
A U R O R A d .d . 1 april 1986

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

Afwezig: - - -

1. Hotel Cosmopoliet

Twee zwaargewonden, het hotel afgebrand - dat is de trieste
balans van een verstoring door "anti-fascisten" van een
bijeenkomst van de Centrumdemocraten en CP-dissidenten.
Het verhoor van de 72 arrestanten verloopt moeizaam.

2.

3.

4. Terreurbestrijding in Frankrijk

De media maken melding van een nieuwe opzet: er zou een
Nationale Veiligheidsraad naar Amerikaans model zijn opgezet,
alsmede een nieuwe eenheid voor "actie" en een soort
migratiepolitie.
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8.

9. WOB

Een aantal nieuwe verzoeken werd ontvangen; 4 betreffen AMOK-aanhangers
die hun BVD-dossier willen inzien. Aan een weigering wordt gewerkt. Het
zal wel op een proefproces tot in hoogste instantie uitdraaien.

10. Observatie

Opnieuw zijn foto's gemaakt rond onze gebouwen. De onderdeelschefs
zullen er bij hun medewerk(st)ers op aandringen direct de beveiligings-
beambten in te lichten als men dergelijke activiteiten signaleert; dan
kan worden opgetreden, eventueel door de politic.
Gezien de ervaringen van sommige PID-medewerkers moet gevreesd worden
dat identificatie door groepen als AMOK kan betekenen dat men ook in de
prive sfeer wordt lastig gevallen.

11.

4-4-1986



A U R O R A d.d. 4 april 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB I - HC - HD - PHE - HSBP - HT - HK

Afwezig: - - -

1. Kedichem

via een volgactie zijn de
activisten achter het vergaderadres gekomen.

wij vernamen het exacte actiedoel
pas in een zeer laat stadium.

2.

3.

4.

5.

6. Anti-imperialistische conferentie in Lybie

HierbiJ waren 700 buitenlanders aanwezig. Een "Wereld Revolutionair
Leger" werd opgericht om onder leiding van Khadaffi steun te gaan ver-
lenen aan alien die zulks behoeven.

7. Dobrynin

Een krantefoto indiceerde opnieuw dat hij benoemd is tot hoofd van de
Internationale Afdeling.



A U R O R A d.d. 8 aprll 1986

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

Afwezig: HBVD

1. Terrorisms

De golf berichten in de media o.a. betreffende de recente uitspraken van
Casey en Oakley m.b.t. Khadaffi's plannen en activiteiten verontrusten
relaties. De TEC buigt zich over te nemen maatregelen.

2.

3. Intenaediair

Dit gezaghebbende blad bereidt een artikel over de Wet I&V voor.

4. Nieuw gebouw

Een nieuwe hobbel is op de weg verschenen: wij zouden geruime tijd met
inwoning moeten leven.
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A U R O R A d . d . 1 1 aprll 1986

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

Afwezig: - - -

1. Act!visme

Militaire objecten worden weer verkend.

2 . Terrorisms

Lybie is betrokken bij de recente aanslagen in Europa. De
spanning tussen Lybie en de VS loopt op.

3. CP

De installatie van gemeenteraadsleden lokt reacties van
tegenstanders uit. Ook andere acties vallen te signaleren.

4. PTT

De privatiseringsplannen moeten v66r 1 juli rond zijn. Eers
komt er een proefjaar. Wij dienen anel onze wensen te
formuleren. HK zal een werkgroepje coordineren; de betrokke
onderdeelschefs zullen hem laten weten wie bun vertegen-
woordiger wordt.

5. KRO

Is bezig met een programma over iemand (n.g.o.) die door
de BVD benaderd zou zijn.

6. Planning

De voorjaarsexercitie is opgeschoven naar mei.

7.

8. Opleidingen

Met PZ/BiZa zal worden gesproken over de voor- en nadelen
van privatisering van het opleidingswezen; in beginsel
geldt het beleid terzake ook voor ons.



