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

Aanwezig:

d.d. 3 april 1987

HBVD - PHBVD - HB - PHB - HC - PHC - HD - HE - HSBP HT - HPZ - HA - HFID - S/O&E - HK

Afwezig:

1. Planning
Na een toelichting van S/O&E bij het planningsrapport, dat overigens de
nodige complimenten uitlokte, wordt besloten in de week van 6 tot 11 ap
de afzonderlijke delen bilateraal te bespreken waarna een algemene
gedachtenwisseling zal plaatsvinden op 14 april om 14.00 uur.
2. Informatievoorziening
Op 4 mei on 09.00 uur komt het concept-informatieplan aan de orde. Bezi
zal dan tevens worden of aan een externe deskundige hierover een advies
zal worden gevraagd.
3. Toekomst
In de Aurora van 7 april zal een begin worden gemaakt met de voorbebereiding van een later te houden stafbespreking over de bepaling van
het strategisch beleid voor de komende jaren.
4.

Deze Dienst heeft een beroep op ons gedaan voor hulp en advies bij
haar reorganisatie-inspanningen.
toonde zich ook bereid tot meei
samenwerking in de sfeer van het contra-inlichtingenwerk en de
bestrijding van het terrorisme.
3 april

1987.

A U R O R A

d.d.

4 april 1987

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

1. Terrorisme
Zorgvuldlge analyse en knap volgwerk, gevolgd door een soepele overdracht
aan SPU en Rijkswacht leidde tot de arrestatie van een echtpaar dat
betrokken is bij de CCC en waarschijnlijk ook bij RARA.
2. Ontruiming
Heden vindt ontrulming van enkele Singel-panden plaats, voorshands "net de
platte pet" omdat geen moeilijkheden van betekenis worden voorzien.
3. Politicteams
In Amsterdam zou nu ook een team van de RP Zwolle actlvlteiten gaan
ontplooien.
4. Volgcapactteit in bet weekend
Enkele succesvolle actles ten behoeve van B en C slokken zoveel capacitelt
op, dat een verzoek van een buitenlandse relatie moest worden geweigerd (met
onwelkom gevolg).
5. Philips
Een herwaardering vindt plaats om de echt vltale bedrijfsonderdelen te
localiseren.
6. Terrorismebestrijding
De Sovjet-Unie zou recent bij Westeuropese regeringen avances tot
samenwerking hebben gemaakt; ons heeft nog niets berelkt. (BZ deelde
desgevraagd mede de berichten te kennen; Nederland is nog niet benaderd).
7. Rets MP naar China
Ons is formeel nog geen briefingsbijdrage gevraagd.
8. Verhuizing naar Lcidschendam
De Ministerraad heeft besloten tot de vernieuwbouw. Over het
flnancieringstekort zal nader beraad plaatsvinden. Oplevering in 1990.
9. Toekomst
Gedacht wordt aan een gesprek met de heer
om vorm te geven aan de
voorbereiding van een e*e*ndaagse conferentie van de Staf ter bepaling van ons
toekomstig strateglsch beleid.
7-4-1987

A U R O R A

d.d.

10 april 1987

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

1.

Op grond van de verklaringen van het in Belgie gearresteerde echtpaar
is ook bij
huiszoeking gedaan.

r

2. Rheindalen
De Terse koper van de (Nederlandse) bom-auto heeft hier nog een auto
gekocht; daarover is een waarschuwing verspreid.
3. Basiscursus Intern
Het percentage gezakten is onaanvaardbaar hoog.
4. Verbindingen
Het grootste leed is geleden, in een enkel geval duurt het nog
enkele dagen.

r

5. E IX-onderzoeken nieuwe stijl.
Hiermede wordt nu gestart.
6. Zoon ex-medewerker
Een cineast rept in interviews over het BVD-verleden van zijn vader.
7. Gorbatsjov en Raisa..
Zij worden in Praag enthousiast ontvangen.
Op foto's in de Pravda zijn de KGB-bodygards weggeretoucheerd.
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8.

Een delegatie bezocht onze Dienst; er vonden interessante besprekingen plaats.
H1

zal waarschijnlijk spoedig een post als staatssecretaris

krijgen.
doet veel aan wisselwerking met zijn afnemers.
9.

Ook PH.

heeft het veld moeten ruimen.
, Hoofd LfV Niedersachsen is zijn opvolger.

10. Convenant BVD-MID

De meeste onderdeelschefs hebben nog geen cotnmentaar op het concept
geleverd. De tijd begint te dringen.
11. Panorama
Onderdeelschefs zouden de "reminder" gaarne eerder ontvangen, gezien
de vele rapportageverplichtlngen.
12. Politieconferenties
Hadden een voorspoedig verloop. Relatief veel "echte" verbindingen
(korpschefs, districtscommandanten) lieten zich vervangen.
Deze tendens zal gestopt moeten worden.
13. Postbezorging
De interne verzending van stukken neemt teveel tijd.

10-04-1987

Oft

A U R O R A

d.d.

1 4 april 1987.

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

1. Kerncentrale Borsele
Activistisch Nederland maakt zich op voor vreedzame acties eind april.
Autonome krakers en BONK verzamelen kraaiepoten en katapulten om de
acties een gewelddadiger karakter te geven.
2.

