ADA

A U R O R A

d.d.

1 juli

1986.

Aanwezig: HBVD - HB - HD - PHE - SBP/L - HT - HK.
Afwezig : PHBVD - HC.

1. Volgcapaciteit
Voor alle belangrijke B-en C-doelen is tot dusverre steeds ruimte gevondi
dat C onvoldoende aan bod zou kunnen komen dreigt een mythe te worden.
2.

3.

4. Parkeren prive-auto*s.
De onderdeelschefs zullen enkele medewerkers aanspreken die, ondanks he1
duidelijke verbod, toch in het zicht van de gebouwen parkeren.
Van deze gesprekken wordt aantekening gehouden, het resultaat wordt ten
gerapporteerd.

r
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6. Waarneming BVA
Geschiedt door KJA/R.
7. Nordic

Meeting.

Ben zinvolle, informele ontmoeting. Qnze relatie met de verschillende
Diensten wordt nader geevalueerd.

1 juli 1986.

A U R O R A

d.d. 4 juli 1986

Aanwezig: HBVD - HB - HD - HE - PHT - SBF/L - HK
Afwezig : PHBVD - HC

1.

2.

3. Fundamentalistische turken
Wapengebruik is in deze kring gebruikelijk. Het plan een bijeenkomst
van deze groepering op de Veluwe te verbieden kan tot problemen
aanleiding geven.
4.

5.

6.

Sovjet-schrijvers
Het schrijverscongres trok de aandacht door een zeer kritische opstelling.

7.

8. Oreste Pinto
In net kader van de WOB is het dossier Pinto opgevraagd.
9. CVIN

De Coordinator wil de grondslag voor het CVIN actualiseren. Ook een
betere normstelling voor de bijdragen van de diensten zal aan de
orde komen.
7-7-1986

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

Aanwezig: HBVD, HB, HD, HE, PHT, SBP/L.HK.
Afwezig : PHBVD, HC

1.

2. Fundamentalistische Turken
De bijeenkomst in Zeist is toch doorgegaan doch stond afdoende onder
controle.
3. Sowjet-Unie

Telkenmale blijkt van een wijziging in het klinaat: zaken waarover
voorheen niet werd gerept worden nu publiekelijk besproken.
4.

5. Rapport Cie-Wijnfelt
Dit is opgevraagd door een wetenschapsbeoefenaar van de
Erasmus-tin!versiteit. Het laat weinig heel van het BNV. Ook beveelt het
een grondige reorganisatie van de CVD aan.

8-7-1986

A U R O R A d.d.

1 1 juli

1986.

Aanwezig: HBVD, HB, HD, HE, PHT, SBP/L, HK
Afwezig : PHBVD, HC.

1. RAF
Bezien wordt inhoererra wij lering aoeten trekken uit da recent*
aanalag in da BSD net hat oog op oaza nationala gearancaerde
(defenaie-) Industrie*

2. ActiTisae
Er zijn ankala brandatiehtiagan gaweaat. Vardar zijn dynaaietatavet
(Philips) an aan granaat (pijler Waalbrug) geronden.

. Materiaal Tolgploeg
Ongalukkigarwijs is anig koatbaar aateriaal in hat oagarada geraakt
. Eyangelistea
In Aasterdaa Tergaderen dit weekeinde enkela hondardan evangelistez
waaronder zo'n 150 uit Oost-Europa; reraoedelijk orer Trede en
Teiligheid.

6.

7. TBEVI
Qebleken is dat gedurende hat Nederlanda Toorzitteraehap Tan da EQ
da DQPV ala Toorzittar van TREVI-HF diverse dalagatias^ran darda land
op hun rerzoek heeft bijgapraat over da voortgang binnen hat THEVIOTerleg*
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8. Hieuwe Minister
Een introductiegesprek dat HBVD op korte termijn met hem zal
hebben wordt voorbereid.

9. Operatic Botte Bi.1l
Qezien de ontwikkelingen wordt bezien of met een krachtdadige,
zo nodig wat grore ingreep binnen zeer korte termijn alle stukken
betrekking hebbende op het BNV kvnnen worden afgezonderd Tan onze
orerige doeumentatie. In feite ging het immers bij het BNV om
een Dienst met heel andere taken, die formeel wel onze reehtsvoorganger was maar feitelijk is opgeheren en verrangen door een heel
andere eentrale Dienst, de CVD,
10. CVIH - HHID
In het CVIN zal orer enige tijd het nieuwe Hoofd MID, de brigadegene raal
(cavalerie) gaan optreden.

r

A U R O R A d.d.

