
A U R O R A d.d. 5 april 1988

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

Afwezig : HC

1. Arrestatie

Sanen met is de Dienst op het spoor gekomen van een illegal,
Erwin van Haarlem, met een Nederlands-Tsjechlsche achtergrond c.q. legende.
Tijdens het Paasweekend is hij in Londen aangehouden verdacht van splonage
ten behoeve van het GRU.
C zorgt vandaag nog voor een notitie over deze zaak voor onze Minister en
zijn ambtgenoot van Justitle.

2. Vredes Actie Kamp (VAK)

Zaterdag is een "Paasactiekamp" begonnen bij de basis Havelterberg. De
Dienst beschikt over een uitstekende informatiepositie zodat de MID in staat
was de gepaste maatregelen te nemen.

3. E.XIII

Afgelopen donderdag een grootscheepse aktie op c.s., waarbij
E.XIII geconfronteerd werd met zeer professloneel uitgevoerde volgcontroles.

4. Panorama

Bijdragen gaarne uiterlijk 19 april a.s. bij HK.
P.M.: Het doel van Panorama is onze Minister een zo compleet mogelijk
overzicht te geven van de falts et gestes van onze Dienst, niet van de
targets van onze Dienst!
De suggestie elke paragraaf te doen vooraf gaan door een samenvatting wordt
vooralsnog niet overwogen.

5. rapport

KVB heeft over deze zaak o.m. gesproken met de secretaris van de
PG-vergadering en een aantal zaken in een helder llcht gesteld. Verwacht mag
worden, dat dit zal bijdragen aan de diskwalificatie van het rapport.

6. Introductie nieuwe HBVD

Gaarne uiterlijk 22 april a.s. voorstellen voor het stageprogramma en
suggesties m.b.t. leesstof.
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A U R O R A d.d. 8 april 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HD - HE - HT - HSBP - KJA/R

Afwezig : HC - HK

1. Anti-Duitse campagne

De dienst onderzoekt de herkomst en achtergronden van een uit Nederland
afkomstig pamflet met een anti-Duitse inhoud. Bezien wordt of er verband
bestaat met soortgelijke perspublicaties In de BRD.

2. LCT

Het team, waaraan de dienst het afgelopen jaar substantiSle - o.m.
technlsche - bijstand heeft verleend, zal binnenkort zijn activiteiten
afronden. Ook hierbij is de dienst betrokken.

3. Rectificatie (pt. 1 verslag d.d. 5 april 1988)

is in samenwerking met de dienst de illegal op het spoor gekomen; nlet
omgekeerd.

4. ANC

Na enkele recente aanslagen op ANC-leden is thans in Maputo een aanslag
gepleegd op een ANC-lid. De vraag is hoever het staat met de mogelijke
vestlging van een ANC-kantoor in Amsterdam.

5. Sovjet-Unie

De onrust neemt duidelljkere vormen aan. Er lijkt sprake van een aanzet tot
georganiseerde oppositie tegen het beleid van Gorbatsjev.

6. Buitenlandse reisdeclaraties

Het verzoek is strikt de hand te houden aan het systeem alleen de werkelljk
gemaakte kosten te declareren. Dit houdt onder andere in dat door relaties
aangeboden maaltijden in mlndering dienen te worden gebracht. Indien men
onder omstandigheden niet uitkomt met de kosten van overnachting kan
suppletie worden gevraagd.
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A U R O R A d.d. 12 april 1988

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - HB - HC - HE - HT - HSBP - HK

Afwezlg : HD

1. Kara

De acht gearresteerden doen er het zwijgen toe. Veel bewijsmateriaal is er
niet gevonden. Naar verwacht zal alleen voor langere tljd
vastgehouden kunnen worden.

2.

Het bezoek van HB en PHB aan kan als geslaagd worden beschouwd,
zij het dat de gesprekken niet al te veel diepgang hadden.

(- "CRI") zou gaarne een formele relatie aangaan met onze Dienst.

