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Kort verslag van de bespreking met de Minister en de Secretalris-Generaal
op 19 mei 1980.

1• De Minister stelt het op prijs persoonlijk afscheid te nemen van
Mr. P.G.H, van Doeveren. Dit afscheid heeft inmiddels pl4ats gehad.
2. De Minister zal spreken tijdens een officiële ontvangst Ap 28 mei 1980
ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Dienst. Hij de overige
manifestaties t.g.v* het lustrum zal de Minister tot zijm spijt niet aanwezig kunnen zijn.
3. De vacature van de chauffeur van de Minister is tot op hiden nog niet
vervuld. De Minister stelt het op prijs nog enige tijd gebruik te maken
van de BVD-chauffeur Van E' . De mogelijkheid bestaat dat Van E<
solliciteert naar de openstaande functie, hetgeen echter voori de Dienst een
gevoelig verlies zou betekenen, temeer daar de chauffeur:van het Hoofd van
de Dienst onlangs is overleden.
De Minister gaat accoord met een bijeenkomst met burgemeester* van grote
gemeenten waarop voorlichting wordt gegeven omtrent de DfLenst. Ik zal
e.e.a* bespreken met de H.C.v.G.P. te Rotterdam, die heti voorstel tot
deze bijeenkomst deed. Via hem kan de burgemeester van Rbtterdam worden
gevraagd het voorstel met zijn collega-burgemeesters te bespreken.
?, Desgevraagd heb ik enkele mededelingen gedaan omtrent het verschijnsel
autonomen. Een brief hierover heeft de Minister inmiddells bereikt.

6.

7. Indien de Minister bezoek krijgt van een officiële vertegenwoordiger van
een ambassade van het Oostblok, China, Cuba of soortgelijke landen zal
de Dienst trachten de Minister een korte beschrijving te geven omtrent de
bezoeker.
8.
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10. Inmiddels is bekend geworden dat de Minister van Justitie, tevens viceMinister-President, van België VandePi
vergezeld van zijn echtgenote en het Hoofd van de Belgische Veiligheid van de Staat en diens echtgenote een bezoek zal brengen aan Den Haag. De heer VandePi
zal
zich gaarne op de hoogte stellen van het doen en laten van de BVD op
2k juni 's ochtends van 10,00 tot + 12.JO uur. Nadere details omtrent het
bezoek volgen nog.
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Kort verslag van de bespreking met de Minister en de Secretaris-Generaal
op 26 augustus 1980.
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De vice-Eerste Minister van België heeft onze Minie ;er, diens echtgenote, de Staatssecretaris, H. BVD en diens echtgenote uitgenodigd
voor een bezoek aan België. Onze Minister stelde als data voor dit
bezoek voor: 6 november vanaf het begin van de middag tot en met
7 november na het ontbijt. Indien de Belgische gastheer met genoemde
data akkoord kan gaan, zal het bezoek door de BVD worden voorbereid.
Op 15 oktober heeft plaats een vergadering van de Ministeriële Werkgroep Benelux, waaraan, wil zij volledig zijn, de Ministers van Buiten
landse Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken dienen deel te nemen.
Onze Minister is op de genoemde datum niet beschikbaar, een uitwijkmogelijkheid is 5 november.
Gezien de agenda (1. kwestie van onvoldoende controle Belgische Zuidgrens, 2. uitbreiding van de Overeenkomst Personenverkeer Benelux,
3» problemen met illegalen) ziet de Minister af van deelneming aan
deze bijeenkomst*
Nader bezien wordt in hoeverre de Minister op ambtelijk niveau dient
te worden vertegenwoordigd.
Op 2^ augustus ving een inwoner van Amsterdam een gjesprek op dat onze
Minister voerde via zijn auto-telefoon. De Minister heeft hiervan
kennis genomen en verzocht mij de rapporteur zijn erkentelijkheid
over te brengen voor het feit dat hij dit gegeven ter kennis van de
Dienst heeft gebracht.
k.

Een medewerker van de Tsjechische Handelsmissie te 'Den Haag is onlangs uitgeweken naar Frankrijk en heeft aldaar om politiek asiel
verzocht.

6.
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7* Vertegenwoordigers van vitale industrieën in het Botlek-gebied
hebben tegenover de Dienst hun verontrusting uitgesproken over het
feit dat zij op grond van wettelijke bepalingen inzicht dienen te
verschaffen aan buitenstaanders in de gevaren die het bedrijf in
geval van storingen kan opleveren voor medewerkers en omwonenden.
Op deze wijze kan worden onthuld waar zich de meest kwetsbare onderdelen op het bedrijfsterrein bevinden en op welke wijze deze onderdelen onklaar kunnen worden gemaakt.
Dit verhoogt uiteraard het risico van terroristische aanslagen. Genoemde bedrijven hebben mij verzocht hun verontrusting kenbaar te
maken aan onze Minieter. Ik heb dit gedaan en de Minister medegedeeld
dat over deze aangelegenheid thans ambtelijk overleg met genoemde
bedrijven plaats heeft.
8. De Minister deelt de opvatting
(politiek extreme) deel van de
dient te worden beschouwd. Dit
de geëigende wijze informaties
kan inwinnen.

van de Dienst dat althans het harde
Kraakbeweging als object van de Dienst
impliceert derhalve dat de Dienst op
over dit deel van de Kraakbeweging

9. Ten aanzien van de Anti-Kernenergie Beweging doet zich thans de vraag
voor in hoeverre politiek extreme elementen zich in deze beweging
trachten te nestelen. In verband hiermede is het moeilijk te beoordelen welke instantie primair verantwoordelijk is voor het verwerven
van inlichtingen t.a.v. bijvoorbeeld de bezetting van de Kerncentrale
Dodewaard.
Ambtelijk overleg heeft hierover nog plaats. Aangezien deze kwestie
mede van politieke aard is, zal de Minister binnenkort door de Dienst
om een uitspraak worden gevraagd.
10. Aangezien gebleken is dat de benoeming van een directeur van de RPD
a.s. is, heb ik de Minister en de Secretaris-Generaal er nog eens op
gewezen dat het van belang is i.v.m. het instellen van een veiligheidc
onderzoek deze en soortgelijke benoemingen tijdiger ter kennis van de
Dienst te brengen.

j 27 augustus 1980.
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Gecombineerd kort verslag van de besprekingen met de
Minister en de Secretaris-Generaal op 21 oktober 1980

1.

Ik heb de Minister ingelicht over de activiteiten van de zich
noemende "journalist" Van N
i en toegelegd dat ik hierop
nog terug kom.
De Secretaris-Generaal deelde mij mede dat de Cojnmissie
Van der Hoeven zich tot de Minister had gewend mist vragen betreffende haar positie in zaken zoals het geval-H
, waarbij de
Directeur-Generaal der PTT als zijn mening had uitgesproken dat
objectieve gegevens (als bijvoorbeeld het politieke karakter van
de CPN) zwaarder dienden te wegen dan subjectieve (als bijvoorbeeld het oordeel van de commissie over B :s presentatie tijdens
de zitting van de commissie). In dat geval zou er naar het oordeel
van de commissie geen ruimte meer bestaan om tot een eigen oordeel
te komen omtrent de geschiktheid van de betrokkene. De SecretarisGeneraal stelde voor over deze brief o.m* het advies van de Dienst
in te winnen»
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Op 16 oktober heeft de P.G.-vergadering een bezoek gebracht aan de
Dienst om te worden voorgelicht over het doen en laten van de BVD»
Het bezoek kan als succesvol worden aangemerkt*

O november 1980
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