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Koninklijke landmacht
Directie Operatiën / Afdeling Inlichtingen en Veiligheid

Situatie Centrum
070-3281681

Deze uitgave - een staatsgeheim dat ̂ IBHHHHP ls geclassificeerd - wordt U ter beschikking
gesteld door het Hoofd van de Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Directie Operatiën
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
HAIV/DOKL.

Geadresseerden worden 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 Sie Veiligheid onmiddellijk in kennis te worden
gesteld. In afwijking van de vigerende bepalingen met betrekking tot het vernietigen van geclassifi-
ceerde documenten dient dit document uiterlijk 31 JULI 1993 te worden geretourneerd aan:

Hfd Sie Veiligheid
MPC 16A
Bureau Naverwerking
Postbus 96904
2509 JH DEN HAAG
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Hoofdstuk l

ALGEMEEN

Het Maandbericht juni 1992 informeert U door middel van het overzicht van veiligheidsincidenten
over de toestand van de Militaire Veiligheid bij de Koninklijke landmacht. Een beschouwing over dat
onderwerp vindt U in hoofdstuk 2.

In verband met de vakantie is dit maandbericht beperkt tot het overzicht van veiligheidsincidenten.
Medio september verschijnt het Maandbericht juli / augustus 1992. In dat Maandbericht zult U weer
op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd.
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Hoofdstuk 2

ACTUEEL OVERZICHT VEILIGHEIDSINCIDENTEN

De gebruikelijke presentatie van het totaal aan veiligheidsincidenten, is deze maand sterk afwijkend
van de voorgaande periodes. Dit is een gevolg van het zichtbaar worden van de veiligheidsincidenten
met betrekking tot documentenveiligheid op het Van Alkemadecomplex.

2.1 Grafiek van de veiligheidsincidenten

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

aprii mei juni

Afbeelding 1: Grafiek van veiligheidsincidenten van maart, april en mei 1992.

Noot: Het gearceerde deel in de grafiek betreft de incidenten die op het van Alkemadecomplex
hebben plaatsgevonden. Om de vertekening van de grafiek ten opzichte van voorgaande
periodes zichtbaar te maken zijn de meldingen uitgesplitst. De volledig gekleurde staaf is de
situatie zonder de meldingen betreffende de documentenveiligheid op het van Alkemadecom-
plex.
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2.2 Beschouwing van de incidenten in juni 1992

Pinksterlanddagen

In het weekend van 6 en 7 juni zijn te Appelscha de jaarlijkse Pinksterlanddagen gehouden. Dit
anarchistisch kampeerweekend is in het verleden vaak aanleiding geweest tot het plegen van "anti-
militaristische" acties. Ook dit jaar is de traditionele bijeenkomst in Friesland, net als in 1991, zonder
incidenten verlopen.

Vredesactiekamp VAK-mobiel

Het weekend, voorafgaand aan een vredesactiekamp van VAK-Mobiel van 9 tot en met 12 juni, wordt
gekenmerkt door een groot aantal inbreuken op de militaire veiligheid. Vooral KI-objecten op de
Veluwe en in Noord-Brabant zijn het doelwit. Een elftal (aanvankelijke) verdachte belangstellingen,
vier knipacties en een kladactie vormen de inleiding tot het, in de actiebladen aangekondigde, protest
tegen de komst van de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen. Het VAK-Mobiel, dat ditmaal nabij de
vliegbasis Deelen gesitueerd is, heeft slechts op regionaal niveau publiciteit behaald. Twee tot
driemaal wordt het kamp in een lokale krant (Gelderlander) genoemd en worden actievoerders twee
keer geinterviewd in een programma op de regionale TV (Omroep Gelderland en Stadsomroep
Arnhem). De directe schade aan defensie-eigendommen blijft beperkt. Dit is mede te danken aan het
optreden van de plaatselijke politie en de Koninklijke Marechaussee. Dit heeft in zoverre een
preventieve werking, dat de actievoerders ervoor waken aan gehouden te worden als gevolg van
overtreding van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht.

