
A U R O R A d.d. 3 juli 1987

Aanwezig: HB - PHC - wnd. HD - HE - HSBP - HT - HK - KJA/S

Afwezig : HBVD - PHBVD

1. Strategische beleidsbepaling

Ter vergadering wordt een enquete-formulier uitgereikt en toegelicht.

2. Bezoek

Een bezoek van aan C en T bleek zeer nuttig.

3. Nieuwe apparatuur

SBP beschlkt thans over de benodigde geautomatiseerde apparatuur om het
related data base system adequaat te kunnen invoeren.

4. De satellleten en de hervormingen

In de pers van de satellietlanden verschijnen geregeld commentaren op de
benoemlngen In de Sowjet Unie. Interessant was een reactie in de Hongaarse
pers waarin werd voorspeld dat economische hervormingen noodzakelijk leiden
tot politieke vernieuwingen en dat deze uiteindelijk zullen botsen met de
beginselen van het systeem.

5. Nieuwe Nationale ombudsman

Professor Dr. is de nieuwe Nationale ombudsman. Te vervachten
valt dat in verband met twee lopende klachtprocedures op korte termijn met
hem zal moeten worden gesproken over de regeling tot inzage van stukken.

6. Bezoek S.G.

De S.G. heeft HBVD hulp gevraagd bij de oplossing van een personeelsprobleem
op het departement.

7. Hoofd veiligheidsdienst Tweede Kamer

De griffier van de vaste Commissie decide mede dat de heer is
ontslagen. Om in de toekomst problemen te vermijden zal bij de vervulling
van de vacature overleg worden gepleegd met de dienst.

8. Verzelfstandlging PIT

De problemen met de ontwerpwetten die moeten leiden tot een verzelfstandigde
PIT zijn opgelost. De beveiliging van de PIT en de dienstverlening aan de
BVD zijn zo goed mogelijk veilig gesteld.
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A U R O R A d.d. 7 juli 1987

t

*
Aanwezlg: PHB - wnd. HD - HE - HSBP - HT - HK - KJA/S

Afwezig : HBVD - PHBVD - HC

1. Project Reward

Vernomen werd dat er plannen bestaan bet project Reward, waarover reeds
gerulne tijd geen informatie meer werd ontvangen, op 13 September a.s. te
starten.

2. Bezoek

Ben delegatie van zal een bezoek brengen aan E.

3. Radio zendamateurs

De frequentie die gebrulkt wordt door de inwonende dienst van de IDE Is
achterhaald door zendamateurs.

4. Verzoek om lezing

De Gas-Unie heeft verzocht om voorlichting over de achtergronden van de
actles tegen de Shell, e"e"n van de aandeelhouders van het bedrijf.
D coSrdineert de behandeling van dlt verzoek.

5. DCOOV

Mr. J.W. Opstelten, thans burgemeester van Delfzijl, is benoemd tot DGOOV.
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A U R O R A d.d. 10 juli 1987

Aanwezlg: PHB - PHC - wnd. HD - PHE - HSBP - HT - HK - KJA/S

Afwezig: HBVD - PHBVD

1. Bezoek aan

BT en BTC hebben een bezoek gebracht aan . Dit leverde interessante
informatie op over de reeks bomaanslagen van eind 1986 en de modus operand!
van de Iranie'rs.

2. Derde land benaderingen

Een debriefingsgesprek met een BuZa medewerkster leverde een verhaal op dat
duidt op een poglng tot en benadering in een derde land.

3. Het gepubliceerde kwartaalbeeld

De Rijkspolitie te Water Dordrecht heeft een rapport opgesteld dat geen
aanwijzingen bevat dat het gepubliceerde kwartaalbeeld daar is gekopieerd.

4. De mededeling van

Een CVIN-biJdrage over de mededelingen van heeft via de
Coordinator tot ongerustheid bij de SG van Algemene Zaken geleid. Voorts
heeft HMID verzocht om een lezing over de uitkomsten van het bezoek van

5. AMOK-publicatie

Een recente AMOK-publicatie bevat uitvoerige informatie over de Luid. Van
alle personeelsleden wordt de naam vermeld. Voorts worden in de publicatie
mededelingen gedaan over de MID, TREVI en het recherchebureau van de KHAR.

6. Klachtenregeling voor de politie

De PID's zullen niet gaan vallen onder een in de Politiewet op te nemen
regeling voor de behandeling van klachten over optreden van de politie.

7. De brochure over de dienst

Een in September voorziene, met het nodige ceremonieel omgeven uitreiking
van de dienstbrochure gaat niet door. De behandeling van de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdlensten in de Eerste Kamer die daaraan vooraf
meet gaan zal eerst in november plaatsvinden.

8. Convenant MID/BVD

De MID gaat voort met het opbouwen van de organisatie op basis van de door
die dienst wenselijk geachte taakafbakenlng met de BVD. Dit noopt tot
voortvarendheid met betrekking tot de tot standkomlng van het convenant
MID/BVD.
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A U R O R A d.d. 14 juli 1987

Aanwezig: PHB - HC - wnd. HD - HE - SBP/L - PHT - HK - KJA/S

Afwezlg : HBVD - PHBVD

1. Levering mijnenvegers

Er bestaat bij Q 8 belangstelling voor de inschatting van de dienst net
betrekking tot de gevolgen van een levering van mijnenvegers aan Koeweit.

2. Vertrek DAZ/VZ

DAZ/VZ gaat met pensioen. Aan zijn vertrek zal op passende wijze aandacht
worden geschonken.

3. Beveiligingsovereenkomst Nederland/Zweden

Bij de militairen is een discussie gaande over de waarde van deze
overeenkomst.

4. Komende AURORA'S

De AURORA'S van 17 en 21 juli a.s. zullen om 8.30 aanvangen.
Dit in verband met de agenda van HK.



