
MILITAIRE INLICHTINGEN DIENST

KONINKLIJKE LANDMACHT

MAANDBERICHT MAART 1992

in: 2 4 OT. 1992
Vernietigen in: CODE NiR.

5B-3-916246F



Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen Dienst / Koninklijke landmacht

Situatie Centrum
070-3281681

Nummer: 0019195.

Exemplaarnumrhef^
01

MAANDBERICHT MAART 1992

Koninklijke landmacht

Het maandbericht is een uitgave van de Militaire Inlichtingen Dienst / Koninklijke landmacht.
Maandelijks wordt gerapporteerd over ontwikkelingen en activiteiten in binnen- en buitenland,
die direct of indirect van invloed kunnen zijn op de toestand Militaire Veiligheid van de
Koninklijke landmacht, de Centrale Organisatie van het Ministerie van Defensie en de
bondgenoten hier te lande.

Eventuele reacties op dit maandbericht of suggesties ten behoeve van een volgend maandbe-
richt kunt U richten aan:

HMID/KL-B
MPC 16A
Postbus 96904
2509 JH Den Haag
t.a.v. SITCEN MID/KL-B
tel.: 070-328 1681
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Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen Dienst / Koninklijke landmacht

Situatie Centrum
070 - 328 16 81

Deze uitgave - een staatsgeheim dat ̂ BHMHHiV l& geclassificeerd - wordt U ter
beschikking gesteld door het Plaatsvervangend Hoofd van de Militaire Inlichtingen Dienst /
Koninklijke landmacht.
Gerechtigd tot kennisneming van de inhoud zijn uitsluitend die personen, die uit hoofde van
hun functie daartoe gerechtigd zijn.
Kennisneming door niet-gerechtigden kan van nadeel zijn voor het belang van de Staat of zijn
bondgenoten.
Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van de inhoud is alleen toegestaan na toestemming van
PHMID/KL.

Geadresseerden wordt verzocht dit maandbericht te behandelen conform de aanwijzingen voor
de beveiliging van staatsgeheimen en vitale onderdelen bij de rijksdienst (vastgesteld bij
besluit van de minister president, minister van Algemene Zaken van 20 januari 1989, nr. 89
MO 011818) c.q. de voor het Ministerie van Defensie geldende afgeleiden daarvan.

Bij vermissing en/of compromittering dient de MID/KL-B onmiddellijk in kennis te worden
gesteld. In afwijking van de vigerende bepalingen met betrekking tot het vernietigen van
geclassificeerde documenten dient dit document uiterlijk 30 APRIL 1993 te worden geretour-
neerd aan:

HMID/KL-B
MPC 16A
Bureau Naverwerking
Postbus 96904
2509 JH DEN HAAG
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Hoofdstuk l

ALGEMEEN

Het maandbericht maart 1992 informeert U door middel van het overzicht van veiligheidsinci-
denten over de toestand van de Militaire Veiligheid bij de Koninklijke landmacht. Een
beschouwing over dit onderwerp vindt U in hoofdstuk 2.

>• In verband met de zich in snel tempo wijzigende nationale en internationale politieke
omstandigheden is het artikel over reisbegeleiding, zoals die in hoofdstuk XVII in de
Richtlijnen Militaire Veiligheid Koninklijke landmacht is verwoord, onderwerp van
discussie. Daarom treft U in dit maandbericht geen uiteenzetting aan over de regeling
reisbeperking zoals aangekondigd in het maandbericht van februari 1992. Zodra duidelijk-
heid bestaat over de nieuwe aangepaste regelgeving zult U terzake worden geïnformeerd.
Voor de goede orde: totdat een nieuwe regeling van kracht wordt, dient formeel de
vigerende regelgeving met betrekking tot 'het doorbrengen van verlof / bewegingsvrijheid
van militair en burgerpersoneel buiten het land van plaatsing' te worden gevolgd.

> De verzendlijst van het maandbericht is onlangs herzien. Dit heeft tot gevolg gehad, dat
enige geadresseerden een exemplaar van het maandbericht toegezonden hebben gekregen
met een ander dan tot nu toe gebruikelijk exemplaarnummer. Hiervoor wordt Uw begrip
gevraagd. Tot een volgende aanpassing van de verzendlijst behoudt U het nummer, dat op
de eerste bladzijde van dit maandbericht staat vermeld.