ARTIKEL 140

1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt
gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde
categorie.

2. Deelneming aan de voortzetting van dé werkzaamheid van een rechtspersoon die bij
onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard en deswege is ontbonden
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde
categorie.

3. Ten aanzien van de oprichters of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een
derde worden verhoogd, en kan een geldboete van de naaste hogere categorie worden
opgelegd»

Bron: Wetboek van Strafrecht, bewerkte versie, 24e druk. Mr. L.A.J.M, de Wit.

Merkingen in hekwerken van objecten

In de maand juni is op minstens vijf verschillende plaatsen geconstateerd dat er merkingen zijn aan-
gebracht op hekwerken van KL-objecten. Door middel van stukjes touw, gekleurd tape, takken of
anderszins opvallend materiaal wordt het hekwerk gemerkt.
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Eerste gevolgen van de reorganisatie MID/KL-B

De reorganisatie van de Cl-organisatie bij de KL heeft in de maand juni reeds enige gestalte
gekregen. Door een verschuiving in het aandachtsveld en het volledig vrijkomen van capaciteit ten
behoeve van het onderzoek naar veiligheidsincidenten, is een toename van het aantal inbreuken op de
militaire veiligheid op het Van Alkemadecomplex (Den Haag) zichtbaar geworden. Dit leidt tot een
wat vertekend beeld in de grafiek, doch dit is tijdelijk. Ook de reorganisatie van de Haagse staven is
mede aanleiding tot een wat afwijkend beeld, als gevolg van intensieve verhuisbewegingen.

Bommeldingen

Opvallend hoog is het aantal bommeldingen. Het betreft in alle gevallen een valse melding. Een
directe verklaring voor deze toename is nu niet te geven.

2.3 Aanbevelingen militaire veiligheid

Het aanbrengen van merkingen op hekwerken is een middel dat in het verleden regelmatig door
activisten is gebruikt bij de voorbereiding van anti-militaristische acties. Het verdient daarom
aanbeveling om bewakingspersoneel op deze methodiek te wijzen en elke merking of mogelijke
merking als veiligheidsincident te behandelen.

Door het toegenomen aantal bommeldingen en de ernst van een bomdreiging wordt aandacht gevraagd
voor de juiste toepassing van hoofdstuk 18 van de Richtlijnen Militaire Veiligheid Koninklijke
Landmacht.
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2.4 Kwantitatief overzicht van veiligheidsincidenten

Groningen;
april 1992
mei 1992
juni 1992

Friesland;
april 1992
mei 1992
juni 1992

Drenthe :
april 1992
mei 1992
juni 1992

Overijssel;
april 1992
mei 1992
juni 1992

1

a b

1
1

c d

2

a

1

1

b

1

1

c d

3

a

1

5
5
1

b

1

c

4

a b c

1

l

1

Tabel I: Noord Nederland.

Groep 1
a
b
c
d

Groep 2

b
c
d

Groep 3
a
b
c

Groep 4
a
b
c

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 DEFENSIEMNFRASTRUCTUUH DANWEL
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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Gelderland:
april 1992
mei 1992
juni 1992

Flevoland :
april 1992
mei 1992
juni 1992

Utrecht:
april 1992
mei 1992
juni 1992

Noord-Holland
april 1992
mei 1992
juni 1992

Zuid-Hol land:
april 1992
mei 1992
juni 1992

1

a

1

1

b

1

3

1

c d

1
1
5

2
2

2

a

5
8
4

1

b

2
1
3

1

c

1

1

d

3

a

5
2
33

1

1

b

4

3
1

c

1

4

a

1

1

5

47

b c

1

1

1
1
7

1
1

2

4

Tabel II: Midden Nederland.

Groep 1
a
b
c
d

Groep 2

a
b
c
d

Groep 3
a
b
c

Groep 4
a
b
c

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 DANWEL
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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