A U R O R A

d.d.

2 oktober 1987

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

1. RAF-Umwelt
Enkele lleden uit deze sfeer hebben meegedaan aan een manifestatie tegen het
fascisme in Arnhem. EXITI heeft hen begeleid.

2. Ruesen
Na een lange periode van rust beginnen zij veer actief te worden.

3. Adviesconmissle
Heeft zich inmiddels gebogen over het afwijsgeval
advies.

. Er is nog geen

4.
, de KEB van
, komt heden op bezoek om o.m. te praten
over de vestiging van een station in Den Haag (van waaruit dan ook
Skandinavie* bestreken zal worden).

5.
Op voorstel van HBVD heeft de Minister besloten dit project heden te
beSindigen. PHBVD wijst op de noodzaak de kennis omtrent de procedure en de
feitelijke ultvoering op peil te houden.

6. Fiscale inspectie
Twee ambtenaren van de Inspectie Directe Belastingen Den Haag komen
binnekort bij ons de naleving controleren van de wettelijke bepalingen
inzake loonbelasting en premieheffing. HPZ en KJA/C zullen hen ontvangen en
toespreken.

7. Planning

1988

De bijdragen zijn te globaal om er lets mee te kunnen doen; S/O&E zal de
ronde doen voor mondelinge aanvulling. PHBVD wijst er in dit verband op, dat
de planning (ook in vereenvoudigde vorm) een waardevol beleidsinstrument is
gebleken voor de Dienstleiding en dat zij derhalve niet mag verwateren.

2-10-1987

A U R O R A

d.d.

6 oktober 1987

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

1. Opvangcentra voor vluchtelingen
De gecentrailseerde opvang van vluchtelingen biedt BT nieuwe mogelijkhede
2. Buitenlandse bezoekers
Met als "toppers" aangekondigde buitenlandse bezoekers blijkt niet altijc
een gesprek mogelijk over hoofdlijnen en beleidsaangelegenheden.
Soms moet het gesprek noodgedwongen worden verlegd naar een uitwisseling
van informatie van ondergeschikt belang.
3. Bezoek
De bezoeker van
had voor de Directie B weinig van belang zijnde
informatie. Met de Directie C was een meer vruchtbaar gesprek mogelijk.
4.
In hoger beroep is

opnieuw tot 2 jaar gevangenisstra

veroordee

5. Centraal Antecedenten Bureau
Het CAB zal met ingang van 1 januari 1988 worden opgeheven. De gevolgen vc
de Dienst zullen niet groot zijn.
6. BBRA 1984

De toepassing van het BBRA 1984 bij de Hoofdafdeling E zal naar het zich
aanzien de nodige beroepszaken opleveren.

A U R O R A

d.d.

9 oktober 1987

Aanwezig: HBVD - HB - PHC - HD - HE - HSBP - KJA/C -.
Afwezig : PHBVD

1. Reward
Hoewel de advertentie niet in Nederlandse dagbladen is geplaatst, is zij
niet aan de aandacht van de Nederlandse pers ontsnapt. Zoals overigens
wel verwacht hebben zich tot nu toe vooral nieuwsgierige journalisten
gemeld.

2. ID-Amsterdam
In een brief aan de korpschef hebben de ID-medewerkers hun vertrouwen in
de ID-chef opgezegd.

3. Estec
De beveiliging laat zeer te wensen over. D. zal (in samenspraak met C. en
eventueel KJA) onderzoeken hoe hierin verbetering kan worden gebracht.

4. MID
De samenwerking op beleidsniveau is vrijwel non-existent geworden.
Toenaderingspogingen onzerzijds vinden geen weerklank. De oorzaak hiervan
moet gezocht worden in de irttegratie-problematiek.

5. Tsjeenk Willink (lid PvdA-fractie le K.)
HBVD en KJA/C hebben met dhr. Tjeenk Willink (woordvoerder PvdA bij de
behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel I. & V.-diensten)
uitvoerig van gedachten gewisseld over een aantal fundamentele
rechtsstatelijke problemen die min of meer verscholen liggen achter de
formele regeling. Wederzijds werd deze gedachtenwisseling als zeer
vruchtbaar ervaren.
6. Rechter-Commissaris

(zie voorgaande verslagen)

Het gesprek is zonder complicaties verlopen. Het gevaar dat HBVD (of
enige andere medewerker) als getuige zal worden gedagvaard, lijkt
afgewend.

A U R O R A

d.d.

13 oktober 1987

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

1. Nederlandse Ambassade in Warschau
De Deense ambassade in Warschau blijkt sinds 1962 te zijn gemicrofonis
gevoeglijk mag worden aangenomen, dat dit ook wel het geval zal zijn
met de belendende Nederlandse ambassade.

2. UCN (zie voorgaande verslagen)
Gesproken is met
en
. Het is zeer onwaarschijnli jk
dat zij enig acces tot vertrouwelijk materiaal hebben gohad.

