
Militaire Inlichtingendienst
Afdeling Koninklijke Landmacht
Bureau BI

l ex van 20 exn

ar

Plaats
Dtg
N r

's-Gravenhage
211430mei90
B1/85/90/C

f. * f nr. i t :,„•'
t-

o
l S it.ua t ie /Verwacht ingen

a. Spionage
1l) Huidige toestand
(2) Verwachtingen

2 2 ME! 1990

Geen bijzonderheden,.̂ ..,,.
Geen bijzonderheden.
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b. Subversie
(1) Huidige

O

(2) Verwachtingen

toestand: Op 17 roei j.l. heeft de in het vorige
CINTSÜM aangekondigde aktie tegen de
schietoefeningen in de Marnewaard plaats-
gevonden. Aan de aktie werd weliswaar
deelgenomen door leden van de Mobiele
Anti-Militaristen en van het North Atlantic
De-Fence Moveinent, maar meer dan zich aan
boord bevinden van de drooggevallen sche-
pen, is er niet van hen vernomen. De aktie
had een rustig verloop en de schietoefe-
ningen voor deze dag aijn verschoven naar
een andere dag.

: Deze week wordt er in Brussel beslist over
de definitieve lokatie van een laagvlieg-
trainingscentrum in Canada of Turkije.
In het verleden is er door de INNU-indi-
anen in Canada en sypathisanten in Neder-
land aktie tegen dit laagvliegen gevoerd.
In Nederland vonden toen vooral picket-
lines plaats bij een aantal vliegbases.
Of de uitslag in Brussel reden geeft tot
het voeren van akties is moeilijk in te
schatten.

c. Sabotage
1l) Huidige toestand
( 2 ) Verwachtingen

d. Terrorisme
( l) Huidige toestand:
( 2) Verwachtingen :

Geen bijzonderheden.
Geen bijzonderheden.

Geen bijzonderheden.
Geen bijsonderheden.

2. Conclusies en aanbevelingen

ft • 3 P i o na.ge : G e e n b i j 3 o n d e r h e d. en.



b. Subversie Voor sover er al aktie gevoerd sal gaan
worden tegen het laagvliegen i.v,m. de
beslissing in Brussel, is een luchtraacht-
objekt daarvoor het meest in aanmerking-
komende doel. - .

c. Sabotage

d. Terrorisme

Geen bij sonde meden .

Geen bijsonderheden.
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HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MID
G 2 HTC
Staf 1LK sekt.ie G2
G 2 MLC
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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