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OCHTBIDBESPKEKIHQ op dinadag 6 april 1982.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - PHE - HTD.

Afvezig : —-

1* Brief aan Franse aabassadeur.

De Franae aabassade beeft een brief ontrangen Tan het £ood Aktie
Front (onbekend) dat »ich solidair verklaart met Carlos' en Trijlating
eiet Tan de twee in Frankrijk gearresteerde aedestandera Tan Carlos
op straffe Tan acties.

2. IDS in de publiciteit.

/ te Trezen Voorshands is er geen aanleiding OH conaeqnenties Toor de BVD/Tan
de probleaen rond de IDB. We sullen terzake vel attent blijTen, al-
dus H.BVD/PH.BVD op een Traag Tan HD.

3« Qenodigden bi.1 af«cheid e«d«

HK dealt mede dat H.BVD in Aurora Tan 13-2-'79 besloten heeft, dat
behalTe de echtgeno(o)t(e) Tan een dienst«edewerker ook de kinderen
uit zijn of haar gezin bij een Tiering aanwezig mogen zijn.
H.BVD stelt, dat daamee de beperking die nit secnrity-oogpunt dient
te worden aangehouden, exact is veergegeTen.

k. Qaen uitbreiding foraatieplaatsen BYD.

H.BVD heeft Tan de Minister per brief Ternonen, dat deze de gevraagde
uitbreiding Tan het aantal formatieplaatoen met Tier afwijat.

5. Vet Inliohtingen- en Veiligheidsdienaten.

Het Vetsontverp is op 24 oaart jl. aan de Tweede Kaaer aangeboden.

6. Kritiek op artikel H.T.Meurs in Vrij Nederland.

Ex-proTo e.a. geTan in het laatste nuoaer Tan VN steTige
kritiek op een artikel Tan B.T.Meurs over de explosie in het woon-
huis Tan H. Wubben.

6 april 1982.



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op dinadag 13 april 1982.

Aanvezig : H.BVD - H K - H B - H C - H D - FEE - HTD.

Afwezig : PH.BVD.

1.

2. Contact get de BCD.

HC deelt mede dat de Directie C de laatste tijd verschillende zaken
heeft net de ECD betreffende embargo-goederen. Noodgedwongen laat
de ECD kleinere Tergrijpen passeren on zich te concentreren op
bulk-export. In een tweetal gevallen (levering van micro-componenten
aan de SD en Tan F-10̂  onderdelen aan Iran) denkt de BCD Toldoende
grond te hebben on in te grijpen.

3. CVIM.

HK heeft voor H.BVD op 8-̂ -1982 deelgenonen aan de CVIN-Tergadering.
Op Terzoek Tan de coordinator heeft hij inzicht gegeTen in de
standpunten die de Minister met betrekking tot de CPN inneemt na uit-
Toerige gedachtenwisseling met de Dienst, zoals deze nu zijn neerge-
legd in een nota aan de Vaste Kamercoomissie.
HK heeft daarbij gesteld dat de discussie tussen de Minister en de
Dienst gesloten is.
De coordinator blijkt OTCP een en ander reeds een nota aan de
Minister-President te hebben gezonden. Het is niet bekend of hij
daarin ook bepaalde aanbeTelingen doet.

k. Vragen Van Es.

De Minister heeft de vragen Tan meTr. Van Es (PSP) oTer de actie
Tan de BVD m.b.t. A. Tan Wijk beantwoord overeenkomstig een roorstel
daartoe Tan de kant Tan de Dienst.

5. De halTe bollen.
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6. Afscheid Landelijk Officier van Justitie. kennisnaking act opTolger.

Op 19-U zal H.BVD met een klein gezelschap afscheid nemen van
BIT. Schimmel als Landelijk Officer van Justitie in spionagezaken en
kennismaken met ar. , zijn opvolger.

13 april 1982.



AURORA

OCHTENDBESPREKIMO op vrijdag 16 april 1982.

Aanwezig : H.BVB - HK - HB - HC - HD - PHE - HTD.

Afvezig : PH.BVD

1. Congres Papoea's.

Vorige week is in Oegstgeest een "progreasief nationaal oongree" ran
Papoea's in Nederland gehouden. Het ligt in de bedoeling dat de
organisatie die daaraan ten grondslag ligt een blijvend karakter
krijgt.

2.

HC heeft van Buitenlandse Zaken rernoaen dat binnenkort
Nederland zal verlaten. Er sou een "meer actiete" opvolger komen.
Volgens Buitenlandse Zaken etreven de Russen oTerigens opnieuw naar
vcrsterking van nun vertegenvoordiging in Rotterdam en zal dit niet
veel langer kunnen worden tegengehouden.

3. BeTeiliging Koninklijk Huis.

De Dienet heeft aesietentie verleend bij de bereiliging van de
vakantieyerblijven Tan de Koninklijke faailie.

k. Europeae Cureus.

Binnenkort wordt bezien weIke medewerkers vorden afgevaardigd naar
de Europese Cursus te Roae.

5. Agenda.

19 april 1932 - bezoek van de Nederlandse aabassadeur te Praag.

16 april 1982



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinedag 20 april 1982.

Aanvezig : HK - HB - HC - HD - PHE - HTD.

Afwezig : H.BVD - PH.BVD.

1. Onkruit.

HB heeft klachten over de trage aanpak van de kant Tan de politie
van zulke acties als de vernieling Tan de Witte Huis maquette.

2. CRI.

HC »eldt dat de CRI-leiding bezwaar aantekent tegen net concept
protocol m.b.t. de taakscheiding CRI/BVD op twee punten:

1. wenst men daarin geen Terwijzing naar hetgeen daarover recentelijk
in de Kamer is gezegd;

2. wenst men geen Termelding Tan de relatie BVD - ID'a etc.

3. Palestijnse demonstratie.

Vanwege interne meningeverschillen binnen de Palestijnee gemeenschap
over de demonstratie op 16 april (50 Palestijnen, Binnenhof, Buiten-
landse Zaken, anti-Israel) komt er nu een tweede demonstratie op
2*f april in Amsterdam.

4. Carlos.

Er is nog geen Terder licht in de zaak Tan dreigbrief. Het wordt
weinig waarschijnlijk geacht, dat reeente aanslagen (in Wenen bij-
Toorbeeld) met de bedreiging Terband houden.

5. Defensie Studie Centrum.

In Terband met uitnodigingen tot bijvoning Tan herhalingseonferen-
ties wordt voorlopig afgesproken dat wie daarToor belangstelling
heeft, dit ook meldt aan HPZ als coordinator opleidingen.

6. Reacties dienstmedewerkers.

Net name HB en HC signaleren in toenemende mate onrustige reacties
bij medewerkers over Terwachte TerschuiTingen in de taken Tan de
Dienst en de pnbliciteit rond de Dienst.
HK benadrukt de noodzaak Tan een goede verticale communicatie. Hij
merkt oTerigens op dat de Minister opnieuw spontaan uiting heeft ge-
geven aan zijn zorg om het personeel wat dit betreft.

7. Beepreking met de Minister.

HK doet mededeling Tan een Toorbespreking Minister - H.BVD voor de
Kamercommissiezitting op donderdag a.s..
De Minister wenste toelichting op een notitie Tan H.BVD waarin geat-
tendeerd werd op het tfld vergend kmrakter Tan de aanpassingsoperatie
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als m.b.t. de CPN beslissingen genomen vorden zoals de Minister die
voorataat.
H.BVD stelde de Minister op de hoogte van bet feit dat de coordina-
tor over het onderwerp BVD-CPN een nota aan de Minister-President
heeft gezonden waarvan de inhoud ons onbekend is.
Voorts werd gesproken oTer 's verzoek aan de Haagse
rechtbank om (ex)-Ministers en (ex)-Diensthoofden te dagvaarden
voor een Yoorlopig getuigenverhoor over schending van zijn privacy.
Er zal contact worden gezocht met de Landsadvokaat. De Minister
krijgt een uitvoerig rapport. Verwacht wordt dat de soep niet al te
heet zal vorden gegeten.
Met betrekking tot een klacht (in de D-sfeer) gedeponeerd bij de
Kamercommiesie, had de Minister meer begrip voor het optraden van
de Dienst na ontvangst van een nadere notitie.
De Minister nan een notitie ter voorlichting van de Kamerconunissie
in ontvangst m.b.t. de zaak van de halve bollen.

