A U R O R A

d.d.

1 juli 1988

Aanwezig: PHBVD - PHB - PHC - HD - HEJ - HT - SBP/L - HK
Afvezlg : HBVD

1. Oosteuropese vertegenwoordigingen
(BuZa) is ontvankelijk gebleken voor onze argumenten contra een
uitbreiding van de Oosteuropese vertegenwoordigingen in ons land.
2. Crypto-apparatuur
Philips is van plan USFA te liquideren met als gevolg, dat wlj voor de
levering van crypto-apparatuur op het buitenland aangewezen zullen zijn, met
alle risico's van dien. Bezien wordt of Philips nog van zijn voornemen
afgebracht kan worden.
3. Partijconferentie
De zienswijze van SBP/L is dat er wel sprake is van een duidelijke
klimaatsveranderlng, maar dat de tot nu toe gelanceerde voorstelien geen
wezenlijke inbreuk maken op het systeem als zodanig, zelfs leiden tot een
inniger verstrengeling van partij en staat.
1-7-1988

A U R O R A

d.d. 5 juli 1988

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

1. Bezoek Brits koningapaar
WIj zijn nauw betrokken bij de beveiliging. Tot nu toe geen Incidenten.

2. BC
Dhr.

is per 1/8 de nleuwe BC.

3.
De wnd. Sovjetrusslsche Ambassadeur krijgt hedenmiddag de mededellng, dat
kan vertrekken.
4. Beveiliging Schiphol
De beveiliging vertoont gaten, zo bleek In een uitzending van Achter het
Nieuws. Binnenkort komt er een electronlsch toegangssysteem. Ook dlt
garandeert echter niet een waterdichte beveiliging.
5. Iran
In verband met mogelijke vergeldlngsacties vanwege het neerschieten van het
Iraanse passagiersvllegtuig is bij de zusterdienst
op spoed aangedrongen.
6. Sovjet Unie
Een vervanging van het ideologische mandaat door een mandaat van het volk
lljkt de essentie te zijn van het veranderingsproces.
7. Privacy-reglement BVD
Is heden in warking getreden.
8. Benaderlngsonderzoek
Naar aanlelding van een recent klachtgeval wordt de vraag gesteld of
benaderlngsonderzoeken gezien de risico's, tijd en kosten nog wel
verantwoord zijn. Naar aller opvatting is dit, een enkele uitzonderlng
daargelaten, niet het geval.
9. Convenant BVD - MID
Hedenmorgen een laatste poging emit te komen. Lukt dlt niet, dan zullen de
geschllpunten voorgelegd worden aan HBVD en HHID.
5-7-1988

A U R O R A

d.d. 8 juli 1988

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

1. KR-activlteiten
Ook In Canada en AustraliS wordt een toeneming van KR-activlteiten
gesignaleerd. Ret blijft gissen naar de betekenis hiervan.
2. Non-proliferatle
Een onderwerp dat waard Is meer aandacht in de peraselectie te krijgen.
3. Bezoek SG's
Aanstaande dinsdagmorgen brengt de SG van AZ i.g. van onze SG een
oriSntatiebezoek aan de Dlenst. De Stafleden worden verzocht hun agenda's
zoveel mogelijk vrlj te houden.
4. Nieuve HBVD
Op 15/8 dient er een uitgewerkt introductieprogramma te zijn. KVB/B is
hiermee belast.

8-7-1988

A U R O R A

d.d.

1 2 lull

1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHB - PHC - HD - HE - HT - SBP/L - KJA/S
Afwezig : HK

1. Aanslag op Grieks cruise-schjp
Ret meest waarschijnlijk is dat de aanslag verband houdt net de omstandigheden
in de Golf.
2. Uitwiizino
is vertrokken zonder dat er zich nog bijzonderheden hebben
voorgedaan.
3. EIX
De werklast bij EIX is momenteel erg groot.
4. Bezoek SG's
Heden morgen zullen de SG's van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken de dienst
bezoeken.

12-7-1988

AURORA

d.d.