De media maakten gewag van zijn verklaring niets met de CCC te maken te
hebben en het in Belgie gearresteerde echtpaar niet te kennen.
3. Honecker
Bezoekt van 3 tot 6 mei ons land. Er worden gedetailleerde voorbereidingen getroffen.
4.
Bij de gebruikelijke oefening is een cursist nogal uitgebreid door de
mand gevallen. Leerzaam.
5. Palestijnse Nationale Raad
De pogingen een bijeenkomst met alle partijen te beleggen gaan voort.
Arafat heeft zelfs al met Habbasch gesproken, aldus de media.
6. Kamerovertredingen
Enkele recidivisten zullen extra aandacht krijgen.
7. Bepaling Strategisch Beleid
Met de heer
zal contact worden opgenomen voor een
orienterend gesprek met AURORA.
14 april 1987.

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

d.d. 2 1 april 1987

Aanwezig: HB - HC - HD - HE - HSBP - HI - HPZ - HA - HFID - HK
Afwezig : HBVD - PHBVD - S/O&E

1. Tijdelijke afwezigheid PHBVD
HPZ deelt namens HBVD raede dat tot de volgende tijdelijke maatregelen
besloten is. Bij afwezigheid van HBVD treedt HK intern en extern op als zijn
waaiuemer. De weekbesprekingen vervallen in die situatie en in plaats ervan
vindt schriftelijke rapportage aan HBVD plaats. De onderdeelschefs regelen
ov,rigens zoveel mogelijk zaken in collegiaal overleg. In zaken met
afbreukrisico wordt alleen na overleg met HK gehandeld.
De chefs van de beheersonderdelen A, FID en PZ, alsnede S/O&E, voeren
wekelijks overleg en rapporteren schriftelljk aan HBVD. Voorstellen worden
zoveel mogelijk gecoCrdineerd aangeboden. Periodiek voert HBVD overleg met
het "Pentagon". Weekbesprekingen met E zullen door HBVD worden gevoerd.
Met de hoofdafdeling T zullen ad hoc besprekingen worden gevoerd, vooral met
het oog op de voortgang van de reductie. De bouwcoSrdinator wordt aan HK
toegevoegd.
Unaniem wordt besloten per eerste gelegenheid PHBVD de beste wensen voor
spoedige beterschap over te brengen.
2. Borssele
Het komend weekend zijn acties te verwachten van enige omvang doch van een
niet al te dreigend karakter.
3. Palestijnen
De bijeenkomst van de Nationale Raad in Algiers trekt de aandacht. De rol
van Syril lijkt versterkt. Het weglopen van Abu Nihdal kan gevolgen hebben
in de terreursfeer.
4. Interne postbezorging
Nader wordt bezien of transportmiddelen kunnen worden verkregen.
5. Shell
Een omvangrljk beveillgingsonderzoek is ingesteld hetgeen heeft geresulteerd
in een interessant rapport met aanbevelingen.
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6. Convenant BVD - MID
Het is van belang dat een deflnitief concept spoedlg aan HBVD wordt
voorgelegd waarna de besprekingen met HMID kunnen worden geopend.
7. Beveiliging geautomatiseerde bestanden met persoonsgegevens
Bij BiZa is een commlssie gevormd, EZ denkt erover hetzelfde te doen.
8. BZ

Een medewerker van de Ambassade te Boedapest heeft door zijn opmerkelijke
relaties de aandacht getrokken.
9. CC-Plenum
De Pravda publiceerde een ingezonden stuk waarin wordt voorgesteld de
notulen van het CC-Plenum voortaan openbaar te maken - kenmerkend voor het
huidige kllmaat in de S.U..
10. Cursus Club de Berne
verwacht v66r 24 april onze suggesties m.b.t. te houden inleidingen.
HPZ zal een aanvang maken met de selectie van kandidaat-curslsten.
21-4-1987

A U R O R A

d.d. 2 4 april 1987

Aanwezig: HK - PHB - HC - HD - HE - HT - HSBP - KJA/C

Afwezig : HBVD - PHBVD

1. Borssele
De blokkade zal, zo hebben de actievoerders en de bestuurlljke autoriteiten
afgesproken, een mln of meer symbolisch karakter hebben. De vraag is echter
of ook de "Autonouen" zich hieraan gebonden zullen achten.
2. Relatle Dlrectie C - Verbindingen
Besloten is ter verbetering van deze relatie een speciale contactanbtenaar
(- COP) aan te stellen. De organlsatorische inbedding van deze functie vordt
nog bekeken.

3.
blijkt een opvallend groot manco in kennis m.b.t. het MfS te hebben.
Vandaar een orientatiebezoek aan CD.
4. Shell
Het rapport met aanbevelingen van het bij Shell gehouden
beveiligingsonderzoek is in goede aarde gevallen.
5. E.XIII-2
Benoemd is
6. TREVI
De rol van de velligheidsdiensten vordt meer en meer marginaal. Deze
ontvikkellng lijkt niet te keren.
7. Compromittering telexnummer Dienst
Een door
(zij houdt maar niet op) aan de Dienst gericht telegram is
door de PIT ten onrechte op de telex gezet. Het telexnummer van de Dienst
zou daardoor gecompromltteerd kunnen zijn.
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8. Kamervragen PIP Haarlem

9. Samenwerkingsregeling BVD - MID
Dezer dagen zal een tveede versie met aanvullingen van D gedistribueerd
worden. Suggesties voor een lets "vriendelijker" redactie/vonageving zijn
welkom.
10. Kabinetssecretariaat
Mevr.
is de opvolgster van Mevr.
Kabinetssecretariaat.

als hoofd

11. M.O. 81/4
Een kopie (vervaardigd van het destijds aan de RP te Water Amsterdam
gezonden origineel) is in handen gevallen van de Beveging in Amsterdam en
zal binnenkort in Bluf gepubliceerd worden. Gezien de inhoud zal dit veel
deining gaan geven.
24-4-1987

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

d.d. 2 8 april 1987

Aanwezlg: HK - PHB - HC - HD - HE - HSBP - HT - HA - HFID a.i. K/Bc - HPZ - KJA/R.