3.
PHBVD verhaalt van zijn bezoek aan
, een zeer machtige,
op militaire leest geschoeide en in een enorm kazernecomplex gehuisveste dienst. Het is
vooral te doen om informatie
over de Turkse gemeenschap in ons land en zij streeft daarbij naar
"een goede samenwerking zonder bureaucratische obstakels". In dit
verband werd o.m. verwezen naar de goede samenwerking met de Nederlands<
politic (n.a.w. CRI) en
. HBVD vindt dat een ruimhartiger
verstrekking van gegevens overwogen moet worden.

4.
Aanstaande vrijdag een kennismakingsbezoek van

, hoofd

AURORA

d.d. 16 oktober 1987

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

1. Nehalennia
Als conferentie en festivitelt een eclatant succes.
2. Anti-fascisten
Deze zullen op 17 oktober 1987 in Den Haag een demonstratie houden. Er
wordt verwacht dat deze niet vlekkeloos zal verlopen.
3. Reward projekt
Spoedig zullen er ook in het Midden Oosten
advertenties verschljnen. De reeds geplaatste advertenties zullen worden
herhaald.
4.
geniet mogelijk de belangstelling van krakers.

A U R O R A

d.d.

2 0 oktober

1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - HC - HD - HE - HT - SBP/L - KJA/C
Afwezig:

—

1. Activisme
De fut lijkt er een beetje uit.
2. PR
- Mw. len Dales, burgervrouwe van Nijmegen, heeft laten weten een
achtergrondgesprek met een BVD-medewerker over de jumelage met
"niet zinvol" te achten.
- Dhr.
, pas benoemd tot Ambassadeur in Teheran, heeft de wens
geuit een gesprek te hebben met onze specialisten.

3.
Een Nederlandse archeoloog m.b.t. het Nederlandse consulaat in
Istanbul zou voor het KGB werken.
is om info gevraagd.
4. HK-functie
- KJA/C is met ingang van 1 november a.s. de nieuwe HK.
- Dhr.
is vanaf heden belast met de functie van waarneming
van de Dienstleiding.
5. Bukarest
Bij een verbouwing van de Nederlandse Vertegenwoordiging in
Bukarest is men mogelijk op het spoor gekomen van een
afluisteractie.
6. EPS
Op 3 november een bijeenkomst van de Werkgroep Terreurbestrijding
gewijd aan het Shiitisch fundamentalisme. Overwogen wordt een BVDdeskundige hieraan deel te laten nemen.
7. Psycholoog
Aanstaande donderdag een voordracht van een
-psycholoog
over het nut van psychologische begeleiding van agenten-operaties.
8. Schengen
De aanvankelijke inschatting dat dit verdrag opheffing grenscontrole
aan de gemeenschappelijke grenzen van de Benelux, Frankrijk en de
BRD een dode letter zou blijven, lijkt te worden gelogenstraft. De
politieke druk blijft aanhouden.
20-10-1987

A U R O R A

d.d.

2 3 oktober 1987

Aamrezig: HBVD - PHBVD - H B - H D - H E - H T - HSBP - KJA/C
Afwezig : HC
1. Industriebeveiliaina

MID

D. is er, zij het na moeizaam overleg, in geslaagd tot werkafsprakei
te konen. De Integratie van deze sector van de MID krijgt op 1
november haar beslag.
De MID heeft overigens nog steeds niet gereageerd op ons ontwerpconvenant. De vraag rijst of wij in dezen lijdelijk noeten blijven.
2. Waarneming HE
H.EXIII is aangewezen als waarnemend HE.
3- B.XIII
Ben door T. ontwikkeld verbindingsmiddel is beproefd. Het blijkt
goed te werken; wel vraagt de praktische toepassing nog enige
aandacht.

4.

5. Tekstverirerker
De gebruiks£>i)vriendelijkheid zal op de volgende Staf (30 oktober )
onderwerp van bespreking zijn.
6. Uniforme lay-out
Br is nog steeds geen uniformiteit in de lay-out van onze brieven
e.d. terwijl dit toch vanuit PR-overwegingen zeer gewenst is. PHBVD
zal terzake initiatieven ontplooien.
7. BPS (zie punt 6 vorio verslag)
Punt 6 dient als volgt gelezen te worden: "Op 3 november (inmiddels
gewijzigd in 6 november) komt DAZ spreken over een bijeenkomst van
de Werkgroep Terreurbestrijding gewijd aan het Shiitisch
fundamentalisme. Zijn voorstel is hieraan ook een BVD-deskundige te
laten deelnemen".

Hieraan kan thans worden toegevoegd, dat de Dienatleiding zich kant
tegen een directe vertegenwoordiging van de dienst in deze
Werkgroep; volstaan dient te worden met een briefing van DAZ.
8. Le ids chendam
Op 9 november vindt er een gesprek plaats tussen onze SG en de DG
Rijksgebouwendienst. De SG zal, zo dit gesprek geen positief
resultaat oplevert, er bij onze minister op aandringen zich te
verstaan met Minister Nijpels.
9. Bezoek Minister
De Minister en de SG komen op 11 november en blijven tot en met de
lunch.
10. Nehalennia
De Minister is vol lof.
11. Bezoek Vaste Commissie
KJA/C zal met de griffier contact opnemen voor het maken van een
afspraak.

