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CINTSÜM nr 33

l- Situatie/Verwachtingen
a. Spionage

(1) Huidige toestand: Geen bijzonderheden
(2) Verwachtingen Geen bijzonderheden

b. Subversie,
(1) Huidige toestand: De fietstocht van dienstweigeraars

is, behoudens een kladaktie te
Breda, zonder noemenswaardige
problemen verlopen.

Op maandag 200890 hebben vertegen-
woordigers van de antimilitaristi-
sche aktiegroepen AAA (Amsterdamse
Anti-militaristische Axie) en
Marinee een z.g. picketline gevormd
bij de toegang tot de Marinehaven
Den Helder. Dit werd gedaan om op
hun manier afscheid te nemen van de
twee fregatten en hun bemanningen
die zijn uitgevaren om bijstand te
verlenen aan de internationale
strijdmacht in de Perzische Golf.

; T.a.v. de Nationale Taptoe Breda
zijn nog geen wijzigingen opgetrede
v,w,b. het gestelde in Cintsum nr
32.

Op grond van de huidige status quo
in de crisis Irak/Koeweit worden er
vooralsnog geen subversieve akties
tegen de krijgsmacht verwacht.
Indien de bestaande toestand sou
escaleren kunnen mogelijke aktivi-
teiten worden verwacht in de vorm
van demonstraties, pamfletakties,
kladakties en bommeldingen.

(2) Verwachtingen

c. Sabotage
(D Huidige
(2) Verwachtingen

:LS_tand : Geen bijzonderheden
Vooralsnog worden geen sabotageakti
viteiten verwacht, vanuit de



sogenaamde binnenlandse tegen-
stander .
Voor wat betreft de buitenlandse
tegenstander; sie onder punt l.d.
Terrorisme.

d. Terrorisme
(1) Huidige toestand: Geen bijzonderheden
(2) Verwachtingen : De PIRA-dreiging tegen Britse

belangen in W-Europa blijft
onverminderd hoog.

Gekonstateerd is dat een viertal
terroristische groeperingen onder
hebben gevonden in Irak.
Van deze groeperingen is bekend d.
zij in staat sijn operationele ta!
uit te voeren buiten Irak en in
mindere of meerdere mate een
celstruktuur hebben opgebouwd in
West-Europa.
Aangenomen wordt dat Irak op enig
tijdstip in de toekomst sal trach-
aijn politieke en militaire
doelstellingen kracht bij te zettt
door gebruik te maken van terrorij
tisch geweld en sabotagedaden,
mogelijk uitgevoerd door vorenge-
noemde terroristische organisaties
Mogelijke doellanden aijn in dit
geval de Arabische staten die Irak
politiek afwijaen, Israël en de
landen die steun verlenen aan de
multinationale strijdmacht in de
Golf, m.n. de USA.
Het doel van eventuele terroristi-
sche akties/sabotagedaden zal kunr
2 i j ri:
- het destabiliseren van vijandige

Arabische regimes.
- het verwerven van grotere
Arabische volkssympathie door
aanslagen in Israël en tegen
Israëlische doelen elders.

- het ten voordele van Irak
beïnvloeden van de publieke opin
in cle landen die deelnemen aan cl
multinationale strijdaacht, met
als doel de voortzetting van de
interventie en het embargo te
voorkomen.

In dese s in bestaat ook de roogelij
heid dat er terroristische en/of



sabotagedaden gepleegd sullen kuni
gaan worden in Nederland cq tegen
de Nederlandse eenheden in de Goli
Van enige indikatie m.b.t. voorbe-
reiding en/of uitvoering van
dergelijke akties is op dit morneni
nog niets vastgesteld.

2. Conclusies en aanbevelingen

a. Spionage : Geen bijzonderheden

b. Subversie.. Geen bijzonderheden/ zie bijlage
vorig Cintsum.

c. Sabotage Zie onder d. Terrorisme.

d. Terrorisme Zie vorig Cintsum.

Gezien de toenemende steun van Ira
aan radikale Palestijnse organisa-
ties heeft Irak de nodige mogelijk
heden met name in het Midden-Ooste
maar ook in West-Europa om sabota-
gedaden te plegen en terroristisch
akties te ondernemen in die
situaties waarbij een militaire
optie niet haalbaar lijkt om de
politieke doeleinden te ondersteu-
nen .
Hoewel verwacht wordt dat de
prioriteit van mogelijke akties ni<
in Nederland aal liggen, kan de
mogelijkheid daarvan -met name teg<
US en eventueel Britse belangen- ij
Nederland niet worden uitgesloten.
Overeenkomstig de PIRA-akties aou
Nederland ook kunnen worden gebrul!
als logistieke- en uitvalsbasis vo<
terreurakties in West-Europa.
Het tijdig melden van "verdachte
belangstelling" is ook hier van
groot belang omdat daardoor
mogelijke verkenningen van geplande
akt.ifis kunnen worden onderkend.



Vooralsnog zijn extra bewakingsroa<
regelen terzake nog niet nodig.

Hoofd bureau BI



Verzendli i s t Exemplaarnummer

HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MID
G2 NTC
Staf l LK sectie 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
PHMID/KL-B
HBur Bij s.Dienst Staf KMAR
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