20 april 1982



STAFVERQADERINg
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BESPREKING op Yri.1dag 23 april 1982

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HC - HD - PHE - HTD - HFID - HG - HPZ - H.SBP - KA/C

Afwezig : HK - HB - H.ACD.

1, Pales ti.Inert

In weerwil van de officiele beleidslijn uit Trees voor een Israelische
invasie de bombardementen in Libanon onvergolden te laten, bebben enkele
radicale Palestijnse elementen vergeldingsakties aangekondigd,

2. Bomaanslag Pari.is

Onmiddellijk na de bloedige bomaanslag die gistermorgen te Parijs plaatsvond
voor het kantoor van een anti-Syrisch weekblad, beeft Frankrijk twee Syrische
diplomaten uitgewezen en zijn ambassadeur te Damascus teruggeroepen.

3» Mislukte bomaanslag Consulaat Kuweit

De Jongstieden zaterdag voor het Consulaat van Kuweit te Den Haag aangetrof-
fen bom van zwaar kaliber is door een technische onvolkoaenheid niet tot ont-
ploffing gekomen. Blijkens een bij de Haagsche Courant ontvangen brief zou
deze aanslag iets te maken hebben met een incident (het neerschieten van een
helicopter?) dat op 28 april 1981 te Libanon zou hebben plaatsgeyonden. Het
verband en met name de Kuweitse betrokkenheid hierbij blijft vooralsnog ech-
ter in nevelen gehuld.

'f, Zuidmolukkers

Metiary c.s, broedt plannen uit aan de vooravond van de Indonesische verkie*
zingen een aanval te ondernemen op Ambon; hij beschikt over een kaart van dit
eiland met daarop aangegeven de in militair opzicht vitale punten. Aangenomen
wordt dat de Indonesische autoriteiten ook wel op de hoogte zullen zijn van
deze plannen, zodat deze hierom alleen al gedoemd zijn te mislukken. Het
directe Nederlandse belang in deze zaak is dat zo'n echec ongewemste repercus-
sies op Nederlands grondgebied kan hebben*

5« Embar^o-hande1

Nu de juridische weg onbegaanbaar blijkt, overweegt Buitenlandse Zaken met
diplomatieke middelen (uitwijzing bijv,) een halt toe te roepen aan de handel
in embargogoederen met o.m. de S.U. en Polen.

6» Beoordelingen

Naar aanleiding van een opmerking van HB ontspint er zich een discussie over
de betekenis van de functiebeschrijving als uitgangspunt bij de beoordeling,
met name waar het betreft (veelal jonge) medewerkers die zich nog niet vol-
doende in een functie hebben kunnen inwerken* H.BVD is van oordeel dat de be-
oordelingen i.h.a. te hoog nitvallen en dat de in de functiebeschrijving ver-
vatte functie-eisen de beoordelingsnorm geven, waaraan strikt de hand moet
worden gehouden. Bij PZ is een nota in voorbereiding waarin ook aan deze be-
oordelingaproblematiek aandacht wordt geschonken. Besloten wordt de verdere
discussie op te schorten tot na het verschijnen van deze nota.
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7. Hoofd E

Het ziet er naar uit dat het herstel van de heer geruime tijd gaat
vergen.

8« Hoofd Fotosectie

De heer is in het ziekenhuis opgenomen. Ook zijn herstel zal naar ver-
waoht geruime tijd - twee maanden - vergen.

9. Begroting
De Dienst, tot mi toe geapaard voor het finaneiele snoeimes, zal er thans ook
aan moeten geloven; op de lopende begroting otoet een miljoen gulden bespaard
worden. Volgens HFID zal dit, gelet op de ruimte die de begrotingen ran de afge-
lopen jaren steeds bleken te bieden, geen al te grote problemen opleveren.

10, Automatisering
X8

Gebleken aldus HQ dat er bij de hoofddirecties B en C geen behoefte bestaat
aan een centrals, geautomatiseerde onderwerpsdokumentatie. De Dienstleiding is
van oordeel dat deze zaak in de Baut aan de orde dient te worden gesteld.

11. Stagiairee

De stagecommissie is tot de slotsom gekomen dat er gezien de te verwachten
vacatures behoefte is aan een twintigtal stagiaires. De werving hiervan is
reeds aangevangen.

12* Opslat; personeelsgegevens

PZ heeft hierover een nota het licht doen zien. Zij zal in een volgende ver-
gadering aan de orde worden gesteld*

15. KGB
HSBP naakt gewag van de mystificaties rond de opvolging als first deputy KQB
van de onlangs overleden . Hij sluit niet uit dat er een verband is met
de opvolging van Brezhnev en denkt dat het huidige hoofd KGB ANDHOPOV op dit
ogenblik als een der vooraaamste kandidaten moet worden beschouwd.

1*U Noodvernietiging

De aktie heeft onvoldoende resultaat opgeleverd: het materiaal dat voor nood-
vernietiging in aanraerking komt bedraagt nog altijd 61 ton. Dit is veel meer
dan binnen een verantwoorde tijd kan worden vernietigd zelfs indien er een
tweede hamermolen zou worden aangeschaft, quod non. HBVD beraadt zich thans
over de instelling van een veegploeg samengesteld uit ACD/CI en een deskundige
van het betrokken dienstonderdeel.

15. Reacties dienstmedewerkers

H.BVD reageert op het gestelde in punt 6 van Aurora van 2O april jl.. Hij be-
klemtoont dat de geruchten m.b.t. te verwachten verschuivingen in het taken-
pakket van de Dienst uit de lucht gegrepen zijn en krachtig de kop ingedrukt
moeten worden. Bestreden dient ook te worden de gedachte die zich kennelijk
bij een aantal medewerkers heeft vastgezet, dat de Dienst in diskrediet zou
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zijn gebracht. Niets is minder vaar: de aantijgingen jegens de Dienst komen
steeds uit dezelfde hoek (VPRO, R. van Meurs en het Kamerlid Van Es) en zijn
alle door de Minister publiekelijk veerlegd.

Qesprek met de Minister

1? • Vaste Comaissi*

Gisteren heeft de Vaste Commiesie met de Minister vergaderd. Het belangrijk-
ste agendapunt betrof de activiteiten van de Dieust met betrekking tot de
CPN. H.BVD geeft een relaas van de, aoms wat verwarde, discussie aan de hand
van het door HK gemaakte verslag. Het standpunt van de Minister zoals neer-
gelegd in zijn nota bleek grosso modo te worden gedeeld door de Vaste Com-
missie. H.BVD is er niet geheel zeker van of de Minister de formele besluit-
vorming hiermee afgerond acht. Hij zal zich hierover met hem verstaan*

26 april 1982.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinedag 27 april 1982

Aanwezig: PH.BVD - HK - HB - HC - ED - PHE - TDV

Afwesig : H.BVD

1. Panne in Eindhoren

HB meldt dat twee informanten, die zich spontaan hebben aangemeld voor
informatieverschaffing met betrekking tot , min of meer geprest
zijn dit tegenover kornuiten te bekennen.
Aangezien deze affaire zich afspeelt in de context Tan de PSP levert dit
weer de gebruikelijke publiciteit en vragen op. Ben goed ding ie, dat de
twee betrokkenen destijds een verklaring hebben getekend, luidend dat het
niet ging om de PSP.