A U R O R A

d.d. 2 7 oktober 1987

Aamrezig: PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - KJA/R
Afwezig : HBVD - HK - HT

1. Rechts-extremisme
Ben bijeenkomst van 6 Europese diensten in Keulen over dit onderwer
leverde een interessant overzicht op. Proportionele aandacht blijft
geboden.
2. Russen en Chinezen I
Er is operationele belangstelling geconstateerd tussen de SovjetRussen en de Chinezen.
3. Russen en Chinezen II
De Chinezen lijken niet gelnteresseerd in de wijze waarop de Russen
de politieke ontwikkelingen aanpakken; omgekeerd is dat wel het
geval.
4. Bezoek Minister
De agenda dient nog te worden opgesteld; suggesties zijn welkom.

A U R O R A

d.d. 3 0 oktober

1987

Aanwezlg: PHBVD - HB - HC - PHC - HD - HE - HSBP - wnd. HT - HA - HP
HPZ - K/BC - HK
Afwezig:

HBVD

1. Automatiserine
Besloten is een vierde generatie ontwikkelingssysteem aan te schaffen. Hiermee
kan een aanzienlijke tljdwlnst worden geboekt blj de ontwikkeling van nieuwe
programraa's.
2. Tekstverwerking c.a.
Op korte termijn is er geen oplossing voor het probleem van het opnieuw typen
van de verschlllende bijdragen tot een produkt (vb. Panorama). Wei kan er reeds
iets gedaan worden aan de uniformitelt van de lay-out, de spelling e.d. Gedacht
wordt aan een gemeenschappelijke instructie voor alle typekamers. HK zal hiertoe
het inltiatlef nemen.
3. Inlichtingenactiviteiten
De Russen beglnnen weer actlef te worden.
Nog steeds geen inlichtingenactiviteiten vanuit de DDR-vertegenwoordiging. een
internationaal fenomeen. Mogelijk is hier sprake van een
-effect.
4. BVA/BVI-daeen
Vlnden volgende week weer plaats. Er is grote belangstelling.
6. Diploma-uitreiking
Hedenmiddag voor de Basiscursus Extern.
6. Varia PIP
- Het tekort op de personeelsbegroting wordt voor dlt jaar geraamd op een
miljoen. Met FEZ wordt gesproken over de mogelijkheid van een suppletie uit de
herstructureringspot van DGOP.
- Eveneens gesprekken over de vraag uit welke pot het toegezegde extra miljoen
voor de automatisering moet komen.
- Er moet paal en perk worden gesteld aan het zelf koffie zetten. Er is een
clrculaire uit.
- Aanstaande dinsdag een BZB-huldiging. Belangstelling van de zljde van de Staf
wordt op prijs gesteld.

7. Telecopier
Is verplaatst van BT naar de telexkamer. NB: ultsluitend ongerubrlceerd materiaa
komt voor verzendlng in aanmerking.
8. Proflelschets nieuwe HBVD
Op dinsdag 10 november ontvangt de Minister vertegenwoordigers van de Staf en
de O.C. om een toelichting te geven op de profielschets.
Aanstaande vrijdag zal een hierop toegesneden Stafvergadering plaatsvinden, waa
o.m. zal moeten worden beslist wie de Staf zullen vertegenwoordigen.
9. Bezoek Minister
De strategische beleidsbepaling zal het piece de resistance zljn. Daar de
discussies tot nu toe wel een zekere communls oplnlo doen vermoeden welke
richting wij uitmoeten, maar nog lang niet hebben geleid tot een heldere
concretisering (ook de door het werkgroepje inmlddels geproduceerde uitwerking
van bepaalde gedachten hebben nog slechts de status van dlscussiestuk). is het
duidelljk. dat wij ons zullen moeten beperken tot een algemene uiteenzetting van
en toelichting op de kernthema's die ons hebben bezig gehouden. Over de wijze
waarop dlt moet gebeuren (wat, wie en hoe) vindt nog nader beraad plaats.
30-10-1987

-rr

A U R O R A

d.d. 3 november 1987

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

1. Antl-mllitarlstisch congres te Arnhem
Dit door enkele tientallen actlvisten bijgewoonde congres stond In het teken van
de wens blnnen de Beweging te komen tot een duidelijk gestructureerde eenheid
met een stevlg ideologisch fundament. Dit Is een ontwikkeling die ertoe kan
leiden, dat wlj meer zicht krijgen op het fenomeen (gewelddadig) politick
activisme.
2. KGB - KR

Er is weer eens gebleken van belangstelling voor onze Dienst, de politic e.d.
3. Eurobaken
Technisch mankement.
4. Yeltsin
Is niet opgestapt doch heeft slechts gedreigd dit te doen.
5. Nieuwe behuizing
De door ons opgestelde "brief op poten" is door de SG aan de
DG Rijksgebouwendienst verzonden.
6. Aruba
Verzoek om technische bijstand is ontvangen.
7. KEB II

Is op 1 november in functie getreden.