A U R O R A dd. 15 april 1986

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - wnd.HD - HE - HSBP - HT - KJA/S

Afwezig : HBVD - HK

1.

2.

4. Schiphol.

De Regering is voornemens de kosten van de beveiliging van Schiphol
op de luchthaven af te wentelen. Qm toch van een redelijk niveau
van beveiliging verzekerd te zijn zal de Luchtvaartwet worden aangepas

5.



A U R O R A d.d. 18 aprll 1986

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

Afwezig: HT

1.

2. LOvJ

Er is een speciale OvJ aangewezen voor de centrales van de CRT, inclusief de
BZC voor wat betreft politiek activisme. Spionage- en terreurzaken blijven
bij mr.

Ons coomentaar bij de nota van de LOvJ over art. 98 heeft enige discussie
uitgelokt.

3.

4.

5.

6.

7. Vaste Commissie

Deze heeft zich tot de Minister gewend i.v.m. een klacht over een
benaderingspoging.

8. TREVI

Bezien zal worden hoe onze Minister kan worden gebriefd.
i

9.
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A U R O R A d.d 22 april 1986

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

Afwezig: HBVD

1. Terrorisme

De EC-ministers hebben besloten tot enkele concrete maatregelen tegen LybiS.
Khadaffi dreigt nu met acties tegen de EG. Over het aandeel van Lybie in
terroristische acties komt steeds meer bewijsmateriaal naar buiten.
Habbash verklaarde m.b.t. de op Syrie georienteerde organisaties dat zij
acties zullen uitvoeren tegen Amerikaanse doelen overal ter wereld.

2.

3.

4.

5. DDR

Het partijcongres is buitengewoon saai verlopen.

6. Benaderingspoging mislukt

Een te Amsterdam benaderde persoon wendde zich schriftelijk tot de Minister.

7. Kamervragen

Er zljn Kamervragen gesteld over de inval bij AMOK.

8.

9. Aanhouding

Op 21 april heeft de Gempo bij gebouw 25 enkele fotografen aangehouden. Het
gaat, zo bleek, om een team van de Nieuwe Revu.
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10. GBA

Op 29 april om 14.00 uur zal een gespreksgroepje zich buigen over de
motivering van onze wensen m.b.t. aanpassing van de wettelijke regeling.
KJA/R coSrdineert dit.

11. Brochure over de BVD

Suggesties zijn welkom (bij KJA/R).

12. Bezoek Minister

Panorama en kwartaaloverzicht zijn met vereende krachten tijdlg gereed
gekomen.

13. Bezoek CdK's

Hen wordt op verzoek toch een dagvullend programma geboden.

22-4-1986



S T A F V E R G A D E R I N G d . d . 2 5 apr i l 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HT
HA - HFID - wnd. HPZ - HK

Afwezig: - - -

1.

2. Sovjet Unie

Er worden pogingen gedaan vaste voet te verkrijgen aan de
Eemshaven. Een nieuwe joint-venture speelt hierbij een rol

3.

4. NAVO-dia aerie

Een serie over beveiliging wordt verder aangepast en is
via D te betrekken.

5. Invoering BBRA

Een Bezwarencommissie functievaardering treedt spoedig aan
Het Rechtspositiebesluit neemt de laatste barrieres.

6. Arabische Liga

Geheel onverwacht is er maandag in Marokko een topoverleg.

7. Reorganisatie KEB

Nu de Overlegcommissie accoord gaat, wordt overgegaan van
experimentele fase naar uitvoeringsfase.

8. Algemeen Dagblad

Brengt zaterdag een artikel over "contra-spionage".

- punt 9 -



9.

10. CdK's

Deze komen a.s. maandag op bezoek.

11. Begroting 1987

Aan de hand van enige overzichten licht HFID de begrotings-

cijfers toe.

12. Besluitvorming

De inventarisatie van SO&E maakt de tongen los.

Besloten wordt SO&E te vragen, mede aan de hand van de discussie-

bijdragen, nadere voorstellen te doen.

