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i Si-tuat ie/Verwachtingen

a. Spionage
(l) Huidige toestand;

(2) Verwac htinqen;

Nadat in januari .1989 reeds gebleken wa
dat de Soxmisactiviteiten in vergel ijki
met januari .1988 rnet 507. waren toegeno-
men, bleek januari 1990 wederom een
beduidende toename (± 25X).
Er bestond ondermeer een duidelijke '
belangstelling voor het Nederlandse
garnizoen te Zeven en de logistieke
installaties in Helwege en Sehlingen,

Verwacht wordt dat de Soxmisac tivitei tei
dit jaar verder zullen blijven toenemen
en dat Nederlandse eenheden en lokaties
in de BRD in de interessesfeer sullen
blij ven,

b. • Subversie
(l) Huidige toestand

r

-Gedurende het reeds in eerdere cintsums
aangekondigde VAK—mobiel weekend te Den
Bosch hebben een groot aantal antimilit,
ristische akties plaatsgevonden waarbij
de nodige schade werd aangericht aan
Defensie- eigendommen.
De aktievoerders hielden zich vooral
bezig met het vernielen van hekwerk, he~
bekladden van gebouwen en het leksteken
van voertuigbanden.
Ook werd eenmaal een gebouw onbevoegd
betreden en werd onder het motto van
"pantserwagen tot bloembak" een tuintje
aangelegd op twee M 113 pantserperso-
neel s voer tui g en .

11 ak t i vis ten aangehou-
op maandag 5 maart reet

In totaal werden
den waarvan er 7
zijn voorgeleid.

—De aangekondigde
zou plaatsvinden
aktiewee-kend van
heeft om
door-g-ang

sirenemaandaqaktie die
als afsluiting van het
VAK-mabiel te Den Boscj

ons onbekende redenen geen
gevonden„



( 2 ) V e r w a c h t i n g e n

c. Sabotage
(l) Huidige toestand;

(2) Verwac htinqen

-NADFM heeft aangekondigd dat tijdens de
vastentijd (28-02-90 tot 14-04-90) door
haar leden een aantal vredesgetuigeniss
zullen worden afgelegd. Eén van de
thema's, die zullen worden aangegrepen,
is de leverantie van wapens aan Turkije
Een vredesgetuigenis kan volgens NADFM
vele vormen asinnemen waaronder akti.es v
burgerlijke ongehoorzaamheid.

-In de afgelopen twee maanden heeft zich
een opmerkelijke stijging voorgedaan in
het aantal inbraken bij Defensie-
objecten. In een paar gevallen wordt
betrokkenheid van anti—militaristen
vermoed. Mogelijk is zich hier een
tendens aan het ontwikkelen waarbij ant
militaristen trachten door inbraak aan
(geclassificeerde) informatie en/of
materialen te komen.

Geen bijzonderheden.

Been bijzonderheden.

d,.Terrorisme
1l) Huidige toestand

(2) Verwachtingen :

Geen bijzonderheden.

Zie Cintsum nr. S d.d. 260290.

Conclusies en aanbevelingen

a . Spionage t_ De verhoging van Soxmisactiviteiten is
mogelijk mede een gevolg van de ontwikkt
lingen is Oost-Europa, gekoppeld aan de
ontwapeningsbesprekingen te Wenen. De
USSR wil blijkbaar de ontwikkelingen ter
plaatse op de voet volgen en zoveel
mogelijk informatie aan de praktijk
toetsen.
Soxmis-eenhe'den zijn legitiem in de BRD
aanwezig, maar dienen zich wel aan
vastgestelde en overeengekomen regelinge
te houden .
Onder alle omstandigheden dient hiertoe
bel 10r t?11U pun yui i»«l in vi >< ir !< i IIIIWM yevsil
korrekt te worden behandeld, ook al
overtreden zij de regelingen door 5
1. De aan we 2 i. q h f? i d binnen en F'RA c.g.

TRA —niet zijnde een daar doorheen
lopende autobaan en de daaraan gelege



CD f f iciële par k eer p l aatsen.
De aanwezigheid buiten een PRA c.q.
TRA, maar het. tonen van bijzondere
interesse voor militaire installatit
oefeningen, voertuigen, personeel o
uitrusting door o.a. fotograferen, r
ken van aantekeningen, gebruik van
veldkijker en het volgen van c.q.
opgaan in militaire colonnes.
Het onherkenbaar maken van de Soxmis
status door o. a. afdekken Soxrnis-
nummerbord en uitmonstering bedekker
middels een-niet tot uniform behorer
j a c k .

De:-: e over tred i n g en ,
waarnemingen m.b.t,

maar ook alle
Sowmisactiviteiten

dienen s .. s. m. cfm. LF 15430 en IK 30—2C
te worden gemeld aan de "SOXMIS SIGHTIh
DESK" te Herford (BRD) en vervolgens a=
de Ploeg BRD 111 Cidet.

b. Subversie

c. Sabotage ;

d. Terrorisme

-In verband met mogelijke "vredesgetuige
nissen" van NADFM—aktievoerders tijdens
de vastentijd (28-02-90 tot 14-04-90) i
het wenselijk om in deze periode extra
aandacht te besteden aan het onderwerp
verdachte belangstelling.
Wanneer verdachte belangstelling
geconstateerd wordt dient dit onverwij l
gemeld te worden aan uw Cl—contactperso
c.q. bij de sie Veiligheid van de Las,
tel.: overdag 070-3165817, na diensttij
070-3281681.
-In verband met mogelijke inbraken, al da
niet geëntameerd door anti—militaristen
wordt, verzocht om aandacht te besteden
aan het op juiste wijze opbergen van
(geclassificeerd) materiaal en/of
documenten,

Geen bijzonderheden.

Zie Cintsum nr Q d.d. 260290.

Hop f d bureau B-1
ll'.ul



Verzendlijst CINTSUM Exempl aarnummer

HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MI D
G2 NTC
Staf 1LK Sektie
G2 NLC
C 111 Cidet
C 449 Cidet
C 450 Cidet
C 451 Cidet
HSMID oplri Cl
HOpn/LaS
HMI:.D/KM-B
HMID/KLu-B
PHMID/KL-B

G2

Staf KMar

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Reserve
18 en 19

Blad