8. Profielschets nieuwe HBVD
In aansluiting op punt 8 vorig verslag: HBVD heeft om hem motiverende redenen
besloten zelf de vertegenwoordlger van de Staf aan te wijzen. Dit zo zJJnde zal
er a.s. vrljdag geen buitengewone Staf zljn, doch slechts een regullere Aurora.
Bezoek Minister
In aansluiting op punt 9 vorlg verslag: de door het werkgroepje geproduceerde
nota's beantwoorden niet aan de opdracht een "vertaling" te geven van een
aantal voor de Minister nietszeggende notles als "voorveld", "marktgerichtheid"
e.d. Z)J moeten derhalve vooralsnog bulten beschouwlng blljven. HBVD zal zlch
met de opstellers en HK nader beraden over de inhoud en de regie van het
gesprek met de Minister.
3-11-1987

A U R O R A

d.d. 6 november 1987

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

Afwezig: —
1. Opvolging HBVD
HC. HSBP en PHC zullen als vertegenwoordigers van de Staf de Minister een
toelichting geven op de profielschets.
2. Strategische beleidsbepaling
O.l.v. PHBVD is t.b.v. de Minister een notitie van toelichting opgesteld. Aan het
gesprek met de Minister over dit onderwerp zullen HB, HC en de leden van de
werkgroep deelnemen. Dlnsdagmorgen is er een voorbespreking.
3. Anti-imperialistisch congres te Arnhem (zle Aurora d.d. 3/11)
Het congres had een chaotisch verloop. De doelstelling een aanzet te geven tot
vorming van een duideHJk gestructureerde eenheid met een stevig ideologisch
fundament is niet bereikt, integendeel. Volgens persberichten zou
een
rapport opgesteld hebben over de ideologische orientering van de Autonomen In
de BRD. HB zal navraag doen.
4. BZC
Wederom ernstige vraagtekens blj de exploitatiepraktijken van de BZC.
5.
Is slnds enige tijd vermlst. Gedacht wordt aan zelfmoord.
6. Gempo Den Haag
heeft enkele contacten binnen het Haagse korps met voor ons
operationele mogelijkheden. Commissarls
wenst evenwel geen operaties
binnen zijn korps. Zijn raotief zou zijn, dat de BVD niet te vertrouwen is. Hem
zal opheldering worden gevraagd.
7. Relationele database
T.g.t. zal de Minister en /of de SG voor een demonstratie ultgenodigd worden.
Ook zal er voor de Staf iets georganiseerd worden.
8. MID
Gewerkt wordt aan een beleldsnotitie voor de Minister (van Defensle) met
uitgangspunten voor de samenwerkingsregeling BVD - MID. H.MID heeft t.o.
HBVD toegezegd de notitie in concept aan ons voor te leggen.
9. Wet lenV-diensten
Behandeling thans voorzien op 24 november. HK zal met dhr.
over de presentatie van de brochure.

spreken

A U R O R A

d.d. 10 november 1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - wnd. HT - HSBP - HK
Afwezig : —

1. NAVO-lnspectie
Een team van het NOS o.l.v. dhr.
Is bezig met een
inspectie. D ziet het resultaat met vertrouwen tegemoet.
2. E XIII
Er zljn tijdelijke bewoners voor

gevonden.

3. Kerstkaarten
Gaarne opgave binnenlandse relaties bij KVB.
4. Nieuwjaarsreceptie
Vindt plaats op maandag 4 januari 1988 van 15.00 tot 17.00 uur.
5. KJA
Dhr.

is benoemd tot KJA I.

6. Nieuwe behuizing
De SG heeft inmiddels gesproken met de DG Rijksgebouwendienst. Er is
geen geld voor realisering van de bestaande plannen. De DG kwam met drie
alternatieven.
De minst onaantrekkelijke hiervan is, dat de gebouwen 15 en 25 volledig
worden gerenoveerd en dat gebouw 21 erblj getrokken wordt.

10 november 1987

AOfl

AURORA

d.d. 13 november 1987

Aanwezig: PHBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HT - HK
Afwezig : HBVD

1. De Beweging

Verkeert In een proces van desintegratle.
2. Meeschrljven telex
De voorziene interimregeling dreigt onverwacht te stranden op politleke
bezwaren.
3. Cle optreden bij bommeldlngen
Verzoek ontvangen een deskundige van de dlenst hierbij te betrekken.
Een positleve reactie ligt - ook vanult PR-optlek - voor de hand.
4. Bezoek Minister/SG
Een geslaagd bezoek. Steun werd verkregen t.a.v. zaken als de huisvesting,
relatie BVD - MID e.d. Tegen het benaderen van Kamerleden en andere
politici heeft de Minister in beginsel geen bezwaar, mits er een goede
aanleiding is en hij hierover vooraf wordt gelnformeerd.
De discussie m.b.t. de strategische beleidsbepaling is voor sonmlgen niet
helemaal geworden wat er van verwacht verd. PHBVD stelt dat wij verder
moeten op het ingeslagen pad. Hij zal dezer dagen de door de werkgroep
geproduceerde discussiestukken binnen de Staf distribueren. Het vraagstuk
van de dreiging moet nader bestudeerd worden. Voorts moet er een eenduidig
begrippenapparaat komen opdat alien dezelfde taal spreken. En tenslotte
zullen alle dlenstonderdelen zich moeten bezinnen op de beide vragen:
a. Wat is - hier en nu - de vraag?
b. Wat is - hier en nu - mijn product?
13-11-1987