2. Acties Onkruit

Nieuwe acties worden verwacht op 28 april in Dordrecht (Verf v.d. Qiessen -
de Noord?) en op 1 mei in Den Haag.

3. Agreesief CPU-lid

Een lid van de CPN in de Achterhoek uit herhaaldelijk het voornenen acties
met explosieven te ondernemen. Aanvankelijk is hij niet serieus genomen. We
worden nu iets onrustiger.

^« Acties Holukkers

Plannen tot harde acties in Indonesie zijn uitgesteld tot na een in 19&3
te houden Russell-tribunaal. Er is nu behalve een "stafkaart" van Ambon een
soortgelijke kaart van Geram vervaardigd,

27 april 1982.



AURORA

OCHTENDBESPBEKING op dinedag k mei 1982.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - PHB - PHC - HD - PHE - HTD.

Afwezig :

1. Operatie

BOP heeft op 3 mei gesproken met de EC Tan G.P. en de betrokken ambte-
naren van de politie Eindhoven over de gang van zaken bij deze opera-
tie en daarover een rapport gemaakt. HK ie van mening dat op grond
daarvan een goede beantwoording van de vragen van mevr. Van Es moge-
lijk is.

2.

H.BVD zal voor alle zekerheid een foto ontvangen van deze CPN-er die
zegt het onder andere op hem gemunt te hebben.

3» Inventarisering CPN-operaties.

PHB deelt mede, dat nu bij Bureau BV een inventarisering plaatevindt
van de operaties in de CPN ter voorbereiding van de nieuwe aanpal.

4. Terrorieme.

De Japanse zusterdienst meldt het bestaan van een nieuwe terroris-
tische organisatie: het East Asian Anti-Japan Armed Front. Drie leden
zouden zich te Parijs bevinden.

meldt, dat zich in Hamburg 16 Iranezen zouden bevinden met
terroristische oogmerken. Zij zouden doelen op het oog hebben in ande-
re Europese steden.
Er iB een hypothese volgens weIke de "Koeweit-bom" uit de SyriBche
hoek zou kunnen komen ( van de Arabische Liga?).

5. De halve bollen.

6. Reisbeperkingen.

Pogingen om te komen tot een nieuwe regeling van z.g. reisbeperkingen
voor ambtenaren/vertrouwensfunctionarissen (zulks n.a.v. vragen van
Roethof van maart '77) leiden herhaaldelijk schipbreuk. Voor de
tweede maal heeft Minister van Binnenlandse Zaken nu een voorstel
teruggenomen dat in de Raad voor de Hijksdienst een onvoldoende kreeg.

- 2 -
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7. Helaties D.

HD stelt vast dat soms vanuit de Dienet geeproken wordt met typieche
D-relaties zonder voorkennis van D. Hij zou het op prijs stellen als.
het interne contact op dit punt zou verbeteren.

8. Beveiliging.

Er is aanleiding nogmaals te wijzen op gedrag van Dienstmedewerkers
dat van te weinig security-zin getuigt: gezamenlijk bezoek aan steeds
dezelfde gelegenheden in de lunchpauze. Herinnerd wordt aan de alge-
mene cireulaire hierover d.d. 9 nei 1978.
In de onderhanden zijnde aanpak van de personeelsbeveiliging zal
uiteraard ook dit punt aan de orde komen. De Dienstleiding meent in-
tussen dat een en ander speciale attentie van de BVA behoeft.

9- Protocol BVD/CRI.

HK signaleert problemen in het overleg tussen BVD en CRI over de
taakscheiding. De CRI-leiding heeft nu duidelijk te kennen gegeven
in het protocol geen verwijzing te wensen naar uitspraken hierover
door de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie in de Kamer
gedaan. Aangezien deze uitspraken de kern van de zaak raken heeft het
weinig zin het gesprek op de thans gevolgde wijze voort te zetten.
Naar de mening van HK dient de Dienstleiding hierin te stappen.

mei 1982.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 7 mei 1982

Aanwezig: PH.BVD - HK - PHB - EC - HD - PHE - HTD

Afwezig : H.BVD

1.

PHB meldt, dat de bekende een "Vakblad voor Systeemondermijning"
gaat uitgeven en daarover contact zoekt met . Mogelijk denkt
hij aan een koppeling met diens VIP-inlichtingendienst.

2, Beaoek HC aan Amerikaanse ambassade

De principal assistant deputy Secretary of Defense van de Verenigde Staten,
Mr. , heeft een dezer dagen ter ambassade met deskundigen gesproken over
het onderwerp terrorisme. Keren •, en HC namen aan de be-
spreking deel.

3, Hedewerker LfY-Berlijn spoorloos

De vraag is of sprake is van ontvoering of zelfmoord. De zaak raakt een van
de C-operaties. De verdwenen LfV-medewerker kende ook enkele CD-medewerkers
bij naam. We houden terzake contact met .

4, Voorgenomen aanslag Franse ambassade/ambassadeur

meldt dat met name bekende terroristen een aanslag voorbereiden op
de Franse ambassade of ambassadeur hier ter stede.

5» Kamervragen operatic

HK doet mededeling van de wijze waarop de vragen van mevr. Van Es dezerzijds
zijn beantwoord.
De situatie wordt meer in het algemeen besproken.

7 mei 1982



AURORA.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 11 mei 1982

Aanwezig: PH.BVD - HK - HB - HC - wnd. HD - PHE - HTD

Afwezig : H.BVD

1. Ontduiking embargo-bepalingen

HB doet mededeling van pogingen van Be Oude Delft
embargo-bepalingen te ontduiken in handel met China.
PH.BVD is van raening dat B en D dienen te bekijken of iets in de richtiug
van de ECD kan worden ondernomen.

2. Bedreiging Franse ambassade te Den Haag

Inmiddels is duidelijk geworden, dat in de zaak van deze bedreiging een
beruchte oplichter een rol speelt, die kennelijk een deal wil met justitiele
autoriteiten.

5» Noodverni e t iging

PH.BVD kondigt aan, dat in de eerstkomende stafbespreking (28 mei) het
onderwerp "noodvernietiging" aan de orde komt naar aanleiding van een rapport
van de BVA over de te grote hoeveelheid te vernietigen materiaal.

11 mei 1982.



AURORA======

OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 1** mei 1982.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - PHE - HTD - KA/C.

Afwezig : HK.

1. Bedreiging Franse Ambassade.

Het scepticisms t.a.v. deze bedreiging neemt gedurig toe.

2. Bezoek -psychiater.

HC heeft dezer dagen een gesprek met een -psychiater bijge-
woond, die op rondreis langs enkele Vesterse diensten onverwacht
ook Den Haag aandeed. De man gaf een belangwekkende beschouwing over
de psyche van defectors, agents in place en terroristen.
Opviel de wederom wat roramelige wijze waarop -Den Haag dit
gesprek heeft gearrangeerd.

3. Embargo-goederen.

HD maakt gewag van een gesprek met de ECD over de ontduiking van de
embargo-bepalingen door de Oude Delft (Zie Aurora van 11 mei 1982).
Zoals de laatste tijd kennelijk steeds vaker voorkomt staat de ECD
machteloos, doordat de Nederlandse Regering (EZ) zich naar het schijn-
terzake gecomnitteerd heeft op grond van overwegingen van werkgele-
genheid.
Er ontspint zich in Aurora een discussie over de vraag of en zo ja
in weIke mate de Dienst een taak heeft m.b.t. de handel in embargo-
goederen die dikwijls raakvlakken heeft met de "normale" spionage
vooral als bij die handel inlichtingenofficieren zijn betrokken.
Naar het oordeel van H.BVD dient de Dienst, daar waar hij bij de
uitvoering van de C-taak stuit op embargo-handel, dit bij de bevoegde
instanties te (blijven) melden, ongeacht het gevolg dat men aan
zo'n melding geeft. H.BVD wijst er nog op, dat men zich ook in de
Club de Bern beraadt over de taak die veiligheidsdiensten bij de
bestrijding van deze handel behoren te hebben.