Afwezlg: HBVD - FHBVD - S/O&E.

__

1. Politick gevelddadig activisme.
Het onderzoek naar de Makro branden heeft in de afgelopen maand niet tot
een doorbraak geleid.
2. Terrorisme
- 2 RRF-leden zijn veroordeeld tot gevangenisstraf, een derde tot
plaatsing in een psychiatrische inrichting.
3. Chinezen
Zij lijken nadrukkelijker inlichtlngenactlviteiten te (gaan) ontploolen.
4. Veillgheidsonderzoeken.
"~

Binnenkort zal E IX de eerste gesprekken nieuwe stijl gaan voeren.
5. Nieuwe hoofd Arubaanse Veiligheidsdienst.
Deze is gisteren bij EO gearriveerd en zal na de cursus binnen de dienst
stage gaan lopen.
6. Automatisering
Drle projecten zijn opgestart en een informatiecentrum
kantoorautomatisering komt tot ontwikkeling.
AD is belast met de verantwoordelijkheid voor het systeembeheer: tot hem
dlent men zich te wenden voor veranderingen en ontwlkkelingen in de
persoonsregistraties.
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7. Nieuwe locatie.
Er blijven ondanks het beslult van de ministerraad gelden ontbreken. De
verwachtingen zljn echter optlmistisch. De SG's van Biza en AZ zullen ii
het licht van onze nota nog van gedachten wisselen over eventuele
co-locatie.
8. Garage
M.i.v. 4 mei is er een nieuwe stallingsbeheerder.
9. KGB
De verwachting is dat deze dienst er fors tegen aan zal blijven gaan in
het licht van ongetwijfeld komende veranderingen.
10. PNC
Algemeen worden de concessies van Arafat gezien als een overwinning van
de SU, LibiS en Algiers.
11. Convenant BVP - MID
Op korte termijn worden reacties en suggesties verwacht op de herziene
versie.
28-4-1987.

A U R O R A

d.d.

1 m e i 1987

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

1. Bluf-actie
De media besteden veel aandacht aan de inval en aan de verspreiding
van de tweede oplage.

2. Ministersnet
De reparatie duurt voort.
3. Koninklijke onderscheidingen
De uitreiking aan HBVD, v.m. E XIII/2 en BF/H vond plaats tesamen met
die van de andere gedecoreerden bij het departement.
A. Zaak Kahn
Sinds kort heeft deze zaak weer aandacht in de media, mogelijk i.v.m.
een Belgisch-Pakistaans verdrag inzake nucleaire cooperatie.
5. Bezoek SG
Komt op 7 mei voor een periodiek gesprek.
1-5-1987

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

d.d. 4 mei 1987.

Aanwezig: HBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HT - HA - HPZ
HFID a.i. - S/O&E - K/Bc - HK.
Afwezig: PHBVD.

InformatievoorzieningspIan (IVP).
Het concept IVP wordt ultvoerig besproken.
Vastgesteld vordt dat hiermede een goed uitgangsstuk ter beschikking gekomen
is, al is bet nog nlet rljp voor verdere dlstributie. Een aantal zaken zal
nader uitgewerkt noeten vorden. Aandacht verdient de aansluiting bij de (nog
te formuleren) doelstellingen en beleidsuitgangspunten en bij de planning.
Bepaaldde kernbegrippen, zoals informatievoorziening bij de Dlenst, zullen
meer exact gedefinieerd noeten worden. Enkele concrete (al gesignaleerde of
nog te signaleren) knelpunten zullen aangepakt noeten worden. HA en S/O&E
zullen aan de hand van de nu gehouden gedachtenwisseling met nadere
suggesties komen, waarna op korte termijn de draad wordt opgepakt.
>~

4-5-1987.

A U R O R A

d.d.

8 mei 1987

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

1. Koerden
Mede door inbreng van onze operationele informatie is een doorbraak
bewerkstelligd in de zaak
2. MP Lubbers

r

Er zijn nog geen aanwijzlngen vie de molotov-cocktail geworpen heeft. De wat
nonchalant behandelde beveiliging wordt verbeterd.
3. Spionnetje
Niet iedereen is gelukkig met bepaalde bljdragen waarln de draak gestoken
wordt net collegae.
4. Dienstplichtige Nederlanders van Oosteuropese origlnc
Bezien zal moeten worden wat hiervan de veiligheidsaspecten zijn.
5. Convenant BVD - MID
Zal v66r 1-7 rond moeten zijn want dan worden de orgaan- en
funktiebeschrijvlngen blj de MID vastgesteld.
6. E2
Een dreigend afwijsgeval trok zich zelve terug.
7. Gorbatsjov
Sovjetologen denken verschillend over zijn overlevingskansen. Al v66r de
partljconferentie van volgend jaar zal duldelijk worden of Gorbatsjov zijn
koers kan vasthouden dan wel dat in de lijn van bijvoorbeeld tweede man
wordt bijgestuurd.
8. Bluf en BVD
De aanglfte welke de Dlenst heeft gedaan ter voorkoming van publicatie van
het Kwartaaloverzicht 4/81 werd door het O.M. en de R.C. met ingrljpen
gehonoreerd. Helaas werd de tweede editle door het O.M. ongemoeid gelaten.
De minister en de SG, de minister van Justltie en de leden van de vaste
Kamercommissie (die op 7 mei met de minister spraken) waren van oordeel dat
terecht aangifte was gedaan.
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1

