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l Situatie/Verwachtingen 15FEB. 1990

a. Spionage
(1) Huidige toestand

. .
De politieke ontwikkelingen in U-Europa.
hebben een stormachtige vorm aangenomen,
Ook de Oosteuropese inlichtingendiensten
blijven niet onberoerd door clese ontwikke
lingen .
De verschillende CP-on hadden in het ver-
leden altijd een stevige greep op dese or-
ganen, die fungeerden als awaard en schilt
van de partij .
Door verschuiving van politieke macht van
partij naar de .staat (pluralisme) , treedt
ook een verandering op van het politieke
kader waarbinnen de geheime diensten moet*
opereren .

(2) Verwachtingen

b. Subversie
(l) Hiiidl&e,

In verschillende Oosteuropese staten
si.ln nu reeds ingrijpende reorganisaties
van de geheime diensten aangekondigd.
De reorganisaties in struktuur en wijsigir
gen c.q. aanpassing van de taakstelling
heeft aich tot nu toe beperkt tot binnen-
landse aangelegenheden.
Hier ligt voor de WP-inlichtingendiensten
het probleem.
Immers, men was, t.a.v. buitenlandse besoe
kers inaake b.v, rekrutering, sterk
afhankelijk van de "binnenlandse" medewer-
king.
Wel wordt in 0-Europa, sowel binnen als bu
ten de CP-en, sterk de behoefte gevoeld,
sterker, benadrukt dat een inlichtingen-
apparaat •onmisbaar is voor een moderne
H Lito! l. .

Op 12-2-90 ai jn 7 leden van de aktiegroep
MARINEE aangehouden terzake het kladden va
anti-mill tarist ische leusen op het Marine-
schip de Grijpskerk in de Marinehaven te
Amsterdam.



2) Verwachtingen.

Sabotage
(1) Huidige toestand
(2) Verwachtingen

Terrorisme
1l) Huidige toestand
(2) Verwachtingen

-Op 23-2-90 vindt het hoger beroep tegen
"vredesaktivisten" plaats voor het gered
hof te Den Bosch. Tot nu toe zijn er geei
indikaties-dat er enige dreiging sou aiji
t.a.v. KL-objekten in de regio Den Bosch
-Van l t/m 5 maart vindt een VAK-mobiel
aktieperiode plaats in de regio Den Bosci'
Voor deze periode aijn akties aangekondié
tegen militaire objekten in en rond Den
Bosch.

Geen bijzonderheden.
Geen bij zonderheden.

Geen bijzonderheden.
Geen bijzonderheden.

Conclusies en aanbevelingen

a. büionage De afloop van het veranderingsproces in d
diverse Oostbloklanden is nog geheel ondu
delij k.
Op dit moment is er zowel door MID alsook
BVD geen teruggang gekonstateercl m . b . t. i:
lichtingenaktiviteiten.
Het is daarom ook van het grootste belang
dat er door het personeel van de krijgsma<
alert gereageerd dient te worden op de, o<
schier onbelangrijke, inbreuken van de
militaire veiligheid.
Hierdoor kan men een bijdrage leveren aan
het op verantwoorde wij se overgaan tot evi
noodzakelijke aanpassingen in omvang en
aard van het Contra-Inlichtingenwerk.

b. Subversie

c. Sa"botage :

d. Terrorisme

Gezien de oproep t.ot het plegen van akties
bij militaire objekten in en rond Den Bosc
voor de periode l t/m 5 maart en het sich
reeds bevinden van een aantal aktivisten i
die omgeving op 23-2-90, is het aan te
bevelen om extra aandacht te schenken aan
de beveiliging en bewaking van KL-objekten
in die regio vanaf 23-2-90.

Geen bijzonderheden.

Geen bijzonderheden.
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Verzendlijst CINTSUM Exemplaarnummer

HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MID
G2 NTC
Staf 1LK Sektie G2
G2 NLC
C 111 Cidet
C 449 Cidet
C 450 Cidet
C 451 Cidet
HSMID oplri Cl
HDpn/LaS
HMID/KM-B
HMID/KLu-B
PHMID/KL-B
ïur. Bijz. Dignst Staf KMar
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Reserve
18 en 19