3. Bezoek vaste Commissie

In aanwezigheid van de Minister (de SG was verhinderd) heeft de vaste
Commissie bestaande uit de heren De Vries, Kok en Voorhoeve (de heer
Van Mierlo was eveneens verhinderd) met de griffier op maandag van 14.00 tot
17.30 een bezoek gebracht aan de Dienst vertegenwoordigd door de
Dienstleiding en HK. Na een algemene uiteenzetting over de organisatie, taak
en werkwijze van de Dienst is HBVD uitvoerig ingegaan op tal van bijzondere
aspecten zoals de (sons problematische) samenwerking met politie/justitie,
de problemen om met de MID tot een convenant te komen, de bij
afluisteracties te hanteren criteria etc. PHBVD heeft een schets gegeven van
het contra-inlichtingenwerk en HK heeft iets gezegd over de WOB. Daarnaast
heeft CR een korte schets gegeven van de zaak "Van Haarlem" en heeft PHB de
achtergronden van en het opsporingsonderzoek tegen Kara belicht. Het bezoek
werd afgesloten met de bezichting van een kleine expositie van technische
middelen.
Het met het bezoek beoogde doel lijkt bereikt: de vaste Commissie heeft een
goed, zij het kaleidoskopisch, beeld gekregen van het werk van de Dienst en
de problemen die zich daarbij voordoen. De Minister vond het een zeer
geslaagde middag.
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A U R O R A d.d. 15 april 1988

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

Afwezig: HBVD

1. Rara

Ten aanzien van vier verdachten zijn er voldoende bewljsmlddelen on bij de
R.C. inbewaringstelllng te vorderen. De overige vier zijn op vrije voeten
gesteld.

2. NAVO

HD heeft met een gezelschap BVI's een bezoek gebracht aan de NAVO te
Brussel. Het bleek een zeer instructieve dag.

3.

4. CPSU

Het strijdtoneel van de voor- en tegenstanders in de CPSU-top van de
politick van Gorbachev is bezig zich te verplaatsen naar de Sovjet-pers,
waardoor het conflict een ongekende dimensie krijgt. Voorstanders die in het
CC-orgaan ale trotzkisten worden afgeschilderd, waartegenover de Prawda de
tegenstanders aan de schandpaal nagelt.
Het is nog volstrekt onvoorspelbaar wie er aan het langste eind zullen
trekken.

5. Stratbel

De meeste Aurora deelnemers vinden dat de draad veer opgepakt moet worden.

6. Kamerovertredingen

januari : 26
februari: 17

7. WOB

is bij de Afdeling Rechspraak in beroep gegaan tegen weigering hem
inzage te geven in zijn dossier.

8. Staf

Niet op 29 doch op 26 april.
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A U R O R A d.d. 19 april 1988

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

Afwezig: HBVD

Nieuw taken?

ledereen veet dat ook in ons land op grote scbaal en »et betrekkelijk geaak
handel gedreven vordt in goederen waarop (nationale of internationale)
verbodsbepalingen van toepassing zijn. Zonder vergunning vinden er
vapenleveranties plaats, vorden er Cocom-goederen geexporteerd, wordt er
steenkool uit Zuid-Afrika de EG ingevoerd, wordt bet non-proliferatie verdrag
ontdoken on slechts enkele voorbeelden te noemen.
Hiet iedereen weet, dat de Dienst op dit terrein (vrijwel) geen
(inlichtingen)activiteiten ontplooit. Dit valt niet goed uit te leggen. Het
gaat bier inters OK gewicbtige staatsbelangen. De ECD nocb enige andere
overbeidsinstantie is feitelijk bij machte iets te doen ter bescberming van
deze belangen. Alleen de Dienst zou dit kunnen, altbans indien daartoe de
(inlicbtingen-techniscbe) aiddelen ter bescbikking koien. Dit gaat natuurlijk
ten koste van andere taken. Er zal dus een afweging geaaakt noeten worden.
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A U R O R A d.d. 22 anril 1988

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

Afwezig : —

1. RaRa

Twee van de drie verdachten zijn op vrije voeten gesteld; alleen
zit nu nog vast. Voor Justitie komt deze beslissing van de Rechtbank niet
echt onverwacht; van teleurstelling is dan ook geen sprake.

2. KHAR

Te Beekbergen zijn de traditionele conferentiedagen voor de o.o.'s van de
GVD gehouden. Zij kunnen als geslaagd worden beschouwd. Een euvel was wel,
dat door de onervarenheid van sonnige sprekers de kwaliteit van net
gebodene bier en daar te wensen overliet.

3. Eurobaken

De resultaten van de jongste proeven blijven beneden de venrachtingen. Ook
de ervaringen in andere landen wijzen erop, dat het alleen werkt met steun
uit de lucht. Het onderwerp staat op de agenda van de e.v. vergadering van
de Club de Berne. Mede ten behoeve hiervan verzoekt HBVD een
evaluatierapport.