4. Vragen Den Bosch.

Een PSP-gemeenteraadslid heeft naar aanleiding van de affaire-
Eindhoven de burgemeester vragen gesteld over even-
tuele soortgelijke activiteiten van ID Den Bosch. De Dienst heeft
het gebruikelijke advies gegeven met betrekking tot de beantwoording.

5. Beveiliging.

Een aangescherpte circulaire met betrekking tot de door de personeels
leden in acht te nemen beveiligingsregels (parkeren, cafebezoek e.d.)
is in voorbereiding.

— 2 —
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6. Betrokkenheid CZV beantvoording kamervragen.

H.BVD is van oordeel dat de vraag of en in een concreet geval bij
de beantwoording van kamervragen constitutionele aspecten in net
geding zijn primair te zijner beoordeling staat en niet van CZW.

7. Club de Berne.

H.BVD doet in net kort verslag van de jongste bijeenkomst van de
Club de Berne. Gesproken is onder meer over de aandacht voor de
vredesbewegingen (voortaan: "Subversive elements in mass-movements")
de handel in embargo-goederen, net secure telex networks (het U.K.
is op eigen verzoek belast met het permanent voorzitterschap van de
Werkgroep), de studie van het International Department en de rol van
de Sowjet TJnie met betrekking tot het Internationale terrorisms.

mei 1982



ABK01A

OClTCTDBESPP**T"ft op dinsdag 18 aei 1982.

Aaawesig t H.BVD - PH.BVD - HB - HO - HD - HTB - KA/8o.

Afwesig i HK - PBX.

1. Beehts-extreaisae.

BB aaakt aeldiag ran eea bericht in de Yolkskraat oTer het laagse
Coaite tegea fasoisae ea rascisae. Bet is eea raa die Tele berichtea
vaarnit Trees spreekt roor het opkoaead rechts-extreaisae ea vaarin
eea roep oa OTerheidsoptredea doorkliakt. De Dieast «al biaaeakort
eea regeriagsbrief opstellea waarin dese saak tot sija juiste proper-
ties wordt teruggebraeht.

2. Be«oek 1C aaa Bmitealaadse Zakea*

1C heeft vet Buitealaadse Zakea gesprokea orer aaatregelea tegea
10's die Coeoa-bepaliagea orertredea. De besprekiag had eea moaaig
rerloop. Ook is de Testigiag Tan eea SowJet consulaat te Rotterda*
aaa de orde geveest* Buitealaadse Zakea is ondaaks aaadraag uit het
bedrijfsleTea aiet Tooraeaeas sija staadpaat dat eea dergelijk
eoasvlaat oageveast is te herciea.

3. BYP-speeisJ. betreffeade de BVB.

De 1TD heeft eea uitgaTe Tan sija speeial-reeks MBeleid Besehonvd"
gewijd aaa de BVD. Bit oTerigeas sender de Dieast daarTaa op de
hoogte te stellea.

4. Saaeawerkiag BTD - PID«s.

H.BVD doet aededeliag Tan onhandig geBaaoonreer Tan PID's la eea
tweetal C-operaties. Hij Traagt cieh af of de APID die stelt dat de
Dieast de PID bij acties op cija aabtsgebied aoet ialiehtea teacij
dit oaaogelijk is aiet moet vordea herciea. Beter sou het >ija de
Bask OB te draaiea ea te stellea dat de PID aleea wordt iagelieht
iadiea dit aiet andeat kan. KCP sal wordea Tersoeht eoataot op te
neaen aet de politie en de aogelijkheid Tan eea wijsigiag Tan de
APID te oadersoekea.

?. Kaaerrragea betreffeade PBP-KindhoTen.

De Minister gaat akkoord aet het ia OTerleg aet C2V opgestelde ant-
woord op de KaaerTragea oTer de sanffelpraktijkea binnea de P*P-
EiadhoTea. Voor de CZW iabreag bij de beaatwoordiag bestaat toch wel
eaige waarderiag. De Dieast koat nit het aatwoord BO goed naar Torea
dat het geweast is dat de pers de aodige aaadaeht aaa de Bask sal
geTea. De Traag rijst of HK aiet eakele relaties sou kuaaen aetiTersa
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6. fleaprek Tan de Miniater »et da PSP.

De Miaiater sal »et de fraetie-Toorcitter Tan de PIP een gaaprtk
h«bb*n orer het gebenrde in Kindhoren. De aanw««igheid Tan ««n d*rde
bij dit g«sprek lijkt he« wenaelijk. H.BVD h««ft de Minister gewecen
op de Seoretaria«4leneraal ala de daarroor het eerat in aanaerking
ko»ende figuur. De aogelijkheid wordt beaproken of ieaand Tan de
Dienat bij het geaprek aanwecig con knnnen eijn.

18 sei 1982.



OCBfBBDBBSPBEKIBg op Trijdag 21 ••! 1982.

Aaavecig : H.BVD - HB - PHC - HD - TDV - KA/C.

Afvecig : PH.BVD - IK - FBI.

1. BanploaieTea Oprmiainjia Pieast (B.O.D.)»

HD heeft decer dagea een bexoek gebraeat aan de E.O.D. t« Cul«aborg
•n af«praken gtaaakt TOOT ••& g«reg*ld eomtaet.

2. HalT> boll«n.

3-

D« Volkakrant «n de T«l*graaf h«bb«n sondcr oph*f ••Iding geaaakt Tan
d« bcantvoordiag ran de Ka»*rTrag«n incak* d« r«ra«»nd« b*lang>t«lliB|
ran de BVD c.q. ID Biadhoven TOOP de PSP
Biet gerept vordt orer de verklariag die beidea hebbea eadertekead.
Bet partijbeatnur raa de PSP con aiet terredea «ija set de aatvoordea,

De Minister heeft ran de BVJ een brief oatTangen waaria geklaagd vordl
over de belaagatelliag die de BVD aan de dag gelegd ecu hebbea voor
de journalist ea net boek OTer Philip* dat hij ia
roorbereidiag , heeft. la oadersoek.

21 Mi 1982



oa diaadag 25 aei 1982.

AaaweBig : B.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - PHI - HTD.

Afwesig : ~ —

1. Contact tB B»BterdiaaataB »et Irae.i*a.

EC aerkt op, dat TerBeailleade Basterdieaatea eontaetea aebbea Bet de
Iraqi's.

Hij •••at dat enige oplettendheid IB het interaatioaale berich-
tearerkeer g«bed«B ia.
B.BVD Meat dat geraar roor oageweaate Teraengiag Taa inforaatie ai«t
groot ia: Dienaten geren ai«t BO aaar oatTangen inforaatie aan aadere
di«aat«a door.

2. lBlictttiB»«nplaa IPB.