>
•
i
j

Aller inspannlngen zullen in deze zaak nodig zijn om een goede verdediging
op te bouwen. Op 12 me! is er een interpellate over de zaak. Een onderzoek
is gestart op de plaats waar het betreffende K.O. verdwenen lljkt te zijn.
Intern zal nader worden bezien welk beleid de Dienst in de toekoost dient t«
voeren m.b.t. de inhoud van publicaties als het K.O.
Nauwkeuriger controle op het terugzenden van oude K.O.-en lijkt geboden.

\. Strategische beleidsbepaling
i
In de Aurora van 15 mei zal de heer
j '"
in de Aurora van 12 mei voorbereid.
!

/''"

aanwezig zijn. Dit gesprek wordt

10. Dienstreizen buitenland
Aanvragen dlenen - op het nieuwe formulier - tevoren HFID te passeren.
11. Controle gehelme uitgaven
A.s. maandag spreekt HBVD met minister en SG over de wens van de
Algemene Rekenkamet om deze controle voortaan te gaan uitvoeren.

8-5-1987

A U R O R A

d.d.

1 2 mei 1987

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

PHBVD

1. Defector
Heden beglnnen intensieve gesprekken met een KGB-defector die enkele dagen
te gast is.
2. Inspraak bij benoemlngen
De definitieve versie van de nota is op korte termijn te verwachten; de
nieuwe procedure werpt zijn schaduv vooruit.
3. TREVI
Justltle/Politie bieden ons sons telexen ter verzending aan die taal- en
andere fouten bevatten; dlt bevlekt ook ons blazoen.
4. Bluf
In de Jongste Bluf is informstie opgenomen uit een Haandoverzlcht uit 1977.
Distributie via het Persoverzlcht van de talrijke (veelal eensluidende)
artikelen lijkt zijn doel voorbij te schieten.
Hedenmiddag vindt de interpellatie plaats.
5. AMOK
Het beroepsschrift is eindelijk binnen; v66r 7 juni a.a. dlenen wij een
verweerschrift te produceren.
6. Strategische beleidsbepaling
I.v.m. de komst van de heer
een Stafbijeenkomst.
12-5-1987

wordt de Aurora a.s. vrijdag ongezet in

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

d.d.

1 5 r o e i 1987

Aanwezig: HBVD - HB - PHB - HC - PHC - DIB - HE - HSBP - HT - HA - HPZ
HFID a.i. - K/Bc - S/O&E - HK + dhr.
Afwezig : PHBVD

Strategische beleidsbepaling
De heer
zal invulformulieren ontwerpen en toezenden teneinde
feitenmateriaal te verzamelen over het huidige profiel, de omgeving
en sterkte-/zwaktepunten. Op de conferentiedag wordt dan gewerkt aan
de ontwikkeling van Strategische alternatieven, inclusief de afweging
van kosten/baten, om tenslotte nog lijnen voor de verdere aanpak
te trekken.
De heer
zal rechtstreeks zaken doen met S/OKE en/of HK. De beveiliging van de informatie welke nodig is bij de (voorbereiding van de)
conferentiedag krijgt bijzondere aandacht.

15-5-1987

A U R O R A

d.d.

19 mel

1987

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

1. Politiek gewelddadig activisme
In de strijd tussen de overheid en het politiek gewelddadig activisme worden
over en veer successen geboekt. Een inbraak in een N.S.-bunker door de
aktiegroep "Alle rotzooi geeft hoop" werd voorkomen. De buit van de
geslaagde inbraak in het gemeentehuis van Amsterdam is tot op heden niet
gepubliceerd maar wordfc- verspreid onder belanghebbenden. De autonomen hebben
voor 30 mei een werkcongres over de toegenomen repressie op het programma
staan.
2. Suriname
Er zijn berichten over plannen van huurllngen om zich bij het
Jungle-commando te voegen.
3. Defector
De besprekingen met de KGB-defector hebben interessante en nuttlge
informatie opgeleverd. Van belang waren met name zijn mededelingen over
personele problemen bij het KGB, de bureaucratic blj die dienst en de
belangstelling van het ID van het CC-CPSD - dat mede richting geeft aan het
werk van het KGB - voor de CPN.
4. Ford
Een oud-medewerker van dit bedrijf beweert in een publicatle dat er tot 1977
ten onrechte velligheidsonderzoeken werden uitgevoerd. De dienst weet van
niets maar de directie van Ford zou het verhaal hebben bevestigd.
5. Convenant BVD - MID
Het convenant is binnenkort gereed om aan HMID te worden aangeboden.
6. Club de Berne
In oktober zal de Club de Berne in ons land een bijeenkomst houden.
19-5-1987

A U R O R A

d.d.