A U R O R A

d.d 17 november 1987

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

1. ID Amsterdam
HC Nordholt heeft met KVB en PHB gesproken over zijn plan d.m.v. e«n
reorganisatle wat te doen aan de gelsoleerde positle van de ID. Hij opperde
bij deze gelegenheid ook de suggestie van een periodleke informele
bijeenkomst van de korpschefs van de vier grote steden met HBVD.
2. O&I
PHBVD voelt de behoefte aan een O&I-instrument. Er wordt over nagedacht hoe
dit te realiseren.
3. Meeschrijven telex
Onderzocht wordt welke (al of niet orthodoxe) mogelijkheden er nog zijn het
meeschrijven ook na 17 februari 1988 te kunnen voortzetten.

4.
Heden veer op bezoek een
-delegatie van HPB-deskundigen. HSBP zet een
vraagteken bij het nut van dit soort bezoeken.
5. Brochure
Alle Kamerleden, Ministers en SG's, een vierduizend journalisten, alle
medeverkers van de dienst en nog vele anderen krijgen de BVD-brochure
uitgereikt zodra het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen,
hetgeen hoogstwaarschijnlijk op 24 november staat te gebeuren.
6. AMOK-zaak
Openbare behandeling door de Afdeling Rechtspraak op 24 januari 1988.
7. PC1 s
Er zijn 99 aanmeldingen, aanzienlijk meer dan verwacht.

17 november 1987

A U R O R A

d.d. 20 november 1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - HD - HE - HSBP - KJA/R
Afwezlg : HK

1. Ba

Er dient volgens
in West-Europa.

serleus rekening te worden gehouden met IRA-acties, ook

2. RilBwUk-moorden
Welllcht dat de rels van de lelder van hot onderzoeksteam naar de V8 - waar
een in de gevangenis verblijvende Surinamer een verklaring sou wlllen afleggen
Justitie concrete aanknopingspunten biedt voor vervolging.
3. Marienburcht-proceg
In de laatste Bluf zljn de verkiaringen van zeven anonieme getuigen opgenomen
die beweren door de PID/BVD te zljn benaderd in verband met de Marienburcht
zaak. Het betreft naar alle waarschljnlijkheid echter pogingen tot acquisitleverwerving naar aanleiding van de IfAKRO-branden.
4.

,

Het bezoek van een
-vertegenwoordlger had een zeer somber karakter en
roept vraagtekens op betreffende de verstandhoudlng met SPIL.

5. KGB
Er valt een toeneming te constateren van het aantal KGB-offlcleren in Geneve.
Aandacht blijft geboden.
6.

Vertegenwoordigera van deze dienst zullen blnnenkort een kennismakingsbezoek
brengen aan de lelding van E XIII.
7. PC-gebruik
Een achttal medewerkers van verschlllende afdelingen gaat binnenkort met elkaar
overleggen over de (on)mogelijkheden prlve-PC's voor zakelijke doelelnden te
bebruiken. Voorshands wordt dit initiatief posltief beoordeeld onder de
aantekenlng dat de beveiliging niet uit het oog mag worden verloren.

8. Brochure
De uitreiking na de stemming in de Eerste Kamer gaat - om formele redenen niet gepaard met de geplande publiclteit.

Is een goed rapport; het is nuttlg dat alle Stafleden zo spoedlg mogelljk na
verzending aan de Minister van het rapport Integraal kennls kunnen nemen.
10. PG-vergadering
De deelnemers hebben posltlef gereageerd op de ultnodlglng de dlenst te
bezoeken.
11 TREVI (Hoge Functionarissen)
Afgezlen van het aan de orde komen van een Club de Berne rapportage geen
bijzonderheden.
12. Bezoek Minister
De Minister en de SG hebben zlch zeer lovend over hun bezoek ultgelaten. Voor
de dlenst heeft het bezoek een aantal concrete en positleve resultaten
opgeleverd. Een mogelijk minder gelukkige opmerking kan In het llcht van de
gehele presentatie niet tot misverstand aanlelding hebben gegeven.
13. Overlllden
Tijdens de vergadering wordt bekend dat de heer C.E. Dekker hedennacht in zljn
slaap volkomen onverwacht is overleden.
20-11-1987