EC d««lt a«d« k«BBia t« h«bb«a ICUBBOB B*B«B Taa het ialiohtiagaBplaa
Tan de IDB «B t« v«t*a dat dit iataraa atak ook aaa aad*r*a *a Toorta
aan k«t CTIM «n a«t MIGIV vordt Toorgalagd. Bij IB aiarorar •aigBBiaa
T«rbaaad: worden op d«B* wij«« and«r* iaataatiaa bij h«t iBliehting*n«
plan b«trokk«B «n wat soad«n daarraa d« eoaa*qa«nti«B kaaa«a «ijn
waaacer Bieh ««BB *en botaiag Taa b«laag«a of eoap*t«ati«B roordo*t?
H.BVD ai«t d« haadeliag Tan da IDB ala *«a aaaiar o» afn*B«ra TBB
iaforaati* di« g«en daidolijk* boodaehapp«nlijat«n afg«T«a, t« eoa-
froat*r»a a«t aua aogelijke bahoaftaa. (Opa. BK in da taakbaBehrij-
Tiag TBB h«t MICIV wordt h«t jaarplaa Taa iBliektiag«Bdi*aataa g«-

3. BaaoBk B-d«lagatia aaa

PES doat T«rslag TBB h«t b«Boak Tan ••& E-dalagatia (PEE - E.EO an
H.KXIII) aaa , g«typ«*rd *!• le«r«aaa «a Baar Taraorgd.

HK dost ••dadoliag Tan da KabinatabaaliaaiBg a.b.t. da kw«ati« raa
de reiBbeperkiag axbtenarea Toor wat batreft Ooatbloklaadea ete. Yoor
peraoaeel Tan inlichtingen- en Teiligheidadiensten en Toor ailitairen
blijft de aitvatie ongevijsigd (reap, rerbod en eia Taa toeateaaing
tot reicen Baar inlke landen). Voor bepaalde oategorieen Tertrouweaa-
functioaariaaea bij Defenaie sal aea aeldingaplicht gehaadaaafd
bliJTea.
Voor aadere eategorieen sal deae plieht kennelijk Terrallea eTeaala
- in alle geTallen - Toor TartrovveBafvaetioaariBaeB bij Buitealandae
Zakea ea XeonoaiBohe Zaken.
De tekat Taa dese bealiBBing ia aog niet in ona bezit. ED toont aioh
daarin Bterk gelntereaaeerd.

Beaoek toekoaatiga aabasaadear te Ooat Berlija.

; Z Juni.

25 aei 1982.



STATBKSPREKIKG

BEgPREKIMQ OP Triddag 28 »ai 1982

Aanvacigl H.BVD - PB.BVD - HACD - H B - H C - H B - P H J - HFID - BQ - EPS - HSBP -
HID - HK

Afwesig t ——-

1. Tarraur

JRL: EG aignalaart aan toaneaanda dreiging TSUI da kaat Tan h«t Japan»« Bod*
L«g«r. Aangenoaen wordt, dat or»rblijf«el«n ran d*ce organisati* acti«
sullen willen voeran in Terband met ««n koaend prooee in Tokio t»g*n
•nkel* l«den.

Molukkerai In A«a«n loopt in da Molukaa sfaar aen wmpancaak waarbij BVD am

an CRI b«trokk«a mijm.

3. IPB-inliehtinganplan

EC naant bij da IDB aan drang tot uitbraiding Tan activiteiten ta habbaa opga-
•erkt. Man wil ook self bronnan gaan aanboren met betrakking tot diploaatiaka
•iasiaa h.t.l., ongeaeht da BVD-intaraasa, aaar niet condar da Dianat te oon-
sultaran*
H.BVD kan elaohta eonatataran dat da IDB dan, blijkens hat KB, in naar raont
ataat*

- 2 -
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HFID en HP2 geTen euige iaforaatie orer becuiaigingsaaatregelea bij de rijks-
OTerheid, waaraee ook de Dieast te aakea heeft.
Op de begroting 1982 sal de Dienst eea ailjoea aoetea inlereren, net diea rer-
staade dat binnen het gegunde begrotingsbedrag wel nieuwe rerplichtingen
aogen worden aangegaan*
Vat de interne Terhuining/verbouwing betreft, is de Bijksgebouweadieast intus-
sen akkoord en schijnen er geea finaneiele probleaea te bestaan*
Met betrekking tot de persoaele kant geldt roor net departeaent iaclusief de
Dienst dat de aterkte aaxiaaal gesteld dient te worden op de feitelijke sterk-
te per 3 aei jl. Termeerderd met td.tBeadkraeb.ten en »et racatures waarorer
reeds op de eea of aadere wijse contact is geweest »et de 1PD, Voor de Oieast
geeft dit geea enkel probleea.

Van de 70 door de BPD geteste aspirant-stagiaires «ijn er roerlepig 20 a 25
geboekt ala positief aanTaardbaar.

werkster

HPZ deelt, aa interne bespreking bij P2t aede, dat de bedrijfsaaatsehappelijk
werkster als eerste contact dient te fungeren bij sterfgerallea in de Dienst*
Zeker solaag emoties eea rol spelea. In een latere fase kaa het Bureau Reehts-
positie, iadiea nodig, een direete rol spelea*

6. 8HP

HSBP geeft een sehets Tan de sitnatie in Beeaeaie ea de bedreigde positie
ran Ceavoesea*
Hit eea ea ander Tloeit Toort, zoala bekead is gewordea, dat dissideaten in
het bnitenlaad bedreigd wordea door de Siomritate*

7* Oarast op de Russische aabassade

HC ooastateert dat de situatie biaaea de BA, aa het Tertrek Tan de aabassadeur
enigszins oageregeld is*

8. Taakscheidiag BVD - CBI

H.BVD deelt aede, dat hij bianenkort een gesprek sal hebbea ««t de DG
Politie/Jvstitie OTer het feit dat de bespreking tussen de BVD ea de CBI OTer
de taakscheidiag practiseh is Tastgelopea* Hij stelt Toor, dat ze op eea hoger
aiTeau wordt Toortgeaet.

9. Saaeawerkiag KMar - r

H.BVD koadigt eTeaeeas een gesprek aan aet de oovaandant Tan de KMar,
, OTer de sinds jaar ea dag beataaade saaenwerkiag tussea de KMar en

, waarTOor eea uit 1951 daterend statuut geldt, dat dece saaeawerkiag
niet binnen de toch al dubieuce perkea houdt. H.BVD wil het rechtstreeks
xaken doea tussen de KMar en zoTeel aogelijk terugdringea*

10, Paneraaa

De BQ heeft te keaaea gegeTea het Panoraaa Toorshaads Tan belaag te aehtea
in Terbaad aet de wisselingen Tan de bewiadsliedea*

- 3 -
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11, Hoedrernietigiag (behaadeld »et deelaaae Tan BVA)«

De hoeYeelheid papier die voor eveatuele noodreraietiging in aanaerking koat,
blijft met 6li ton te hoog. Hierorer ontstaat »en algeneae discuaaie, waarbij
•et aa»e reraietigiagsaiddelea en differentiate oaar belaagrijkheid ran het
te Ternietigen oateriaal wordea besproken*
Eea tnasenroorstel, ACD/CI aet telkens eea oaderdeeladeskundige in de onder-
delen te laten •regen1, wordt Toorlopig opgesohort.
H»BVD conolndeert aet sioh bereid te rerklarea aog eeas tot 1 oktober gelegen-
heid te geTen de papieraasea te sanerea, aiteraard eerstens het deel dat Bet
alle reeht voor aoodreraietigiag ia aaaaerkiag sou koaen, tweedea* ook de rest*
Bij twijfel OTer wat Ternietigd «oet wordea kaa aea zich weadea tot een eoa>i«-
sie beataaade ait HD - ACD/CI - BVA.
Dese coaaisaie heeft als tweede taak tea prinoipale aa te gaaa wat bij neod-
Teraietigiag vberhattpt rernietigingswaard ie, hoe daarroor criteria kaanea wor-
dea aangegerea ea welke regela roor bewaring kaaaen wordea opgeateld.
Na 1 oktober »al de stand vaa cakea opaieaw wordea besiea ea ereatueel Terdere
•a«tregel«n wordea orerwogea*

28 Mi 1982.



AUBOKA

OCHTIMDBISPRIKIHO op dinsdag 1 Juni 1982.

