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A U R O R A d.d. 3 oktober 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVET - HB - HC - wnd.HD - HE - wnd.SBP - HK

Afwezig : HT

1.

2.

3.

4. Arbeidsmarkt

Tijdens een symposium in het Museon werd gesteld dat de komende
jaren rekening meet worden gehouden met een toenemende krapte aan
bruikbare arbeidskrachten.

5. Revolutionaire veranderingen

Deze staan in de Sovjet Unie te wachten; het gaat Gorbatsjov niet
snel genoeg.

6. WOB

Bezien wordt hoe gereageerd moet worden op een verzoek van de
bekende

7.
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8. Begroting 1987

Deze is goedgekeurd; hij is wat lager dan de vorige begroting.

9. Rapport decentralisatie administrate

Een spoedige behandeling wordt gewenst geacht orodat de voorstellen
wellicht kunnen leiden tot bezuiniging.

10. Bezoek plv. SG

De opzet van het programma wordt kort doorgesproken.

3-10-1986.



ftvo,

A U R 0 R A d.d 7 oktober 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HT - HSBP - KJA/S

Afwezig : UK

1.

2.

3.

4. Reiskosten

De bodem van de pot voor de reiskosten van dit jaar komt in zicht.

5. Verhuiskosten

Voor / 6.000.000,— & / 12.000.000,— is nog geen dekking gevonden.
Niettemin bestaat er een gematigd optimisme over de doorgang van de
verhuiz ingsoperat ie.

7-10-1986



A U R O R A d.d. 10 oktober 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - PHE - HSBP - HT - KJA/C

Afwezig: HK - HD

1.

2.

4. Amerikaanse desinformatie m.b.t. Lybie

Onze twijfels over de gegrondheid van recente Amerikaanse dreigings-
analyses m.b.t. het Lybische terrorisme lijken door de recente
onthullingen in de Amerikaanse pers en het terugtreden van de
woordvoerder van het State Department te worden gerechtvaardigd.

5. ID-conferenties

Vinden heden plaats. Sommige bijdragen zijn voor verbetering vatbaar.

6. HD

Is veer thuis.

7. WOB

Zeven nieuwe beroepszaken bij de Afdeling Rechtspraak.

8. Nationale ombudsman

Heeft zijn onderzoek naar een viertal klachten m.b.t. onze Dienst
(eindelijk) afgerond. Zijn oordeel: in geen der gevallen heeft de Dienst
zich onbehoorlijk gedragen.

9. Transitvisum

De Bijzondere Commissle Personenverkeer van de Benelux heeft besloten
een transitvisum verplicht te stellen voor visumplichtige onderdanen van
landen voorkomend op de beide annexen van het Akkoord van Schengen; een
(kleine) bijdrage in de strijd tegen het terrorisme.

10-10-1986



A U R O R A d.d. 14 oktober 1986

Aanwezig: PHBVD - PHB II - HC - DIB - HE - HT - HSBP - HK

Afwezig : HBVD

1. Suriname

Het verzet lijkt een tekort aan zware wapens te hebben. Assistentie
aan het regeringsleger van 250 Lybiers zoals in de pers getneld, is
onwaarschijnlijk.

2. Decentralisatie Sovjet-handel

Deze tendens leidt ertoe dat de RHD-medewerkers meer de vrije hand
krijgen voor inlichtingenwerk en dat gestreefd wordt naar de
vorming van meer joint ventures.

3. Philips-beveiliging

Onder de nieuwe directie wordt het werk op bepaalde terreinen
teruggedrongen.

4. Bezoek HMID

Er liggen diverse frictiepunten; een goed op elkaar afgestemde
aanpak is geboden.

5.

6.

7.

8. AMOK

Heeft bij onze Minister om inzage van de dossiers gevraagd op
grond van de WOB.

9. Gesprek HBVD - Mininster

De bewindsman nam een positief standpunt in t.a.v. een poging tot
wijziging van de WOB. Over eventuele al te ingrijpende gevolgen
van de krimp-operatie is hij bereid tot nader overleg. Hij is
voornemens binnen afzienbare tijd de Dienst te bezoeken.

14-10-1986



APA

A U R O R A d.d. 17 oktober 1986

Aanwezig: PHBVD - PHB II - HC - DIB - HE - wnd. HSBP - HT - HK

Afwezig: HBVD

1.

2. Cultuur

Burgemeester Bram Peper heeft de hoogste Bulgaarse onderscheiding
ontvangen voor zijn grote verdiensten op bet terrein van de Bulgaars
Nederlandse culturele betrekkingen.

