
ex.nr,

Kort verslag van de bespreking met de Minister op 12 januari 1*?82. o.
rO\. Aangezien de situatie in Suriname op het ogenblik betrekkelijk on-

doorzichtig is lijkt het gevenst dat ik eerst contapt opneem met
mijn collega in Paramaribo om na te gaan wanneer zijjn voorgenomen
bezoek aan Nederland zal kunnen plaats hebben* Mocht uit het ant-
woord blijken dat men in Suriname nog altijd prijs stelt op mijn
bezoek dan zal ik er op aan sturen mijn Surinaamse collega eerst
naar Nederland te krijgen. De Minister gaat hiermede aceoord.

i
2.

Onlangs is een Nederlandse ingezetene met de Westdu-itse nationali-
teit in West-Duitsland gearresteerd op verdenking van inlichtingen-
activiteiten. Tegelijkertijd is op verzoek van de VJestduitse politie
een huiszoeking in zijn huis in Amsterdam uitgevoerd door de
Nederlandse politie.' Eventuele bijzonderheden zal ik nog nader aan
de Minister doorgeven.

5. Ik heb de aandacht van de Minister gevraagd voor één beleidsnota
betreffende het personeel van de dienst. De Minister had van deze
nota van 26 maart 1981, nr. 1.̂ 63.977 nog geen kennis kunnen nemen.
De datum en het nummer zijn inmiddels aan de secretaresse van de
Minister doorgegeven.

6. Naar aanleiding van mijn. interview in de Sonja Barertd Show op
28 december 198l vragen thans verschillende media eveneens om inter-
views. De Minister is er op zichzelf niet tegen dat ik verdere inter-
views geef doch wil eerst de procedure met betrekking tot de vragen-
beantwoording van het Kamerlid Roethof afwerken.

7.

januari 1982.
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ex.nr» •

nr. 1.615.728

Kort verslag gesprek H»BVD met de Minister van op 13 Juli :jL9&2

1.

2* De Minister is met de Dienstleiding van mening dat niét de Ombudsman

een nu bij hem gedeponeerde klacht over de Dienst moep behandelen,

zulks op grond van art. 19 van de Vet op de Ombudsman! (reden van vei-

ligheid van de Staat)*

1982.



exlnr.: 2

Kort versla* gesprek H«BVD met Minister op 7 september 1&82

1, De Minister geeft de wens te kennen een bezoek aan de Dilenst te brengen
•edio oktober* (Inmiddels afgesproken : 12 oktober)*

2« In verband met het feit dat ik van mening ben nog niet voldoende gegevens
te hebben voor een gesprek met de heer De B: (voorzitter BHD), die
mogelijk over dit gesprek de Minister sou kunnen benaderden, heb ik de
Minister de hem toegezegde nota over het gespreksonderwerp nog niet over-
handigd.

3« In de periode 13 september t/n 28 september zal ik met instemming van de
Minister een bezoek brengen aan de Verenigde Staten en Canada. De data
sijn bekend bij de Secretaris-Oeneraal en de secretaresses*

k.

8 september 198.



1.642.810 "/•

Kort verslag gesprek H.BVD met de Minister op
.9 november 190*2

Tijdens dit gesprek met Minister Rietkerk dat het karkkter had van
een eerste verkenning, zijn de volgende punten aan de'orde gekomen:

1.

4» Uit publicaties in het dagblad De Telegraaf en een uitzending van
TROS ACTÜA is gebleken dat een aantal documenten van de Dienst in
de openbaarheid is gebracht* Als gevolg hiervan wordt thans bij de
Dienst een onderzoek ingesteld naar een mogelijk lek.

2 november 1982



1.6̂ 5.189 -J "l,

Kort verslag van twee besprekingen H.BVD met de Minister 6p 30 november
1982 en 9 december 1982 (in aanwezigheid van de Secretarie-Generaal). ""

1. Met betrekking tot de interpellatie Wagenaar (R.F.F.) die naar thans
gebleken is zal worden gesteund door Voorhoeve (V.V.D.) is afgesproken
dat wij de Minister het kader zullen aangeven waarbinnen hij bij de
beantwoording van de vragen, zowel uit politiek oogpuit als uit een
oogpunt van bronbescherming, zal blijven. Inmiddels hsbben de genoemde
kamerleden hun vragen vooraf aan de Minister toegezonden. De Dienst zal
bezien of en in hoeverre deze vragen passen binnen hejfc hiervoor genoem-
de kader.

r

Tijdens een bijeenkomst met de Hoofdcommissarissen vab
bij de Dienst is gebleken dat een aantal HC's behoefte
landelijk coördinatiepunt met betrekking tot de "Bewegi
energie Beweging, Kraakbeweging, Anti-Militaristische
de Minister medegedeeld dat ik dit punt zal opnemen

Gemeentepolitie
heeft aan een
ng" C Ant i-Kern-
Beweging). Ik heb
de DG OO&V.

3. Ten aanzien van de opvolging van de heer T
Minister binnenkort een voorstel doen.

net

PH.BJVD) zal ik de

6.

Op 1? december heeft opnieuw ministerieel beraad plaats over de zaak
van de Pakistaanse atoomgeleerde Khan. Stukken hiervoor zullen de
Minister worden toegezonden door de zogenaamde Commissie BI i die zich
met deze zaak bezighoudt* Zo mogelijk zal de Dienst de Minister v66r
de vergadering nog van nadere gegevens voorzien.

7.

8. De Minister tekende een tussentijdse "bijzondere las):" voor een M- en
T-actie.

9- Op 3 januari 1983 wordt de gebruikelijke Nieuwjaarsbljeenkomst van de
Dienst gehouden. De Minister en de Secretaris-Generaal en hun echtge-
notes zullen hiervoor worden uitgenodigd.

10. De Minister heeft mij toegezegd te zullen trachten ib januari een be-
zoek aan de Dienst te brengen. Ik heb hem gevraagd djit zo vroeg moge-
lijk te doen, mede in verband met punt 3 van dit verjslag.

december 1983