2 2 m e i 1987

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

1. IRA-terrorist,
Het in de pers verschenen bericht dat de IRA-terrorist
verblijven is niet juist.

in Amsterdam zou

2. Bedreigingen tegen de Shell
De daders van de tegen Shell gerichte bedreigingen worden in twee richtingen
gezocht. Hoewe1 de bedreigingen niet al te serieus worden genomen is een
begin gemaakt met het treffen van beveiligingsmaatregelen.
3. Chef DEU.
HK heeft uit een eerste gesprek met de nieuwe chef DEU
overgehouden dat er met deze man goed te werken valt.

de indruk

4. Veiligheidsonderzoeken
Met de invoering van herziene inlichtingenformulieren is weer een verdere
stap gezet naar het veiligheidsonderzoek nieuwe stijl.
5. Afscheid
De heer
van de Gas Unie heeft voor zijn afscheid een zodanig
aantal medewerkers van de dienst uitgenodigd dat enige coo'rdinatie nodig is
ora een overpresentie te voorkomen.
6. CPN-brief
De minister wil de brief over onze aandacht voor bepaalde aspecten
betreffende de CPN met HBVD bespreken.
7. Inbraak in NS-bunker
De minister ziet het voorkomen van de inbraak in een NS-bunker als een punt
dat kan worden vermeld indien bij gelegenheid ruchtbaarheid zal worden
gegeven aan geslaagde acties van de dienst.
8. Convenant BVD - MID
Het convenant is inmiddels aan HMID ter hand gesteld. Het stuk zal
ongetwijfeld leiden tot pittige discussies.
9. Vaste Commissie
De vaste Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is
vooraemens 's ochtends 25 juni een bezoek aan de dienst te brengen.
10. Reorganisatie FID
De CORF heeft een voorstel tot reorganisatie van FID gereed. HBVD heeft over
dit voorstel nog geen definitief besluit genomen.
25-5-1987

ACf

A U R O R A

d.d.

2 6 mei 1987

Aanwezig: HBVD - PHB - PHC - DIB - HE - SBP/L - HT - HK
Afwezig : PHBVD
1. Actles tegen Shell
Terwljl
, worden de
berichten voorlopig serieus genomen en adequate beveiligingsmaatregelen
getroffen.
2. Dienstplicht
De plannen van Defensie ora ook jonge mannen van Oosteuropese origine onder
de dienstplicht tee brengen verdienen de aandacht.
3. Afspringer
In de Eenshaven is een Russische zeeman afgesprongen.
4. PIT
PTT, MID en BVD voeren heden een gesprek over de vraag welke gronden er wel
of nlet zijn om de geprivatiseerde PTT als defensie-orderbedrijf te
beschouwen.
5.
Deze vilde zijn dossier komen inzien. De vraag is nog of enige actie geboden
is.
6. Afscheid
D zal een een voorstel doen voor een (kleine) delegatie.
7. H.
/H.
De eerste sluit heden zijn bezoek af; de andere arriveert.
8. Reorganisetie FID
Er ligt een voorstel op tafel om FID on te bouwen tot een meer moderne
"FEZ"-eenheid met een meer actieve meebeslissende rol. HBVD is het in
principe wel eens met het voorstel doch een besluit is nog niet genomen.
9. Reorganisatie T
Onderzocht wordt of ook T dient te worden aangepast aan de elsen van de
huidige en toekomstige tijd waarin de technologic in diverse sectoren van de
Dienst een belangrijke rol speelt of zal spelen.
10. Stafvergaderingen
2 juni: Informatievoorzieningsplan.
30 juni: Inleiding en gedachtenwisseling over reorganisatie FID, eventueel
ook T.
26-5-1987

A U R O R A

d.d. 29 mei 1987

Aanwezig: HBVD - PHB - HC - wnd. HD - HE - wnd. HT - wnd. HSBP - KJA/C
Afwezig : PHBVD - HK

1. Shell
Vraagtekens worden gezet zowel bij de geloofwaardigheid van de berlchten
over de beraamde aanslagen als over de rol van Shell zelve in dezen.
2. Afspringer
C heeft met hem gesproken; heeft niet veel te vertellen.
3. Ontwerp-convenant BVD - MID
Heeft heftige reacties opgeroepen; de LUID heeft zelfs een C-medewerker de
deur gewezen.
HBVD zal volgende week HMID een voorstel doen voor de behandeling van het
ontwerp.

4. PIT
Uitkomst van het beraad: de geprivatiseerde PTT zal niet als
defensie-orderbedrijf aangemerkt worden. Wei hecht de HID aan de
ministerieie verantwoordelijkheid van V.&.W.
5. PTT Er zijn problemen rond de PTT-medewerking. HBVD zal dit t.g.t. opnemen met
de DG.
6. Gorbachov in RoemenlS
Zal Gorbachov de Roemenen kunnen dwingen gehoor te geven aan zijn oproep tot
openheid en herstructurering?
7. Ministerigle "anti-terreur"-vergadering te Parijs
Onduidelijkheid over het kader (Trevi?) en het doel van deze vergaderlng,
waarvoor onze ministers niet zijn uitgenodlgd.
29-5-1987

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

d.d.

2 juni 1987

Aanwezig: HBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HT - HA - HPZ HFID a.i. - S/O&E - K/Bc - KJA/C
Afwezig : FHBVD - HK
1. PAITS DIVERS
1. Directie B.