A U R O R A d.d. 17 juli 1987

Aanwezig: PHB - HC - wnd. HD - HE - SBP/L - PHT - HK - KJA/S
%

Afwezig : HBVD - PHBVD

1. IRA hit-team

2. Rechts-extremisme

Een Westduitse rechts-extremist zal in het weekend ons land bezoeken.
Zonodig zal E XIII bijstand verlenen.

3. Reforger

.Met een aantal PID's en de LAMID zal worden saaengewerkt om inlichtingen te
vergaren over bepaalde personen die tijdens de oefening van him
belangstelling blijk geven. Met verschillende instanties zal worden
gesproken over de beveiliging van de oefening.

4.

CR zal op korte termijn voor de militairen een lezing houden over de voor
hen interessante punten uit de mededellngen van

5. Convenant MID - BVD

De juristen van Defensie hebben een eerste concept gereed van een "tegen
convenant". Dit zal worden besproken met de MID. Eerst daarna wordt het aan
de dlenst voorgelegd. Dit zal niet voor eind September plaatsvinden.

6. Oosteuropese etagiaires

Een Oosteuropese staglaire werd kennelljk ingeschakeld bij talentspotting
door een Oostblok inlichtingendienst.

7. M- en T-lasten

Voorgesteld wordt de perioden waarvoor de M- en T-lasten worden afgegeven
anderhalve maand te vervroegen. De vernieuwing van de lasten valt dan buiten
de vakantie perlodes.

8. Interceptie van telecommunicatie

Justitie acht het wenselijk de door de Commlssle aan de dienst
toegedachte bevoegdheid om elke vorm van telecommunicatie te onderscheppen
ook te verlenen aan de politic.



- 2 -

9. Ecologie

In het kader van de vemieuwingen in de Sovjet-Unie krijgt de
mllieubescherming meer aandacht van *officiSle zijde. Internationaal wordt
toenaderlng gezocht.

10. Commissie

De minister van Justitie meent dat het werk van de Commissie moet worden
voortgezet.

11. Automatisering PID's

In Hijmegen zal de administratie van de FID bij wijze van proef vorden
geautomatiseerd. De beveiliging en de privacybescherming zal de nodige
aandacht krijgen.

17-7-1987



A U R O R A d.d. 21 juli 1987

Aanwezig: PHB - HC - wnd. HD - HE - PHT - SBP/L - HK - KJA/S

Afwezig: HBVD - PHBVD

1. Polltiek gevelddadig activisme

Een voorgenomen actie tegen het Duits Verkeersbureau werd op het laatste
moment omgezet in een actie tegen het Goethe Instituut. Bij het
Verkeersbureau was na een waarschuwing van de dienst namelljk een politlebus
voor de deur gezet.

2.

Generaal , de held van de Varkensbaai, heeft verklaard
dat er in de Benelux geen Cubaanse inllchtingenofficieren zijn
gestationeerd.

3. Iran - Prankrijk

Gezien de afwezigheid van fundamentalistische kernen in ons land lljken de
franse belangen hier niet direct het risico te lopen doelvit te worden van
een aanslag.

4. Ira hit-team

21-7-1987



A U R O R A d.d. 24 juli 1987

Aanwezig: PHB - HC - wnd. HD - HE - PHT - SBP/L - HK - KJA/S

Afwezig : HBVD - PHBVD

1. Uitwijzing Bulgaren

Engeland heeft &&n Bulgaar, Luxemburg twee Bulgaren, uitgewezen. Dit kan,
bij wijze van represaille, leiden tot de uitwijzing van een Nederlandse
diplomaat door Bulgarije. Nederland vertegenwoordigt namelijk Luxemburg te
Sofia.

2. Interne postbezorging

Niet voor de eerste maal blijkt dat de interne postbezorging ondanks de
aangebrachte noodverbanden en de ontwikkeling van alternatieve circuits
tekortkomingen vertoont.

3. Non proliferatie / Cocom

Uitvoerlg wordt gesproken over non proliferatie- en Cocom-zaken.
De vraag rijst of deze aangelegenheden, die vallen onder de gewichtige
belangen van de Staat waaraan de dienst aandacht behoort te besteden, niet
op systematische wijze moeten worden bekeken in plaats van op ad hoc basis,
zoals dit thans geschiedt. Dit mede gezien de belangstelling van de
bewindslieden voor deze onderwerpen.

4. Vertalers Arabisch

Voor het probleem van de vertalers Arabisch lijkt een oplossing gevonden.

5.

verzoekt toelating tot het Kilowatt- en Megaton circuit.

6. Slagharen

Te Slagharen zal een opvangcentrum voor asielzoekers worden gevestigd. Dit
maakt een aanzienlijke uitbreidlng van het politiekorps te Hardenberg
noodzakelijk. Ook de PID zal moeten worden uitgebreid. Voor het werk van de
dienst heeft de vorming van het centrum zowel positieve als negatieve
kanten. De eerste lijken echter te overheersen.

24-7-1987



A U R O R A d.d. 28 juli 1987

Aanwezig: HB - HC - wnd. HD - HE - SBP/L - PHT - HK

Afwezig: HBVD - PHBVD

1. Terrorisms - activisme

Over het algemeen is het beeld rustig.
Een voorlopige tussentijdse balans geeft aan dat het Westeuropees terrorisme
en het terrorisme uit het Midden-Oosten door verschlllende oorzaken
afgenomen is.
In de activistische sfeer worden voorbereidingen getroffen m.b.t. Reforger.

2. MID

CR hield een voordracht voor de MID-top over de uitlatingen van ("Kolonel")
. Er waren diverse, ook vrij elementaire vragen.

Een Frans rapport over "Spetsnast" heeft zijn weg naar HKED gevonden. Over
de taakverdeling in deze sector moet nog tussen BVD en MID worden overlegd.