3. Attentie

Nanens de Aurora-deelnemers heeft wnd. HD bij HD een fruitmand doen
bezorgen (/8,— p.p., s.v.p. aan wnd. HD).

4.

5.

6. Nasleep van de top

Duidelijk is dat Gorbatsjov behandeling in een pakket wil. Het blijft
gissen naar de ware acbtergronden van de mevkwaardige gang van zaken.

7. AMOK (WOB)

Twee hoorzittingen zijn met de klagers georganiseerd. Onze Dienst is
daarbij vertegenwoordigd.

8. H MID

Komt nu op 4 november, waardoor de Aurora-vergadering moet vervallen.

8. Minister

Komt op 4 december des namiddags op bezoek.

17-10-1986



A U R O R A d.d. 21-10-1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HK - HB - HC - DIB - HE - HSBP.

Afwezig : HT

1.

2. PIRA
Heden doet de Hoge Raad uitspraak m.b.t. de uitlevering. Uit het aanbod van
Iran kan een relatie Theheran-PIRA gedestilleerd worden.

3.

4.

5. PG-vergadering
Nader bepaald wordt wie aan het programma zullen deelnemen; dit hangt af van
de ruimte die ons wordt gelaten.

6. Bomaanslagen
Wij zullen een aantal "Woensdrecht"-bedrijven in huis uitnodigen voor een
orientatie; dit gezien de reacties op de recente (pogingen tot)
bomaanslagen.

7.

8.

9. Kamercommissie
Deze spreekt heden met onze Minister over de internationale samenwerking bij
de terreurbestrijding.

10. Generaal
Deze ventileerde in een onderhoud met de Coordinator, HBVD, HMID en ULAMID
zijn verontrusting over de veillgheidssituatie in (vooral) Zuid-Limburg.

21-10-1986



APA

A U R O R A d.d. 24-10-1986.

Aanw.: HBVD - PHBVD - PHB - HC - DIB - HD - HE - HSBP - HT - HK
Afw. :

1.

2. Russisch Consulaat te Rotterdam
De Minister-President zou sympathiek staan tegenover de Russische
verlangens; de houding van BZ is wankelende. Via TWM wordt druk uitgeoefend
t.b.v. een eigen pier (nr. 7; naast nr. 2 die reeds ten dienste van
Russische schepen staat). Wij dlstribueren een regeringsbrief met onze
gezichtspunten.

3.

4.

5. DDR - SU - CVR
Het bezoek van Honecker aan de CVR, na een langdurige tussenstop in Moskou,
lijkt een belangrijke stap op de weg naar normalisatie van de betrekkingen.

6. Hoogleraren geschiedenis
Er zijn afspraken gemaakt over de modaliteiten van wetenschappelijk
ondezoek van onze dossiers.

7. Vaste Commissie
Deze sprak op 21 oktober jl. met de Minister; binnenkort vindt opnieuw een
bijeenkomst plaats. Onze Minister wil dan spreken over de WOB en de BVD; hij
wil iets regelen voor er ongelukken gebeuren.

8.

9. Stafvergadering
Op de komende vergadering wordt o.a. gesproken over de persoonsregistratie
en de planning.
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10. BVD in de jaren negentig
Dit onderwerp korat eerst in november op de agenda van de Stafvergadering.

11. Nieuve locatie
Nog altijd wordt gewerkt aan realisatie van de verhuizing naar Leidschendam;
met name moet nu eerst de financiering rond gemaakt worden.

24-10-1986



A U R O R A d.d. 2 8 oktober 1986

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - HE - HSBP - HT - HK

Afwezig : HBVD - HD

1.

2.

3. Amsterdam
Zodra de resultaten van het onderzoek naar de dood van Hans Kok bekei
zullen worden kan nieuwe onrust worden verwacht.

k, Woensdrecht
Het komend weekend zijn, mede afhankelijk van de weersomstandigheden,
acties te verwachten in Amsterdam en rond de vliegbasis.

5. Rotterdam
Volgens een ochtendblad is overeenstemming bereikt.over de vestigiag
te Rotterdam van een Chinees Nationaal Handelskantoor; mede gezien
de tot duaver gefrustreerde Sovjet Russische aspiraties een boeiende
ontwikkeling.

6. Moskou - Damascus
De Sovjet Unie heeft zoveel publicitaire steun gegeven aan de Syriscl
ontkenning van haar rol m.b.t. het terrorisme dat retireren moeilijk
wordt.