Aanwasig : B.BVD - H K - H B - H C -ED- PHE - HTD.

Afvaiig t PH.BVD.

1. Islaaiatischa draiicbriaran.

In Egypt* vordan draigbriaTan ontrangan tagan de axacutia Tan de
•eordanaars' Tan Sadat, walk a sijn rarcondan uit Autardax. Ale af-
xender T*raeld«n dace brieran hat Conand of tha Islavie Combat
Batallion.

2. Ondaraoak boa bij cenaulaat Tan Koawait*

Hat ondarxoak naar da aohtargrond ran dasa boa (dia niat is ga'txplo-
daard) larart toeh nog enig raamltaat op. Via da rarpakking Tan da
boa - Terachillenda soortan krantan an tijdachriftan - is da C1I/BZC
aan rardacht figuur »at aan laraeliaoh paapoort op hat apoor gakoxan.

3* Taroordaling wagans laTaring garmbrieaard »atariaal«

In Vast Dmitsland is da Duitsar tot % jaar Taroordaald in aan
caak waarin da BVD hat aarst da hand haaft gahad. Dit is ook in da
Dmitsa pars uitToarig aan da orda gakoaan.

4. Oafaningan Kill.

In da afgalopan wakan - ook in hat Pinkstarwaakand - «ijn door BZIII
•at goad rasultaat oafaningan gehoudan

PHI rapportaart hiaroTar in loranda bavoordingan.

5. tar baspraking aat da niaawa ainistar.

H.1VD Tarcoakt OB aan lijstja Hat ondarvarpan waaroTar da ainiatar
•oat wordan ingalioht.

1 juni 1982



AURORA

OCHTEMDBESPREKIIIQ op Trijdag k Juni 1982.

Aanwesig : H.BTO - H K - H B - H C - H D - PIE - HTD.

Afweaig : PH.BVD.

1* Koaende Ofr*pagne PSP tegen de BYD en de IP's.

HB veldt, dat blijkens Tersebillende bericbten de PSP Toorneaeas is
in b*t najaar een caspagne te beginnen tegen "de BVD *n 150 ID's".

2. Opnieuw Trait»n Waic»iiaar»

Haar aaaleiding Tan b«t naitl*kk«nn ran «en rapport ran BfV oT*r ««n
Tr«de«d«aonatratie in Bonn in oktober 1981» vaarin ook «en passage
Yoorkoat orer financiering Tan bet Redarlands* NSaa*nverkingsT*rbandn
door Moskov, hoeft Vagenaar wederov rragen gesteld in de Kamer, nu
aan de niettwe ainister. (In april 1981 naa Minister Van Thijn naar
aanleiding Tan Tragen Tan Vagenaar de Tredesbeweging tegen zulke aan-
tijgingen in bescherming).

3* Pool«e asielaoekers.

EC besehrijft de bonding Tan de Pools* autoriteiten tegenoTer Poolse
burgers (Taak gedetineerden) die asiel willen coeken in bet buiten-
land. Zij vorden op allerlei aanieren geholpen, eTentneel »et paspoor*
ten en onderbreking Tan b«n detent!*, wel »*t de sanctie dat men
woning, verk en leTensaiddelenkaarten T*rb*urt als bet soeken Tan
asiel mielakt.
Hederland beeft tot nu toe 23 (Tan 1?00) cnlke asielcoekers geaooep-
teerd.

If. Zaak Tan de halTe bollea«

Op 2 juni sou de Haagse Reebtbank een infonatief gesprek bebben set
de adTokaat Tan en de LandsadTokaat n.a.T. *en Tersoek Tan

om een Toorlopig getuigenTerboor set bet oog op een eTen-
tuele ciTiele procedure tegen de Staat.
H*t gesprek is niet doorgegaan oadat de LandsadTokaat door bet >oek-
raken Tan een brief Tan de Beehtbank niet was opgeroepen.
Miouwe datusi Toor dit gesprekt 23 juni.

% juni 1982



AURORA

OCHTEMPBESPREKIire op dinsdag 8 juni 1982.

Aanwacig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD.

Afwecig : ——

1. Wapena Toor da IRA.

HB doat mededeling Tan ean gedeeltelijk reada onderachept wapantrana-
port uit de VS bestemd Toor de IRA. Da canding cou in Rotterdam wor-
den OTergeladen. Er wordan in dit Terband enkele arreatatiea Ter-
waeht.

2. Aanalag laraeliache amba«aadeur in Londen.

Er cijn aanvijcingea dat de actia ia gefinancierd in (door?) Libia.

3. Pitwijciniten.

De Miniatar Tan Buitenlandaa Zaken heeft bealoten twee Ruaaen uit ta
wijcen. Orer de procedure en de Traag of ar publieiteit aan cal vordei
gegeTen, wordt nog orerlegd.

%. Zaak Tan de kalTe bollen.

5. Taakaoheiding BVD-CBI.

H.BVD heeft geaprokan aet de DQ Politie/Juatitie oTar de atrubbalingai
die cijn ontataan in hat geaprek oTer de taakaebaiding BVD-CBI.
De DO sal een Tan cijn aedewerkera ala nienwe geaprekapartner.. aan-
wijcen. Aan BVD-cijde cal eea aedewerker Tan hat Kabinet hat geaprek
opneaen.

6. fleaprek H.BVD - Miniatar Hood.

H.BVD heeft op 7 juni een geaprek mat de minister gehad OTer de be-
langrijkate punten die aan BVD-cijde aan de orde zijn.
H.BVD eonatateert bij de minister aan poaitieTe belangatelling Toor
de Dienat.
De minister wil cioh OTer de CPM-problematiak aan eigen oordeel Tormei
Hij wenat daartoe alia atukken te ontTangan die bij de oordeelaTor-
ming tot nu toe een rol habben gaapaeld.

7. Ciroulaira OTar cafebecoek an parkeren Tan auto1a.

H.BVD beapreekt een concept roor een nieuwe eiranlaire orer bepaalda
Tormen Tan eafebecoek en net parkeren Tan auto*a in de onmiddellijke
nabijheid Tan de diaaatgabouwan. DaaroTer komen enige meningen en
auggeatiaa tar tafel die nadar cullen worden beciea.

8 juai 1982



ATOORA

OCHTliMDBESPBEKIIiQ op Tr 1.1 dag 11 juai 1982.

Aanwesig : H.BVD - PH.BVD - H K - H B - H C - H D - H E - HTD.

Afvesig : ——

1. Paleatijaen.

De aanalag op de Israeliache aabaaaadeur ia intuaaen geclaiaed
door de diaaidanta Faleatijaae groap Al Aaaifa/Aboa Hidal.

Op 10 juni ia hat bureau Tan da Arabiaeha Liga te Dan Haag beset
door een 30-tal Paleatijnen in Hederland. Het hoofd ran dit bureau,
Barasi, heeft daartegen geen aetie geweaat. Ha *ijn toecegging dat
aan de Paleatijnae belangen Beer aandaeht con worden geachonken cijn
da besettera Tertrokken.

2. BedreigiMen.

Bij SHAPE te Nona worden de laatate tijd door onbekenden rerkenningen
uitgeToerd.

Er ia aprake Tan rerkenningen door Argeofcijnen bij Britae ailitaire
objeoten, hetgeen aanleiding geeft de eTentuele bedreiging Tan Britae
objecten ook ia Hederland te besien.

3- BAT/HL.

Het Bood Aetie front Hederland laat ainda enige aaanden Tan cieh
horen door o.a. kleine brandbomaanalagen, laatatelijk tegen de woning
Tan Kaaerlid Laerling.
Veronderateld vordt, dat net OB een seer kleine groep gaat.

%. graniuaj-sending onderachept.