4. Joeaoslavife

Hoeten bezoeken aan Joegoslavie nog steeds beschouwd worden als een
beveiligingsrelevant gegeven? Op de Staf van 26 april zal hierover van
gedachten worden gewisseld.

22-4-1988



S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 26 aoril 1988

Aanwezig: HBVD -PHBVD - HA - PHB - HC - HD - HE - K/Bc - HFID - HPZ -
HSBP - HT - HR

Afwezig : —

1. Kantoorautomatiserina
Rekening houdend met de tijdens de Jongste gespreksronde door de
onderdeelscbefs op tafel gelegde wensen inzake de uitbreiding van bet
PC- en terminalbestand en binnen bet kader van de financi&le mogelijkbeden
hebben HA en HFID een toedeling gemaakt. Niet alle Stafleden achten dit een
juiste procedure. Met betrekking tot de financiering merkte HPZ nog op, dat
onder bepaalde voorwaarden de post flankerend beleid zowel voor de aanschaf
van PC's als van terminals aangesproken kan worden.

2. RARA
Geen der verdacbten heeft tot nu toe een mond open gedaan. De juridiscbe
bewijsvoering blijft erg zwak.

3. Reisbeperkina JoeaoslaviS
Anders dan enkele maanden geleden is er tbans een communi/s opinio, dat
Joegoslavie niet langer als een risico-land bescbouwd moet worden. Het
ontwerp-besluit reisverboden medewerkers I&V-diensten (incl. PID)
waarin Joegoslavig is opgenomen, ligt echter al ter tokening bij de betrokken
Ministers; of dit nog (met goed fatsoen!) teruggedraaid kan worden is
twijfelachtig. In de sfeer van D kan JoegoslaviS ecbter wel gescbrapt worden
als risico-factor, aldus besluit HBVD.

*• HFID
Is bevorderd naar Scbaal 14.

5. Buitenlandse reizen
Er wordt teveel gereisd, altbans waar bet de "onverplicbte" reizen betreft.
Bij ongewijzigd beleid zal reeds dit najaar de financiele grens zijn bereikt.
Er moet, aldus HBVD, niet alleen minder maar ook zuiniger worden gereisd
(een i.p.v. twee personen en in een dag been en terug).

6. Tassencontrole
Het wacbten is op de O.C.

7. PTT
De PTT weigert zodra zij is geprivatiseerd zowel ten beboeve van de BVD als
ten beboeve van justitie/politie andere werkzaambeden te verrichten dan
waartoe zij wettelijk is verplicbt en komt daarmee terug op eerder gemaakte
afspraken. Zij wordt bierin gesteund door VfcW en de Stuurgroep. Mede in
samenspraak met justitie/politie zal bezien worden boe de PTT tot een andere
opstelling te brengen is.

8. ... T-rapport/LOvJ
In een gesprek dat HBVD afgelopen maandag bad met de SG Justitie en
DG is geconcludeerd, dat bet verstandiger is deze zaak niet tijdens
bet komende PG-bezoek ter sprake te brengen. HBVD beeft in dit gesprek zijn
ongenoegen geuit over bet functioneren van de LOvJ. Besloten is dat
SG Justitie, Dg en PG een gesprek zullen hebben met de LOvJ
om te bezien boe de problemen de wereld uit kunnen worden gebolpen.

26-4-1988



A U R O R A d.d. 3 mei 1988

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

Afwezig: —

1. IRA-aanslag en

Het onderzoek naar de daders heeft nog nlets opgeleverd. EXIII draait op
voile toeren; ook worden er drie extra T's aangevraagd.
In de Grote Driehoek is gesproken over het oprollen van een IRA-netwerk in
Amsterdam. HB zet vraagtekens bij het bestaan van zo'n netverk.

2. HC Eindhoven

Brengt deze zomer met enkele collega-HC's en de A.I. van de RP een bezoek
aan China; is hierover gebriefed door CRC/ . Heeft nu verzocht deze
briefing voor het hele gezelschap te herhalen. HC zal in overleg met KVB de
heren hiertoe uitnodigen.

