
U527.876 ex.nr.

Kort verslag van het gesprek met de Minister op 15-1-

1* Op initiatief van de Hoofdcommissarissen van Politie zal In de loop van
de maand maart of april door de Dienst een bijeenkomst worden georgani-
seerd voor de burgemeesters van gemeenten met een Hoofdcommissariaat*
Naar het zich laat aanzien zal deze bijeenkomst op 18 maart plaatsvinden*
Wellicht is het mogelijk dat de Minister en/of de Secretaris-Generaal een
deel van deze bijeenkomst bijwoont/bijwonen*

2* Al enige tijd wordt door het Oostblok een intensieve beïnvloedingseampagne
ontwikkeld, gericht op verschillende maatschappelijke, godsdienstige en
politieke niveaus in Nederland met betrekking tot de kwestie van vrede en
veiligheid en de kernwapens. De Dienst heeft hierover reeds een aantal
malen aan enkele bewindslieden gerapporteerd. Vooral op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken maakt men zich zorgen over deze campagne en zoekt men
naar middelen om deze te keren. Ten behoeve hiervan zal de Dienst een zo
concreet en objectief mogelijk geschrift concipiëren over deze beïnvloe-
dingscampagne. Uiteraard wordt dit geschrift van tevoren aan onze Minister
voorgelegd»

3* In CPN-kringen maakt men zich zorgen over een bijeenkomst jdie eind vorig
jaar door een aantal leden van de Partij in Vitmarsum is behouden. Deze
leden zijn het op een aantal fundamentele punten van het Partijbeleid
niet eens met de Partijleiding. De Dienst volgt de verrichtingen van deze
"dissidenten" met belangstelling.

l januari 19&1.



I.539.6«t3
ex.nr.:

Kort verslag van het gesprek met de Minister en de Secretaris-Generaal

op 9 april 1981.

1.

2.

3-

6. Op 8 december 1981 zal in Londen een bijeenkomst plaats hebben van
Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken ven de EG-landen.
Deze bijeenkomst staat in het teken van de terreurbestrijding en
vormt de voortzetting van een reeks eerdere bijeenkomsten in dit ka-
der.
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7. Van de zijde van het departement Ternam ik dat op 25! oei een CdK-ver-
gadering zal plaats hebben., waarvoor ik ben uitgenodigd. De CdK Noord-
Holland heeft de wens te kennen gegeven dat ook het hoofd van de CRI
aanwezig zal zijn. Ik heb de Secretaris-Generaal gevraagd wat hiervan
het doel is, de Secretaris-Generaal zal dit onderzoeken.

8. Wegens verblijf buitenslands zal ik niet aanwezig kunnen zijn bij de
uitreiking van de decoraties op 29 april. De Minister gaat ermee
accoord dat de heer T! mij vervangt.

9. Onder het Kabinet Den ïïyl is besloten dat de flo-regeling van o.m. de
Dienst dient te worden bezien. De veronderstelling was dat bepaalde
functies bij de Dienst niet voor de flo-regeling in aanmerking zouden
komen. De Secretaris-Generaal is het met mij eens, dat deze zaak in-
middels achterhaald is, o.m. in verband met de inwerkingtreding van
de vut-regeling. De zaak kan derhalve als afgedaan worden beschouwd.

10.

r

april 1981.



nr. 1.561.768

Kort verslag van het gesprek met de Minister en de Secretarie-Generaal

op 26 augustus 198l*

1. Op verzoek van de Minister zal de Dienst een brief concipiëren vo<
de voorzitter van de Commissie Van der Hoeven, waai
wordt gevraagd over uitspraken van de Commissie, oj
brief aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, bc
zaak-R .

2. De Minister heeft zijn goedkeuring gegeven aan recl
dacht van de Dienst voor de anti-kernenergiebewegii

in opheldering
genomen in een
treffende de

tstreekse aan-
g en de kraakbi

weging* Ik heb nog eens benadrukt dat deze aandacht terughoudend
zijn, daar deze bewegingen niet in hun totaliteit onder het chart<
van de B.V.D. vallen. Slechts bepaalde elementen eik groeperingen
binnen deze bewegingen kunnen als ondemocratisch eh/of staatsgevai
lijk worden beschouwd.

J. Naar aanleiding van mijn bezoek aan de Finse Dienst heb ik de
Minister ervan in kennis gesteld dat het in mijn voornemen ligt
begin volgend jaar een delegatie van de Finse Dienét in Nederland
te nodigen voor een bespreking over spionage, terreur en politiek
extremisme.