3. KLM

Een vrouw met Oostduitse achtergronden is afgewezen voor de functie van
stewardess (in verband met te verrichten koeriersdiensten).

4. Klimaat SU-dreigingsanalyse

De demonstratie van de Krimtartaren en recente demonstratles in Letland zijn
signalen van het veranderde klimaat.
De dienst zal desgevraagd een goed antwoord moeten kunnen geven op de vraag
of de wijzigingen in de SU ook veranderingen in onze dreigingsanalyse moeten
betekenen.
De Aurora-deelnemers zullen als basis voor verdere discussie kort formuleren
wat zij van belang achten m.b.t. de dreiging welke uitgaat van het
Sovjetblok en m.b.t. andere gewichtige dreiglngen zoals het intemationaal
terrorisme.

5. Klachtenregeling politie

Er is ambtelijke overeenstemming m.b.t. uitzondering van PID-medewerkers.
28-7-1987



S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 31 juli 1987

Aanwezig: HBVD - HB - HC - wnd. HD - HE - SBP/L - HT - HA - HPZ
K/Bc - HK

Afwezig: PHBVD - HFID - S/O&E

1. Nacht-CICS

Sinds kort kan er ook tussen 16.45 en 08.00 uur worden nageslagen.

2. Informat ievoorz ieningsplan

Een tweede versie, bestend voor het gesprek ten departemente, wordt
gedistrlbueerd.

3. Reforger

De ultwisseling van informatie zal volgens de gebruikelijke gang van
zaken lopen via LAMID en Opsporingsteam-Zwolle.

4. Iran

BZ wijst op een verhoogde dreiging nu Iran ongenoegen heeft geuit over de
Nederlandse hulp in de Golf.

5. Bulgaren

Offensieve acties van zusterdiensten leidden in het VK en in Luxemburg
tot enkele uitwijzingen.

6. Russen

Noorwegen heeft 4 Russen uitgewezen wegens W&T-spionage.

7. Onderzoeken nieuwe stijl

Over het algemeen zijn de reacties gunstig; somnige relaties moeten nog
wat wennen aan de "open" aanpak.

8. Ogen en oren

In een recente zaak bleek dat de volgploeg soms waardevolle informatie
kan verwerven door goed te luisteren.



- 2 -

9. Locatie Leidschendam

De nieuwe ad interim regiodirecteur van de Rljksgebouwendienst heeft
opdracht gegeven eerst nog enkele alternatieve plannen uit te werken. Dit
kan vertraging betekenen.

10. ROI

Bezien wordt of wij enkele voorgenomen opleidingen bij het ROI zullen
doorzetten nu het ROI reeds over de tweede helft van dit jaar
(pittige) kosten in rekening zal gaan brengen.

11. Toekomstverwachtingen

Deze dlscussie zal worden gevoerd in een bijzondere stafvergadering op
18 augustus a. s..

12. Stafvergadering eind augustus

In de reguliere stafvergadering op 28 augustus komen de notities over
het Sociaal Plan, Beoordelingen en Reorganisatie FID aan de orde.

13. Ontwikkelingen in de S.U.

Duidelijk is geworden dat aan de demonstratie-vrijheden wel beperklngen
worden gesteld.

14. Afvezigheid HBVD

HBVD is van 4 t/m 7 augustus afwezig i.v.m. een dienstreis.

31-7-1987



A U R O R A d.d. 4 augustus 1987

Aanwezig: PHB - HC - wnd. HD - HE - HSBP - PHT - HK

Afwezig: HBVD - PHBVD

1. Iran - VS

Recente informatie wljst uit dat Iran acties tegen Amerikaanse doelen
voorbereidt. De beveiliglng van de Amerikaanse Ambassadeur zou i.v.h.
gehandhaafd moeten worden.

2. NA - Warschau

Een van onze dlplomaten heeft een scheve schaats gereden.

3. PIT - SAP

Een afgewezen sollicitante gaat in beroep.

4. BVD - MID

Gezien de zorg rond de "ontvlechtingsproblematiek" denkt men bij de MID het
convenant met de BVD voorlopig maar in de ijskast te zetten.

5.

wil een beraad over de beveiliging van een aantal multinationale
samenwerkingsverbanden op W&T-gebied. Onze reactie wordt voorbereid.

4-8-1987



A U R O R A d.d. 7 augustus 1987

Aanwezig: PHB - wnd HD - HE - PHT - HSBP - HK - KJA/C

Afwezig : HBVD - PHBVD - HC

1. Iran - VS

De informatle over voorbereiding van acties tegen Amerikaanse doelen
(zle vorige Aurora) komt nlet uit Amerikaanse koker en wint daardoor aan
geloofwaardigheid.

2. IVP-II

Naar veler opvatting een onleesbaar stuk, ongeschikt om de gebruikers
vertrouwd te maken met het informatievoorzieningingsvraagstuk. De functie
van het stuk is evenwel ook het departement te bewegen financieel over de
brug te komen en daartoe lijkt het wel geschikt.

3. Planning

Blnnenkort gaat de nleuwe plannlngprocedure van start. Zoals bekend is
besloten tot een meer globale planning.

4. Non-proliferatie

De H.P. heeft naar aanleiding van het onlangs uitgebrachte geheime rapport
van de Commissie- (affaire Khan) te kennen gegeven het wenselijk te
achten, dat de dienst zijn inspanningen met betrekking tot Pakistaanse
inlichtingenaktiviteiten op nucleair terreln verhoogt.

5. Trevi

Op de agenda van de e.v. Trevi prijkt een voorstel van het BKA een reeks van
Internationale databanken voor jusitiSel gebruik te creSren. Ook
internetionaal is er een tendens de rol van de veiligheidsdiensten bij de
bestrijding van het terrorisme te marginaliseren.