3. CPSU

Op de voorpagina van de Prawda een vernletigende aanval op de carieremakers
en potentaten in de districtscomlte's van de partij, bolwerken van het
conservetieve verzet tegen Gorbachev. De achtergrond hiervan is, dat deze
comite's in de grootste republieken de gedelegeerden voor de Partij-
conferentie aanwijzen en voor Gorbachev due een grote bedreiging vormen.

4. Reisbeperking JoegoslaviS

Het is gelukt het ontwerp-KB tegen te houden. Echter, noch de MID noch de
IDB zijn bereid JoegoalaviS te schrappen. HBVD zal deze zaak volgende week
in de CVIN aan de orde stellen.

5. Pand

Het heeft er even naar ultgezlen dat dit pand zelf het object van een
permanente observatie zou worden. Het gevaar lijkt inmiddels bezworen.

6.

Door een bezoek van PH aan de DL is de relatie hersteld. Er zljn
afspraken gemaakt voor een beperkte uitwisseling van gegevens op enkele
terreinen (via de l-vertegenwoordiger in Wenen).

3 mei 1988



A U R O R A d.d. 6 mei 1987

Aanwezig: PHBVD - PHB - PHC - DIB - HT - SBP/D

Afiwezig: HBVD - HE

1. PIRA

Bet onderzoek levert nog weinig op. Vij blijven present, mede om wille van de
public relations.

2.BVD als target

Herhaaldelijk blijkt een gerichte en SOBS vergaande belangstelling van
Oosteuropese inlichtingendiensten voor functionarissen van (politic en) de
BVD. De vraag komt op of er reden is bet personeel op dit punt te
sensibiliseren.

3. Europa Instituut

In Moskou bestaat sedert enige tijd zo'n instituut, onder leiding van de ons
bekende . Een groep parlementariers zou er al op bezoek zijn geveest;
details ontbreken nog.
Verwacbt kan worden dat dit Instituut een gerichter offensief zal kunnen
realiseren dan tot nu toe net geval was.

4. Evaluatiedriehoek

Kwam op 4 mei bijeen; op 9 mei is er een vergadering over de PIRA-acties in
Limburg.

5. Initiatief HBZC

Deze heeft bet plan geopperd een internationale conferentie te beleggen van
Justitie- politic- en veiligbeidsdienstdeskundigen op PIRA-gebied. De
haalbaarheid is kwestieus.

6. Toekomstioe HBVD

Afspraken zijn met hem gemaakt over zijn orientatieprogramma en over enkele
andere punten, met name op beveiligingsgebied. HK regelt de uitwerking.

6 mei 1988



A U R O R A d.d. 13 mei 1988

Aanwezig: PHBVD - PHB - HC - HD - HT - SBP/L - KJA/S

Afwezig : HBVD - HK - HE

1. Krakers Nijmegen

Bij een aanstaande ontruiming van een kraakpand te Nijmegen worden problemcn
verwacht. De Dienst is alert.

2. Twee van Breda

De weduwe Rost van Tonningen zou betrokken zijn bij plannen om de
"twee van Breda" te bevrljden. De Minister wordt Ingelicht.

3. XIII pand

4. Functiewaarderings-probleaatiek

Gesproken wordt over de oorzaak en de gevolgen van de problemen rond de
waardering van enkele runnersfuncties.

5. Centrum voor Democratische Unie

De ontwlkkellngen rond het Centrum voor Democratische Unie en enkele andere
recente gebeurtenissen laten nog steeds ruimte voor de opkomst van enige
vorm van pluralisme binnen het socialistische systeem van de Sovjet Unie.

13-5-1988



A U R O R A d.d. 17 mei 1988

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

Afwezig : HBVD - PHBVD - HK

1. Ontruiming -In Nijmegen

Bij de ontruiming van een kraakpand te Nijmegen is het er harder aan
toegegaan dan uit de persberichten blijkt.

2. Aanslagen in Limburg

De aanslagen in Limburg waren nlet een e'e'nmansactie maar het werk van een
PIRA active service unit.

3.

Op grond van een uitspraak in kort geding zal de politic zich bij het
verhoren van indien hij zich beroept op zijn recht om te zwijgen
de nodige beperkingen moeten opleggen.

4. Convenant BVD - MID

Tussen HD/DIB en de MID heeft een gesprek plaatsgevonden over een onderdeel
van het concept convenant.

5. CRI

Gebleken is dat de CRI in een aantal gevallen voorlichtend bij bedrljven is
opgetreden.