Op Sehiphol ia op aanwijsingen Tan de Dienat ean sending Vraniua be-
atead Toor Pakiatan ontdekt. Het gaat OB een leTering onder beaidde-
ling Tan de bekende . De ECD besiet of de sending onder een
uitToerrerbod talt.

5« flaaenwerkinic K.MAB an .

H.BVD heeft een geaprek gahad Bet de CoBBandaat Tan de K.MAB orer de
aaaenwerking OrVD-1 , waarbij op grond Tan een oTereenkoBat Tan
1951 bepaalde inforaatie reehtatreeka aan de Aaerikanen kan worden
doorgegeTen, aaar in de praktijk Teel Beer wordt doorgegeTen dan dat.
H.BVD heeft geateld het wenatelijk te aehten dat de praktijk sieh weei
rieht naar de oTereenkoaat, dan wel dat een nienwe OTereenkoaat wordt
gealotea - hoewel hij er de Toorkeur aan sou geTen ala alia info.
Teraohaffiag Tia de BVD sou gaan lopen.
De CoBBadant K.MAB sal hieroTer ook sijn gedaehten laten gaan, Baar
waa kennelijk niet gelukkig Bet de sienawijsa Tan H.BVD.

- 2 -



- 2 -

6. BrieTen aan d« Minister.

H.BVD ment dat de brieren aan d« Minister, Tersorgd doer T«r»ehil-
lende onderd»len Tan de Dienat, wat opaaak betreft coTeel aogelijk
decelfde atijl soadea aoeten Tertonen. Het seeretariaat Tan KA ial
daarroor ToorzoTer nodig adTies geTen.

11 jani 1982.



ATOOIA

OCHTEMDBEflPinBKIKQ op dinadag 15 .1uni 1982,

Aanwecig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - HC - wad. HD - HE - HTD.

Afweaig :

1. Onkruit.

HB achetat de recent* ontwikkelingen in Onkruit ia de riehting Tan
harder* aeties Tanuit een aeer ondergronda beataan. De eeratrolgende
aetie wordt in Arohea Terwacht.

2. Molukkera.

In de afgelopen dagen hebben herdenkingen plaatageronden in Terband
•et de afloop ran de laatate treinkaping. In Aaaen hebben cich inci-
denten roorgedaan waarbij op de politie ia geachoten.

3. Paleatijnan.

k. CPU.

H.BVD onderatreept dat hij Met de leiding Tan B heeft afgeaproken,
dat OTer de diacuaaie a.b.t. de CPN naar buiten toe geen aededelingen
worden gedaan colang dece niet ia beeindigd. De KaMercoaaiaaie cal er
nog een keer op terugkoaen en ook de nieuwe ainiater sal er ieta in
te ceggen willen hebben. Dit houdt ook in, dat het agenten- en
inforaantenwerk eTenala de bewerking en Terwerking Tan rapporten
noraale Toortgang Tindt, hetgeen niet in atrijd ia »*t de huidige
stand Tan de bealuitToraing aangeeien geaecepteerd ia dat noodcakeltyu
afbouw "geruia* tijd" sal Tergen.
Echtert exploitatie naar buiten wordt reeda beperkt tot inforaati*
a.b.t. indiTiduele CPN-leden in Terband a«t caken die een antideao-
cratiach of ataatageTaarlijk karakter hebben.
Ook worden geen nieuwe operatiea geentaaeerd behoudena bealiaaingen
Tan de Dienatleiding.

5. Qeaprek aet LOrJ.

HK en HC hebben op 1*» juni een geaprek gehad aet de Landelijk Offi-
eier Tan Juatitie Toor apionagezaken Met wie enkele reeente g*Tal-
len sijn beaproken.

15 juni 1982



42*224

OCHTEMDBESPREKING op rrijdait 18 juni 1982.

Aanwecig : PH.BVD - HK - HB - HC - wnd. ED - PHE - HTD.

Afwecig : H.BVD.

1. ID-conferenties«

HB pleit erToor, dat de eonferenties, geplanned roer najaar 1982
en Toorjaar 19&3 worden opgeschort oadat niet te Toorcien Talt of
OBtrent de probleaatiek Tan d« CPN reads daidelijkheid Terachaft
cal kunnen worden ook Toor vat de operationele consequenties betreft.
PH.BVD aeent, dat Toorjaar 1983 te Ter veg ligt OB er al orer te
kunnen spreken. De kveatie Tan de najaaraconferenties moet wel worden
besien.
PHE attendeert erop, dat de eonferentiemiBte al gereserTeerd is en
er eTentueel wel tijdig geannuleerd sal aoeten worden.
PH.BVD wil net oordeel Tan H.BVD afwaehten.

2. Plattegrond TMC-bunkers Maastricht in Terkeerde handen.

Er sijn door de K.MAS aanhoudingen Terrieht nadat een dienatpliohtig
ailitair uit Breda dece gerubrieeerde plattegrond aan een WDM-be-
stnurslid in handen heeft gespeeld. De Dienst heeft in deee eaak ge-
assisteerd.

3. Onkrmit.

In Onkruit-kringen speelt Ben Bet de gedaehte dat Terrulling Tan de
dienstplicht Beer Bogelijkheden tot bestrijding Tan de krijgSBacht
biedt dan de totale dienstweigering.

4. QeTaar Palestijase aeties.

waarsehuwt Toor gewelddadige aeties Tan de kant nu ook
Tan Fatah. Znlke aeties worden TergeBakkelijkt door de oBstandigheid
dat Fatah in net Vesten (ook in Nederland) een infrastruktuur heeft.

5. Lof in Prawda Toor net regiae Wouterse.

Bet betreffende artikel wordt Tertaald; interessant ook Toor hr.

6. Contact Bet de LandsadTokaat.

HK doet Bededelingen oTer zijn gesprek Bet de LandsadTokaat op 16/6
a.b.t. de ciTiele aetie Tan . Er zullen goede arguaenten
aoeten worden aangedragen wil de reehtbank het Tercoek OB een Toor-
lopig getuigenTerhoor afwijcen. De LandsadTokaat studeert nu op de
gegeTens door one besehikbaar gesteld. Een nader gesprek Tolgt.
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PH.BVD d0elt ankela bijzondarhadan >ae orer da op atapel staanda
nienwe rageling roor dienBtcomi«ai0st die e«n afspiegeling eal zijn
Tan de regeling Toor ondarneBingsraden.
Er wordt aan tarmijn ran drie jaar gastald roor da orargang naar hat
niauwa ayvtaoa.
PZ atudaart arop.

18 jttni 1982.



ATOORA

OCHTEHDBESPBEKIHQ op dinsdaK 22 juni 1982.

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HK - HB - PHC - wnd. HD - HE - HTD.

Afwezig : —-

1. Plattegrond TMC-bunkera in handen ran WDM.

HB geeft bijzonderheden over de aanhoudingen in deze zaak, die door
Defeneie hoog wordt opgenomen.

2. Aanhouding Molukkers.

Naar aanleiding Tan. de ongeregeldheden die zich in Assen hebben roor-
gedaan, zijn vijf Molukkers aangehouden. Zij worden yerdacht van
brandetichting.

3- Palestijnen.

PHC bericht, dat de PVN doende is een informatiekantoor in te riohten
in samenwerking met bet Palestina Komitee. Voorlopig son men onderdak
Tinden in net kantoor ran de Arabische Ligat Den Haag.

k. Artikel orer Sowjet-preaentie in Botterdam.

PHC attendeert op een artikel in Elserier's Magazine over de Sowjet-
belangstelling voor een oonaulaat in Rotterdam en wat daarachter Bit.
De sehrijTer put uit een rapport ran Verkeer en Vaterstaat en gebruikt
gegerena die van ons afkoastig zijn.

