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l. Situatie/Verwachtingen
a. Spionage

(l) Huidige toestand:
Het 28e Partijcongres van de CPSU heeft geen raachtst
perkende maatregelen opgeleverd voor het KGB.
Van een tanende machtspositie binnen de Sovjet-
samenleving is nog geen sprake ondanks signalen van
kritiek vanuit diverse lagen van de Russische
samenleving.
Het KGB en in haar kielaog ook het GRU onttrekken si
ogenschijnlijk niet aan de politiek van "Glasnost en
Perestrojka" hetgeen o.a. blijkt uit een waar
propaganda-offensief over de noodsaak tot buitenland.
activiteiten van het KGB.
Westerse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten aijn v;
mening dat hierdoor wordt gesuggereerd dat het KGB a.
conservatieve machtsstructuur wel degelijk openstaat
voor hervormingsprocessen.
De positie van de Sovjet Unie is mondiaal sterk aan
het veranderen.
In economisch opsicht is er sprake van een aekere
chaos. Politiek gesien is er intern sprake van
desoriëntatie, terwijl extern men zich geconfrenteere
aiet met snel veranderende politieke verhoudingen.

(2) Verwachtingen
Juist in deae instabiele periode heeft de Sovjet Unie
er alle belang bij om op voorhand te weten te komen
met welke tendensen, opvattingen, intenties e.d. nu e
in de toekomst rekening dient te worden gehouden.
Sterker dan voorheen heeft men behoefte nieuwe
posities te verwerven in het. internationale politieke
economische en militaire krachtenveld.
Nederland is en blijft een "targetland". Op grond van
het lidmaatschap van EEG en NATO en een hoogstaand
wetenschappelijk en technologisch niveau (research)
valt Nederland in het belangstellingsgebied van KGB e.
ipn,
M.n. op politiek-econornisch terrein sullen de
activiteiten c.q. de inlichtingeninspanning van het
KGB toenemen.
T. a. v. het GRU wordt aangenomen dat. si j haar activi-
teiten op het gebied van infovergaring over "intenti-
ons en capabilities" aal continueren en mogelijk
intensiveren. Op het gebied van verificatie en
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verwerving van militair toepasbare technologie worc
continuering van de huidige GRU-activiteiten verwa<

b. Subversie
(1) Huidige toestand: Geen bijzonderheden

( 2 ) Verwachtingen
op 13 november a.s. moet een totaalweigeraar uit
Wageningen voorkomen bij krijgsraad Arnhem. Via
pamfletten is opgeroepen om in grote getale.bij
aitting aanwezig te sijn.
op 14 november a.s. moeten acht leden van VAK-
mobiel voorkomen bij de rechtbank te Breda.
op 19 november a.s. vindt een demonstratie plaat
te Den Helder i.v.ra. het vertrek van marineschep
naar de Golf.
Er zijn geen aanwijsingen dat er akties sullen
plaatsvinden bij militaire objecten in de genoem
regio 's.

c. 3abotage
(1) Huidige toestand: Geen bij sonderheden

(2) Verwachtingen : Geen bijsonderheden

d. Terrorisme
(1) Huidige toestand: Geen bijsonderheden

(2) Verwachtingen :. Geen bijaonderheden

Conclusies en aanbevelingen
a . Spionage

Uit vorenstaande moge blijken dat het KGB en het GRU, oc
in de huidige ontspanningsfase, hun versamelactiviteiter
blijven continueren en op sommige gebieden intensiveren.
Teneinde de noodzakelijke informatie te kunnen versamele
soekt iaën o. a. contacten met personen OP "sleutelposi-
ties" .
Ook binnen Defensie is hiervan sprake. Het is van belang
sich voortdurend, zowel privé alsook sakelijk, te
realiseren wie de opponent is en wat sijn intenties aijn
Het is danook, conform de vigerende bepalingen, juist de
MID/KL-3 organisatie van dese contacten op de hoogte te
stellen sodat een adequate veiligheidsbegeleiding kan
plctatövixiden en derhalve de belangen van de krijgsmacht
niet. geschaad worden.

b. £<il££ej£öjL3. ; Geen bijzonderheden

c. Sab_o_t3Êe_ -• Geen bijzonderheden

d . Tji£
De PIRA-dreiging tegen Engelsen en Engelse militaire
belangen hier te lande blijft, onverminderd hoog. Zowel



dit verband als in relatie tot de latent aanwesige
terroristische dreiging als gevolg van de Golfcrisis w<
bijzondere aandacht gevraagd voor gevallen van mogelij]
verdachte belangstelling.
Door tijdige signalering van activiteiten nabij defens:
objecten kunnen mogelijk verkenningen ten behoeve van
komende acties worden onderkend.
Vooralsnog sijn extra bewakingsmaatregelen, ook bij
objecten in gebruik bij NATO-bondgenoten niet noodzake-
lijk.
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Exemplaarnumme r

HMID/KL-3
PHMID/KL
HSV MID
G2 NTC
Staf l L?! sectie G2
G2 NLC
C 111 CIDET
C 449 CIDE?
C 450 CIDET
C 451 CIDET
HSMID Oplri Cl
HOpn/Las
HMID/KM-B
HMID/KLu
PHMID/KL-B
HBur Bij 3. Dienst Staf ;.KMAR
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