
Militaire Inlichtingendienst
Afdeling Koninklijke Landmacht
Bureau B-l

ex van 19

CIIMTSUH n r B

Plaats: 's-Gravenhage
Dtg : 26ii55Febr90
Nr : B1/027/90/C

i Situatie/Verwachtingen

~D' GS<SV

27FEB990

a. Spionage
(i) Huidige toestand;

(2 ) Verwachtingen s

Zie CINTSUM nr i/90
Zie CINTSUM nr 6/90
Zie ia. (i).
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b. Subversie
(l) Huidige toestand

(2) Verwachtingen

-op 20 februari j . l is er wederom een gat in
het hekwerk van de Frederikkaz. te Den Haag
geknipt. De dader van deze akties is reeds
bekend van vorige knipakties.

-op 23 februari j , l . vond te Den Bosch de
rechtzitting tegen twee vredesaktivisten
plaats. Het geheel had een rustig verloop
en er was geen uitstraling richting
krijgsmacht. Wel werd er een persoon
aangehouden t. 2. het kladden van leuzen op
het gerechtsgebouw.

-op 23 februari j . l . werd door boze boeren
o. a. de toegang tot het F'SA-gebouw en de
Topografische Dienst te Emmen geblokkeerd.
De aktie was niet gericht tegen Defensie,
maar uitsluitend bedoeld als een aktie
tegen het landbouwbeleid van de regering.

-op 26 februari j . l . werd door de boze
boeren wederom de Topografische Dienst en
het F'SA-gebouw geblokkeerd, waarbij men
sich iets grimmiger opstelde tegenover het
naar binnen willende personeel.

-voor 27 februari a. s. zijn door de boeren
wederom tal okkade-ak ties aangekondigd bij
o. a- F'SA en de Topografische Dienst. Gezien
de toenemende grimmigheid van de akties
door de teleurstelling vanwege het
mislukken van het overleg te Den Haag, is
v i-mui l l iel. l-liuDef hfc»L Ue rt>H<=iy-pt»r üunetfl
aldaar aangeraden zich rustig te blijven
gedragen .

--geen wijzigingen op hetgeen in
& i 5 aangegeven t» , b „ t , ds a k t i
Vak-mobiel in de? periode l t/m
Den Bosch.
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c. Sab_ptaqe
(1) HuLidj.ci g , t o_e s_t and : Geen bij 2onderheden .
(2) Ve r w a c h t i n g en i_ Been bijzonderheden.

d. Terrorisme
( i ) Huidige toestand : Op dit moment is de PIRA-activiteit in

W-Europa laag te noemen.
Aangenomen moet worden dat PIRA benig is om
na de terugval in resultaten bij gepleegde
akties en de arrestaties van PIRA-leden in
1988 en 1989, haar posities in W-Europa te
hèrste l l en .

(2) Ve rwac h t i n g en

Het is derhalve niet duidelijk wanneer de
PIRA de draad weer zal opnemen en terroris
tische aktiviteiten in W-Europa gaat
ontplooien en op welke schaal.
Indien PIRA haar "lines of Communications"
in W-Europa heeft hersteld en haar "Active
Service Units (ASU's)" weer op peil heeft
gebracht moet rekening worden gehouden met
het toenemen van verkenningen op voor akties
in aanmerking komende personen en/of
obj ec ten.

Hoewel er op dit moment geen aanwij zingen
zijn voor akties tegen konkrete doelen, moet
er nog steeds rekening worden gehouden met
incidentele aanvallen op gelegenheidsdoelen
in de vorm van een vuuroverval c.q. een
autobom ("under vehicle booby trap"). Op
elk moment en zonder voorafgaande waarschu-
wing kunnen dit soort akties weer gaan
plaatsvinden.

Gezien de ervaringen in het verleden moet
rekening worden gehouden clat de eerste
zomermaanden —als het vakantieseizoen op
gang is gekomen en door PIRA gebruik kan
worden gemaakt van de vakantiedrukte op de
wegen en bij grensoverqangen— een opleving
van wat meer grootser opgezette akties te
zien zullen geven. E.e.a. is afhankelijk of
PIRA in staat is geweest haar capaciteit in
W—Europa weer op peil te brengen c.q. uit
te breiden.

2. Conclusies en. aanbevelingen

a • Spionage ; Zie i.a ( l ) .

b. Subversie l"3een wijzigingen op hetgeen in Cintsum nr
is aangegeven m.b. t . de regio Den Bosch.

c „ •Sabotage L G e e n b i j z o n d e r h e? den .



d. Terrorisme ; Er moet vanuit worden gegaan dat PIRA de
campagne tegen Britse belangen in W-Europa
ook in 1990 zal voortzetten ondanks de
"tegenvallers" in 1988 en 19B9.

PIRA moet nog steeds in staat worden geacht
om een breed scala van activiteiten te
ontplooien tegen Britse militairen en
objecten in W-Europa.
Zoals in het recente verleden zullen
vooralsnog acties worden uitgevoerd die een
bepaalde mate van succes garanderen en een
minimum aan risico, 2oals vuurovervall en op
gelegenheidsdoelen en autobommen.

Het uiteindelijke doel van PIRA blijft
echter c-3en spectaculaire, publiciteitstrek-
kende aanslag waarbij veel Britse militaire
slachtoffers vallen of een hooggeplaatste
Britse militair c.q. diplomaat betrokken is.
Rekening moet. worden gehouden dat PIRA
redelijk goed is geïnformeerd m.b.t. de
situatie binnen de BFB en dit via verkennin-
gen zal trachten aan te vullen.
Het blijft derhalve nog steeds nodig om
alert te blijven op "verdachte belangstel-
ling" t.a.v. Britse militairen, eenheden en
objecten, en publiciteitstrekkende evenemen-
ten waaraan grote groepen Britse militairen
d e es l nemen .

Verzocht wordt om gevallen van mogelijk
"verdachte belangstelling" met spoed te
melden aan het U steunende Cl-detachement.
Ï)K Cl—organisatie is buiten de diensturen
bereikbaar via de L.a_n_de.Li_.j_k_e_ Cl—Functionaris.
van jDienst
070-3281681
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Verzendlijst CINT5UI1 Exemplaarnummgr_

HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MI D
G2 NTC
Staf 1LK Sektie G2
G2 NLC
C 111 Cidet
C 449 Cidet
C 450 Cidet
C 451 Cidet
HSMID oplri Cl
HOpn/LaS
HhID/KM-B
HM-ID/KLu-B
PHMID/KL-B
HBur. Bijz. Dienst Staf KMar
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