7-8-1987



A U R O R A d.d. 11 augustus 1987

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

Afwezig : PHBVD - wnd. HD

1. Iran

De rlmpelingen weIke de oplopende spanningen In de Golf veroorzaken worden
her en der zichtbaar. Ook in ons land worden de gee*igende maatregelen
genomen.

2.

De PLO-vertegenwoordiger is overleden aan de gevolgen van zijn drankzucht.
Een opvolger is nog niet in zicht. Voor is het salaris niet
interessant.

3. Legat

Een delegatie woonde de jaarlijkse festiviteit van Legat-Bonn bij. Het bleek
ook een goede gelegenheid om met collegae van te spreken.

4. Polygraaf

Een polygraaf-test weIke een zusterdienst uitvoerde bij een agent leverde
een interessant resultaat op. Ons onderzoek naar de bruikbaarheid van dit
middel loopt nog.

5. Tassencontrole

Deze zal binnenkort veer worden ingevoerd. Gezien de technische
ontwikkelingen gaat ook gecontroleerd worden op andere informatiedragers dan
papier.

6. Beveiligingsplan

De opstelllng van een samenhangend beveillgingsplan zal zodra oogelijk ter
hand worden genomen. Invoering zou dan kunnen samenvallen met de verhulzing.

7. Vertalers

De capaciteit in enkele exotische talen wordt binnenkort uitgebreid.

8. Telefax

Er is een eerste experiment met het afluisteren van telefax-signalen.

9. Spycatcher

Nagegaan wordt of in dit boek ook verwijzingen naar onze dienst staan.

10. Nordic Meeting

Deze had een interessant verloop. Bezien zal worden of de banden met
wat verstevigd kunnen worden.

11.8.1987



A U R O R A d.d. 14 august us 1987

Aanwezig: HBVD - PHB - FHC - HE - SBP/L - HT - HK

Afwezig : PHBVD - wnd. HD

1. Artikel in Priyg

Een oud verhaal over belangstelling welke de Dienst Indertijd heeft gehad
voor het TNI en de daarbij betrokken mevr.
is opnleuw gepubliceerd.

2. BOA

Er zijn enkele aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen op grond van
het felt dat activisten in het algemeen steeds brutaler worden.

3. Suriname

Recente persartikelen gewagen van nauwere connecties met de S.U. en Cuba.
Mogelijk gaat het slechts om geruchten.

4. Spy catcher

Voor dit boek is veel belangstelling. Diverse Nederlandse journalisten
berelden publicaties voor. Het is nog niet bekend of het boek ook iets over
onze Dienst te berde brengt.

5.

Relatie wil gaarne een psycholoog in contact brengen met een
Nederlandse tegenvoeter.

6. Reforger

Onze Minister heeft verzocht hem permanent op de hoogte te houden. Volgende
week wordt aan de oefening een driehoek gewijd.

7. Minister

HBVD had een gesprek met de Minister over de belangrijkste zaken welke ons
momenteel bezighouden.

14-8-1987

(N.B.; Eventuele reacties op de 2-de versie van het IVP zouden op korte
termijn geleverd moeten worden, gezien de weinige tijd welke nog rest
voor hierover op 26-8 o.l.v. de SG een gesprek plaatsvindt).



S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 18 augustus 1987

Aanwezig: HBVD - HB - PHB - PHC - DIB - HE - HSBP - HT - HFID a.i. - HPZ
K/Bc - HK

Afwezig: PHBVD - HA - S/O&E

1. Glassnost

Enkele huishoudelijke punten worden nader afgesproken.

2. Opsporing verzocht

Dit TV-programna besteedde op 17-8 aandacht aan de RARA-branden.
Wij noesten helaas afhaken omdat naslag onmogelijk was wegens
computerstoring.

3. Reforger

De operatlonele inzet wordt nader afgestemd.

4. NOS - KEP

Bezien wordt of wlj tot een sluitender beveiligingssamenwerking kunnen
komen.

5. Suriname

De eerder besproken persberichten over relaties met de SU en Cuba blijken
inderdaad gebaseerd te zijn op weinig substanti81e informatie.

6. Visumbeleid

Het ziet er naar uit dat voor reizen tussen Hongarije en "de vijf" in de
toekomst geen visum meer nodig zal zijn.

7. SG

Op 19-8 heeft HBVD een bespreking met de SG.

18-8-1987



A U R O R A d.d 25 august us 1987

Aanwezlg: HBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBF - HT - HK

Afwezlg : PHBVD

1. MoskeeSn In brand

Opnieuw zijn er 3 in vlammen opgegaan, waarschijnlijk als gevolg van
conflicten tussen religieuze Arabische groepen, mogelijk als gevolg van
anti-stemmingen in Nederlandse kringen.

2. Radicale krakers

De burgeaeester van Amsterdam heeft om extra aandacht voor deze categorie
gevraagd.

3. Hess

Dlens overlijden en voorgenomen begrafenis trok de belangstelling van rechts
extremisten, ook uit Nederland.

4. Reformer

Heden is er nog TEC-overleg en Evaluatledriehoek. Een PID leverde
belangrijke operationele informatie rechtstreeks aan de CRI, vaardoor geen
goede analyse mogelijk is geweest.
Opvallend zijn de talrijke vlsumaanvragen van Polen (vnl.
mediavertegenwoordigers) die nu naar ons land willen.

5. NDF (Filippijnen)

Er is wederont beroering rond dlt solidariteitscomite* en haar voorman
•

6. Bevelliging E XIII

Gezien de ervaringen is voor een adequate beveiliging gezorgd.

7. Arabische Liga

De ministers van BZ hebben in Tunis overeenstemming bereikt over een nogal
ultimatieve resolutie, welke o.m. stelt, aldus de media, dat Iran de bekende
VN resolutie dient te aanvaarden op straffe van verbreking van de
betrekkingen. Mbcht dit laatste gebeuren dan kunnen van Iran heftige, ook
gewelddadige reactles worden verwacht.