1 5 juli

1986.

Aanwozig: HBVD, PHBII, DIB, PHT, SBP/L, HK
Afwezig : PHBVD, HC, HE.

1. CRI/BZC

D0 functi0 ran HBZC is opengestold; 0nk010 ox-ID chefs zondon
bolangstolling hebbon.
2. Politiok gewelddadig activisae
Br zijn kaaerTragen gestold oror do reconto actios; ook bollon
ons Tanuit hot bedrijfsleren roroatrusto rolatios. Do rraag is
wanneor wij Tan "torrorisae" aoeton gaan sprokon. Er sou oon
capacitoitsprobleea gaan spolon als wij oon fijnaazig not rond
hot gowolddadig aetivisio eoudon willon slaan*
Bozion wordt of wij do Minister oon boricht kunnen zondon.

k.
—^,

r

5. Yisitokaartjos
In hot algonoon is hiertogen bozwaar* Eon uitzondoring kan wordoa
gemaakt roor gorallon waarin not zakolijk zinrol is, »ot naao
roor boToiligingsadTisours, dio TOO! rolatios in hot bodrijfsleron
ondorhondon. Prirfi-adrosson on telofoonnnanors aogon (uiteraard)
niamer rermeld wordon.
6. BNV~«rchief

Hot ziot or naar ait dat dit in augustus kan worden afgoschoidon
ran do ororigo dossiers*
?• Hiouw gobouw

Volgons hot opgostoldo tijdsche«a «oet oind Tan dit jaar hot
kostonplaatjo rond zijnj do oploToring staat nog op eind 1988.
Er is eehter al enigo vertraging. ,

A U R O R A d.d.

1 8 juli 1986

Aanwezig: HBVD, PHB, DIB, HE, PHT, SBP/L, HK
Afwezig : PHBVD, HC.

1. Politiek activisme
N.a.v. de recente acties wordt druk overlegd met Justitie en Politic.
2. Woensdrecht
Een aantal (toeleverings)bedrijven is bedreigd, de meeste bouwbedrijven zijn
nog ongemoeid. Alle bedrijven zullen per circulaire worden gelnformeerd en
gelnstrueerd.
3. Onderzoeken
De grote toevloed aanvragen maakt waarschijnlljk een verkorte procedure
nodig.
4.

/-~

5. Petrovski
Deze vice-minister van BZ bracht een persoonlijke boodschap van Gorbatsjov,
kennelijk als onderdeel van een internationaal opgezette operatie.
6. Elsevier
Dit blad brengt binnenkort een artikel over terrorisme en activisme.
7. Minister
HBVD ontmoette hem kort op 17-7 en zal op 21-7 een eerste langdurlger
onderhoud met hem hebben. De Minister is uitgenodigd voor een spoedig bezoek
aan de Dienst.
8.

9.

ADA

A U R OR A

d.d.

22 juli 1986

Aanwezig: HBVD - PHB2 - HC - DIB - HE - SBP/L - PHT - HK
Afwezig : PHBVD

1.

2.
3. Kat in de zak

Een relatie van de Dienst werd beroofd in het centrum van Den Haag,
doch kon het spoor van de dader lang genoeg volgen om getuige
te zijn van de ontknoping.

4. WOB
Hoewel er meer begrip groeit voor de visie dat de WOB in het
voordeel van de Dienst rooet worden gewijzigd, zal er waarschijnlijk
eerst een zaak verloren moeten worden waarmede kan worden aangetoond
dat die wijziging absoluut vereist is.

5.

6. Gesprek met de nieuwe Minister
In goede sfeer is de problematiek rond de Dienst geinventariseerd.
De Minister denkt in augustus de Dienst te bezoeken. In September
kan dan de Vaste Commissie worden geinviteerd.

23 juli 1986

A U R O R A

d.d.

2 5 juli 1986

Aanwezig: HBVD - PHB - HC - DIB - HE - HK
Afwezig:

1.

PHBVD - HT - HSBP

Suriname
Opwinding is veroorzaakt door de overval en gijzeling te Albina
waar R. Brunswijk achter zou zitten.

2.

3.

4.

Molukkers
De demonstratie te Den Haag op 24 juli trok onverwachts langs onze
gebouwen; op enkele plaatsen kwam het tot een handgemeen met de
politic. De Ordedienst voorkwam erger.

5.