Medio mei 1992 verschijnt het maandbericht april 1992.
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Hoofdstuk 2

ACTUEEL OVERZICHT VEILIGHEIDSINCIDENTEN

De aangekondigde harmonisatie tussen de 'rapportage veiligheidsincidenten' van NTC en het
'overzicht veiligheidsincidenten' in het maandbericht van MID/KL-B is door onvoorziene
omstandigheden, vertraagd. Op korte termijn is deze materie onderwerp van gesprek tussen
NTC en MID/KL-B. Tot dat moment wordt het 'overzicht veiligheidsincidenten' op de tot nu

' toe voor U gebruikelijke wijze gepubliceerd.

2.1 Grafiek van de veiligheidsincidenten

GR FR DR OV GLD FLD UT NH ZH ZL NB LB GE
provincies

januari . februari maart

Afbeelding 1: Grafiek van veiügfeeiésiacïéenten van P kwartaal 1992.
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2.2 Beschouwing van de incidenten in maart 1992

In het maandbericht van februari 1992 is ruime aandacht geschonken aan de incidenten die op
de vliegbases Deelen en Gilze/Rijen hebben plaatsgevonden.

Naar aanleiding van die gebeurtenissen worden ook bij de Koninklijke landmacht de wacht-
patrouilles uit preventief oogpunt geïntensiveerd.
Mede hierdoor wordt op 23 februari een drietal activisten op het terrein van de Boreelkazerne
te Deventer aangehouden. Dit drietal, zo blijkt later uit onderzoek, wilde een kladactie op het
kazerneterrein gaan uitvoeren.

Vanwege de verbeterde fysieke beveiliging van militaire complexen (onder andere door de
intensivering van de patrouilles) werden enkele tegen de krijgsmacht gerichte activiteiten
voorkomen. Dat het noodzakelijk is om alert te blijven blijkt uit de volgende, in deze maand
geconstateerde veiligheidsincidenten:

»• op 6 maart neemt de wachtpatrouille van de Westenbergkazerne te Schalkhaar, twee
personen waar, die anti-militaristische leuzen op een garagedeur schilderen. De activisten
hebben zich via een gat in de omheining toegang verschaft tot het object. Bij nadering van
de patrouille weten de twee personen door een tweede gat in de omheining te vluchten;

> op 13 maart wordt door de wachtpatrouille van de Lunettenkazerne te Vught één persoon
op het terrein waargenomen. De hierop volgende zoekactie van de Officier van Kazerne-
piket samen met de patrouille levert geen resultaat op. Enige tijd later worden op deze -
kazerne vijftien autobanden van in totaal 5 Scania's lekgestoken aangetroffen;

»• op 30 maart wordt een verdachte persoon waargenomen op het kazerneterrein door de
wacht van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda. Een uitgezonden wachtpa-
trouille constateert echter dat er sprake is van drie personen. De patrouille slaagt erin twee
personen aan te houden en over te dragen aan de Koninklijke Marechaussee. De derde
weet te ontsnappen;

> in de nacht van 30 op 31 maart wordt eveneens door de wacht van de Koninklijke
Militaire Academie een tweetal personen waargenomen, dat met een bootje het Span-
jaardsgat oversteekt. Zij pogen de muur van het object te bekladden, doch komen niet
verder dan "Hoezo de ....". Omstreeks 05.10 uur worden zij aangehouden door de
gemeentepolitie Breda en vervolgens overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee. Het
blijken twee bekende activisten te zijn.

Vorenstaande incidenten zijn bewijsbaar veroorzaakt door tegen de krijgsmacht gerichte
activisten. Naast deze incidenten zijn er op meerdere objecten vernielingen aan omheiningen
geconstateerd. Het is niet duidelijk of het waarnemen van die vernielingen het gevolg is van
intensivering van de patrouillegang of dat die vernielingen eenduidig op activisme terug te
voeren zijn.

Van 27 tot en met 31 maart organiseerde VAK-Mobiel een vredesactiekamp bij de vliegbasis
Gilze/Rijen. Bij vier gelegenheden worden personen aangehouden die betrokken zijn bij acties
gericht op KLu-objecten. De activiteiten van de 'VAK-Mobielers' hebben zich niet tegen KL-
objecten gericht.

