
Militaire Inlichtingendienst
Afdeling Koninklijke Landmacht
Bureau BI

ex -5 van 19 exn

CINTSUM nr 16

Plaats: 's-Gravenhage
Dtg : 231340Apr90
Nr : B1/062/90/C
Bij In : l (een)

l Situatie/Verwaohtingen

a• Spionage
(1) Huidige toestand

(2) Verwachtingen

MI D
Nr.: D,;yV/0;>V>Sö3

! In:
Vernietigen

2 A APR. 1990
jn: CODE NR.

n.*.\e Cinteum nr 14/90

Zie bijvoegsel

Het veelvuldig geconfronteerd worden me
spionageaaken is een logisch gevolg var
het overlopen van personeel van WP
inlndiensten. M.n. is hier sprake van
voormalig DDR-inlndienstenpersoneel
(Mfs) .
De overige diensten komen niet tot
nauwelijks in het nieuws. De verwachtin
is danook dat, gezien de politieke
ontwikkelingen in m.n. Europa, een grot
inlichtingenbehoefte blijft bestaan en
derhalve de WP inlndiensten actief
gegevens blijven verzamelen.

b. Subversie
(D Huidige toestand

(2 ) Verwachtingen

De aktieperiode van VAK-mobiel in de
regio Brunssum is rustig verlopen. In
totaal hebben zeven akties bij mil.obje
ten plaatsgevonden die in hoofdsaak
bestonden uit het knippen in hekwerken
het schilderen van leuzen. Er sijn bij
deze akties een paar personen aangehouc
die al spoedig weer op vrije voeten
werden gesteld. Het rustige verloop var
de aktieweek werd mede mogelijk door hè
jifjor M, t'.ente optreden van de diverse
objok t.bewakingseenheden.

Ron hntaalweigeraar, die gepland staat
tfijn otrttf in ««n Hulö van Bewurlnö uit
te rv1 h h r» n en die is ondergedoken, heeft
aariR^kondigd sich in mei met een zgn
"oppakaktie" op te laten pakken. Mogeld
wordt een Defensie-objekt uitgekozen a]
aktiedoel,



c. .Sabotage.
(1) Huidige toestand:

(2) Verwacht-lp^n

d. Terrorisme. .
(D Huidige toestand:

(2) Verwachtingen :

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

2. Conclusies en aanbevelingen

a• Spionage :

b. Subversie :

c. Sabotage

d. Terrorisme

Zie Cintsum nr 14/90

Hoewel er geen aanwijzingen zijn m.b. t
enige dreiging is het aan te bevelen o
aandacht te blijven schenken aan
verdachte belangstelling.
Bij de meldingen hierover moet wel
aangegeven worden waarom de belangstel
l ing verdacht was.

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden
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Westduitsers j
gearresteerd op «•
verdenking spionage
: KARLSRUHE (Reuter, AP) — B*
Westduitse autoriteiten hebben de aft
gelopen dagen opnieuw twee mannen
gearresteerd op verdenking van spiop
nage voor Oost-Duitsland. Dit heeft het

• Westduitse openbaar ministerie gfr
meld.

Het betreft een 54-jarige diplomaat,
die iii Parijs werkte op de Westduitse
missie bij de Unesco, de culturele orgav

( nisatie van de Verenigde Naties. VoH :
gens een woordvoerder van het open-j

' baar ministerie is de diplomaat „geen,
vette vis". De man werd dinsdag gear-
resteerd. 3 ;

De tweede verdachte is lid van dé?.
Westduitse grenspolitie. HU zou gespkw
neerd hebben voor het voormalige Oos-
duitse ministerie van Staatsveiligheid»
Het openbaar ministerie in de Bondsre-
publiek wilde geen details geven ove '̂
de arrestanten om het onderzoek niet in
gevaar te brengen. /

; Volgens het boulevardblad Bild heeft
' de diplomaat al sinds het begin van dé
jaren zeventig gespioneerd. Zijn ont-
maskering zou te danken zijn aan, een

J tip van een voormalige' officier van
j Oostduitse geheime dienst, Stasi. • v*

De eerder deze maand gearresteerd^
werknemer bu de Westduitse missie bif
de NAVO in Brussel is volgens een dez£
week verschenen artikel in het West'
duitse weekblad Der Spiegel, de voor-'
malige Westduitse soldaat Heinz-Hel-i
muth Werner. Hu zou sinds 1969 be*
taald worden door de Oostduitse inlicb*'
tingendienst. Werner heeft volgens het
artikel in Der Spiegel toegang gehad tor
zeer gevoelig materiaal in het WestdiaV
se ministerie van Buitenlandse Zaken/ •
waar luj sinds 1974 heeft gewerkt. Hif
zou meer materiaal aan de Oostduitsers
en de KGB geleverd hebben dan dé
spion Günther GuUlaume, een voorma?
lig medewerker van bondskanselier1 '
Wiily Brandt, die in 1974 werd onünasJ
kerd. . - i , - v •

Twee Westduitsers in
' &#&••••>, . -.: t ,|fc."""arrest voor spionage

KARLSRUHE, vrijdag
De Westduitse politie heeft deze week. f wee ambtenaren

gearresteerd op verdenking van spionage i voor Oost-Berlijn.
Dinsdag werd een ambtenaar van het ministerie van Buiten-
landse Zaken in hechtenis genomen, een dag later volgde de
arrestatie van een hoge officier van de paramilitaire grenspoli-
tie, de Bundesgrenzschutz. j ^

Vorige week werd bekend
ambtenaar bij de

Dit werd gisteren bekend-
gemaakt door een woordvoer-
der van het federale openbaar
'ministerie in Karlsruhe.

In veiligheidskringen in
Bonn is vernomen dat de
gearresteerde diplomaat
werkzaam was bij de Duitse
delegatie bij de VN-organisa-
tie UNESCO in Parijs. „De
man is echter geen grote vis",
zo heette het.

Volgens het dagblad Bild
heeft de 54-jarige man sinds
het midden van de jaren ze-
ventig voor da DDR gespio-
neerd, en is zijn arrestatie het
gevolg van het overlopen van
een officier van de Oostduitse
inlichtingendienst.

dat een
Westduitse j vertegenwoordi-
ging bij de NAVO was gear-
resteerd. In' de editie van het
weekblad i per Spiegel die
morg«n verschijnt, wordt ge-
meld dat .het gaat om een 45-
jarige voormalige militair,
Heinz-Helmut Werner, die in
zijn functie als decoderings-
ambtenaar toegang had tot
zeer geheime informatie.

Werner zou sinds 1969 voor
de DDR en de Sovjet-geheime
dienst KGB hebben gewerkt,
en meer informatie hebben
geleverd dan de beruchte
DDR-spion Günther Guillau-
me. j , (AP/Reuter)



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
HOpn/LaS
HMID/KM-B
HMID/KLu-B
PHMID/KL-B
HBur. Bijz. Dienst Staf KMar
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