6. Bijeenkomsten met politiechefs
De cyclus in oktober vraagt om een tijdige bepaling van het
Dienststandpunt m.b.t. een aantal vragen (welke zeker bij de politic
leven) betreffende de uitvoering van de nieuwe Wet I&V.
7.

8. Grote driehoek
De gewone agenda werd afgehandeld. Daarnaast is uitvoerig gesproken
over de beveiliging van de nieuwe bewindspersonen.
9.

25 juli 1986

A U R O R A

d.d.

2 9 juli 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - HC - DIB - HE - HSBP - HK
Afwezig:

HT

1.

2. Rapportage aan heer Minister
N.a.v. de problematiek van de Sikhs zal worden bezien of
een bericht aan de Minister kan worden gezonden. In het
algemeen zal worden gelet op mogelijkheden tot korte
(tussentijdse) rapportage.
3.

4.

5. Troepenreducties
Gorbatsjov annonceerde de mogelijke terugtrekking van
regimenten uit Afghanistan en Mongolia.
6. Marokko
Rond het jongste bezoek van Peres aan Marokko is wel
duidelijk geworden dat de bond tussen Marokko en Lybie
ter ziele is.
29-7-1986

AURORA

d.d. 1 augustus 1986

Aanwezig:

HBVD - PHB - HC - DIB - HE - HSBP - HT - HK

Afwezig:

PHBVD

1.

2.

3. Kwartaaloverz icht
De Minister krijgt dit heden op zijn bureau.
4.

5.

6. Koerswijziging SU
Er lijkt sprake van een vrij wezenlijke koerswijziging onder Gorbatsjov.
De greep van de partij op het leger is daarbij duidelijk versterkt. De
militaire top laat zich duidelijker inschakelen bij de public relations
voor het partijbeleid.
7. Cuba
Het land lijdt aan verstarring en gaat gebukt onder economische
problemen. De oude revolutionairen schuiven de marxisten-leninisten naar
het tweede plan. Er komt wat meer ruimte voor kritiek.
8.

9.

1-8-1986

A U R O R A

d.d.

5 augustus 1986

Aanwezig: HBVD - PHB - HC - DIB - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

PHBVD

1.

2.

3.

4. Suriname

De Liga van Surinaamse patriotten, een pro-Bouterse organisatie,
deraonstreert heden op het Binnenhof tegen het regeringsbeleid.

5.

6. Infiltratieteams politie
Volgens de media is een landelijk onderzoek gestart. CRI zou een
centrale rol moeten gaan spelen.
7. Politiek activisme
Het moment lijkt te naderen dat op dit terrein ook een concordaat
CRI - BVD moet worden gesloten.
Wellicht is het zinvol eerst een gesprek met de LOvJ ('s-Gravenhage)
voor politiek activisme te arrangeren.
8.

5-8-1986

A U R O R A

d.d. 8 augustus 1986

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

1.

Paul de Groot
Deze is op 87 jarige leeftijd overleden.

2.

ETA

Enkele Westeuropese Ambassades te Madrid hebben dreigbrieven
ontvangen; de Nederlandse Ambassade niet.
3.

4.

PNG

Spanje heeft een Oostduitse Ambassadesecretaris uitgewezen.
5.

Werving
Een te klein percentage van alle sollicitanten overleeft de procedure.
De vraag is of dit alleen ligt aan de verslechterde positie van de
overheid op de arbeidsmarkt.

6.

7.

8.

9.

Boottocht 16/17 augustus
In de TEC wordt bezien of dit vaartripje van een groep Ambassadeurs
extra beveiliging vergt.

10. Interne Beveiliging
Een stencil over herinvoering van de zgn. "tassencontrole" is in de
maak. Er wordt gewerkt aan een aangescherpt beveiligingsplan
dat van kracht wordt in het nieuwe pand.

11-8-1986

A U R O R A

d.d. 12 augustus 1986

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

-

1. Aanslag op Turks koffiehuis
De zaak wordt in de media sterk opgeblazen. Het is nog de vraag of de
aangehouden jongeren er iets mee van doen hebben; zij vielen eerder op
door verstoringen van de openbare orde.
2.

3.

4. PC Den Haag
Deze komt hedenmiddag op bezoek.
5.

Vm. HBVD

Deze komt op 13 augustus voor een gesprek over zijn per brief
toegezonden wensen.
6. NRC
Bracht Jl. zaterdag interessante artikelen over de vredesbeweging en het
terrorisme.
7. Keren Eetgenootschap
Nader wordt bekeken of vm. HBVD wellicht ook kan worden uitgegeten in de
lente van 1987.
12-8-1986

A U R O R A d.d. 15 augustus 1986
Aanwezlg: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HK
Afwezig:

—

1. Aanslag op Turks koffiehuis
Een van de aangehouden jongeren heeft bekend. Wij zullen met de politie wat
extra aandacht besteden aan de racistische aspecten.
2.