6. Europese cursus

Van 1 tot 9 September zal te Kopenhagen de Europese cursus plaatsvinden. De
hoofden van zelfstandige dienstonderdelen wordt verzocht kandidaten voor
15 juni 1988 ter kennis te brengen van HPZ.

17 mei 1988



A U R O R A d.d. 20 mei 1988

Aanwezig: HBVD - H B - H C - H D - H E - H T - HSBP - KJA/R

Afwezig : PHBVD - HK

1. Pira

Er lijkt nog geen einde te zijn gekomen aan aanslagen op het continent.
Hoewel er geen aanwijzlngen zijn dat eventuele aanslagen in Nederland zullen
plaatsvinden, moet wel met die mogelijkheid rekening worden gehouden.

2. OM

Vertegenwoordigers van het Nederlandse openbaar ministerie hebben
rechtstreeks contact opgenomen met een Engelse zusterdienst die zich
hlerover tot de BVD heeft gewend.

3. MID

Namens zijn college's van KM en KLU heeft PHMID/KL HB, HC en HD ultgenodigd
voor een oriSnterend informeel gesprek op 9-6-1988. Het ontbreken van een
convenant hoeft dergelijke gesprekken niet in de weg te staan naar de mening
van HBVD.

4. Non-proliferatie

In het kader van de Internationale samenwerking heeft in Londen een
bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij de stand van zaken op nucleair gebied in
Pakistan en in andere landen onderwerp van bespreking is geweest. Een door
de Dlenst opgesteld besprekingsverslag zal worden aangeboden aan de
voorzitter van de Commissie en ter kennis worden gebracht van de Aurora
deelnemers. HD biedt aan te gelegener tijd een lezing te (doen) houden over
non-proliferatie aangelegenheden.

5. EJ

Een EJ-medewerkster is geslaagd voor de cursus Arabisch; een geslaagd
experiment waarvan de kosten zijn meegevallen.

6. Algemene Cursus

De afgelopen cursus, waaraan enkele MID-medewerkers hebben deelgenomen en
die in een plezierige sfeer is verlopen, heeft uitzonderlijk goede
examenresultaten opgeleverd. De diploma uitreiking is op 27 mei a.s.
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7. Facsimile-apparatuur

Terughoudendheid in het gebruik is geboden. Vertrouwelijke berichten mogen
ermee niet worden verzonden. HK zal ervoor zorgdragen dat dit bij alle
personeelsleden onder de aandacht komt.

8. Comecon

Volgende maand waarschljnlijk zal de ondertekening plaatsvinden van de
samenwerklngsovereenkomst tussen de Comecon en de EE6. Dit zal de nodlge
consequenties met zich meebrengen, zeker op langere termijn.

9. Club de Berne

De bljeenkomst in Engeland was nuttig en interessant.

20-5-1988



A U R O R A d.d. 24 mei 1988

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

Afwezig : PHBVD - HT

1. In memoriam

De heer Is zondagmorgen volkomen onverwacht overladen.

2. OvJ

In VN van 21 mei een uitvoerlg artikel over de RaRa-zaak met uitspraken van
LOvJ waarvan niet altijd gezegd kan worden dat zlj in overeensteaming
zijn met de werkelijkheid.

3. LOvJ

Een warme bedankbrief aan de directie en medewerkers van B en C n.a.v. de
hem verleende koninklijke onderscheiding.

A.

Een door C en E XIII voor de Pinksterdagen opgetuigde omvangrijke actie is
niet doorgegaan. Verwacht wordt dat er zich nog wel een nieuwe mogelijkheid
zal voordoen. Vermeldensvaard is dat o.g.v. een afspraak tussen HBVD en PG

een rijksrechercheur in deze zaak rechtstreeks participeert.

5. Vakantie

HK laat een overzicht maken v.w.b. de Stafleden en de Kabinetsmedewerkers.

6. Staf !

Voor de Staf van dinsdag 31 mei is niet een bepaald onderwerp vastgesteld.

24-5-1988



A U R O R A d.d. 27 mei 1988

Aanwezlg: HBVD - HB - PHC - HE - TDE - HSBP - HK

Afwezig : PHBVD - HD

1.

Is in de BRD aangehouden wegens bezit van een stapel nleuwe RAF-teksten
bestemd voor verspreiding in West-Berlijn.

2. Oostduitsers

Volgens is er gegronde aanleiding meer aandacht te gaan schenken aan
het "offizielle Reisekader" en de vertegenwoordigingen.