28-10-1986



A U R O R A d.d7 november 1986

Aanwezig: HBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HT - HK

Afwezig: PHBVD

1. Wereldvredescongres Kopenhagen

Er komt een Internationale commissie en een wereldwijde campagne.

2.

3.

4. Onrust op Sint Maarten

Beroering in het Pranse deel raakt de grens met ons Rijksdeel, maar
dient nog niet al re serieus genomen te worden.

5. Reizen in 1987

Overleg zal plaatsvinden over plannen en kosten.

6.

7.

8.

9.

10. Privatisering PTT

In de concessie komt een hoofdstuk Nationale Veiligheid, waarin ook onze
wensen opgenomen zullen moeten worden. De consequenties daarvan zullen
nader worden bestudeerd.



12. Runnerscursus

Een evaluatie zal plaatsvinden teneinde toekomstige cursussen meer op
maat te snijden.

13.

14. Parade herdenking Octoberrevolutie

Deskundigen wachten met apanning af wie heden i.p.v. de Minister
van Defensie de parade zal afnemen (Ogarkov?).

15.

16. Generaal

Deze heeft in EW en VN uitlatingen gedaan.

17. WOB

Stappen worden gezet om tot wetswijziging te komen, zulks in opdracht
van de Minister.

18. AMOK

Heden zijn de hoorzittingen.

19. Telefoonnummer Dienst/EXIII

Is gepubliceerd door AMOK. Bezien wordt of actie nodig is.

20. Frequentie EXIII

Is aangetroffen in het bezit van een crimineel verdachte.

21. Bezoek HMID

Dit had een prima verloop. Nieuwe afspraken worden voorbereid.

7-11-1986



A U R O R A d.d. 11 november 1986

Aanwezig: PHBVD - HB - PHC - DIB - HE - HT - HSBP - HK.

Afwezig : HBVD

1.

2. Schietschi.lf
De Knipselkrant bracht TOOT het eerst een zgn. schietschijf-advertent
Justitie ziet geen mogelijkheid tot ingrijpen*

3.

4. Sociale Fondsen Ambtenaren
In de media is sprake van toenemende schulden waarin ambtenaren Terst
raken; het loont te bezien of wij een soorfcgelijke ontwikkeling meemak

5.

6. Diploma !-uitrciking
Er is behoefte aan meer ceremonieel.

7. BVA/BVI-dagen
Deze beginnen heden.

8. Philips
Overeengekomen is dat zich bij Philips geen vitale objecten meer
bevinden*

9. Beveiliging Burgerluchtvaart
De Minister van Justitie heeft op Schiphol 1000 vertrouwensfuneties
vastgesteld*

11-11-1986



S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 1 2 november 1 9 8tt

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HT - HPZ - HA
HFID a.i. - K/Bc - S/O&E - HK.

Afwezig : —

1. BVD in de jaren negentig

Nog niet alle bijdragen zijn binnen.

2. Nieuwjaarsbijeenkoiast

Deze vindt plaats op 6 januari 1987 om 20.00 uur in de Kelderzaal.
Aan een circulaire voor het personeel wordt gewerkt.
Gaarne de gebruikelijke bijdragen voor de Nieuwjaarsspeech inzenden;
zo mogelijk voor 8 december a.s..

3. Ontruimingsoefeningen

Hierover verschijnt binnenkort een circulaire.

4. Nieuw Gebouw

De besprekingen met de Rijks Gebouwen Dienst over het financierings-
tekort hebben bij enkele deelnemers het optimisme nogal bekoeld.
Er wordt nog gezocht naar haalbare oplossingen.

5. Eindrapport Persoonsregistratie

Naar aanleiding van voorafgaande gedachtenwisselingen over dit
rapport belicht HA nogmaals de wijdere problematiek van de
(geautomatiseerde) informatievoorziening bij de Dienst. Alle wensen
kunnen niet (meer) vervuld worden, keuzen moeten worden gemaakt.
Over de concrete voorstellen van het Eindrapport wordt in de
volgende stafvergadering besloten. Voor een advies m.b.t. de meer
algemene problematiek wordt gedacht aan een werkgroep.

6. DIRCON

Voor de (pl-v.) hoofden van zelfstandige onderdelen is een
ROI-conferentie in voorbereiding (_+_ 3 dagen, voorjaar 1987)
over aspecten van geautomatiseerde informatievoorziening.
De beveiliging ervan wordt eerst bekeken.