3. Boelende lezing
Representanten van Amerikaanse mllitaire inlichtingendiensten hebben
uiteengezet hoe lang de Russen nodig hebben om hun oorlogsmachine op gang te
krijgen.
4. Berlijnse muur
Het 25-jarig bestaan wordt door de DDR aangegrepen om oude stokpaardjes
zoals de status van West-Berlijn te berljden.
5. Bureaucratiekorting
Het is nog niet bekend met welke kortingen de Dienst zal worden
geconfronteerd; wij stellen ons al wel terughoudend op.
6.

7. Conferenties met de politiechefs
Gedacht wordt deze wat te vernieuwen door ook sprekers van buiten te
inviteren.
8.

15-8-1986

AURORA

d.d. 19 augustus 1986

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

1.

2.

3. Rozijnen-route
De Sovjet Russische autoriteiten hadden kennelijk geen veet van de
tussen rozijnen verscheepte heroine. Kamervragen zijn op komst.
4. Kamervragen SU en terrorisme
Deze zijn inmiddels beantwoord. (zie hijlage)
5.

6.

19-8-1986

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1985-1986
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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de regering
gegeven antwoorden

Antwoord

875
A
fl
ft

I

Vragen van de leden Nijpels,
Evenhuis en Voorhoeve (alien
V.V.D.) overde mogelijke betrokkenheid van de USSR bij terroristische
activiteiten. (Ingezonden 15 mei
1986)
1
Is de regering bekend met het
recente rapport van het International
Institute of Strategic Studies, waarin
naar voren wordt gebracht, dat de
USSR langs directe en indirecte wet
terroristische activiteiten buiten haar
grenzen bevordert?

2
Kan de regering uit eigen bronnen of
bronnen uit het NAVO-bondgenootschap bevestigen dat de USSR bij dit
soort activiteiten betrokken is?
Is de regering bereid haar scherpe
afkeuring over deze betrokkenheid
aan de leiding van de Sovjet-Unie
over te brengen?
4
Is de regering bereid als voorzitter
van de Read voor de Europese
Gemeenschap deze zaak aan de orde
testellen in:
a. de Europese Politieke Samenwerking,
b. de Europese werkgroep inzake
terrorismebestrijding, alsmede in
c. het zogenaamde Trevi-overleg van
de Europese minister van Justitie
inzake bestrijding van het terrorisms?

Antwoord van minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken), made
namens de Ministers van Algemene
Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken. (Ontvangen 8 juli 1986)
1
Ja.
Het is niet on bekend. dat in een
aantal gevallen van terroristische
activiteiten gebruik is gemaakt van
uit Oosteuropese landen afkomstig
wapentuig.
Daarnaast zijn er duidelijke
aanwijzingen dat bedrijvers van
terroristische daden in een aantal
gevallen een opleiding hebben
gevolgd in Oost-Europe.
Voor zover wordt beschikt over
gegevens, ontleend aan bondgenootschappelijke bronnen, heeft de
regering overigens niet de vrijheid
daaryan mededeling te doen.
3
De volstrekte afwijzing door de
regering van terroristische activiteiten, van welke origine dan ook, is
atom bekend.
4
Zoals bekend, is met name tijdens
het Nederlandse Voorzitterschap van
de Raad van Ministers van de
Europese Gemeenschap, in de door
vragenstellers genoemde fora op de
meest intensieve wijze aandacht
geschonken aan de bestrijding van
het Internationale terrorisme.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, Aanhangsel
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A U R O R A d.d. 22 augustus 1986

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

1. De strljd Brunswijk / Bouterse
De gewapende confrontaties te Suriname zouden een weerslag kunnen hebben op
de activiteiten van pro en contra Bouterse figuren hier te lande.
2. De aanslagen te Amsterdam
De claimbrief lijkt aanwijzingen te bevatten over de vermoedelijke daders.
3. De CID-regeling
De vrees wordt uitgesproken dat deze regeling ruimte biedt voor het ontstaan
van doublures op het terrein van registraties met betrekking tot het
gewelddadig activisme.
4. DDR-manifestatie
Van 6 tot en met 28 September zal in de Koopmansbeurs te Amsterdam een DDR
manifestatie plaatsvinden. Een MfS presentie mag hierbij worden verwacht.
5.