8. Spy catcher
Alle stafleden zouden dit boek moeten lezen. Het roept allerlei vragen op.

25-8-1987



S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 28 augustus 1987

•Hfc
Aanwezig: HBVD - HB - HC - DIB - HSBP - HT - HA - HFID - HPZ - K/BC - HK

Afwezig: PHBVD - S/O&E

1. PC's

Het succes zal vooral afhangen van het enthousiasme en de persoonlijke inzet
van de gebruikers.

2. Decentrale documentatie

Medio September kan bij B de proeftuin starten. Ook bij C is de discussie op
gang gekomen.

3. EZ/MID

Afspraken zijn gemaakt m.b.t. de beveiliging van gerubriceerde gegevens
we Ike aan het bedrijfeleven worden toevertrouwd.
Het convenant BVD-HID zal echter nog de formele basis moeten verschaffen.

4. PIT

De afwijzing van een SAP-lid en het ingestelde beroep hebben in de media
aandacht gekregen.

5. Personeelsbegroting

Over de opvang van het tekort wordt nog gesproken.

6. Materieelbegroting '88

Een korting van / 350.000,— is ons opgelegd.

7. Aanschaf prive" PC's

Er is enig uitzicht op een aantrekkelijke regeling welke belangstellenden
een renteloze lening biedt.

8. Honden

Het dienstbeleid laat niet toe honden mee naar kantoor te nemen.

9. S/O&E

Deze neeot per 1 September a.s. afscheid.



10. HD

Er komt een officie'le mededeling over de benoeming.

11. Beoordelingsnota /Sociaal Statuut

Na een toelichting door HPZ wordt over deze stukken van gedachten gewisseld.
Aan de OC is eveneens om een visie gevraagd.

12. Reductie-operatie

In de volgende regullere stafvergadering zal HPZ een overzicht geven.

13. Strategische beleidsbepaling

Op 31 augustus a.s. om 10.30 uur zet de Staf de gedachtenwisseling voort.

14. Afwezigheid HBVD

Van 31 augustus t/m 7 September brengt HBVD een bezoek aan de N.A. en Aruba.

28-8-1987



A U R O R A d.d 1 September 1987

Aanwezig: PHB - HC - HE - HT - HSBF - HK - KJA/C

Afwezig: HBVD - PHBVD - HD

1. Reforger

De opkomst voor de open acties valt zwaar tegen. De geheime acties zijn -
mogelijk dankzij intensief volg- en observatiewerk - (nog) niet tot
uitvoering gefcomen.

2. Affaire

Een Belg veroordeeld wegens spionage voor de S.U., meldt de Times. Hierover
is in de Belgische pers niets te lezen, terwijl ook tegenover ons
ultermate zwijgzaam is. Vreemd.

3. E XIII

Draait in elk opzicht goed. Nu nog een paar auto's erbij ...

4. PTT-computer niet safe

Zorgen blj de PTT omdat de computer minder kraakbestendig blijkt dan
gehoopt, dus ook zorgen bij ons omdat ook onze gegevens - e.g. M&T - niet
langer onbereikbaar voor de krakers zijn.

5. Oneigenlijk gebruik BVD-computer
De BVA constateert steeds vaker een oneigenlijk gebrulk. De lljnchefs moeten
hiertegen waken.

6. Mutaties MID

Rol. en Lt. Kol. worden binnenkort overgeplaatst. De kansen
met de MID op niet al te lange termijn tot een samenwerkingsregeling
(convenant) te komen vorden hlerdoor niet verkleind.

2-9-1987



S T A F V E R G A D K R I N G d.d.4 September 1987

Aanwezig: HB - PHB - HC - PHC - HD - HE - HSBP - HT - HA
HFID a.i. - HK

Afwezig: HBVD - PHBVD - HPZ

1. HJZ.

De onlangs benoemde HD wordt welkom geheten.

2. Stafdinar

Voorlopig i» 23-lf da datum; gewacht wordt op da dafinltiave
raactia van v.m. HBVD.

3. Mieuwe pand

Op korta tamijn dianen beslissingen genomen ta wordan ovar da
kabalvarbindingan voor hat niauwa pand.
Co-locatie wordt op 9-9 met de SG besprokan. Nog deze maand vind
baraad plaata tusaen HBVD an da ragio diractaur van da
Rijksgabouwandianst over da (var)bouwplannan.

4. Strabelbap. I

Inzet van deskundigen ala de heer blijkt een dura
aangelegenbeid.

5. BoekwerkJe ANP

Bezien wordt of wij ona voordeel kunnen doen met bet pas
verschenen boekje over de achrijfwijze van buitenlandse namen.

6. Reforaer

De acties rond Reforger stellen nog steeds weinig voor.
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7. Verhuiaactiviteiten in creb. 25

Zonder daarnede een voorschot te nenen op in studie zijnde
reorganisatieplannen zullen enkele verhuizingen plaatsvinden tez
aanpassing aan de voorlopige configuratie.
Bezien wordt wat de consequenties zijn van andere verhuiaplanner
op wat langere termijn. De ruimten worden opnieuw
geinventariseerd.

8. Diplona-uitreikina

Hedenmiddag on 15.00 uur is een gepaste vertegenwoordiging
welkon.

9. Strabelbeo. II

Gediscussieerd wordt over de voorlopige uitkonsten. Hierover
wordt een afzonderlijk verslag gemaakt.

4-9-1987



A U R O R A d.d. 8 September 1987

Aanvezig: HK - HB - HC - DIB - HT - HSBP - KJA/C

Afwezlg : HBVD - PHBVD

1. Buza

Overeengekoaen Is met Buza, dat voortaan ook achtergrondsgesprekken
gehouden zullen worden met de chefs de poste in landen die in het kader
van het Internationale terrorisme van belang zijn.