12 november 1986



A U R 0 R A d.d. 14 november 1986

Aanwezig: PHBVD - HB - PHC - DIB - HE - HSBP - HT - HK

Afwezig : HBVD

1. Bezoek Kroonprins Jordanie

Hij zal in zijn gevolg ook enkele veiligheidsfunctionarissen meebrengen,
waarmede vermoedelijk een zinvol contact kar- worden gelegd.

2. DIRCON

De conferentie over automatische informalievoorziening ziet er
interessant uit, doch stelt ons voor vrij hoge kosten. Elders in de
Rijksoverheid schijnt de fieus voor (soms veel duurdere) conferenties
aanzienlijk beter gevuld te zijn.

3.

4.

5. Beveiliging Burgerluchtvaart

Wij hebben het standpunt verdedigd dat vliegtuigbemanningen beter kunnen
trachten te ontsnappen - ook al kost dat slachtoffers - dan gedwongen te
worden hun vliegtuig boven een doelwit te brengen waar het tot
ontploffing wordt gebracht.

6. Veiligheidsonderzoeken

Besloten is ook veiligheidsonderzoeken te gaan instellen naar t.g.v. de
privatisering ingehuurde niet-ambtenaren bij de Rijksoverheid.
De nieuwe opzet van de veiligheidsonderzoeken ziet er veelbelovend uit.

7. Aanslag op synagoge te Antwerpen

Het AJC (Appel van Jesus Christus) heeft deze aanslag opgee'lst. Dit wijst
of op Lybische betrokkenheid of op betrokkenheid van tegenstanders van
Khadaffi die hem de aanslag in de schoenen willen schuiven.
In Nederland is de zorg om Joodse objecten hierdoor weer toegenomen.

14-11-1986



A U R O R A d.d. 18 november 1986

Aanwezig: PHBVD - PHB - DIB - HE - HSBP - HT - HK

Afwezig : HBVD - HC

1.

2.

**•• Noord Korea

De berichten over een aanslag op de Grote Zon der Natie dienen bezien
te worden tegen de achtergrond van Internationale verwikkelingen*

5. CRI
r

De Minister van Justitie heeft aangekondigd begin 198? een voorstel van
Wet op de CRI te zullen indienen.

6. Vaste Commissie IV

De Minister zal op korte termijn opnieuw beraad net de Commissie
voeren (NB. 20 november om 14.30 uur).

18-11-1986



A U R O R A d.d. 21 november 1986

Aanwezlg: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HT - HK.

Afwezig :

CPN

1. Op het partijcongres a.s. weekeinde zal blijken of de verwachtingen van
sommige analisten uitkomen. De ex-fractievoorzitster heeft inmiddels een
functie bij de Wereldomroep aanvaard.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Behandelingsduur lijsten vertrouwensfuncties

De BVA's hebben onze minister gevraagd een versnelde procedure te
bevorderen.

8. Aanwezigheidstijden personeel

Onderdeelschefs zullen hierop toezien; het komt in de volgende
Staf-vergadering aan de orde.
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9. Bezoek HP en MBZ aan Moskou

Als wij een volgend maal tljdig op de hoogte zijn zouden wij nuttige
profiles van de gesprekspartners kunnen leveren.

10.

11. Bljeenkomst vaste Commlssie

In sommige opzichten had deze een gunstig, in andere een minder gunstig
verloop.

12. Nato Special Committee

De vorm van de vergadering liet veel te wensen over, de inhoud was hier en
daar interessant.

13.

21-11-1986



A U R O R A d.d. 25 november 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HC - DIB - HE - HSBP - HT - HK

Afwezig: HB

1.

2. Technlek

Volgende week organiseert T een expositle met explicatie van de momenteel
ter beschikking staande technische middelen.

3.

4.

25-11-1986



S T A F V E R G A D E R I N G d.d. 28 november 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HT - HA - HFID a.i. -

HPZ - SO&E - Be - HK.

Afwezig:

1. Automatlsering

Na een toelichting van HA wordt uitvoerig gediscussieerd. Er blijken enkele
maatregelen nodig om een goede voortgang te garanderen: op sterkte brengen
van de automatiseringsafdeling, een grotere betrokkenheid van de Dienst
bewerkstelligen en een informatieplan opstellen. Hieraan zal gewerkt worden;
over de haalbaarheid van de eveneens wenselijk geachte doorlichting wordt
nader gedacht. Intussen kan worden doorgewerkt aan de 3 voorgestelde
projecten: het op orde brengen/houden van de persoonsregistratie, een
proefproject bij SBP en TARGET.

2.