Maandbericht maart 1992
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2.3 Enige onderzoeksresultaten naar aanleiding van inbreuken op de Militaire Veiligheid

In het maandbericht februari 1992 wordt een aantal inbreuken op de militaire veiligheid op het
van Alkemadecomplex vermeld. Na onderzoek wordt dezerzijds geconcludeerd, dat in geen
enkel geval compromittatie van geclassificeerde documenten heeft plaatsgevonden.

Op 12 maart omstreeks 01.55 uur wordt de Koninklijke Militaire Academie gefotografeerd.
Het merkwaardige tijdstip wijst in ieder geval naar mogelijke verdachte belangstelling. Enige
tijd later vindt aanhouding van een tweetal personen plaats. Het blijkt dat deze onder invloed
van alcohol zijn en handelen uit baldadigheid.

2.4 Verwachtingen

Nationaal

Defensie en met name de Koninklijke landmacht zal hinder blijven ondervinden van actie-
groepen of personen, die vernielingen willen plegen aan defensie-materieel en/of -infrastruc-
tuur. Deze vernielingen zijn vrijwel onmogelijk te voorspellen door de wijze waarop de
groepen georganiseerd zijn en optreden. Deze groepen zijn vaak gering in omvang en de
groepsleden hebben veelal een langdurige, hechte persoonlijke band. (Voor)informatie komt
daardoor niet gemakkelijk ter beschikking.

Een latente dreiging vormen de actiekampen van het VAK-mobiel. De hierbij gepaard gaande
acties zullen gericht zijn op materiële doelen, waarbij de opzet zodanig zal zijn, dat de
activisten niet het risico lopen te kunnen worden geverbaliseerd als gevolg van overtreding
van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (deeluitmaken van een rechtspersoon, die tot
oogmerk heeft het plegen van misdrijven).
Gestreefd wordt naar actievormen waarbij een zo groot mogelijke groep van (potentiële)
activisten wordt samengebracht. Men wil een lage drempel van actiebereidheid bewerkstelli-
gen. Dergelijke actiekampen hebben dan ook een open karakter, 'iedereen' mag meedoen. De
acties worden in het algemeen voorbereid door kleine teams.

Regionaal

Hinder zal in de nabije toekomst ook worden veroorzaakt door activisten, die in hun
woonomgeving min of meer spontaan tot actie overgaan. Hierbij wordt met name gedacht aan
activisten die in de regio's Deventer, Ede-Wageningen, Arnhem of Eindhoven wonen. Zij
richten zich dan voornamelijk op onderwerpen die in relatie tot defensie in hun directe
omgeving staan, zoals aanleg of uitbreiding van compagnies-oefenterreinen of de oprichting
van de luchtmobiele brigade.

Burgercomités die zich richten op de overlast welke ten gevolge van defensie-activiteiten in
hun woonomgeving ontstaat, zullen zich ook in de nabije toekomst manifesteren. De door
deze comités georganiseerde activiteiten zijn vreedzaam van aard.
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2.5 Kwantitatief overzicht van veiligheidsincidenten

- Groningen t
januari 1992
februari 1992
maart. 1992 ;

Friesland t
januari 1992
februari 1392
maart 1992

Drent be:
januari 1992
februari 1992
maart .1992

Overijssel*
januari 1992
februari, 199 2
maart 1992

1 i

a.

'•i
1

b:

1
1

c ö

1

2

a

2

1

2

1

1
2

b

1

c ; <3

3

a.

2

b

1
1

c

i:

4

a b c
.5

Tabel I: Noord Nederland.

Groep l

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

activisme / extremisme:
demonstraties, blokkades en/of bezettingen;
verf-, plak- en/of kladacties;
verspreiding van pamfletten, oproepen en dergelijke;
bommeldingen.

(moedwillig) schade toebrengen aan defensiematerieel en/of defensie-infrastructuur danwei
nalatigheden terzake:
beschadiging .vernieling en/of brandstichting;
vermissing, (poging tot) inbraak en/of (poging tot) diefstal;
inbreuken op (af)sluitprocedure;
vermissing en/of diefstal van veiligheidssleutels, -toegangscodes, -keycards e.d.