A U R O R A d.d. 24 november 1987
Aanwezig: PHBVD - PHB - H C - H D - H E - H T - HSBP - HK
Afvezig : HBVD
1. MfS
Een theorie van '
.: het MfS heeft zijn modus operand! na de defectie
van
julst niSt gewijzigd, daar immers
kon verklaren dat zij
de Westerse diensten voor onoplosbare problenten stelt.
2. Lybig
Als tegenprestatie voor uitbreiding van landingsrechten voor de
Nederlandse burgerluchtvaart, vraagt Lybit opleidingsfaciliteiten voor
vliegers in ons land.
3. E.XIII
Een E.XIII team in opleiding heeft blj toeval een Oostdultse CD-auto
opgepikt en onopgemerkt naar een RV gebracht.
4. Strategische beleidsbepaling
De vragenlijst gaarne v66r de Kerst beantwoord. Tegen die tijd zulen wlj
ook een voorstelling moeten hebben hoe verder te gaan.
Ter overdenklng: wat stellen wlj ons in concrete voor bij het actiepunt
"versterking van geheime middelen"?
5. Bezoek Vaste Commissie
Voorlopig bepaald op 1 of 8 februari 1988.
6. Staf
E.v. staf op dinsdag 1 december a.s..
24-11-1987

AD,

A U R O R A

d.d. 27 november 1987

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

1. Makro-branden
Het vorhoor van een in kringen van de Beweging verkerende crimineel biedt
enig perspectief op een doorbraak in het onderzoek.
2. NATO Special Committee
Het "Annual Review" is, niet het minst door onze inbreng, van een uitstekem
gehalte. HK zal bezien of dit review in bredere kring verspreid kan worden
(Vaste Commissie)?
3. Vert rouwens func ties
Gehoor is gegeven aan onze wens alsnog in de Ambtenarenwet te voorzien in d«
mogelijkheid ook bij de lagere overheden vertrouwensfuncties te creSren.
4. Security operationele medewerkers
Een recent voorval onderstreept nogmaals de noodzaak operationele gegevens
in agenda's (zoals namen, adressen en telefoonnunnners van operationele
contacten) versluierd weer te geven.
5. O.C.

PHBVD is vol lof over het niveau van de discussies en de installing van haai
leden.
27-11-1987

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

d.d. 1 december 1987

HBVD - PHBVD - HA - HB - HC - HD - HE - K/Bc
HFID - HPZ - HSBP - HT - HK

Afwezig :

1. Automatisering
- Systems Development Methodology: volgend jaar cursussen voor
automatiseerders, gebruikers en het management.
- Delphi-system: demonstratie voor de Staf op 10 december 14 uur in
25/S.22.
- Actieplan automatisering 1988: er komt dezer dagen een ontwerp ter
discussie.
2. Strategische beleidsbepaling
Het actiepunt "herformulering taken" moet na de jaarwisseling opnieuw in
discussie gebracht worden, aldus de DL na een opmerking terzake van HB.
3. Nieuwe behuizing
Donderdag 9 december 9 uur geeft K/Bc voor de Staf een uiteenzetting
van de huidige stand van zaken. Het blijft tobben.

A. FinanciSn
- Als de voortekenen niet bedriegen zal ons verzoek voor een structurele
verhoging van ons automatiseringsbudget met / 1.000.000,- worden
gehonoreerd.
- Het incidenteel toegewezen bedrag van / 700.000,- is beschikbaar
gekomen.
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5. Personeel
- Het opdragen c.q. gedogen van werkzaamheden nlet bestreken door de
functiebeschrijving (een aspect van een flexibel personeelsbeleid)
bergt het risico in zich van voor betrokkene perspectiefvolle
heroverwegingsprocedures. Er lopen er thans een 25. De primaire
verantwoordelijkheld te dezen ligt bij de lijnchefs.
- Nota management opleidingen: HPZ geeft een summlere toelichting. Komt
er tijdens de volgende Staf op terug.
6. Psychologe
Is ondergebracht bij PZ. Rapporteert evenwel rechtstreeks aan
opdrachtgevers.
7. IBB-procedure
Sommige stafleden (m.n. HC en HE) hebben bezwaar tegen het buiten
toepassing laten van de IBB-procedure in een tweetal recente gevallen. De
DL stelt zich op het standpunt dat gezien het ontbreken van regie
concurrentie toepassing van deze procedure in beide gevallen een farce
geweest zou zijn; de O.C. deelt dit standpunt.
8. Nato Special Committee
Het blijkt niet mogelijk het "Annual Review" in bredere kring te
verspreiden. (n.a.v. Aurora 27/11, pt. 2).
9. O.C.
HBVD betreurt, dat de Staf nlet vertegenwoordlgd is.

AURORA

d.d. 4 december 1987

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE XIII - HT - HSBP - HK
Afwezig : FHBVD
1. Philippijnen
Via
is gevraagd de berichten, dat het communistisch verzet op de
Philippijnen vanuit ons land gesteund wordt, te substantle'ren. T.a.v.
is tot nu toe niet gebleken, dat hij zich inlaat met zaken die
onze aandacht vragen.
2. Joodse gemeenschap
Het onderzoek in de ontvoering van
, een opposant tegen
opvoering van Fassbinders anti-semitische toneelstuk, heeft nog geen
sporen opgeleverd in de richting van ons bekende personen of
groeperingen. De Joodse gemeenschap voelt zich bedreigd en vraagt
bescherming. De TEC komt hedenmorgen bijeen.
3. Embargo-hande1
Samen met justitie/politie een onderzoek naar de lllegale uitvoer naar de
DDR van een (gestolen) colourprinter.
4. Eureka
Het secretariaat in Den Haag blijkt belangstelling van Oosteuropese zijde
te genieten.
5. Verschoningsrecht
De HC van Nijmegen heeft zich, daartoe geprepareerd door KJA, bij zijn
verhoor door de RC in de Mari5nburch-zaak met succes op het
Verschoningsrecht beroepen.
6. Wetsvoorstel I.V.-diensten
Dinsdag 1 december aangenomeh door de Eerste Earner (alleen PSP en CPN
tegen).
j
HK zal de stafleden een selectie van relevante stukken (of passages
daaruit) uit de wetsgeschiedenis doen bezorgen.
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7. BVD-MID

