1985

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HT - HK
Afwerig: HSBP

1. Terrorlsme
Naar aanlelding van de aanslagen op enkele vllegvelden in het buitenland
zijn op Schlphol extra beveiliglngsmaatregelen genomen.
Ook enkele Amerikaanse objecten krijgen adequate aandacht.
Onze zusterdlensten zonden ons geen relevante informatie op grond
waarvan de dreiging h.t.l. nader kan worden geanalyseerd. Toch vekte
H
in een TV-interview de indruk meer te weten.
2. Vadertje Vorst
Deze Russische versie van de Kerstman houdt kennelijk de inlichtingenofficieren zo druk bezlg dat het operationele werk op een laag pitje
is gezet.
DSS
De sinds jl. november opererende Diplomatic Security Service van het
State Department is in korte tijd uitgegroeid tot een lichaam van fikse
omvang met vergaande bevoegdheden.
4. Nieuvjaarsreceptie
Een ieder wordt opgewekt om acte de presence te geven.

31-12-1985