15 iuli 1988

Aanvezig: HBVD - PHB - PHC - HD - HE - SBP/L - KJA/S
Afwezig : PHBVD - HK - HT

1. Terrorisme
Over de aanslag op het Griekse passagiersschip en over die tegen Britse
militairen te Duisburg zijn geen nieuwe feiten bekend geworden.
Er doen geruchten de ronde over de mogelijkheid van een Palestijnse actie
tegen de burgerluchtvaart. Dit tegen de achtergrond van de liquidatie van
door de Israeliers.
2. Fokker
Fokker zoekt afzetmogelijkheden in en samenwerking met Oostbloklanden.
3. Khan
AQ Khan, die hier ongewenst vreemdeling is, heeft onder valse naam en met een
diplomatiek paspoort een bezoek gebracht aan ons land.
Familie-omstandigheden lagen aan dit bezoek ten grondslag. Justitie en
Binnenlandse Zaken achtten het niet opportuun enige actie tegen Khan te
ondernemen.
4. Machtioing ex artikel 17 VIV
Het niet op zak meegeven van machtigingen ex artikel 17 WIV aan medewerkers
die gegevens uit persoonsregistraties vergaren roept vragen op. De reden voor
het niet meegeven van deze machtigingen is de hoge mate van
onwaarschijnlijkheid dat er ooit naar een dergelijke machtiging zal worden
gevraagd. Het verspreiden van deze machtigingen onder de verschillende
medewerkers zou derhalve slechts nodeloze administratieve rompslomp opleveren.
5. BreznJev-doctrine
Over de handhaving/afschaffing van deze doctrine bestaat onzekerheid.
6. Bezoek SG's Biza en AZ
Dit bezoek is door zowel de SG's als de dienst als zeer nuttig ervaren.

A U R 0 R A

d.d. 19 lull 1988

Aanwezig: H3VD - PHBVD - PHB - PHC - HD - HE - SBP/I, - KJA/R
Afwezig : HK - HT

1. Terrorisice
Het op handen zijnde bestand tussen Irak en Iran zal volgens een voorlopige
inschatting leiden tot vermindering van het aantal terroristische acties.
2. Overloper
Gisteren is in de pers gemeld dat een MfS-agent is overgelopen naar de BRD. De
dienst beschikt nog niet over nadere bijzonderheden.
3. Personeelsmutatie
Op zijn verzoek zal de heer
met wachtgeld gaan.
19-7-1988

de dienst per 1-10-1988 verlaten en

A U R O R A

d.d.

22 iuli

1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - PHC - HD - HE - HT - KJA/R
Afwezig : HB - HK - SBP

1. Opvoloer
Met ingang van 8 augustus 1988 zal
dienst onbekende 35-jarige

worden opgevolgd door de bij de

2. Knelpunten bebuizincr
PHBVD heeft zelf de knelpunten in ogenschouw genomen. Voor bet ruimtegebrek is
geen oplossing te verwachten; met betrekking tot de verbetering van de
inrichting e.d. zal worden gedaan irat mogelijk is.
3.Bezoek aan Philips
Op 11-8-1988 zullen HBVD en PHBVD een bezoek aan Pbilips brengen. Eventuele
wensen en aandachtspunten worden ingewacht.
4. Piket
Naar aanleiding van een concreet geval doet zich de vraag voor of de dienst 24
uren per dag wil kunnen beschikken over bepaalde faciliteiten, zoals
computernaslagmogelijkheid en chauffeurs en zo ja, op welk niveau over de
inzet daarvan buiten kantooruren moet worden beslist.
Het antwoord op de eerste vraag luidt bevestigend. Buiten kantooruren dient
over bet gebruik van faciliteiten als de computer door de directieleiding te
worden beslist. Een directielid dient daartoe, met name in het weekeinde
telefonisch bereikbaar te zijn.

fcft/s

A U R O R A

d.d.

