
nr. 1.715.706

Kort verslag gesprek H.BVD met de Minister d.d. 27 felbruari 1984

1.

2.

4. Gesproken is over de indiscretie van een politicus' tegen een
Amerikaan.

Op 27 februari 1984 heeft de Dienst in samenwerking met de
Landmacht Inlichtingendienst een film en een toelichting
daarop betreffende een bepaalde operatie gepresenteerd aan
de Minister van Defensie, de Secretaris-Generaal, de Chef
Defensiestaf en de Chef Landmachtstaf.



8. De Minister vroeg «ij gegevens over de nieuwe Hongaarse
Ambassadeur. Deze zullen hem binnenkort worden toegezonden*

9-

10.

11.

12.

13> De Dienst bestudeert op dit moment een verzoek van de Nationale
Ombudsman om zijn toekomstige Substituut te onderwerpen aan
een veiligheidsonderzoek. Dit verzoek is problematisch omdat
de Substituut geen ambtenaar is in de zin van het ABAB. Dit
geldt overigens ook voor de Nationale Ombudsman die niet aan
een veiligheidsonderzoek is onderworpen. Een advies over deze
aangelegenheid zal het departement binnenkort bereiken.

14. De Minister gaat accoord met een conferentie van de leiding van
de Dienst met de onderdeelschefs op 3 «a. ̂  nei a.s. in Volfheze.
Onderwerp van deze conferentie is een bezinning op taak, doel-
stelling, en' organisatie van de Dienst.

15. De Minister gaat accoord met mijn verlof in de week van
4 maart 198*.

februari 1984



ex

ar. 1.742.377

Kort verslag van het gesprek met de Minister

d.d. 2 juli 1984

. nr. :X

1. Het Tweede Kamerlid voor de PvdA, de heer Van den B

heeft in een gesprek met de Dienst belangstelling getoond

voor bepaalde activiteiten van de Centrumpartij en on

gegevens over deze partij gevraagd. Rem zijn enige algemene

gegevens verstrekt.

Mogelijk zal hij zich nader tot de Minister wenden vojor

het verkrijgen van specifiekere gegevens omdat het zij j n

bedoeling is activiteiten van de Centrumpartij in de

politieke openbaarheid te brengen.

2. De Rijksgebouwendienst heeft zich tot de Dienst gewerid met

de mededeling dat zij thans beschikt over financiële .{middelen

en een terrein voor een nieuw gebouw voor de Dienst.

Zulks is een reeds lang gekoesterde wens van de RGD dmdat de

huidige lokatie van de BVD te duur is.

3. Op 29 mei 1985 zal de Dienst 40 jaar bestaan. De Minister zal

op mijn voorstel H.M. de Koningin voor die gelegenheid uit-

nodigen voor een bezoek aan de Dienst.

4. Steeds vaker blijkt dat de politie zich in criminele zaken

bedient van afluistermicrofoons. Dit middel is op grdnd van

de wet voorbehouden aan de BVD. Ik zal hierover een gesprek

voeren met de DG 00&V.

5. Mijn vakantie is van 19 juli t/m 19 augustus 1984.

6.

18 Juli 1984



nr. 1.764.194 ex. nr

L",Kort verslag van het gesprek met de Minister /'— /

d.d. 17 december 1984

1. Daar de Minister en ik het erover eens zijn dat het bezoek van
Hare Majesteit aan de Dienst op 29 mei 1985 het beste net karakter
van een werkbezoek kan krijgen, zal een "draaiboek" vari ongeveer
twee uur worden voorbereid. :

2. Ik heb de Minister in het bezit gesteld van een zeer geheim telex-
bericht aan Ankara, waarover hij de Minister-President 'zal benaderen
(Het bewuste bericht ontvang ik gaarne van de Minister terug.).

i
3.

4.

5. De Dienst zal zich in overleg met de afdeling Voorlichtjing van het
Departement beraden op publicitaire activiteiten rond hét 40-jarig
bestaan van de Dienst.

6. De Minister is bereid ter gelegenheid van de Nieuwjaarsviering van de
Dienst een korte toespraak te houden. Een ontwerp hiervoor zal hem
worden toegezonden.

7. In verband met een recente inbraak door Onkruit In de Khoopkazerne,
waarbij gegevens boven water zijn gekomen over groeperingen waarin
de Landmacht Inlichtingendienst geïnteresseerd zou zijn, is nu
aanleiding voor een gesprek tussen de BVD en de krijgsnbchtinlichtingen-
diensten om na te gaan of bepaalde opvattingen m.b.t. begrippen als
"staatsgevaarlijk", "anti-democratisch" en "gevaar voor de krijgsmacht"
niet moeten worden geharmoniseerd.
Ik zal hiertoe het initiatief nemen.

8. De Substituut- Nationale ombudsman heeft zich tevreden getoond met de
resultaten van het eerste onderzoek dat hij in een BVD-dossier heeft
ingesteld. Hij overweegt nog de mogelijkheid om enkele medewerkers van
de Dienst te horen. Volgens de Minister is dit geen deel van de af-
spraak, die met de N.O. is gemaakt. We wachten totdat de N.O. aan zijn
voornemen uitvoering wil geven en lichten dan de Minister in.

8 december 1984