25-4-1986



A U R O R A d.d. 2 mei 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB II - PHC - HD - HE - HT - KJA/C.

Afwezig: HK - HSBP.

1.

2.

3. Blokkade Doodewaard

Vanmiddag om 16.00 uur is een blokkade-actie van Doodewaard gepland.

4. King Kong II

Gisteren heeft de Afdeling Rechtspraak een zitting gewijd aan King-Kong
II. Het ging hierbij om het Britse rapport en de onleesbaar gemaakte
namen van BNV/BVD-medewerkers in de eerder vrijgegeven stukken.
Uitspraak op 19 juni a.s.

5. Rationale ombudsman

De N.o. heeft HBVD een verslag van bevindingen inzake twee klachten om
commentaar voorgelegd. Hierna volgt een openbaar rapport met het oordeel
over de gegrondheld van de klacht.

6. Bezoek Minister en Secretaris-Generaal

Het bezoek was er op gericht de Minister enige impressies te geven van
het werk van de Dienst. Zeer geslaagd.
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A U R O R A d.d. 9 mel 1986

Aanwezlg: PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HT - SBP/L - KJA/C

Afwezig : HBVD - HR

1.

2.

3. WOB-verzoeken

Een nieuwe reeks verzoeken uit Onkruit/Amok-kringen is in aantocht.
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A U R O R A d.d. 13 mei 1986

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

Afwezig: HBVD - HK

1. Acties tegen SHELL

De vraag rijst of wij toch niet wat meer en beter zouden moeten
kijken naar allerlei solidariteitscomites.

2.

3.

4.

5.

6. Syrie

De betrokkenheid van Syrie bij terreuracties wordt steeds prominenter.

7- WOB

Er zijn afspraken gemaakt met Prof. over de uitstaande verzoeke'n.

13 mei 1986



A U R O R A d.d. 16 mei 1986

Aanwezig: PHBVD - PHB I - HC - DIB - HE - HT - HSBP - KJA/C

Afwezig: HBVD - HK

1.

2. Rost van Tonningen

Het verhaal in de Nieuwe Revu over bedreigingen aan o.m. het adres van
Minister De Korte van de zijde van een groep rond Rost van Tonningen
blijkt fake. Een notitie voor de Minister is in voorbereiding.

3.

4. E.T.

KJA/R zal hedenmiddag de vervolgzittlng bijwonen.

5.

6.

16-5-1986



ADO-

A U R O R A d.d 20 mei 1986

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

Afwezig: —

1- Pinks terweekend

Activisten roerden zich conform onze verwachtingen, o.a. rond Woensdrecht.

Het Rood Revolutionair Front deed in Den Haag weer van zich horen. Het keert
zich tegen bedrijven in de kernenergiesector.

2.

3. Karate Bob

Als alles goed gaat wordt hij vandaag uitgezet.

4.

5. Club de Berne

De vergadering had het traditionele riglde karakter.

Volgende bijeenkomst op
15/16-10 in Luxemburg.

6. Bureau de securite van de EC

Wij zullen eerst de formele posities bepalen alvorens op het verzoek van vm.
HBVD te reageren.

20-5-1986



A U R O R A d.d. 23 mei 1986

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

Afwezig: HBVD

1.

2.

3.

4.

5.

6. Stafvergadering

Onderwerp op 30 mei a.s. zal zijn een inleiding door HA en discussie
over pexsoonsregistratie.
In de toekomst zal HFID als K/Bc aan de Stafvergadering blijven
deelnemen.
Verder is besloten om ook S/ O&E voortaan te laten deelnemen aan de
Stafvergaderingen. Consequenties voor andere gremia heeft dit voorshands
niet.

7. Taakgroep

De omvang is door het vertrek van 2 medewerkers momenteel tot 1 man
teruggebracht.

8.

9.

23-5-1986



A U R O R A d.d. 27 mei 1986

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

Afwezig: HBVD

1.

2.

3.

4. GBA

Onze wensen dreigen deals tussen wal en schip te raken; een interventie
via Minister of SG zal nodig zijn.