2. Reward

Het ziet er naar uit, dat dit project thans in oktober van start zal
gaan. B. gaat in het coSrdinatiecentrum polshoogte nenen.

3. Reforger

Ook ult
operationele bronnen is niet gebleken van enige bljzondere belangstelling
voor deze oefening. Dit geeft te denken. Eft wat de Beweging betreft: ook
hier geen activiteit van enige betekenis. De verklaring hiervan ligt wel
voor de hand t.w. het grootschalige "pro-actieve" optreden van politic en
milltairen. In dit verband wordt gewezen op het gevaar, dat een dergelijk
optreden de leden van de Beweging in de illegaliteit drljft met alle
gevolgen vandien.

4.

(in 1985 na de defectie van benoemd tot "HC") komt
4 november op bezoek. Zijn voorland is de Bonner politick.

5. BVI/BVA-dagen

Gestreefd wordt naar een programme met minder afgezaagde thema's.
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6. AS10

Karapt eveneens met zeer grote "WOB"-problemen.

7. Planning

Nu wij enige ervarlng op dlt terrain hebben rijst de vraag of de planning
van onze operatlonele werkzaamheden Inderdaad in een behoefte voorziet.
Deze vraag rijst niet waar het de beheersplanning betreft: zij is voor
HBVD een onontbeerlijk instrument om de departementsleiding een helder
inzicht te geven in de gevolgen van deze of gene (budgettaire) maatregel.

8. Bezoekera

15 September: Sir
16 September: bij Buza om te praten over terrorisme.

(nagegaan wordt of wij daarbij betrokken kunnen worden).
2 oktober : van

(zou komen praten over de vestiging van een station in
Den Haag).



S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 11 September 1987

Aanwezig: HBVD - HB - PHB - HC - PHC - HD - HE - HT - HA
HPZ - HFID a.l. - K/Bc - HK

Afwezlg : PHBVD - HSBP - S/O&E

1. PHBVD

HBVD maakt de benoeming van HK tot PHBVD bekend. Voorrang zal worden gegeven
aan de PHBVD-functie, de HK-functie zal voorloplg worden waargenoaen.
De taakverdeling tussen HBVD en PHBVD blljft voorshands zoals deze was.

2. Strateglsche beleidsbepaling c.a.

Een belangrijk punt Is berelkt. Het resultaat gaat naar Minister en SG;
hlerop Is door HBVD al gepreludeerd.
De verdere dlscussle over uitwerking van de matrix wordt voorbereld door HE,
HA en PHC. Onderdeelschefs zullen In algemene zln, zonder de matrix als
zodanlg op tafel te brengen, met hun naaste medewerkers de discussle
verbreden.
De SG heeft ermede Ingestemd t.z.t. een deputatle van de Staf te ontvangen.
Over de samenstelllng van de deputatle vlndt nader beraad plaats.

3. Drelglngsanalyse

Naar aanleldlng van topics als de recente ontwlkkellngen In de Golf,
Prlnsjesdag en dergelljke vinden rapporten hun weg naar bulten.

4. Cederbestand

Dlt naslagwerk komt blnnenkort ter beschlkklng.

5. Herendlner

Voorloplg gesteld op 6 november (met een ultwijkmogelijkheid naar
20 november).

6. Bezoek H-:

Een deflnitlef programma wordt maandag a.s. verspreld. HB, HC en HD zullen
In leder geval partlclperen.

HK
11-9-1987



A U R O R A d.d. 15 September 1987

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

Afwezlg : -

1. De ontvoering van de heer Heijn

Er zijn geen aanwijzingen dat deze ontvoering politieke aspecten heeft. Op
verzoek van de politie Haarlem Is enige technische bijstand verleend.

2. Afgezaagde themats

Het is niet zo dat tljdens BVA- en BVI-dagen afgezaagde thema's worden
behandeld. Op verzoek van de deelnemers aan deze vergaderingen worden daar
inderdaad vrij stereotype onderwerpen aan de orde gesteld, doch dit in de
vaak terechte verwachtlng dat over deze onderwerpen nieuwe ontwikkelingen te
nelden zijn. Daarnaast worden op de BVA- en BVI-dagen geregeld ook
bijzondere onderwerpen behandeld.

3. De adviescommissie intake de veiligheidsonderzoeken

De coomlssie zal op 28 September a.a. vergaderen over de afwijzing van het
lid van de SAP nevrouw voor een vertrouwensfunctie bij de PIT.

4. Computer beveiliging

5. Waarschuwingen tegen teveel Glasnost door het KGB

Van de zljde van het KGB worden waarschuwingen geuit tegen teveel Glasnost.
Gewezen wordt op de mogelijkheden die hier liggen voor ffesterse
inlichtingendiensten.

6. Het gebruik van Glasnost door het KGB

Er zijn aanwijzingen dat nieuwe organisaties die in het kader van Glasnost
ontstaan door het KGB worden gebruikt voor belnvloedingsactiviteiten. Deze
organisaties verdienen derhalve naast de mantelorganisaties de nodige
aandacht.

7. Beveiliging gegevens inzake

8. Klacht bij de vaste Commissie voor de i- en v-diensten

Een medewerker van de dienst heeft een klacht ingediend bij de vaste
Commissie over de wijze waarop de dienst zich heeft opgesteld tijdens de
behandeling van zijn zaak bij de Ambtenarenrechter.

15-9-1987



A U R O R A d.d. 18 September 1987

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

Afwezig : —

1. Ontvoering A. Heyn

Er is nog steeds geen contact met de ontvoerders. Dit doet de vraag opkomen
of er wel sprake is van een ontvoerlng.