3. Griekse cursisten

De E.XIII-opleiding is succesvol verlopen.

*• S.U.

Er wordt gefilosofeerd over de betekenis van de verandering in de S.U.

27 mei 1988



S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 31 mei 1988

Aanwezig: HBVD - HA - PHB - HC - HD - HE - K/Bc - HFID - HPZ -
HSBP - HT - HK

Afwezig : PHBVD

1. Informatieplan
Volgens SDH (fase 0) zou er een informatieplan aoeten komen. HA legt de vraag
op tafel of daar behoefte aan is. Uit de discussie blijkt, dat de meeste staf-
leden bepaald Diet overtuigd zijn van de noodzaak om naast de reeds bestaande
planningen (IVP's, actieplan e.d.) nu weer aan een nieuw informalieplan te
gaan werken. Een suggestie van HFID om in de planning 1988 een paragraaf te
wijden aan de informatievoorziening ontmoet bijval.

2. SDM
Unaniem is men van mening, dat de SDM-presentatie voor de Staf ronduit te-
leurstellend is geweest; niemand heeft het gevoel er iets aan gehad te hebben.
De vraag rijst vat de Staf nu verder aan moet met SDM. HBVD besluit dat HFID
een voorstel moet doen voor aanpak van de planning 1989 zodanig, dat de SDM-
beginselen daarop toegepast kunnen worden teneinde de Staf langs die weg
enigermate vertrouvd te maken met SDM.

3. PIRA
Op 9 en 10 juni vindt te Roermond een TREVI-conferentie plaats gewijd aan de
PIRA met vertegenvoordigers van de veiligheidsdiensten en politie.

4. Decdoc
De voorzitter van de Stuurgroep geeft een expose van de stand van zaken. Be-
sloten is voorrang te geven aan de personele integratie omdat inmiddels wel
gebleken is, dat hierin de crux ligt van de hele operatic. De OC is met deze
aanpak akkoord.

5. IBB
HBVD zal volgende week tijdens bet groot overleg met de OC bet buiten toepas-
sing laten van de IBB-procedure bij de jongste stoelendans moeten verdedigen.
Kern van zijn betoog zal zijn, dat IBB alleen bij vacatures aan de orde is.
Gezien de problemen met de IBB besluit HBVD dat er over een jaar een evaluatie
moet plaatsvinden.

6. Leidschendam
Het bouwteam is geformeerd en gaat begin juli van start.

7. Knelpunten behuizing
K/Bc heeft een vijftal knelpunten gesignaleerd. De onderdeelcbefs krijgen het
rapport ter kennisneming toegezonden.

8. BVD-IDB
De co-locatie is van de baan. De bij AZ (M.P. en/of S.G.) achterliggende
gedachte van een integratie BVD-IDB niet.

9. Personele bearotino
Noch Financien noch ons eigen Departement is bereid iets te doen aan een op-
lossing voor het structurele tekort (veroorzaakt doordat men destijds bij net
bepalen van de gemiddelde loonsom geen rekening heeft willen houden met de
BVD-plus).
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10. FID
De reorganisatie is vrijwel afgerond. Het ligt nog in de bedoeling de sectie
F.t R. onder te brengen bij hoofdafdeling T.

11- Delphi
Vordt a.s. aaandag "opgeleverd". Er is veel belangstelling voor, ook van
buiten.

12. Privacvregleaent
Zal binnenkort in de Staatscourant verschijnen en ter kennis worden gebracht
van de Tweede Kamer.

13. WOB
Ger Verrips heeft inzage verzocht in de CPN-dossiers i.v.B. een studie over de
naoorlogse CPN.

14. Voormalig E.XIII-pand

15. BiZa 175 iaar
De S.6. vindt dat ook onze Dienst op een of andere wijze een bijdrage aoet
leveren aan de viering.

1-6-1988



A U R O R A d.d. 3 iuni 1988

Aanwezig: HB (voorz.) - PHC - HD - HE - HT - SBP/L - HK

Afwezig : HBVD - PHBVD

1. PTT

Met de PTT is gesproken over bet probleem van de medewerking na de
privatisering. De constructie met de onbezoldigde is van de baan; de PTT
blijkt alsnog bereid de medewerking in een briefwisseling BVD - PTT te
regelen.
Nog niet opgelost is bet probleem van de 008-terminal.