'

Het latente probleem inzake de taakscheiding is (op de ambtenarentribune
in de Eerste Kamer!) actueel geworden. HMID komt volgende week met HBVD
praten.

8. (Nieuwe?) behuizing
V63r 1991 kan er van nieuwbouw geen sprake zijn, ook niet op lease-basis.
Aldus de jongste (en laatste?) boodschap van de DG Rijksgebouwendienst.
Blijft slechts renovatie van (2+1=) 3 panden aan de Kennedylaan. Een
laatste strohalm: een demarche van onze Minister en Minister Nijpels bij
collega Ruding.

4-12-1987

AURORA

d.d. 8 december 1987

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

1. Ontvoering
Er is nog geen licht in deze zaak.

2. Embargohande1
In aansluiting op Aurora van 4 dec. pt. 3: geen illegale uitvoer, doch een
puur crinlinele zaak.
3. Bedrijfsongeval
Er blijkt tussen PZ en EXIII verschil van opvatting over de reikwijdte van
het begrip "bedrijfsongeval".
4. Taakscheiding BVD - MID
Aanstaande donderdag een gesprek a deux tussen HBVD en HMID over het door
Defensie opgestelde en ter flattering aan de Minister voor te leggen
beleidsstuk over de Cl-taak van de MID.
8-12-1987

AURORA

d.d. 11 december 1987

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

1. Ontvoering

2. AMOK
Een zeer geheim gerubriceerd codetelegram van BuZa is in handen gevallen van
AMOK en vervolgens gepubliceerd. Op instigatie van de M.P. is er een
justitieel onderzoek gestart. Wlj hadden enige voorkennis, maar te weinig
substantieel om er lets mee te kunnen doen.
3. Anti-semitiame
In het kader van ons onderzoek worden op een wat meer vrijmoedige wijze dan
gebruikelijk vele personen benaderd. SBP is bezig met een
literatuuronderzoek.
4.
Nog steeds geen antwoord op ons verzoek de berlchten over financiSle steun
aan het communistisch verzet te substantiiren.
5. Nieuwjaarsreceptie
- Gaarne bljdragen voor de Nieuwjaars-speech aan HK.
- Er is een serieus parkeerprobleem. HK zal de BVA vragen of hlj een
oplossing ziet.
- Binnen de grenzen der redelijkheid dienen de receptlegangers in de
gelegenheid gesteld te worden hun partners thuis op te halen.
- De chefs dienen crop toe te zien, dat hun medewerkers de receptie niet
gebruiken om zich een extra vrije middag te verschaffen.

AURORA

d.d. 12 december 1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - HSBP - HT - HK
Afwezig:

—

1. CPB
Door "huishoudelijke" problemen blijkt het projectteam niet van de grond te
kunnen komen. Daarom wordt thans overwogen te volstaan met een personele
versterking van de BZC. Of dit gepaard zal gaan met een uitbreiding van het
werkterrein en/of de bevoegdheden van de BZC is vooralsnog onduidelijk.
2. Sovjetrussische koopvaardij
Weer eens is gebleken, dat zij door het KGB benut wordt als steunpunt voor
zijn inlichtingenactiviteiten o.m. gericht op onze in het havengebied
opererende runners.
3. Beveiligingszin
Maar veler opvatting laat de beveiligingszin bij een niet onaanzienlijk deel
van onze medewerkers in toenemende mate te wensen over. Dit zou o.m.
verklaart kunnen worden uit de omstandigheid, dat de "dreiging" door velen
niet als een aspect van hun dagelijkse werkelijkheid wordt ervaren, waarbij
de situering van onze gebouwen een factor van betekenis is. Blijft de vraag:
wat te doen?
4. BCD
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel, waarbij de ECD de
bevoegdheid krijgt routinematig bij bedrijven controles uit de voeren op
naleving van de embargobepalingen.
5. Onbehagen
In vele geledingen van de Dienst is er een groeiend onbehagen over de vele
veranderingen en ingrepen waarmee men de laatste tijd geconfronteerd wordt,
niet het minst in de rechtspositionele sfeer. De acceptatie begint af te
nemen en soms is er zelfs sprake van een zekere agressle. Dit probleem
vraagt de komende tijd intensieve aandacht.
12-12-1987

A U R O R A

d.d. 18 december 1987

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HEXIII - TE - HSBP - HK
Afwezig:

—

1. Ontvoering
Steeds sterker worden de aanwljzlngen, dat de ontvoerlng in scSne is
gezet.

2. Emigrantenvereniging i.o.
De Foolse Ambassade heeft het initiatief genomen tot oprichting van een
vereniging van sinds 1978 naar ons land ge&mlgreerde Folen.