2. Beveging

Aanstaande zaterdag in de Haarlemse binnenstad een demonstratie tegen de
Centrumpartij. Door de verwachte massale opkomst en de deelneming van een
aantal "Kedichem-figuren" zou deze demonstratie wel eens uit de hand kunnen
lopen.

3.

Een positieve verrassing is de toezending door van een rapport over
twee - nog niet getraceerde - Illegals die schuil gaan onder de
nationaliteit. Voor HC vormt dit aanleidlng een grootschallg zoekproject
naar -onderdanen in ons land te overwegen.

4. Beveiliging Industrie

Zondagavond een radio-uitzending over een jounalistiek onderzoek naar de
Industrie-beveiliging, in het kader waarvan o.m. gesproken werd met de MID.

5. Afwijegeval KLM

Op instigatie van Buza is een Oostduitse geweigerd als stewardess.

6. M.&.T,

De data van de lasten zullen zodanlg verschoven worden dat zij buiten de
vakantieperlode vallen.

Indien het totaal der aanvragen dit
maximum te boven gaat, dient elk betrokken dienstonderdeel aan te geven
welke aanvragen een lage prioriteit hebben, opdat HBVD terstond een
afgewogen beslissing kan nemen.
KJA zal onderzoeken of er een weg gevonden kan worden te voldoen aan de
uit operationele behoeften voortkomende wens van HC te beschikken over
een niet geconcretiseerde afluisterbevoegdheld met betrekking tot
Oostblok-inllchtingenofficieren.
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7. Vacante HK-functie

Op zeer korte termijn zal de benoeming een felt moeten zijn, aldus HBVD.
In afwachting hiervan fungeert KJA/C als waarnemend HK.

8. Afscheid voormalig PHBVD

Heeft de wens geuit op gepaste wijze afscheid te nemen van de Staf.
PHBVD neemt hiertoe het initiatief.

9. DC OO&V

De nieuw benoemde DG, mr. I.W. Opstelten brengt op 29 September een
kennismakingsbezoek.

10. Bezoek aan Minister Korthals Altes

HBVD is hierbij aanwezig geweest. Opmerkelijk is dat de Minister zich nlet
door H.CRI maar door HBVD heeft laten briefen. Niet opmerkelijk doch wel
vermeIdenswaard is, dat de Minister vol lof was over de kwalltelt van de
inbreng van de Dienst.

11. Bezoek Sir

HBVD is zeer te spreken over de wijze waarop dit bezoek georganiseerd is.

18-9-1987
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A U R O R A d.d. 22 September 1987

Aanwezig: FHBVD - HB - PHC - DIB - HE - HSBP - KJA/C

Afwezig : HBVD - HI

1. Relschoppers

De ongeregeldheden rond het Haagse kraakpand "De Blauwe Aanslag" zijn
vooral het werk van pure relschoppers, belust op een verzetje in deze
broeierige nazomeravonden. De taak van de Dienst In dezen is dan ook
beperkt.

2. Hasleep affaire Khan

Veel aandacht in de pers voor het door in de wereld gebrachte
verhaal, dat ook twee Tsjechen destijds in het UC-project aan het
spioneren waren. Vanuit de Kamer zou de regering om opheldering gevraagd
worden.
(Noot: van de griffier werd nadien vernomen, dat de Vaste Commissie een

overeenkomst met onze Minister overweegt. In dit verband rijst de
vraag of niet de Minister van Economische Zaken als eerst
verantwoordelijke moet worden aangesproken).

3. Strategische beleidsbepaling

De Minister is zeer gelnteresseerd en wil hierover in november van
gedachten wisselen. Tegen die tijd zullen een aantal onderdelen verder
uitgekristalliseerd moeten zijn. De vaart moet erin blijven, ook door nu
reeds bij beleidsbeslissingen rekening te houden met de geformuleerde
beginselen.

4. E.T.

Veel aandacht in de pers voor de behandeling in hoger beroep bij het Hof.
Het O.M. heeft zijn oorspronkelijke els van vier jaar teruggebracht tot
twee jaar met als belangrijkste motivering, dat de overheid te kort is
geschoten in de beveiliging en daardoor de gelegenheid heeft gecreeerd.

5. Warschau

Na de Deense blijkt ook de Spaanse ambassade vergeven te zijn met
afluisterapparatuur. En de Nederlandse ambassade?

23-9-1987



A U R O R A d.d. 25 September 1987

Aanwezig: HBVD - HB - PHC - DIB - HE - SBP/L - KJA/C

Afwezig : PHBVD

1. NATO Special Committee

Onze bijdrage gewijd aan de afhankelijkheidsrelatie Gorbatchov-KGB
is opgenomen in de draft.

2. Roulatie

Door het geringe aantal buitenplaatsen dreigt het roulatieschema spaak
te lopen. Juist ook tegen de achtergrond van de doelstellinq tot
een meer flexibel P&O-beleid te komen, lijkt een heroverweging ge-
indiceerd.

3. MID/BIV

De secties Industrie Veiligheid van de drie krijgsmachtdelen worden
per 1 oktober a.s. geintegreerd tot het "Bureau Industrie Veiligheid"
van de MID, waarvan de leiding zal berusten bij dhr.

4. Joegoslavie

- Opmerkelijke waarschuwing van de Defensieminister aan het adres
van de Partij, die verweten wordt de controle over de problemen in
Kosovo te verliezen.

- De inlichtingendreiging is thans nihil; C zal hieruit konsekwenties
trekken. Moeten er ook konsekwenties getrokken worden voor wat
betreft het reisverbod?

5. Vaste Commissie

Gisteren overleg met de Minister over beweerde spionage door twee
Tsjechen rond het UC-project. De leden van Mierlo en Voorhoeve vonden
het hoogst vreemd, dat de algemene beveiligingsverantwoordelijkheid
voor het UC-project berust bij EZ en niet bij Biza (BVD).

