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b. Subversie
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In steeds toenemende mate is
gebleken dat er bij evenementen
de civiele sector gebruik wordt
gemaakt van o.a. overnachtingsfa
liteiten op militaire complexen
kazernes.
Afgelopen dagen hebben in Devent
e,o. de "Home-dagen" plaatsgevon
Dankzij de ontspanning tussen Oc
en West wordt er door vertegenwc
digers van Oostbloklanden veelvu
gebruik gemaakt van de mogelijhe
om o.a. handelscontacten te legg
Sr is gebleken dat diverse verte
woordigers/personen uit Oostblok
den op kasernes/legerplaatsen si
ondergebracht aonder de vigerend
bepalingen hieromtrent in acht t
nemen.
Het 3oeken naar goedkope onderko
t.b.v. groepen/vertegenwoordiger
uit Oostbloklanden sal in de
toekomst toenemen.
Civiele autoriteiten denken dan
snel aan militaire locaties.

De open dag KL op de gen. Winkel
mankaserne te Nunspeet op 16 jun
j, l i. R innrier problemen v«rlope
Een vredesgroep deelde pamflette
uit bij de ingang en op het terr
werd een anti-militariste aangeh
den in verband met een kladaKtie
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Geen bij zonderheden

In de nacnt van 14 juni j.l. ae^
er een 'oomaanslag plaatsgevondei
een gebouw op een Engels oefent,
rein te HamelnCBRD).
Het terrein wordt ook regelmatig
gebruikt door Nederlandse lucht-
machtmilitairen. De aktie is ni«
geclaimd, maar geaien de middel*
gebruikte methodiek is het aanne
lijk dat het hier een IRA aktie
betreft.
Op 16 juni j.l. aijn door schiet
feningen in de bossen bij Meerle
het Belgisch-Nederlands grensget
een drietal personen opgevallen.
Twee personen konden worden
aangehouden onder wie een Ierse
werd gezocht i.v.m. IRA akties.
Tevens werd een opslagplaats van
wapens ontdekt waarin o.a. een w
werd aangetroffen dat vermoedeli
is gebruikt bij de schietpartij
Roermond op 27 mei j.l. en een w
dat is gebruikt bij de aanslag o
een Engelse onderofficier te
Oostende in 1983.

Ondanks de aanhouding van twee
mogelijke daders van aanslagen
blijft de dreiging onverminderd
en blijven Britse militaire obje
en personen op het vasteland een
doelwit vormen.

Conclusies en aanbevelingen

a .
Het regelen van accomodatie op
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b. Subversie

c. Sabotage

d. Terrorisme.
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Veiiigneid nadelig sai runnen
beïnvloeden en de Ci-organisatii
hun taakuitvoering belemmert.
Het i.; bekend iat Oostblokdiens'
d.m.v. het leggen van contacten
informatiepositie opbouwen met .
primair doel het verwerven van
"know-how" op diverse gebieden.
A a n b e v e l i n g
(1) Te handelen conform de

vigerende bepalingen (als
bijlage gevoegd).

(2) Inbreuken op de Militaire
Veiligheid, ook de schier
onbelangrijke, ter kennis
brengen van het uw onderst*
nend Ci-detachément.

Gelet op de mogelijkheid van he-
sich kunnen bevinden van milita:
paspoorten in handen van persom
uit de beweging is het aan te
bevelen om bij de toegangscontrc
het paspoort nauwgezet op pasfoi
eenheid/jaarstempel op bladzijde
te controleren.

Geen bijzonderheden

Ondanks de recente aanhoudingen
blijft de dreiging onverminderd
hoog. Gezien de "vergissingen" :
Roermond en Londen moeten Neder!
se militairen die gebruik maken
Britse voorzieningen aich ook
terdege bewust aijn van de beste
dreiging.
Aandacht moet blijven worden bef
aan de beveiliging en bewaking
waarbij accurate meldingen (soa!
België plaatsvond m.b.t. de
schietoefening en de vondst van
wapens) een bijdrage kunnen
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onöerwwp: Bezoeken aan kazernes door
scholen enz.

73.388

1 't JULI 1385

Kazernecommandanten en ccmmandancen van in kazernes gelegerde
eenheden verlenen regeimacig gastvrijheid aan scholen, vormingscentra en
andere instellingen. Deze activiteiten kunnen een goede vorm van voorlich-
ting ten opzichte van de buitenwereld zijn? zij vormt echter tevens een
extra belasting en kunnen bovendien veiligheidsrisico's meebrengen.

1 . Aanvragen voor het organiseren van bezoeken aan kazernes en de
daarin gelegerde eenheden als bovenbedoeld moeten worden ingediend bij c.q.
doorgezonden aan de betreffende kazernecommandant.
De kazernecommandant is gemachtigd deze aanvragen zelfstandig te behandelen-,
met inachtneming van onderstaande.

2. Het verlenen van toestemming dient mede afhankelijk' te worden
gemaakt van het resultaat van vooroverleg met veiligheids- en voorlichtings-
functionarissen ter plaatse en het Contra-Inlichtingen-Detachement in welks
gebied van verantwoordelijkheid de kazerne gelegen is.

/
3. Déf bezoeken worden door de kazernecommandant. plaatselijk georga-
niseerd, waar nodig in overleg met betrokken commandanten van in kazerne
gelegerde eenheden; de programma's dienen te zijn aangepast aan de aard
van het bezoekende gezelschap.

4. Voor het organiseren van voornoemde bezoeken worden geen gelden
beschikbaar gesteld, anders dan zoals vastgesteld in LaO nr 67.044,
codenr 55. 17/75.

5. Mijn brief van 11 november 1975, nr 73.6121/11/0 wordt bij deze
ingetrokken.
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