5. Sovjet diplomatic

Deze kreeg felle kritiek van Gorbatsjov.

6.

27-5-1986



AC*

S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 30 mei 1986

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HSBP - HT - wnd. HFID

HPZ - HA - S OfcE - HE

Afwezig: PHBVD

1. Rechtsposltiebesluit BVD

Hare Majesteit heeft dit net haar handtekening bekrachtigd,

2. H MARID

Deze neemt heden afscheid.

3. Wilaan

Deze heeft zijn dossier op grond van de WOB opgevraagd.

4. Nieuwe computer

Op 29 mei is deze definitief in bedrijf gesteld.

5. Persoonaregistratie

HA geeft een inleiding over voornamelijk de praktische
problemen welke bij de inrichting van onze persoons-
registratie spelen.

De projectgroep "beleidsonderzoek persoonsregistratie"
bereidt een beleidsplan voor. Daarbij is ook de grond-
structuur van onze persoonsregistratie ter discussie
gesteld.

Er blijkt aanleiding ook meer normatieve problemen, met
name die van bestuurlijke en juridische aard, in ogenschoui
te nemen. *

Naar aanleiding van een en ander ontspint zich een
interessante discussie.

30-5-1986



A U R O R A d.d. 3 juni 1986

Aanwezig: PHBVD -PHBI-HC-HD-PHE-HT- HSBP - KJA/S

Afwezig: HBVD - HK

1.

2.

3. Sovjet intelligence

Gebleken is dat Sovjet inlichtingenofficieren aanmonsteren op schepen
tenelnde met vermijding van Ingewikkelde administratieve procedures,
onopvallend ons land te kunnen bezoeken.

4.

5.
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A U R O R A d.d. 6 juni 1986

Aanwezig: PHBVD - PHB I - HC - PHE - HSBP - HT - KJA/S

Afwezig: HBVD - HK - HD

1.

2.

3. "Sovjet Intelligence"

HC komt terug op hetgeen in het verslag van de Aurora-bljeenkomst van
3 juni 1986 onder het kopje "Sovjet-intelligence" staat vermeld. Niet
gebleken is dat
Sovjet inlichtingenofficieren aanmonsteren op schepen indien zij ons
land willen bezoeken. In is slechts vastgesteld dat
bepaalde officials, waarvan niet bekend is of zij inlichtingenofficier
zijn, op deze wijze handelen.

4.

5. Wubben

Het bekend worden dat Inlichtingendiensten bij een poging tot
infiltratle van de RAF een gevangenismuur te Celle hebben laten
opblazen, was voor de heer Wubben aanleiding heroverweging te vragen van
zijn afgewezen verzoek een justitieel onderzoek in te stellen naar
onbekende daders die zijn woning in de Quellijnstraat zouden hebben
opgeblazen. In verband hiermee heeft zijn advocaat tevens enkele vragen
gesteld aan onze Minister.

6-6-1986



A U R O R A d . d 6 m e i 1986
i

Aanwezlg: HBVD (gedeeltelijk) - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK

Afwezig:

1.

2.

3.

4.

5. PLU - Delft

Op 2 juni zegt deze organisatie openbaringen te zullen doen over "de
binnenkant van de BVD".

6-5-1986



A U R O R A d.d. 10 juni 1986

Aanwezig: PHBVD - PHB I - HC - HD - PHE - HSBP - HT - KJA/C

Afwezig: HBVD - HK

1.

2.

3.

4. EJ

Is druk bezig geweest met een Palestljnse zaak. Niet zonder succes.

5. Clingendael

SBP/N heeft deelgenomen aan een symposium over terreurdreiging.

6. Kamervragen Sovjet-Russische steun terrorisms

Wij zullen betrokken worden bij de beantwoording.

7. WOB

Opnieuw enkele WOB-verzoeken uit de sfeer van AMOK/Onkruit.

8.

10-6-1986



A U R O R A d.d. 13 junl 1986

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HD - PHE - HSBP - HT- KJA/C

Afwezig: HBVD - HK

1.