2 6 juli 1988

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - PHB - PHC - HE - HT - SBP/L - KJA/R-kO
Afwezig : HK

1. Terrorisme
heeft verslag uitgebracht van het onderzoek naar de aanslag op een
Grieks crulseschip. De conclusle kan worden getrokken dat de achtergronden
van de aanslag naar alle waarschijnlijkheid ninmer geheel zullen worden
opgehelderd.
2. Volgactie
In het weekeinde heeft een geslaagde volgactie plaatsgevonden.
3. Informatieverzoek
Bij de Raad van State is een beroepschrift ingediend tegen de weigering van
de Minister van Binnenlandse Zaken om mede te delen of de BVD over een overleden persoon die onderwerp is van wetenschappelijk onderzoek, gegevens
heeft verzaneld.
4. Overlijden
Het nieuwe hoofd van de Deense dienst is de afgelopen week bij een ongeluk
om het leven gekomen.

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

d.d.

2 9 jull 1988

Aanwezig: PHBVD - HA - PHB - PHC - HD - HE - K/Bc
HPZ - SBP/L - TE - KJA/R

Afwezig : HBVD - HFID - HK

1. RaRa
Het B-weekoverzicht van deze week bevat een opsomming van demonstratles die
de Beweging heeft gepland tijdens het proces tegen
op 10-8-1988.
Hoewe1 daarvoor geen specifieke indicaties zijn, zullen Shell stations op en
rond die datum naar verwachting doelwit van acties zijn.

2. INF-verdrag
Gisteren is de Russische delegatie in ons land aangekomen. Vandaag wordt

de basis Woensdrecht gelnspecteerd. De dienst wordt van eventuele bijzonderheden op de hoogte gebracht.
3. Nieuwfaouw
Binnenkort zal de architect door tussenkomst van K/Bc gesprekken voeren
met de onderdeels-bouwcoSrdinatoren.

4.
Hoofd
(fon.)

heeft de dienst verlaten en is opgevolgd door de heer

A U R O R A

d.d.

2 augustus 1988

Aanwezig: HBVD - PHB - PHC - HD - HE - TE - SBP/L - KJA/S
Afwezig : PHBVD - HK

1. Zaak
PHB is van mening dat bij het contact met de pers over deze zaak een
terughoudender opstelling de voorkeur had verdiend.
2.

telefax-berichten

3. Mr.
De voormalig DG/OOV mr.

is afgelopen maandag overleden.

4. Zusterdienst
Enkele medewerkers van deze dienst zullen bij cms een korte stage lopen.

A U R O R A d.d.

5 augustus 1988

Aanwezig: HBVD - PHB - wnd.HD - HE - TE - SBP/L - KJA/S
Afwezig : PHBVD - HK - PHC

1. L.C.T.
Het L.C.T. is per 1 augustus 1988 opgeheven. In een concept evaluatierapport inzake het functioneren van het team wordt tevredenheid uitgesproken over de samenwerklng met de Dienst.
2. Beveiliging passagiersschepen
Naar aanleiding van de aanslag op de City of Poros tast
af in
hoeverre in verschillende landen de bereidheid bestaat mee te werken
aan de opbouw van een beveillgingsstructuur vergelijkbaar met die op
het gebled van de burgerluchtvaart.
3. E.XIII
E.XIII beproeft momenteel nieuwe volgtechnieken voor bepaalde stedelijke
gebieden.

5-8-1988

A U R O R A

d.d.

9 augustus 1988

Aanwezig: PHBVD - PHB - wnd. HD - HE - SBP/L - KJA/S
Afwezlg : HBVD - HK - PHC - HT

1. PIRA

2.
Verwacht wordt dat het proces tegen
zorgen.

voor de nodige onrust zal

3. Sovjet-Unle
Er zijn aanwljzingen dat de nieuwe ontwikkelingen niet alleen weerstanden
oproepen bij de meer conservatieve groepen uit de Sovjet samenleving.
4. PID-Haarlem
Bij de Nationale ombudsman is een klacht ingediend over de PID-Haarlem. De
PID zou een feministische organisatie hebben gelnfiltreerd. Over deze zaak
zljn reeds eerder vragen gesteld door het lid van de Tweede Kamer,
mevrouw Van Es.
5. Briefgeheim
Volgens een persberlcht hebben mllitaire belangenverenigingen bij de
Staatssecretaris van Defensie geklaagd over schendingen van het briefgeheim
binnen de militaire organisatie.

