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l. Situat ie/Verwacht ingen
a. Spionage

1l) Huidige toestand:
-DDR: Zoals bekend is door de regeringen van de DDR en
de BED de hereniging van de beide Duitslanden bepaald op
03/10/1990. De DDR/ambassade hier te lande wordt
inmiddels ontmanteld. Op de DDR/ambaseade verblijven nog
drie (voormalige) inlichtingendienstmedewerkers.
-USSR: Westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten
hebben geconstateerd dat met name politieke informatie
van groot belang is voor de USSR. De Sovjetdiensten
verhogen derhalve hun inspanningen op dit terrein. Dit
aspekt werd recent nog eens bevestigd door een defector
die in België werkzaam was.
-Polen: In Polen is een nieuwe minister van binnenlandse
zaken benoemd. Deze bagatelliseerde de aanwezigheid van
inlichtingenofficieren op Poolse ambassades. Volgens de
minister waren die er niet. De Engelse regering heeft
echter recent de Poolse regering op de vingers getikt
vanwege de activiteiten van twee Poolse inlichtingenof-
ficieren in het Verenigd Koninkrijk.

(2) Verwachtingen
geen bijzonderheden.

b. Subversie
(l) Huidige toestand:
- De voor 12-09-90 aangekondigde aktie bij de Boreelka-
zerne te Deventer is volgens verwachting vreedzaam
verlopen. De aktie vond plaats ter ondersteuning van
twee aktievoerders die vanwege het kladden op de muur
van de Boreelkazerne op 12-09-90 voor de rechter in
Deventer moesten verschijnen. Tijdens de aktie werd
door middel van het aanbrengen van leuzen en het
meevoeren van een spandoek wederom de aandacht geves-
tigd op het probleem van de Koerden en de leveranties
van militair materieel aan Turkije.
- Op 13-09-90 vond voor de ingang van het ministerie van
defensie te Den Haag een vreedzame demonstratie plaats,
georganiseerd door het "Haags Vredes Platvorm" onder
gebruikmaking van de naam "Komitee Anti Golfoorlog".
Door middel van eandwichborclen en pamfletten protesteer-
de men tegen de westerse en Nederlandse militaire
inmenging in het Midden-Oosten conflict.
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(2) Verwachtingen :
- Voor de "Battlefieldtour" is vanuit de "Beweging" tot
op heden geen interesse getoond.
- Voor zaterdag 22-09-90 staat een demonstratie gepland
in Amsterdam, georganiseerd door het "Komitee Anti
Golfoorlog" en gericht tegen de militaire interventie ir
de Golf. Binnen dit kader zijn er tot op heden geen
aanwijzingen dat aktiee tegen de krijgsmacht en haar
bondgenoten overwogen worden. Wel zijn in publicaties
een aantal (Defensie-order)bedrijven met name genoemd,
die de afgelopen tien jaar zowel militaire als civiele
opdrachten voor de Iraakse regering hebben uitgevoerd.
Mogelijk dat daarop de aandacht wordt gericht.

Sabotage
1l) Huidige toestand -
- geen bijzonderheden.

(2) Verwachtingen :
- geen bijzonderheden.

Terrorisme
1l) Huidige toestand:
- geen bijzonderheden.

(2) Verwachtingen
- De PIRA-dreiging tegen Britse militaire belangen in
West-Europa blijft onverminderd hoog.
Op 18 en 19 sept zal de "Battlefieldtour" plaatsvinden
in de regio Qost-Brabant en Gelderland. Aan dit
evenement zal een groot aantal hoge buitenlandse
militairen deelnemen waaronder Engelsen en Amerikanen.
Op dit moment is er geen enkele indikatie van een
concrete tegen dit evenement.gerichte terroristische
dreiging.
- De terroristische dreiging in verband met de Golfcri-
sis blijft latent aanwezig. Verwacht wordt dat deze
dreiging pas concreet zal worden wanneer vijandelijkhe-
den uitbreken in verband met de Golfcrisis.
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geen bijzonderheden,
bijzondere aandacht te schenken aan
verdachte belangstelling voor die
Defensieorderbedrijven die in het
nabije verleden kontakten hebben
onderhouden met de Iraakse regering,
geen bijzonderheden,
de PIRA-dreiging tegen Engelse
militairen en Engelse militaire
belangen hier te landen blijft
onverminderd hoog. Zowel in dit
verband als in relatie tot de latent
aanwezige terroristische dreiging
ten gevolge van de Golfcrisis wordt
bijzondere aandacht gevraagd voor
zogenaamde verdachte belangstelling
omdat mogelijk door tijdige
signalering van activiteiten rondom
defensie-objecten mogelijk verken-
ningen van geplande acties kunnen
worden onderkend.



Vooralsnog zijn extra bewakingsmaat
regelen, ook bij objecten in gebrul
bij de Navo-bondgenoten, nog niet
nodig.
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