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l Situatie/Verwachtingen

a. Spionage
(l) Huidige toestand'

l D

in: 9 ME! 1990
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(2)' Verwachtingen

b. Subversie
(l) Huidige toestand

(2) Verwachtingen

Zoals reeds in Cintsum nr 14 dd 230490
werd aangegeven, blijven steeds nieuwe
spionagegevallen de aandacht vragen.
Door informaties van overgelopen
medewerkers van het MFS zijn reeds
beduidende aantallen agenten geidentifi
ceerd die werkaaam waren voor de
Hauptverwaltung AufklSrung (HVA) van hè
MFS of de Verwaltung AufklSrung (VA) va
het Oostduitse leger, de NVA.
Tot dusverre zijn er geen relaties naar
eventuele agenten in Nederland bekend
geworden. Mbt de andere Oost-Europese
landen zijn sinds de "omwenteling" geen
spraakmakende spionagegevallen in de
openbaarheid gekomen.

Verwacht kan worden dat in de loop van
komende weken en maanden regelmatig
verdere arrestaties zullen plaatsvinden
waarvan slechts een beperkt aantal de
pers sullen halen.
Rekening moet worden gehouden dat een
deel van het oude agentennet van het MFü
en de VA aijn overgenomen door de KGB er
de GRÜ en dat deze agenten na een
"ijskast-periode" tbv deze diensten weei
sullen worden ingezet.

Op 7 mei vond de maandelijkse sirene-
maandag plaats bij Daf Special Products
te Qelclrup. De aktie had de vorm van een
ludieke manifestatie en er ging geen
dreiging uit naar KL-objekten in de
regio.

Op 10 mei a.s. vind te Den Bosch de
rechtzaak plaats tegen deelnemers aan
VAK-mobiel, die aangehouden waren bij ee
aktieweek van deze club begin maart in d
regio Den Bosch.



c. Sabotage
1l) Huidige toestand:

(2) Verwachtingen

d. Terrorisme
(l) Huidige toestand;

(2) Verwachtingen

Er zijn aanwijzingen dat men van plan :
om op de hun bekende wijze (knip-, kla<
en kleine vernielingsakties) militaire
objekten in de regio Den Bosch aan te
pakken om.ao de zaak publicitair te
ondersteunen.

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

Door een attente reaktie van een bewake
werd op 4 mei 1990 voorkomen dat er een
aanslag door de PIRA kon worden uitge-
voerd op een Britse kazerne te Hannover

Aangenomen moet worden dat de PIRA op h
vaste land van Europa weer op sterkte i
gebracht en er minimaal één, maar
mogelijk meer Active Service Units (ASU
opereren.
Derhalve moet rekening worden gehouden
dat het met deze mislukte poging
vooralsnog niet is afgelopen.
Hoewel de meest recente aanslagen in de
BRD hebben plaatsgevonden, is een
eventuele aktie op Nederlands grondgebi
niet uit te sluiten.

2. Conclusies en aanbevelingen

a. Spionage De omvang van de inlichtingenaktiviteit<
voor de DDR in het verleden is groter
geweest dan tot op heden werd aangenomei
Daarnaast is uit diverse recente
spionagezaken gebleken dat de ingenomen
informatieposities reeds jaren bestonder
en op een zodanig niveau waren verwerver
dat grote schade aan de Navo werd
toegebracht.
De gedachte zou kunnen ontstaan dat -nu
d® grote oohoonmaaU plaalavlndt- het wel
de spionage is afgelopen. Niets is minde
waar, de inlichtingenaktiviteiten van de
Ooet-Europese landen en de USSR zullen
doorgang blijven vinden, si j het dat de
accenten verplaatst sullen worden en het
natiaaale belang van de Oost-Europese
landen een andere relatie dan tot
dusverre tot de USSR en haar inlichtin-
gendiensten aal brengen.



b. Subversie,

c. Sabotage

d. Terrorisme

ME.

Samenwerking op specifieke gebieden, ds
waar eikaars belangen parallel lopen, 2
echter blijven bestaan.

Gezien de dreiging is het aan te bevele
om in de periode 8 t/m 10 mei a.s. extr
aandacht te schenken aan de beveiliging
en bewaking van militaire objekten in d
regio Den Bosch.

Geen bijsonderheden

Onder verwijsing naar het gestelde in
Cintsum nr. 8 dd 26 feb 1990 en de
verwachtingen verwoord in dit Cintsum,
wordt met nadruk versocht om alle
evenementen en bezoeken van Britse
militairen en eenheden in Nederland te
melden aan de Cl-organisatie, evenals
alle gevallen van mogelijk "verdachte
belangstelling" voor deae evenementen ei
beaoeken van Britse militairen, eenhedei
en objekten in Nederland, mn in de regie
Midden- en Z-Limburg.

Versocht wordt om tijdens de diensturen
de meldingen te doen bij het U steunende
Cl-detachement.
De Cl-organisatie is buiten de diensture
bereikbaar via de Landelijke CI-functior
naris van Diepst (LGIFvD) onder tfnnr
070-3231681.
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Verzendlijst CINTSUM Exemplaarnummer

HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MID
G2 NTC
Staf 1LK sektie G2
G 2 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. Bija. Dienst Staf KMar
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Reserve 13, 19 en 20