2. Samenwerkina terrorismebestriiding

Chef DEU gaat beden naar Moskou om te praten over samenwerking. Het initiatief
hiertoe is uitgegaan van de Sovjets.

3-6-1988



A U R O R A d.d. 7 juni 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - HD - HE - SBP/L - HT - KJA/S

Afwezig : HK

1. Bezoek

Door een wijziging in de samenstelllng van de delegatie staat de wijze
waarop zij wordt ontvangen in geen enkele verhoudlng tot de geringe zwaarte
van het gezelschap.

2. PIRA

Te Roermond vindt in TREVI-verband een tweedaagse conferentie plaats van
landen die te lijden hebben onder het PIRA-terrorisme.

3. Convenant BVD/MID

Naar het zich laat aanzien ligt overeenstemmlng over het convenant onder
handbereik.

4. TREVI

De bijeenkomst van ministers heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

5. _ en zusterdienst

PHBVD doet verslag van zijn bezoek aan en haar zusterdienst. Op
twee terreinen is de medewerking van de dienst gevraagd.

7-6-1988



A U R O R A d.d. 10 juni 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - H B - H C - H D - H E - SBP/L - HT - HK

Afwezig ; --

l.BVD - MID

Gisteren heeft het eerste directeuren-overleg plaats gevonden zoals voozien
in het (ontwerp) convenant.

2. PNG

SG BuZa staat aarzelend tegenover het voorstel V. te p.n.g.'en bevreesd als
hij is hiermee de goede betrekkingen met de betrokken staat te schaden.

3. Fax

4. Buitenlandse reizen

Nu reeds is 2/3 van het budget aangesproken. Op grond hiervan stelt HBVD tot
en met September een" moratorium" in voor die buitenlandse reizen die in
zekere zin "onverplicht" zijn.

10-6-1988



A U R O R A d.d. 14 juni 1988

Aanwezig: PHBVD - HB - PHC - HD - HE - TDV - HSBP - KJA/S

Afwezig : HBVD - HK

1. Conferentie PIRA-terrorisme

De PIRA-conferentie was niet geheel vlekkeloos georganiseerd doch leidde
niettemin tot een zinvolle gegevensuitwisseling. De betrokken ministers
zullen worden gelnformeerd.

2. Undercover operaties

Met heeft een nuttig gesprek plaatsgevonden over het gebruik van
undercover operaties. Via dlt middel zou 20% van zijn inlichtlngen
vergaren.

3. Bezoek

Tijdens het komende bezoek van een -delegatie zal een lezing worden
gehouden over de zaak Van Haarlem.

4. Eureka

Te Parijs heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de beveiliging van het
Eureka- en andere high-tech projecten. Gezien het ontbreken van een
juridisch kader kunnen in de verschlllende landen, met uitzondering van
Zwitserland, geen maatregelen worden afgedwongen. Voorshands ziet men dan
ook slechts ruimte voor awareness programs en dergelijke.
Het overleg terzake zal worden voortgezet.

5. Fax

6. Routing PD's

Door een incident werd de aandacht gevestigd op de geringe controle die er
bestaat op de rondgang van PD's door de dienst.
Een door HK te formeren werkgroepje zal bezien of de regels op dit punt mede
gelet op privacy- en beveiligingsaspecten nader dienen te worden.
aangescherpt.

14-6-1988



A U R O R A d.d. 17 iuni 1988

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

Afwezig : HBVD - HK

1. Bezoek

Bet bezoek vertoonde wat curieuze trekjes. Aan de mogelijkheid van een
serieuze samenwerking wordt getwijfeld.

2. R.J. - R.V.F. - R.H. - etc.

Gezien de voorpublikaties in de HP lijkt het boek van over de
R.J. etc. zeer lezenswaardig.

3. Profiel-checking

4. Particuliere beveiliginasorcranisaties

Gesproken wordt over in voorbereiding zijnde wetgeving met betrekking tot
particuliere beveiligingsorganisaties.

5. Jaarverslaa

Het openbare jaarverslag van kan als voorbeeld dienen voor
soortgelijke verslaglegging door de Dienst.

6. Prioriteiten van de Dienst

Van zeer uiteenlopende zijden wordt belangstelling getoond voor en worden
vraagtekens geplaatst bij de prioriteiten van de Dienst.