Op het terreurfront Is de laatste maanden veinlg gebeurd, noch In ons
land noch elders in West-Europa.
In kringen van het gevelddadig politiek-activisme heerst een zekere
malaise* mogelijk te verklaren uit het gevoelen geconfronteerd te worden
met een toenemende overheidsrepressie.
2. Directie C.
De gesprekken met
zijn zeer waardevol geweest en hebben hier
en daar geleid tot een zekere bijstelling van de C-koers.
Anders dan zijn voorgangers trekt de nieuw aangetreden legal resident KGB
erop uit on (niet-conspiratieve) politieke contacten op hoog niveau aan
te knopen.
3. Personele bevciliglng
Sinds kort wordt in het kader van een veillgheidsonderzoek ook met
betrokkene zelf gesproken. Ook in het kader van de
beveiligingsbegeleiding begint de rechtstreekse benadering van betrokkene
een belangrijkere rol te spelen.
4. Convenant BVD - MID
HBVD heeft hierover gesproken met HMID. Deze bleek geen enkele moeite te
hebben met onze aanpak.
5. Nieuwbouw
Het budget hiervoor is gereduceerd tot 59 miljoen (exclusief 9 miljoen
voor rekening van Blnnenlandse Zaken).
6. Overlegconmtssie nieuve stijl
Mbrgen wordt het D.B. gekozen. Van gedachten wordt gewlsseld over de
vraag hoeveel tijd er in het commisslewerk gestoken wordt c.q. mag
worden. HBVD is van oordeel, dat het goede functioneren van de
overlegconmlssie een dienstbelang is, dat er in de praktijk tot nu toe
geen problemen zijn geweest en dat er derhalve geen reden is thans
hiervoor regels te stellen.
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7. Personeelsreductie
Wij liggen rulm voor op het schema.
8. Nota inspraak benoemingen
HPZ zal tijdens de volgende staf een toelichting geven (NB: de nota Is
reeds vastgesteld en kan dus niet meer onderwerp van beraad vormen).
9. AURAL-beraad
De veranderingen in de S.U. maken een herbezinning op dit beraad
noodzakelijk.
10. Kwartaal/maandoverzichten
De herkomst van het in Bluf vermelde maandoverzlcht november 1977 - ook
aan de orde gesteld tijdens de jongste interpellatie - is bekend: inbraak
Knoopkazerne november 1984.
De BVA is bezig met het aanleggen van een zo compleet mogelijke
verzamellng stukken die in de loop der tijden gecompromitteerd zijn.
Vooral om psychologische redenen verdient het aanbeveling de mededeling
in kwartaaloverzichten dat verdere verspreiding in bepaalde gevallen na
verkregen toestemming van de BVD mogelijk is te schrappen, dan wel die
mogelijkheld - zo men haar wil handhaven - te binden aan een
schriftelijke toestemming.
11. Nationale ombudsman
Er is veer een klacht.

II.INFORMATIEVOORZIENINGSPLAN (IVP)

- Biza staat in beginsel positief tegenover het verzoek extra financiSn
te fourneren voor de automatisering. Echter, dit verzoek zal onderbouwd
moeten vorden met een IVP. Aldus HA.
- HA geeft vervolgens een toelichting op het IVP en de aanvullende nota
van 25 mei 1987. Het IVP is een instrument voor de primalre
taakuitvoering van de BVD en (daarmee) een conditlo sine qua non voor het
voortbestaan als organisatie. Eenieder zal van dit besef doordrongen
moeten zijn. In het IVP is een aantal structurele knelpunten aangegeven;
hierover zal eerst beslultvorming moeten plaatsvinden en pas daarna kan
over plannen gesproken worden. Dit is een kwestie van logica. Deze
beslultvorming zal, aldus HA, van onderop geinitiSerd moeten worden wil
zlj aansluiten op de reallteit van de taakuitvoering. De eerste stap die
dus gezet moet worden is het kweken van betrokkenheld bij de
informatievoorzlenlng in alle geledingen van de dienst.
In aansluiting hierop geeft S/O&E een schematlsche uitwerking van het
voorstel opgenomen in par. 3.1.2. van de nota van 25 mei, waarbij het
gaat om opleidlng van alle bij de automatisering betrokkenen, de
verbetering van de organisatie van projecten alsmede de organisatie van
het gebruikerseverleg.
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Dit de niet altijd even heldere gedachtenwisseling blijkt, dat er
verschillen in appreclatie zljn met betrekking tot de plaats van de
informatievoorzienlng in de dienst.
In het licht hiervan neemt HBVD het volgende besluit:
a. Opdracht aan HA/HFID/S/O&E/HPZ een IVP samen te stellen ter
ondersteuning van de financlfile claim bij Biza. De reeds bestaande
planningen e.d. kunnen hiervoor gebruikt vorden, zodat dit werk
betrekkelljk snel gereed kan zijn. Gezien het doel behoeft niet de
hoogste graad van afgewogenheld nagestreefd te worden.
b. Opdracht aan HA en S/O&E uit het thans voorliggende IVP die
voorstellen te lichten die naar bun oordeel thans reeds voor
beslultvorming en uitwerking rijp zijn.
c. Overeenkomstig de oorspronkelljke bedoelingen en ongeacht korte
termijn a, naar met inbegrip van b voort te werken aan de
verbetering van het IVP.
2-6-1987

r

A U R O R A

d.d

5 juni 1987

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

1. Bedreiging Shell-objecten

Er blijven raadsels. Wei zijn er preventieve maatregelen genomen.
2. Stichting Nederland-Amerika
Het gaat hier om een criminele affaire, zonder politieke achtergronden.
3. Bulgaarse demarche
De Bulgaarse ambassadeur heeft bij BuZa geprotesteerd over een dezerzijdse
actie. BuZa lijkt er niet al te zwaar aan te tillen.
4. Telex- en telefooninterceptie
In het licht van het expireren van de overgangsbepaling in de Grondwet en de
voorstellen vervat in het rapport van de Commissieover de
interceptle van (tele)communicatie, zullen er binnenkort principiSle
beslissingen moeten worden genomen.
5. PHBVD

Is weer thuls.