3. BVA/BVI-dagen

De reactles waren positief.

4. Volgcapaciteit

De ploegen zijn weer op sterkte.

5. Nieuwe locatie

De financiering is nog niet rond, maar (deel)oplossingen zijn in studie.
Spoedig zal besllst moeten worden over het plan.

6. Begrotingsgegevens

Deze dienen v66r 31 december te worden ingeleverd.

7. Aanwezigheid personeel

Onderdeelschefs zullen kwantitatieve gegevens verzamelen ter discussie op de
volgende vergadering.

8.
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9. Bijdragen onderdeelschefs

Nog niet alle bijdragen voor de Nieuwjaarsspeech en voor
"BVD in de jaren 90" zijn binnen.

10. Bezoek Minister

Gedacht wordt aan een gesprek in kleine kring, een bezoek aan T en F&R en
een kennismakingsgesprek met de onderdeelschefs (VlP-room 25).
Een aantal belangrijke punten zal aan de orde komen; hierover worden korte
gespreksnotities (met vooral feiten en cijfers) gemaakt.

HK
1-12-1986



A U R O R A d.d. 2 december 1986

Aanwezlg: HBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HT - HK

Afwezig: PHBVD

1. CPN-congres

De door sommigen voorspelde opschuiving in orthodoxe richting is mogelijk
gestrand op een gebrek aan democratisch centralisme en de eigen opvattingen
van gekozen bestuurders.

2. Rotterdam

Rechtse acties als reactie op linkse acties in de oude wijken.

3. Suriname

Uit Nederland zijn opposanten naar de omgeving van het strijdtoneel
vertrokken om hun politieke topposities snel in te kunnen nemen. Bouterse
lijkt aan een laatste wanhoopsoffensief begonnen.

4. RAF

In de BRD heeft een ex-RAF lid verklaard dat de ontvoerde Schleijer enige
tijd is verborgen in een safe house in Scheveningen.

5.

6. Boedapest

Lovende woorden werden in een Hongaarse krant gewijd aan een conferentie
over vrede en veiligheid van vertegenwoordigers van een aantal Westeuropese
Sociaal-democratische partijen en CP-en uit Cost Europa. De vorige
vergadering was in Nederland, de volgende waarschijnlijk in Denemarken.

7. Bezoek Minister

Het programma wordt nader besproken.

2-12-1986
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A U R O R A d.d. 5 december 1986

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HT - HK

Afwezig : HBVD

1. Suriname
De verwachtingen van Chin a Sen c.s. zijn niet uitgekomen. De positie van
Bouterse wordt steeds moeilijker. Over de rol van Libie staan diverse vragei
open.

2.

3. Consulaat-generaal te Rotterdam
Is voorlopig van de baan.

if. EG-Coaecon
In Brussel komen bilaterale vertegenwoordlgers die binnen de EG onbeperkt
kunnen reizen.

6. Joint ventures
Er zijn wel enkele algemene uitgangspunteodoor de Sovjets geformuleerd maar
diverse vragen moeten nog beantwoord worden. Het lijkt wel of er niet meer
dan een vlieger is opgelaten.

8. TREVI
As. 9 december woont onze Minister het TREVI-overleg te Londen bij.

9. Management van Verandering
Voor geintexttseerden is de congresmap ter inzage; er is ook een nuttig boek

10. Bezoek Minister
Dit is goed verlopen; de bewindsman was bepaald gel'nteresseerd in onze zake:

5-12-1986



A U R O R A d.d. 9 december 1986

Aanwezig: PHBVD - HB - PHC - DIB - HE - HSBP - HT - KJA/C

Afwezig : HBVD - HK

1. CPN

De uitkomst van het congres geeft geen aanleiding ons beleid met
betrekking tot de CPN te wijzigen.

2.

3.

4.

5.

6. HD

Zijn herstel verloopt wat. minder snel dan gehoopt.

7.

8. Aids

Er zijn vage aanwijzingen, dat Moskou een desinformatiecampagne aan
het opzetten is ("Amerikaanse regering oorzaak verspreiding Aids").

9.

10.

11.

O_ 1 •>_ 1 OOC.



A U R O R A d.d. 12 december 1986

Aanwezig: HBVD - PHBVD - HB - HC - DIB - HE - HSBP - HT - KJA/C

Afwezig : HK

1.

2. Terrorisme

Bij de grensovergang te Vaals is een Westduitser aangehouden. In zijn
auto zijn wapens en pamfletten van een links-Iraanse signatuur aange-
troffen.