2.

3.

13-6-1986



A U R O R A d.d. 17 juni 1986

Aanwezlg: PHBVD - HB - HD - PHE - HSBP - HT - HK

Afwezig: HBVD - HC

1. Soweto-herdenking

Zoals werd verwacht vonden diverse spontane acties plaats, wederom tegen
Shell-benzinestations.

2.

3. Rare Chinees bleek Koreaan.

Een persoon uit een rariteitenwinkel werd door de politic afgevoerd van
de R.A. toen hij daar aanklopte met verwarde eisen.

4. Kamerovertredingen

Het aantal schommelde tussen 16 (acceptabel) en 23 (is teveel).

5. Hoofd Bureau Beveiliging E.G.

Deze komt heden op bezoek; principife'le aangelegenheden zullen dit keer
nog niet aan de orde kunnen komen.

17-6-1986



A U R O R A d.d. 20 juni 1986

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

Afwezig: HBVD

1.

2.

3.

4. USSR

De campagne tegen de fossicle bureaucratic duurt voort; reeds zijn
enkele bureaucraten geslachtofferd.

5. Kamervragen

Het ambtelijk overleg over de vragen m.b.t. de rol van de USSR bij het
internationaal terrorisms loopt moeizaam ten eind.

6. King-Kong

De uitspraak van de Raad van State op 19 juni stelt ons voor nieuwe
problemen.
Het Engelse rapport behoeft niet te worden vrijgegeven.

7. Fotograferen rond de gebouwen

Er zijn weer foto's gemaakt, ditmaal door een persoon die eerder
meewerkte aan enkele zwart- en bruinboeken.
De vraag komt op of de BVA wellicht perlodiek
mededelingen aan het personeel kan doen en zo een ieder meer zou kunnen
activeren.

8. Bezoek werd plezierig weerzien

Het Hoofd van het Beveillgingsbureau van de EC bracht op 17 juni jl. een
bezoek aan de Dienst; hij liet zoals verwacht een verlanglijstje achter.

9.

20-6-1986



A U R O R A d.d. 24 juni 1986

Aanwezlg: PHBVD - HB - HC - HD - PHE - HSBP - HT - HK

Afwezig: HBVD

1. Eurotop

BIJzondere veillgheidsmaatregelen zljn getroffen. Het zlet er naar ult
dat de samenwerkende Westeuropese Dlensten een aardlge greep op het
Westeuropese terrorlsme hebben gekregen.

2.

3.

4. Joint-ventures

De Sovjet-Unie gaat streven naar ultbreiding van het aantal joint-
ventures (om meer Westerse technologic te kunnen verkrijgen), zo bleek
uit een rede van premier Ryshkov.
Naast de acquisitie van W&T is de economische penetratie van belang
geworden voor het Oostblok.

5. Portugal

Dit land wees 2 Sovjet-Russen uit.

6. Administratieve aanduidingen

Gezocht moet worden naar argumenten welke zonneklaar aantonen dat deze
aanduidingen niet geopenbaard kunnen worden.

7. j»G

Deze komt heden om 11.30 uur op bezoek.

8. NAVO-NOS

Voor de vacature van Assistant Counter Terrorist Officer zijn in cms
huis geen geschikte kandldaten.
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A U R O R A d.d. 27 juni 1986

Aanwezig: PH.BVD - HB - HC - HD - PHE - HT - HSBP - KJA/C

Afwezig : H.BVD - HK

1. Caveant consules

Op de komende PG-vergadering zal gesproken worden over de lang
gekoesterde wens van het OM te komen tot een gecentraliseerde aanpak
van het (gewelddadig) politick activisme.

2. EG-top

Geen noemenswaardige problemen (althans wat de beveiliging betreft).

3.

4. E.XIII

Het ware wenselijk, aldus HC, dat E.XIII weer eens wat meer ruimte
kreeg voor C-zaken.

5. CAZ
is het nieuwe hoofd CAZ.

30 juni 1986


