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l Situatie/Verwachtingen

a. Spionage
1l) Huidige toestand

(2) Verwachtingen

b. Subversie.
(1) Huidige toestand

(2) Verwachtingen :

c. Sabotage
(1) Huidige toestand

(2) Verwacht ingen

d. Terrorisme
( l) Huidige toestand:
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Geen bijzonderheden

Geen bij zonderheden

Op 9 juni a.s. vindt op de vlgb,
Leeuwarden de open dag KLu plaats.
Gezien de akties die de noorderlijk*
anti-roilitaristen, verenigd onder d<
naam Mobiele Anti-Militaristen,
tegen laagvliegoefeningen voeren, it
een aktie gericht tegen de vliegba-
sis niet uit te sluiten. Een
eventuele aktie zal naar verwachtini
een ludiek karakter hebben.
Op ll juni a.s. wordt de maandelijk-
se sirenemaandag aktie bij DAF-
GELDROP gehouden. Deze aktie wordt
op geweldloze wijse gevoerd. •

Geen bijzonderheden

Geen bij zonderheden

Op l Juni 1990 heeft de IRA wederom de
verantwoordelijkheid opgeëist mbt twee
aanslagen op Britse militairen.
Op het Britse vasteland werd een dpi. sic
gedood en in Dortmund kwam een majoor var
het Engelse leger om het leven bij een
aanslag .
De daders van beide aanslagen zijn nog
voortvluchtig.

(2) Verwachtingen Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen



2 -

twee weken is het niet onwaarschijnlijk
dat de PI RA vooralsnog zal doorgaan met
hof. aangrijpen v n n r:. n • ROE t targets. Di
houdt in dat de voornaamste dreiging
vooralsnog is gericht tegen individuele
Engelse militairen cq kleine groepen
Engelse militairen. De dreiging is voora
op de privé-sfeer van de Engelse
militairen dws Engelse woonwijken,
winkels en uitgaanscentra.

O 2. Conclusies en aanbevelingen

a. Spionage :

b. Subversie :

c. S_aho_Lage_

d. Terrorisme

O

Geen bijzonderheden

Gezien het geweldloze, ludieke karakter
van de aktie(s) zal dit slechts in
geringe mate verstorend werken.

Geen bijzonderheden

De dreiging tegen Britse militairen en
Britse militaire objekten blijft
onverminderd zeer hoog.
Voor het nederlandse grondgebied betekenl
dit dat zoveel mogelijk aandacht zal
moeten worden besteed aan de beveiliging
en bewaking van Britse militairen
gelegerd en/of op bezoek in Nederland.
Extra aandacht verdient ook 3.g.
verdachte belangstelling.
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Veraendliist CTHTSUM Exemplaarnummer
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HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MID
G 2 NT C
Staf 1LK eektie G2
G2 MLC
C 111 Cidet
C 449 Cidet
C 450 Cidet
C 451 Cidet
HSMID Oplri Cl
HOpn/LaS
HMID/KM-B
HMID/KLu-B
PHMID/KL-B
HBur. Bijs. Dienst Staf KMar

451 Cidet pïgTtT

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

17
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Reserve 18, 19 en 20
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