3. Hans Kok

De openbaarmaking van beide rapporten heeft (nog) niet tot ongeregeld-
heden geleid.

4. Jumelage

De Overijselse gemeente Hasselt met Poznon (Polen).

5.

6. Spionage

Volgens persberichten is een hoge ambtenaar van het Westduitse Ministerie
van Defensie aangehouden op verdenking van spionage voor het Oostblok.

7. Cohabitatie BVD - IDS

De beide betrokken SG's zijn hiervoor sterk geporteerd, de beide
betrokken hoofden niet.

8. Feestdagen

Ons departement zal op 24 december en 2 januari geheel gesloten zijn.
Wat onze Dienst betreft: een (minimale) bezetting van elk dienstonderdeel
moet tijdens de feestdagen verzekerd zijn.

12-12-1986



A U R O R A d.d. 16 december 1986

Aanwezig: PHBVD - HB - HC - wnd. HD - HE - HSBP - HT -

KJA/C

Afwezig: HBVD - HK

1 . Terrorisme ?

De beide bij Vaals door de Nederlandse justitie aangehouden

Westduitsers waren tot nu toe volstrekt onbekend. Nochtans

gaat het BKA ervan uit, dat zlj tot de RAF-Umwelt gerekend

moeten worden.

2 . Rood Revolutionair Front

De beide daders van een reeks aanslagen (laatstelijk

American Express) zijn aangehouden en hebben inmiddels bekei

De aanhouding gebeurde tijdens een ontmoeting met een ons

onbekende Joegoslaaf. De huiszoeking is niet vruchteloos

gebleven .

3.

4.

16-12-1986



A U R O R A d . d . 1 9 december 1986

Aanwezig: HBVD - HB - HC - wnd. HD - HE - HSBP - HT - KJA/C

Afwezig: PHBVD - HK

1. Brandstichting

De daders van de brandstichting bij de Makro-vestigingen te
Duivendrecht en Duiven sullen wel in de Amsterdamse krakers-
wereld gezocht moeten worden.

2. Affiches

Het "afficheteam" heeft een der kopstukken aangehouden. Bij
het onderzoek in de woning is o.m. de gehele buit van de ein
vorig jaar gepleegde diefstal in het RP-kantoor aangetroffen
(en inbeslaggenomen)

3. RRF

De beide vocals hebben ook de "aanslag" van drie jaar gelede
tegen het BVD-gebouw bekend.

4.

5.

6. MID

De nieuwe organisatiestructuur begint geleidelijk aan gestal
te krijgen.

7. Telexverkeer

Dit jaar ruim 10.000 berichten, i.e. een toeneming van ca. 3
in vergelijklng met vorig jaar.

8. Kazacha tan

Tass heeft melding gemaakt (?) van ernstige onlusten veroor-
zaakt door "nationalistische elementen" uit onvrede met de
vervanging van partijchef Kunajew, een Kazach en moslim, doo
de Rus Kolbin.

9. Vacaturemelding

De wijze waarop intern bekendheid is gegeven aan het bestaan
van een vacature bij het EG-Beveiligingsbureau heeft ertoe
geleid, dat niet alle potentiele kandidaten (tijdig) hebben
kunnen reflecteren.

1°• Bezoek SG
Anders dan gebruikelijk heeft HBVD de SG wat raeer verteld ov
actuele operationele activiteiten van de Dienst.



A U R O R A d.d. 23 december 1986

Aanwezig: HBVD - PHB - PHC - wnd. HE - HT - wnd. HSBP - wnd. HK

Afwezig : PHBVD - HD.

1. Gewelddadig activisme / terreur

Geen aanwijzingen, dat er tijdens de Kerst lets staat te
gebeuren.

2.

3. Studentenonlusten Shanghai

Kunnen in verband gebracht worden met een machtsstrijd in de
politieke leiding tussen voor- en tegenstanders van verdere
hervormingen.

4.

23-12-1986.



A U R O R A d.d. 30 december 1986

Aanwezig: PHBVD - PHB - HC - HE - wnd. HSBP - KJA/S

Afwezig : HBVD - HD - HT

1. Gewelddadig activlsme/terreur

Zoals werd verwacht is het rond de Kerstdagen rustig gebleven.

2.

3. Contra-spionage 1986

Dit was het jaar van de Russen, het KGB en de gaten.

4. Gorbatsjov

Er zijn aanwijzingen dat Gorbatsjov de nodige weerstand ontmoet m.b.t. zijn
beleid ten aanzien van dissidenten.

30-12-1986