- 2 -
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6. Nieuwe behuizing

Wij zijn weer bij af, zo luidt de conclusie van HBVD na zijn
gesprek met de directeur Rijksgebouwendienst.* De renovatie gaat
niet door daar de ruimte te groot is. Er liggen zeven alternatieven
op tafel, waarvan slechts ee'n acceptabel is, t.w. nieuwbouw ter
plekke (oplevering op zijn vroegst 1991!). Of echter dit alternatief
ook voor de gemeente Leidschendam acceptabel zal zijn, mag ernstig
betwijfeld worden. Hierbij komt overigens nog, dat de prioriteiten-
lijst van de Rijksgebouwendienst binnenkort zal worden heroverwogen
met als geenszins denkbeeldige mogelijkheid, dat wij zakken of zelfs
geheel verdwijnen.

7. Strategische beleidsbepaling

HBVD heeft dezer dagen hierover met de Minister van gedachten
gewisseld. Hij zal hierover a.s. dinsdag ("Dircon"-staf) verslag
doen.

28-9-1987



S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 29 September 1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HA - HB - HC - PHB - PHC - HE - HFID
K/Bc - HD - HPZ - HSBP - HT - KJA/C

Afwezig : —

1. BNV-archief

De fysleke schelding is een felt; thans aanvang inventarlsatie en
beschrijving. NB; verwljzing In ACD/K zal verwijderd worden.

2. IVP-II

Uit het IVP-II zal een actieplan 1988 gedistilleerd worden; de
gedachtenwisseling over het IVP-II wordt zolang opgeschort. Er is een
samenhang met de gedachtenontwikkeling inzake de S/O&E-functie.

3. Spreekvaardigheid Frans

Ook binnen de staf blijkt er behoefte te bestaan de kennis van het Frans op
te poetsen. Of een talenpracticum daartoe het meest geschikte middel is
wordt betwijfeld. PZ zal inventariseren en met een voorstel komen.

4.

Het bezoek aan stond in het teken van de mogelijkheden tot
samenwerking op C-terrein; er zijn op dit punt duidelijke perspectieven. Met
kracht keert ' zich tegen wat gezien wordt als de grootste dreiging
vanuit de S.U.: de technology transfer.
Een stabiele natie, zonder terreur- of vluchtelingproblemen, die door een
zeer formele opstelling tot een modus vivendi is gekomen met haar machtige
nabuur, aldus vat HC zijn indrukken samen.

5. Herendiner

De staf staat afwijzend tegenover een suggestie van ex. HBVD een aantal
oud-medewerkers aan wle hij veel verschuldigd is (op zijn kosten) deel te
laten nemen.

6. Budget

Een nieuw budgettaire aanslag (/ 150.000,—) doet bij sommigen de vraag
rijzen of de Dienst dlt maar zo over zich heen meet laten komen. HFID wijst
crop, dat de gehele rijksoverheid door deze aanslag getroffen wordt, dat zij
simpelweg wordt opgelegd en dat er geen regie mogelijkheid is zich ertegen
te verweren, zeker niet met deze Minister van Binnenlandse Zaken.
HBVD geeft te kennen het thans niet opportuun te achten iets te ondernemen.
Tegen het eind van dit jaar wil hij het vraagstuk van de opgelegde kortingen
in zijn geheel bezien.
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7. ADV

De kwartaalvariant van de ADV wordt ook in 1988 toegepast.

8. Schriftelijke rapportage

PZ is bezig met een peiling van de behoeften aan en wensen met betrekking
tot een cursus schrlftelijke rapportage. Het opleidingsbudget biedt voor
zo'n cursus de ruimte. PHBVD onderstreept de noodzaak van zo'n cursus.

9. Reductie

HPZ verstrekt een cijfermatig overzlcht van het verloop van deze operatic
tot nu. Duidelijk is dat wlj voorliggen op het schema. Een gevolg hiervan
is* dat weer heel voorzichtig aan enige werving gedacht kan worden.

10. Behandeling beveiligingsincidenten

PHBVD heeft een circulaire hierover het licht doen zien.

11. Oostenrijk

12.

Heden is een telexverbinding met tot stand gekomen.

13. Rechter-Commissaris

Een RC van het Hof te Arnhem heeft zich tot ons gewend (op instigatie van de
Nijmeegse korpschef) in het kader van het (nadere) onderzoek in de zaak
tegen een voormalig agent van ons die verdacht wordt van dlefstal van
stukken uit de woning van mv. . Een gecompliceerde zaak, naar het zich
laat aanzien.

14. Beveiligingsvoorschrift

Is ongeschonden uit het Georganiseerd Overleg gekomen en ligt thans bij de
Ministerraad.

15. Wet I.&.V.-diensten

Openbare behandellng in de Eerste Kamer op 3 november 1987.

16. PHE - HFID a.i.

Dhr. is vanaf heden "HFID".
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17. Strategische beleidsbepallng

De Minister heeft kennis genomen van de nota "Strategische beleidsbepaling
BVD" van 15 September j.l. Hij zet vraagtekens blj de Strategische
alternatieven "Actief, open PR-beleid" en "marktgerichte organisatie".
Wei spreekt hem aan het als strategisch alternatief opgenomen "Middelen en
methoden voor geheime werkwijze".
Hij heeft aangekondigd op 11 november a.s. een bezoek te zullen brengen aan
de Dienst en bij die gelegenheid met de Dienstleiding en de Staf over dit
onderwerp van gedachten te wisselen.
HA, HFZ en HE zullen voortgaan met de uitwcrking van de nota.

18. Nieuwe behuizing

HBVD herhaalt hetgeen hij daarover op de Jongste Aurora heeft gezegd. HIJ
voegt eraan toe, dat de SG zich met een krachtige brief tot de D6
Rijksgebouwendienst zal wenden.

29-9-1987