5-6-1987

AURORA

d.d.

9 juni 1987

Aanwezlg: HBVD - HB - H.C - DIB - PHE - HT - HSBP - KJA/C
Afwezig : PHBVD - HK

1. ler op verkenning
Een in ons land woonachtige ler heeft het Pinksterweekend benut om in de BRD
Britse bases te verkennen. E.XIII en de
-collega's hebben hem hierbij
gezelschap gehouden.
2. Sportdag
Het ziet ernaar uit, dat deze "tombera dans 1'eau".

AURORA

d.d. 12 juni 1987

Aanwezig: HBVD - HB - HC - DIB - PHE - HT - HSBP - KJA/C
Afwezlg : PHBVD - HK

1. Projectteam
Het projectteam (N.N.) - een initiatief van het CoSrdinerend Politieberaad is gisteren van start gegaan, voorlopig voor een periode van twee jaar. Zijn
taak lijkt als twee druppels water op die van wijlen het LBT. Buiten kijf
is, dat dit team in een politieke behoefte voorziet.
2.
Een
-delegatie is heden op bezoek geweest om te profiteren van onze
kennis van en ervaring met de Oostduitse diensten.
3. Conferentie industriebeveiliging
DIB heeft deze te Bonn gehouden conferentie, waar twaalf landen
vertegenwoordigd waren, bijgewoond. Aandacht werd o.m. besteed aan de
accentverschuiving van de Oostblokinlichtingendiensten in de rlchting van
conventionele bewapening.
4. H.S.&.O.
Heeft i.v.m. het aanvaarden van een andere werkkring haar ontslag
aangeboden.
12-6-1987

A PA

AURORA

d.d. 16 juni 1987

Aanwezig: HBVD - HB - HC - DIB - PHE - HT - HSBP - KJA/C
Afwezig : PHBVD - HK

1. Bezoek SISMI-werkgroep
De heren spreken uitsluitend hun moedertaal!
Los hiervan zet HC een vraagteken bij de zin van de ooit overeengekomen
periodieke bezoeken van en aan SISMI; er zijn slechts weinig concrete zaken
van gemeenschappelijk belang. Hij ziet meer in een intensivering van de
contacten met de Skandinavische landen.
2. Bezoek vaste Kamerconmissie
Het voor 25 juni a.s. geplande bezoek is uitgesteld tot een nog nader te
bepalen datum.

16-6-1987

A U R O R A

d.d.

19 juni 1987

Aanwezig: HBVD - HB - PHC - DIB - PHE - HT - HSBP - KJA/C
Afvezig : PHBVD - HK

1. Woenedrecht
De koaende deaonstratle zal, zo vervacht het "Woensdrecht-overleg", geen
gevelddadig karakter hebben. Nochtans treft Defensie zeer zvare
beveiligingsmaatregelen.
2. Shell
Er is veer een Shell-station in vlanmen opgegaan.
Overigens is de aangekondlgde grote actie uitgebleven, een versterking
dus van de bij ons bestaande twijfels over de betrouvbaarheld van het
berlcht en de zuiverheld van de bedoelingen.
3. Ontruiaingsoefening
De ontrulming was zeer snel een felt. Wei waren er wat onvervachte
problemen met betrekking tot de tekstverwerkers.
4. IRA

De actie werpt resultaten af en wordt voortgezet.
5. SISMI-bezoek
De verwachtingen omtrent het nut van dit bezoek bleken lets te laag
gespannen.
6. Strategic
Invulling van het fonmiller "sterkte/zwakte-analyse" is problenatisch.
HBVD zal dit bespreken met HK.
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7. Convenant BVD-MID
MID heeft aangekondigd met een eigen ontwerp te komen.
8. Verzelfstandiging PIT
Realisering van onze vensen, alsmede van gelijksoortige wensen van
Justitle, Defensle en Financien (Fiod), levert problemen op. Onze
minister is verzocht deze zaak in de Ministerraad aan te kaarten.

9. Gesprek HBVD - SG
HBVD releveert de ter sprake gekomen onderwerpen.
Met betrekking tot onze automatiseringsbrief is afgesproken, dat er een
samenspraak zal zijn tussen de SG, HBVD, HFEZ en HA.

19-6-1987

A1V

AURORA

d.d.