7. WIV versus WOB

De VIV lijkt minder soelaas te bieden voor de VOB problematiek dan dezerzijds
werd verwacht. Het juristen van het departement vindt overleg plaats.

8. Afscheid Docters van Leeuwen

Het vertrek van het toekomstige diensthoofd uit zijn huidige werkkring vond
plaats in een aangename, zelfs ludieke sfeer. Er werden veel lovende woorden
gesproken.

17-6-1988



A U R O R A d.d. 21 juni 1988

Aanwezlg: PHBVD - HB - PHC - HD - HEO - TE - HSBP - HK

Afwezig : HBVD

1. 175 jaar BiZa

HK heeft samen met de voorzitter van BiZa II met de lelder van het project-
team gesproken over de wijze waarop de BVD betrokken kan worden bij de fes-
tlvitelten. Er zijn bepaalde afspraken gemaakt. Nagedacht moet nog worden
over de vraag of het verstandlg Is deel te nemen aan (openbare) forum-
discussies over BVD-thema's.

2. Concentratie ID-werk

De vergadering van politiechefs in Drente speelt in het kader van bezui-
nigingen met het idee het ID-werk in een drietal plaatsen te concentreren.
PHBVD heeft t.o. de voorzitter van deze vergadering (de korpschef van
Assen) zich op het standpunt gesteld, dat de Dienst hiertegen in beginsel
geen bezwaar heeft mlts de kwaliteit van het ID-werk gewaarborgd blijft.

21-6-1988



A U R O R A d.d. 2 4 juni 1988

/ Aanwezig: PHBVD - H B - H C - H D - H g - HEO - TE - HSBP - HK

Afwezig : HBVD

1. Fax

2. P.T.T.

De PTT blijkt thans (voor het eerst) bereid serieus mee te werken aan een
drastische vermindering van het aantal vertrouwensfuncties.

3. Marid

Overweegt haar presentie in de NA aanzlenlijk te verminderen.

4. Tussentijdse lasten

Zowel onze Minister als de MP bleken zeer gelnteresseerd in de achtergronden
van de jongste tussentijdse last.

5. Staf

Dinsdag 28 juni a.s.

27-6-1988



S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 28 junt 1988

Aanwezig: PHBVD - HA - HB - HD - HEO - HSBP - HT - HPZ - HFID - KJA/R

Afwezig : HBVD - HC - HK

1. Reno-project

Het Reno-project bij de hoofdafdeling A wordt als afgesloten beschouwd.

2. Target-project

In overleg met AG, CR en E is de definitiestudie, die op SDM-leest is
geschoeid, afgerond.

3. Cursus PC-gebruik

Door A6I is in eigen beheer een cursus PC-gebruik gestart.

4. PIRA conferentie

Deze in Roermond gehouden bijeenkonst heeft bevestlgd, dat er tussen
jusititiSle autoritelten en veiligheidsdiensten "gescheiden circuits"
bestaan.

5. Rara

Het proces tegen c.s. vindt plaats op 10-8-1988. Er is op 8-8-1988
een demonstratie gepland met als thema's de negatieve aspecten van bet
politie-optreden en van de Europese eenwording.

6. (De)briefings

Een brief van de plv. 56 van BuZa geeft weer hoop dat de in Oosteuropa
geplaatste BuZa-medewerkers zich ook in de toekomst bij de dienst zullen
blijven vervoegen om zich te laten (de)briefen.

7. Vertaalcapaciteit

De vertaal capaciteit "Westers" bij EJ staat thans onder druk. Aan een
oplossing wordt geverkt.

8. Volgactie

Aan een voorgenomen volgactie in de C-sfeer zltten enkele haken en ogen
waarover nader overleg plaatsvindt.
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9. Binnenlandse reizen

Ook deze begrotingspost komt onder druk te staan.

10. Planning 1989

Met name aan de kwaliteit van deze planning dlent opnieuw de nodlge aandacht
te worden besteed. Bij de opstelllng ervan geldt voorlopig als ultgangspunt:
"bij ongewijzigd dienstbeleid".

11. Organisatorische wljzlglngen

a. de formele ophefflng van BOP geschledt per 1 jull 1988
b. op 1 September 1988 gaat de sectle Foto en Reprografle over van FID naar

T.

12. M&T's

In verband met de komende vakantleperlode verdlent het aanbevellng de
gewenste aanslultlngen tljdlg, d.w.z. v66r 16 jull, aan HT bekend te naken.

28-6-1988