't. Via ambtelijke kanalen is bekend geworden dat de Minister van Leg<
en Politie van Suriname, de oud-sergeant N , in!september een
bezoek zal brengen aan de Minister van Binnenlandse Zaken, tenein>
te spreken over de samenwerking tussen de B.V.D. eA de Surinaamse
veiligheidsdienst en over de mogelijkheid inlichtingen te verkrij,
over Surinamers in Nederland.

5. Een volgende hoge bezoeker zal Nederland in november aandoen. De
Kroonprins van Thailand zal dan gaarne een gesprek!hebben met het
Hoofd van de Dienst over de terreurbestrijding. De'coördinatie va:
dit bezoek is in handen van de Directie Kabinet en'Protocol van h<
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nadere berichtei volgen nog.

6* De Minister heeft geen reacties ontvangen van de ontvangers van h<
rapport "De verborgen factor in de kernwapendiscussie".
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8» De Minister gaat accoord met het verslag van de Ministeriele
Commissie inzake het personenverkeer (Benelux).

9. Ik heb mijn beklag erover gedaan dat hoofden van sommige departe-
mentsonderdelen zonder van tevoren het Hoofd van de Dienst in te
lichten contact zoeken met medewerkers van de Dienst met het oog-
merk hen als medewerkers te verwerven*
De Secretaris-Qeneraal zal in overleg met het Hoofd van de Hoofd-
afdeling Personeelszaken nagaan of het mogelijk is met betrekking
tot dit soort praktijken regelen te stellen*

10.

11» De Minister en de Secretaris-Qeneraal geven er de voorkeur aan da
ik het personeelsplan van de Dienst voor de middellange termijn t
spreek met de volgende bewindsman*

12.

augustus 1981,



•. * «X*

nr. 1.566.181

nij.

Kort verslag van een bespreking net de Minister, de Staatssecretaris
en de Secretaris-Generaal op 16 september '

1. Aan de hand van
informeerde de 'Minister naar de

stand van zaken net betrekking tot het Wetsontwerp dp de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten. Ik heb de Minister medegedeeld dat het wets-
ontwerp zich thans bij het ministerie van Justitie bevindt voor enkele
technische aanpassingen, die zijn gesuggereerd door de Raad van State
en de Hoge Raad. Beide colleges zullen leden leveren voor de Commissie
Onderzoek klachten tegen inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Na deze
technische aanpassingen zal het ontwerp dat inmiddels de instemming
van de Ministerraad heeft voor advies naar de Raad van State worden
gezonden.

2. Een tweede vraag van de Minister betrof de stand van zaken net betrek-
king tot de vertrouwensfuncties. Naar aanleiding hiervan heb ik uit-
eengezet dat op grond van de adviezen van de Commissie Herwaardering
Vertrouwensfuncties twee commissies in het leven zijn geroepen, t.w.:
de Permanente Commissie Vertrouwensfuncties en de Commissie Herziening
Beveiligingsvoorschrift*

In het kader van het gesprek over de kwestie vertrouwensfuncties kwam
aan de orde dat veel vertrouwensfuncties bestaan bij de gratie van te
hoog gerubriceerde stukken. Als voorbeeld hiervan noemde ik de notulen
van de Ministerraad. Deze stukken bevatten vaak geeü zaken de staats-
veiligheid betreffende, naar aangelegenheden die een politiek vertrou-
welijk karakter dragen. De Minister wil deze aangelegenheid t.z.t. in
de Ministerraad bespreken en ontvangt daartoe bij gelegenheid gaarne
een schriftelijke bijdrage van de Dienst*

Op de vraag van de Minister of de zogenaamde Lijst v, a n verboden ver-
enigingen nog bestaat, heb ik geantwoord dat deze lijst reeds enige
jaren geleden is opgeheven. Een door de bewindsman goedgekeurde lijst
van organisaties en groeperingen waarop de Dienst zijn aandacht richt
bestaat niet. De werkwijze van de Dienst heeft zich in de loop der
jaren zodanig ontwikkeld dat veelal op basis van mondelinge consensus
tussen de verantwoordelijke bewindsman en het Hoofd 'van de Dienst
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6.

wordt vastgesteld op welke organisaties en groeperingen de aandacht
van de Dienst zich richt en op welke niet. In een enkel geval legt
het Hoofd van de Dienst een aangelegenheid schriftelijk aan de
Minister voor. Een recent voorbeeld hiervan betreft de anti-kernener-
giebeweging en de kraakbeweging.

De Minister zal zodra hen dit mogelijk is een bezoek aan de Dienst
brengen teneinde op een aantal zaken de Dienst betreffende nader in
te gaan en kennis te maken met een aantal medewerkers»

ktober 1981.