2 3 Juni 1987

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

1. Shell
De recente aanslagen zijn geclaiad in een brief welke gelijkenis vertoont
met de brieven waarin de MAKRO-aanslagen werden opgeSist.
2. ANC
Er is enige beroering rond de "ANC-vestiging" te Amsterdam.
3. Incorrect gedrag
Onjuist beheer van gelden en gerommel met verlofdagen hebben geleid tot het
vertrek van een personeelslid.
4. PIT
Op 24 juni komt een delegatie van de PIT voor spoedberaad over het ontwerp
Postwet en het ontwerp Wet op de telecommunicatie-voorzieningen.
5. Damen
De NRC bracht een artikel waarin een volstrekt onjuiste bewering voorkomt
over een uitwlsseling van gegevens tussen Damen en Dienst betreffende
kamerleden.
Dit wordt opgenomen met de griffier van de Tweede kamer.
23-6-1987

A U R O R A

d.d. 2 6 juni 1987

Aanwezig: HBVD - HB - HC - PEE - DIB - HSBP - HK
Afwezig : PHBVD - HT
1. RARA
Het lijkt erop dat van een bredere actie tegen de Shell sprake is; nu is er
weer een aanslag gepleegd tegen een distributiepunt in Alphen a.d. Rijn.

2. BZ
Een bultenlandse zusterdienst meldde ons met grote stelligheid dat een
BZ-ambtenaar conspiratieve contacten onderhield. Nader onderzoek heeft
getornd aan de stelligheid, al blijven er nog wel vat vraagpunten.
3. PTT-concessie
De onderhandellngen over onze wens om de beveiliging en het verlenen van
medewerking aan onze Dienst afdoende te regelen verlopen moelzaam.

4. IRA
Wlj houden het oog gericht op een figuur die vellicht betrokken is bij een
wapentransactie.
5. ElX-onderzoek niexiwe stijl

Het recent ingevoerde "interview met betrokkene" leverde infifingeval al
gelijk een ontboezeming op welke ons veel verder onderzoek bespaart.
6. Sovjet-Unie

Het is nog geen pals en vree, zo bleek gisteren op de plenalre CC-zitting.
Tegenstanders van de economische hervorraingen werden door Gorbatsjev met
name genoemd.
7. Hongarije
Er zijn indlcaties dat de bekende
, die veelvuldig ons land heeft
bezocht, wordt gemanoevreerd in een positie om
op te volgen.

8.
H.
vertrekt op 27 juni naar huis. Hij is zeer content met hetgeen hem
geboden is.
Een verzoek om technlsche bijstand zou in de maak zijn.
9. SAPID
Op 25 juni is het concept met toelichting overhandigd aan de voorzitter van
het CPB.
10. Damen (TK)
Het eerder besproken NRC-bericht is met de griffier besproken en werd ook
door hem gekwalificeerd als "klinklare onzin".
26-6-1987

,40/9

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

d.d.

30 juni 1987

Aanwezig: HBVD - HB - PHC - HE - HSBP - HT - HA - HFID a.i. - HPZ - S/O&E
K/Bc - HK
Afwezig: PHBVD - ED

1. Reis- en vlsumgegevens
Zonder verlies voor de afnemers kan een administratieve vereenvoudiging van
het proces verwezenlijkt worden welke een beduidende besparing gaat
opleveren.
2. Aanschaf PC's
De aanschaf van een aantal PC's is op handen. Van de toekomstlge gebruikers
wordt wel een groot stuk eigen inbreng verwacht.
3. RARA een probleem
De campagne van RARA wordt een probleem, ook in politicis, nu
opsporingsresultaten uitblijven. Dit dreigt positieve resultaten in andere
sectoren te overschaduwen.
4. BOP
Het voorstel om de BOP-capaciteit bij andere onderdelen van B onder te
brengen, om daarmede acquisitie en analyse beter op elkaar te doen
aanslulten, krijgt geleidelljk aan handen en voeten.
5. Strategische beleidsbepaling
De ingevulde formulieren zouden nog deze week bij S/O&E ingeleverd dienen te
worden. Over het sterkte/zwakte profiel wordt nader met de heer
overlegd; eventueel wordt dit naderhand nog ingezameld.
6. Reglement Persoonsgegevens
Dit concept oogst veel lof. Van diverse onderdelen zijn suggesties en vragen
op komst.

- 2-

7. Reorganisatie FID
De Overlegcommissie buigt zich over een voorstel van de CORF om tot een
Hoofdafdeling Financieel-Economische Zaken in Bedrijfsvoering (F) te komen.
Over dlt voorstel en over soortgelljke voorstellen zal ook de Staf een
mening kunnen geven.
8. Concept Sociaal Beleidsplan
Dit in het kader van de reductle-operatie opgestelde conceptplan, en de
erbij gevoegde leidraad voor de opvang van personele gevolgen van
organisatieveranderingen worden eveneens aan de OC voorgelegd. Uiteindelijk
zal de minister goedkeuring moeten verlenen.
9. Beoordelingsvoorschrift BVD
De OC krijgt ook dit concept op tafel, alsmede de bijbehorende Richtlijn
voor functioneringsgesprekken.
10. Inspraak bij benoemingen
Dit document wordt bij de komende interne advertentie-gids verspreid.
11. Sovjet Unie
Het gevecht om het nieuwe beleid, met name tussen voorstanders van
centralisatie en van decentralisatie, kost de een zijn kop en levert de
ander promotie op.
12. Concessie PTT
De uiteenlopende standpunten zijn nog nlet tot elkaar gebracht.
13. Guardian
Dit blad zou een artikel gepubliceerd hebben over gelden welke vanult het VK
- via de BVD (??) - zouden zijn aangewend binnen "de vredesbeweging".
14. Verlof HBVD
Van 3 t/m 26 juli is HBVD met verlof.
De bestaande afspraken over waarneming en cottrdinatie door HR gepaard aan
een zo uitgebreid mogelijk collegiaal overleg blijven in deze periode
gehandhaafd.
30-6-1987