22-8-1986
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A U R O R A d.d. 26 augustus 1986

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

1. Reconstructie EJ
De reorganisatle van EJ nadert zijn voltooiing.
2. Onrust in het Mldden-Oosten
Verschillende ontwikkelingen verhogen de onrust in het Midden-Oosten.
3. Acties tegen Olympische spelen
Een van de daders van de bomaanslagen is inmiddels bij de Dienst bekend. Van
de personen van wie dezerzijds wordt vermoed dat zij betrokken zijn geweest
bij de aanslagen is ifin betrapt bij de uitvoering van een niet gewelddadige
actie tegen de spelen.
4.

5.

26-8-1986

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

d.d.

2 9 augustus 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - HT - HSBP - HA - wnd. HFID
HPZ - SO&E - K/Bc - KJA/S

Afwezig: HK

1. Formatie A
De formatie van de Hoofdafdeling A is thans beschreven en kan ter
goedkeuring aan het Departement worden aangeboden.
2. Persoonsregistratie
De projektgroep "beleidsonderzoek persoonsregistratie" zal haar
werkzaamheden binnenkort beSindigen.

3. Reorganisatie KEB
De reorganisatie van KEB en de overdracht van taken van KEB aan andere
dienstonderdelen blijkt in de praktijk een aantal problemen op te leveren.
Men hoopt dat deze van niet-structurele aard zijn en in overleg met alle
betrokkenen kunnen worden opgelost.
4. Redactionele vaardigheden
Geconstateerd wordt dat de kwaliteit van de binnen de Dienst geproduceerde
stukken steeds verder terugloopt. Niet alleen is er sprake van een slecht
taalgebruik, ook de opbouw van de stukken deugt vaak niet. De Commissie van
Advies zal zich met dit probleem bezighouden. Voorshands is het de taak van
de afdelingshoofden een verbetering te bewerkstelligen.
5. Privatisering PIT
Het overleg over de gevolgen van de privatisering van de PIT zal in oktober
worden gelntensiveerd.
6. Verhuizing
De verbouwlngsplannen worden steeds verder uitgewerkt. De financiering is
nog niet geregeld. Als alles goed gaat zal de uitvoering van de
verbouwingswerkzaamheden in juni 1987 een aanvang nemen.

- 2-

7. FID
De Commlssie Organisatie FID, de CORF, zal de Dienstleiding een voorstel
doen inzake de inhoud van de nieuwe HFID-functie.
8. Bezuinigingsgolf
De bezuinigingsgolf die het overheidsapparaat nadert zal de Dienst
vermoedelijk niet ongemoeid laten. Na individuele gesprekken van HBVD met de
hoofden van de Dienstonderdelen zal hierover opnieuw in een Stafvergadering
worden gesproken.

r

29-8-1986

ADA

A U R O R A

d.d. 2 September 1986

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

1. De Beweging
rt

Belooft een drukke maand te worden.

2.

3.

4.

5. Explosievendeskundige
De Dienst heeft geen behoefte aan een explosievendeskundige, wel
aan iemand die vruchtbaar met deskundigen van andere diensten
(CRI bijv.) kan praten. Aldus de opvatting van de Aurora-deel—
nemers uitgesproken naar aanleiding van een bezoek van een medewerkc
van D. aan

2-9-1986

AURORA

d.d. 5 September 1986

Aanwezig:

PHBVD - PHB I - HC - HD - HE - HSBP - HT - KJA/C

Afwezig:

HEVD - HK

1. Regeringsbrleven
Er is deze week een groot aantal regeringsbrieven de deur uitgegaan.
2.

3. BVD-excursie
De BVD'ers zijn op het nippertje ontsnapt aan een confrontatie met
Bulgaren.
4.

5.

6. EJ
De ondercapaciteit Engels is opgeheven.
7.

8.

9.

10. Bezuinigingen
Onderwerp van bespreking tijdens stafvergadering van a.a. vrijdag.
5-9-1986

ADA

A U R O R A

d.d. 9 September 1986

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

1. Internationaal terrorisme.
Diverse aanslagen zijn te melden. Opmerkelijk is de aanslag op het BfV-gek
te Keulen. Wij dienen ons te prepareren op iets dergelijks; ook activister
h.t.l. grijpen steeds gemakkelijker naar een explosief. Extra instructie
voor de beveiligingsbeambten kan worden verzorgd.
2. Activisine
Woensdrecht-activisten legden een bom bij HBG-Gouda. Onze aandacht in dezt
sector is aan de vergrote dreiging aangepast.
3.