(vermeende) verdachte belangstelling:
door waarneming / observatie;
idem 3.a + registratie d.m.v. foto, film, video en/of schetsen;
door vraagstelling.

documentenveiligheid en veiligheid m.b.t. gegevensverwerkende systemen:
inbreuken op classicatievoorschrift en/of andere beveiligingsvoorschriften;
inbreuken op veiligheid m.b.t. gegevensverwerkende systemen;
vermissing en/of diefstal van geclassificeerde gegevens.

overige hierboven niet eerder genoemde incidenten.

Maandbericht maart 1992
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j :

Gelderland J
januari 1992
februari 1992
maart 1992

Flevoland:
januari 1992
februari 1992;
«aart 1992.

utrecht:
januari 1992
•februari 1992
imaarfc 1992

Noord-Holland
januari 1992 i
februari 1992
maart 1992 - '

Zuid-Ho 11 and: i
3ari«ari l$92
februari 1992
rüaart 1992

1

a

1
_ ~

1

b

1

1

c d

1

1
1

2

a
'

4
3
1

1

1
1

h

1
1

2:

1

1

C;

1

<3:

"

1

3

a

22
3

S

2

1
3

b

J,

1

c

1

4

a

3

b c

1
2

a
i
i

5

1
1

: 2'

3
2
1

Tabel H: Midden Nederland.

Groep l

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

activisme / extremisme:
demonstraties, blokkades en/of bezettingen;
verf-, plak- en/of kladacties;
verspreiding van pamfletten, oproepen en dergelijke;
bommeldingen.

(moedwillig) schade toebrengen aan defensiematerieel en/of defensie-infrastructuur danwei
nalatigheden terzake:
beschadiging,vernieling en/of brandstichting;
vermissing, (poging tot) inbraak en/of (poging tot) diefstal;
inbreuken op (af)sluitprocedure;
vermissing en/of diefstal van veiligheidssleutels, -toegangscodes, -keycards e.d.

(vermeende) verdachte belangstelling:
door waarneming / observatie;
idem 3.a + registratie d.m.v. foto, film, video en/of schetsen;
door vraagstelling.

documentenveiligheid en veiligheid m.b.t. gegevensverwerkende systemen:
inbreuken op classicatievoorschrift en/of andere beveiligingsvoorschriften;
inbreuken op veiligheid m.b.t. gegevensverwerkende systemen;
vermissing en/of diefstal van geclassificeerde gegevens.

overige hierboven niet eerder genoemde incidenten.
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Zeeland:
januari 1992

•• februari 1992
maart 1992:

Noord-Brabant
januari 1992
februari 1992
jnaarfc 13 92

Limburg:
januari 1992
februari 1992
maart 1992 \f (-h) s

januari. 1992
februari 1992
maart 1992

1

a

2

1

b

2

1
1

c <i

-

1

1

1

1

2

a

9
G
9

1

b

4

2'

1

1

1
1:
2:

c

1

ó

1

3

a

. 1

4
5
3

b

1

c

1
1

4

a b c

1
1

1
5
1

1

1

Tabel Hl: Zuid Nederland en Duitsland.

Groep l : activisme / extremisme:
demonstraties, blokkades en/of bezettingen;
verf-, plak- en/of kladacties;

Groep 2

Groep 3

Groep 4

verspreiding van pamfletten, oproepen en dergelijke;
bommeldingen.

(moedwillig) schade toebrengen aan defensiematerieel en/of defensie-infrastructuur danwei
nalatigheden terzake:
beschadiging,vernieling en/of brandstichting;
vermissing, (poging tot) inbraak en/of (poging tot) diefstal;
inbreuken op (af)sluitprocedure;
vermissing en/of diefstal van veiligheidssleutels, -toegangscodes, -keycards e.d.

(vermeende) verdachte belangstelling:
door waarneming / observatie;
idem 3.a -t- registratie d.m.v. foto, film, video en/of schetsen;
door vraagstelling.

documentenveiligheid en veiligheid m.b.t. gegevensverwerkende systemen:
inbreuken op classicatievoorschrift en/of andere beveiligingsvoorschriften;
inbreuken op veiligheid m.b.t. gegevensverwerkende systemen;
vermissing en/of diefstal van geclassificeerde gegevens.

Groep 5 : overige hierboven niet eerder genoemde incidenten.
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