5.
De direkteur Tan de ECD heeft opnieuw bij de direktie Tan een Neder-
lands bedrijf weten te bewerkstelligen, dat Tan een produktie t.b.v.

wordt afgecien. Alle bekende orders zijn nu Tan de baan.
De betrokken Ministers worden door de Comissie ingelicht; even-
tneel onze minister door ons.

6. Inbraak d'Oude Delft.

Bij een wat raadselaehtige inbraak bij de Oude Delft sehijnt niets
ontTreemd te zijn dan een dossier met gegevens over de Leopard II.

7.
HK geeft aanvullende mededelingen oTer de Toorbereiding Tan het gesprel
tussen B.C., de Landsadvokaat en de adTokaat Tan .
De LandsadTokaat meent, verklaringen deeerzijds in ontTangst genomen
hebbend, dat de positie Tan de BVD sterk genoeg is om enige hoop te
kunnen koesteren dat het voorlopig getuigenverhoor niet door zal gaan.

- 2 -
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8. ID-conferenties.

H.BVD deelt nede te hebben bealoten, dat de ID-conferenties doorgaan
Boals geplanned.

9. Beeoek H.BVD en H.KEB aan Spaanae zuBterdianat.

H.BVD beachrijft rijn be*o«k aan de CESID . De introdnetie
in de NATO is een belangrijk onderwerp Tan gesprek geweeat, H.BVD dit
jaar roorsitter zijnde ran het NATO Special Committee. In dat rerband

ook contact worden gelegd tuasen en D.

22 juni 1982



AURORA

OCHTIMDBESPBEKIMQ op vri.idaic 25 juni 1982.

Aanwezig : H.BVB - PH.BVD - HK - HB - PHC - HE - HID.

Afwesig : wnd. HD.

1- RichtingenstriJd in de CPM.

HB attendeert op artikelen in de pers over de richtingenstrijd binnen
de CPN, die zich lijkt toe te spitsen. Nu roeren zich de orthodoxen,
die op 1 juli »et elkaar gaan rergaderen.

2. Affaire VVBM-er«.

De WDM, die aanrankelijk heftig heeft genageerd op de aantijgingen
tegen een aantal van haar leden, heeft deze nu geschorst.
De eaak breidt zich intussen nit o.a. in de richting ran IKV-er

. Op 26/6 rindt een vergadering plaata ran rertegenwoordigers
van de onderzoekende en rervolgende inetantiea, inel. de BVD.

3. Vapene voor de IRA.

In rerband »et het wapentransport waarorer HB beriehtte in Aurora
8/6 zijn nu in NT Tier Ban aangehouden en na aanko»st Tan het trans-
port in Limerick nog eens Tier.

4. Verbouwing/Terhttiging binnen de Dienat.

De Terbouwing Tindt adainistratieve Toortgang.

5. Zaak

HK heeft Tan de Landaadrokaat, mr. , Ternoaen dat
het gesprek met de Rechter ComisBaris vel gunstig ia Terlopen. De
adTokaat Tan bliee een ewakke partij. De LandeadTokaat heeft
enige hoop dat het Toorlopig getuigenTerhoor niet zal doorgaan en
goede hoop dat het aantal getuigen beperkt zal worden «ocht het vel
doorgaan*

6. Onruat in de Joodae ge»een«ohap.

H.BVD doet aededeling Tan een gesprek net Dr. , Tooreitter
orthodox Joodse Geieente Den Haag en lid Tan de Centrale Conissie
Tan Joodse Geaeenten in Nederland, in gezelachap Tan t

OTer onrust in de Joodse geaeenschap en Trees Toor Palestijnse wraak.
zei SOBS tips te kunnen leTeren a.b.t. bedreigingen en

Troeg ook zelf te aogen worden afgetipt door de Dienst. H.BVD stelde
ontTankelijk te zijn Toor het een en afwijzend te aoeten staan ten
opzichte Tan het ander.
H.BVD zal nog aeedelen aet wie in de Dienst hij contact
kan opneaen in Toorkoaende geTallen (denkt aan CF).

25 juni 1982.



STAFBESPBEKIfiQ

OCHTEHDBESPREKIICQ op dinadag 29 Juni 1982.

Aanweeig : H.BVD - PH.BVD - H.ACD - HB - PHC - wnd. HD - PHE - H.FID -
HG - H.SBP - HTD - HK.

Afwecig :

1» Beheer inforaatie bij de Dienst.

In verband aet de Terdere autoaatisering ran het inforaatiebeeit ran
de Dienst is het noodeakelijk dat duidelijkheid wordt verkregen a.b.t.
aanvezigheid ran bestanden, de grond ran hun bestaan en de verant-
woordelijkheid daarvoor.
H.ACD snijdt dit probleea aan oadat autoaatisering door ACD wordt
gelnitieecd en daarbij SOBS de vraag opkoat hoerer de bevoegdheid Tan
ACD reikt.
In de disenable hierover wordt naar Toren gebracht dat de doeiuientatic
bij de Dienst en het beheer daarran een complexe caak ia, zodat het
allereerat nodig is via een inventarisatie daarin beter ineicht te
verkrijgen.
H.BVD stelt voor dat ACD in samenwerking met de dienstonderdelen dece
inventarisatie nitvoeirt en dat daarna een werkgroep sich »«t de total*
probleaatiek gaat beeighonden. Hij voegt daaraan toe, dat evt. in
de Dienat aanwecige deelbeatanden die atrijdig zijn met het KB worden
uitgesloten van autoaatisering.

2. Ondereoek 1AF/HL.

HB deelt aede, dat het ondercoek naar degenen die zich verschuilen ach-
ter de initialen RAF/ML (vnl. aanslagen act aolotov-cocktails) enig
resultaat begint op te leveren.

3. WDM.

Zowel het civiele ala het ailitaire OM aenen aiedrijf op grond van
art. 98 VvS ten laste te kunnen leggen aan een aantal betrokkenen bij
de aanipulaties aet de geheiae docuaenten. De LOvJ houdt er rekening
aee dat ook een IKV-besttmrder bij de eaak betrokken kan eijn.

4. Molukkera te Aeaen.

Inaiddela, aledus PHC, eijn 10 Molukkers in totaal aangehouden in ver-
band aet de reoente ongeregeldheden, waaronder een viertal faailie-
leden van 8. Foraes.

5. Beeuiniging in de afeer van opleidingen.

HPZ deelt aee, dat een eircnlaire is ontvangen waarin een atop wordt
afgekondigd voor wat deelneaing van aabtenaren betreft aan oplei-
dingen, seainaps etc. waarvoor aoet worden betaald. Er koat een in-
terne cireulaire.
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6. SBP.

H.SBP deelt aee, dat bij SBP ruimte vordt geaaakt roor de rerwerking
Tan gegeTena a.b.t. niet-cowraniatiach extreMiane en nitatraling
Tairait bepaalde niet-couraniatiache •achtscentra, Tnl. ten behoeTe
Tan B.

7. Publicatie oTer de BVD.

HK deelt zijn Toorlopige beTindingen «ee na onderzoek Tan de achter-
grond Tan een publicatie in de KBI en enkele dagbladen OTer BVD-cur-
auaaen en Toorlichting aan politieperaoneel (ID*a - HE). De aangeTer
heeft blijkbaar een EO-eyllabua aan de KBI ter beachikking geateld,
althana daaruit wordt letterlijk geeiteerd OTer "de pacifiatiache
atmingn en de P6P. Voorliohting in het kader Tan ME-opleidingen ia
niet door de BVD Terzorgd (tijdena die Toorlichting eon OTer

etc. eijn geaproken). Er eijn Teraoedena OTer
vie wel op pad ia geweeat.

8.
De Vaate Coaniaaie hoort op 29/6 op haar Tereoek »eTr. , die
de obeerratie-actie op in de publiciteit heeft gebracht.

Volgende Stafbeapreking op 31 auguatus.