4.

5.

7.

8. Toekomstig Ambassadeur te Tel Aviv
Deze gaf een interessante uiteenzetting over de gang van zaken bij BZ en
met name de Buitenlandse Dienst.

10-9-1986

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

d.d.

1 2 September 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HE - HT - HSBP - HA - HPZ
wnd. HFID - K/Bc - SO&E - HK
Afwezig : HD

1. Minus-operatie
Afgezien van de discussie over enkele afzonderlijke projecten
zullen de onderdeelschefs voor 3 oktober voorstellen tot afslanking
doen.
HPZ ontwerpt een circulaire voor het personeel welke de basis zal
vormen voor een gesprek op korte termijn met de Overlegcommissie.
Onderdeelschefs kunnen mede op basis van de circulaire hun personeel

inlichten over de huidige stand van zaken.
2. Administratie
HA zal een gesprek met de leiding van B, C en PZ organiseren over
de toekpTOt.i.^e aanpak van de gecentraliseerde en/of gedecentraliseerde
administratie. Andere onderdeelschefs worden geconsulteerd.

3, Bezoek Minister en SG op 24 September a.s.
De Minister heeft enkele gesprekspunten genoemd. Gedacht wordt aan
achtereenvolgens een gesprek met de Dienstleiding, de chefs
van onderdelen belast met primaire taken en de andere stafleden.

4.

5. Parkeren auto's rond gebouwen
Recidivisten kunnen een disciplinaire maatregel tegemoet zien.
Bezien zal worden welke activiteiten de beveiligingsbeambten nog
kunnen ontplooien naast hetgeen al geschiedt.

6. AMOK
Een drietal beroepen is aangetekend. Deze zullen (eerst) behandeld
worden volgens de bezwaarschriftprocedure (hoorzitting).

7. Directies Politie
Contact is gelegd over de implicaties van de nieuwe Wet m.b.t.
de aanstelling van DIR's en ID-ambtenaren.
12-9-1986

AURORA

d.d. 16 September 1986

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

1. Zenuwgassen
De media vermelden hoe op basis van een tip van een buitenlandse dienst een
Nederlands bedrijf veroordeeld kon worden wegens de levering van bepaalde
chemicali&n aan Irak.
2. Frankrijk - Nederland
Na de jongste aanslagen is er in Frankrijk sprake van een psychose.
Verwacht wordt dat h.t.l. met Prinsjesdag enkele activisten ook explosieven
zullen aanwenden, bij wijze van imitatie van hetgeen elders gebeurt.

3. Advieacommiasie Terreurbestrijding
Geconcludeerd is dat de jongste aanslagen bestempeld moeten worden als
misdrijven van terroristische aard. De "Samenwerkingsregeling" is erop van
kracht.
4.

5. Volgsucces
De volgploeg kruiste bij toeval het pad van een inlichtingenofficier en
bracht hem naar een rendez-vous.
6. HPB
De lezing van SBP/St op de Club de Berne-cursus had veel succes. Een korte
versie voor Minister (en andere belangstellenden) is in de maak.
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7.

8. Beveiligingsbeambten
Voorzien is in een opfrissing van de kennis m.b.t. het voorkomen van
aanslagen (lezingen B, D, EOD).

16-9-1986

AURORA

d.d. 23 September 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - wnd HD - HE - wnd HT - HSBP - KJA/C
Afwezig : HK
1. Bezoek Minister

.v
*•
Gaat wegens familie-omstandigheden niet door.
2.

3.

4.

5. Sovjetrussisch Consulaat-Generaal te Rotterdam
Er is een regeringsbrief in voorbereiding.
6.
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7. HD

Is wegens een hartinfarct in het ziekenhuis opgenomen.
8.

9.

IQ.LOvJ gewelddadig activisme
Mr.
, OvJ te Dordrecht en onlangs tevens aangewezen als LOvJ belast
met (de coSrdinatie van) de opsporing van strafbare feiten in de sfeer van
het activisme, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan HK en KJA/C.
Gesproken is o.m. over een nadere omlijning van de begrippen (politiek)
(gewelddadig) activisme.
23-9-1986

AURORA

d.d. 26 September 1986

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

1.

2.

3. Club de Berne
De werkgroep Terrorisme had te Den Haag een succesvolle vergadering. Het
resultaat wordt aan de regering gemeld.
4.

5.

26-09-1986