9-8-1988

A U R O R A

d.d. 12 augustus 1988

Aanwezig: PHBVD - HB - CR - HE - TE - SBP/L - KJA/S
Afwezig : HBVD - HK - HD

1. KARA

De RARA-brochure en de voorbereiding van het proces door RARA bevestigen de
reeds bestaande indruk dat het bier gaat on een groep die hechter is
georganiseerd en ideologisch sterker is onderbouwd dan doorgaans het geval is
bij groeperingen uit de Beweging.
2. Desinformatie
In een artikel in de International Herald Tribune worden vijf voorbeelden
genoemd van desinfornatie door het KGB. Een geval betreft het bericht van de
smokkel van Zuidamerikaanse babys naar de Verenigde Staten om daar als
orgaandonor te worden gebruikt.
3. China

4. Tsiecho-Slowakiie
De inschatting is dat de kritiek die thans, onder andere in een artikel in de
Rude Pravo, op Dubcek wordt geuit, niet behoeft te betekenen dat de leiding
van dat land geen voorstander is van hervormingen.
5. Olvapische Spelen
De vraag rijst of Nederlandse autoriteiten die de Olympische Spelen zullen
bezoeken daar wellicht aan bijzondere bedreigingen bloot zullen staan en of
indien deze mogelijkheid inderdaad aanwezig is, hier een taak voor de Dienst
ligt.
6. Philips
De eenheid van
en die van
worden samengevoegd. De
onderdelen worden niet verkleind, maar door de samenvoeging zullen wellicht
enkele functies overbodig worden.
wordt het hoofd van de
nieuwe eenheid. Hij zal niet meer rechtstreeks ressorteren onder de presidentdirecteur maar onder de voorzitter van het secretariaat komen te werken.
12-8-1988

AURORA

d.d. 16 auaustus 1988

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - PHC - wnd. HD - HE - TE - SBP/L - KJA/S
Afwezig : HK
1. FLO

2. Poolse-illecral
In de BRD is een Poolse illegal gearresteerd, die 35 jaar actief is geireest.
Betrokkene arriveerde als vluchteling en was werkzaam bij de vliegtuigfabriek
HBB. Zijn taak zou zijn geireest bet in kaart brengen van de Noordduitse
infrastructuur. De contacten met de Poolse dienst verliepen onder meer via
derde-land ontmoetingen. De zaak kwam onder andere aan bet licbt doordat de
Pool wiens identiteit werd gebruikt tegenover zijn familie in de BRD zijn mond
voorbij praatte.
3. Autoaatisering
Naarmate bet target-project baar voltooiing nadert stijgen de reeds boge
verwachtingen over de bruikbaarbeid en bet nut van bet projekt. In algemene
zin wordt iraardering uitgesproken voor bet personeel van de Hoofdafdeling A
dat veel werk verzet en recent buiten de kantooruren een veertigtal terminals
heeft geplaatst.
4. Semafoons
De PTT brengt naast de bestaande types een aantal nieuwe semafoons op de
markt. Hiermee kan veel meer informatie worden overgebracht dan met de huidige
mode11en. Voor de dienst zouden dergelijke systemen erg nuttig kunnen zijn.
5. West-bank
De Palestijnen willen de EEC betrekken bij bet bestuur over de Vest-bank.
Kennelijk boopt men hiermee een wig te kunnen drijven tussen de EEG en Israel.

Het boofd van

is onder onduidelijke omstandigheden afgetreden.

7. Gesorek met de Minister
HBVD heeft bij de Minister aangedrongen op een gesprek met de MinisterPresident over de Dienst. De Minister voelde bier veel voor gezien de
klaarblijkelijk niet al te grote affiniteit bij de MP voor inlicbtingen- en
veiligbeidsdiensten. Voorts heeft HBVD bij de minister onder de aandacht
gebracht dat de tijd en de moeite die bet beeft gekost om tot een convenant
met de MID te komen duiden op fricties bij die dienst en problemen om de eigen
positie te aanvaarden.
16-8-1988
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