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l Situatie/Verwachtingen

a. Spionage . i v...--- - : l i ; ;
(1) Huidige toestand: Geen bijzonderheden.! _. _ . , ;'
(2) Verwachtingen Geen bijzonderheden. =.-••••—""- •• -

b. Subversie
(1) Huidige toestand:

-Op 26-1-90 vond te Den Bosch het hoger beroep plaats
tegen een aantal aktivisten van VAK-mobiel. Er was wei-
nig belangstelling voor de zitting. Er hebben geen aktes
tegen de krijgsmacht plaatsgevonden.
-Vanaf 22 t/m 30 januari 1990 vindt er op het Binnenhof
te Den Haag een demonstratieve picket-line plaats ter
gelegenheid van de behandeling van de begrotingen van
de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken in de

• ' 2e-Kamer. Tijdens die behandelingen komen ook de wapen-
leveranties aan Turkije ter sprake. Het geheel heeft tot
nu toe een rustig verloop.

(2) Verwachtingen :
Heeft de begrotingsbehandeling m.b.t. de wapenleveranties
aan Turkije niet de gewenste afloop, dan zal het komitee
"Stop Wapenleveranties aan Turkije" zich beraden over
nader te voeren akties. Er zijn tot op heden echter geen
indikaties, dat er enige dreiging zou bestaan t.a.v. KL
en 'Defensie-objekten.

c. Sabotage
(1) Huidige toestand: Geen bijzonderheden.
(2) Verwachtingen L Geen-bijzonderheden .

d. Terrorjsrpg
(1) Huidige toestand: Geen bijzonderheden.
(2) Verwachtingen L Geen bijzonderheden.

2. Conclusies en aanbevelingen

Spionage Geen bijzonderheden.

Subversie :
-Hoewel er geen aanwijsingen sijn m . b. t, enige dreiging, ie
het aan te bevelen nm ^xtra aandacht te schenken *éUi dw be-
veiliging en bewaking van KL- en Defensie-objekten in de re-
gio Den Haag, direkt na afloop van de begrotingsbehandeling
op 30 januari a . s . , daar deelnemers aan de picket-line bij
een voor hen negatief resultaat aich mogelijk tot kladakties
o. i .d . laten verleiden.



Op een wat langere termijn, moet dan weer rekening worden
gehouden roet akties, gericht tegen de Luchtmacht en evt

. het Defensie-orderbedrijf DAF. (I.v.m. de levering van
militaire voertuigen aan Turkije).

c. Sabotage : Geen bijzonderheden.

d. Terrorisme : Geen bijzonderheden,
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