3.

opgevolgd door
De nieuwe partijleider is een gerenonmeerde hardliner met een nauwe
KGB-binding.

4.
Een verrassend antwoord op onze telex: de beschuldlgingen komen uit de
koker van een "overijverige" Minister van Defensle en zijn volstrekt
ongegrond!
Inmiddels zijn over deze zaak kamervragen gesteld.

5. Actieplan informatieplanning 1988
Wordt besproken op de Staf van 12 januari 1988.

6. O&I-functie
PZ werkt aan een nota. Indien gereed, wordt zij eveneens op de Staf van
12 Januari besproken.

AURORA

d.d. 22 december 1987

Aanwezlg: PHBVD - PHB - PHC - HD - HE - HT - HSBP - KJA/S
Afwezig : HBVD - HK

1. Verslag van de vaste Conmissie voor de I.& V.dlensten
De vaste Commissle heefc een verslag over haar werkzaamheden van de
afgelopen twee jaar gepubliceerd. Met name een passage over de werkdruk
die door de WOB wordt veroorzaakt baart veel opzien. Zodra het verslag in
gedrukte vorm beschikbaar is zal het onder de AURORA-deelnemers worden
verspreid.
2. Artikel 140 Wetboek van Strafrecht
De krakers van de Marignburg zijn vrijgesproken van overtreding van
artikel 140 V.v.Sr. Naar verluidt overwegen zowel de krakers als het
Openbaar Ministerle in hoger beroep te gaan.
3. Het Eureka-projekt
Te Parijs is vergaderd over de beveillging van het Eureka-projekt.
Aanwezig waren delegaties uit tien landen en een vertegenwoordiger van
het Beveiliglngsbureau van de EEC. Duidelijk is dat de Fransen het
voortouw willen nemen en houden.
4. Uitvijzing van twee Polen door Zweden
Twee medewerkers van het Poolse consulaat-generaal te MalmS zijn
uitgewezen. Zij hielden zich bezlg met inlichtingen-activiteiten tegen de
Zweedse velllgheidsdlenst. Ook in andere landen zijn recent dit soort
inlichtingen-activiteiten waargenomen.
5. Pluimen voor E-medeverkers
Melding wordt gemaakt van goed werk verricht door een medewerkster van EJ
en een medewerker van E XIII.
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6. Adviescommissie inzake de velligheidsonderzoeken
Een afschrlft werd ontvangen van de reactie van de adviesconmissle Inzake
de veiligheidsonderzoeken op het bezwaarschrift van het lid van de SAP
mevrouw
, tegen een weigering van de PIT haar aan te stellen in
een vertrouwensfunctie. De uitslag van het advies luidde dat twee leden
meenden dat de weigering terecht was en twee leden meenden dat
dit niet het geval was. Voor het overige was het advies zodanig dat
gevreesd moet worden dat de commissie in haar huidige sanenstelling in de
toekomst vrijwel altijd negatief zal adviseren over een afwijzing voor
een vertrouwensfunctie op grond van politieke antecedenten.

7. Het convenant BVD/MID
Ter vergadering wordt, met een verzoek om conmentaar voor 8 januari 1988,
een door de HID opgesteld concept convenant uitgereikt.

AfM

AURORA

d.d. 29 december 1987

Aanwezig: HBVD - HB - HC - HD - HE - HA - TE - HSBP - KJA/S
Afwezlg : PHBVD - HK

1. Fundamentalisme
Op 7 januari 1988 te 10.00 uur zal een medewerker van
In de
VIP-room een lezing houden over het Fundamentalisme. De deelnemers aan
de staf zijn welkom.
2. Active measure
Een in het Algemeen Dagblad van 28 januari 1987 geplaatste brief waarin
melding wordt gemaakt van bezwaren van Strauss tegen de benoeming van
W8rner tot secretaris-generaal van de NAVO betreft hoogst waarschijnlljk
een active measure.
3. Aeroflot
De dochter van een zeer hooggeplaatste luchtmachtofflcier komt door
bemiddeling van haar vader en de Sovjetrusslsche militalre
vertegenwoordlging in aanmerking voor een functle bij Aeroflot.
4. PC's
Bij veel medewerkers van de dienst bestaat een groot enthousiasme voor
het werken met PC's. Het zal de nodige aandacht vragen om dit
enthousiasme in goede banen te leiden.
5. Bijstand
heeft gevraagd om bijstand bij de opbouw van een tolken-installatie
zoals door de dienst gebruikt bij de bijeenkomst van de Club de Bern te
Middelburg.
6. Vervanging Ursula
Een door T ontwikkeld systeem ter vervanging van het gekraakte Ursula
systeem is technisch gereed. Het kan binnen korte tijd ook operatloneel
zijn.
7. Anti-semitisme
Een rapport over verschillende vormen van anti-semitlsme is vrijwel
afgerond.

