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l. Situatie/Verwachtingen

a. Spionage
1l) Huidige toestand
(2) Yerwa.ghtin.gen,

b • Subversie
(l} Huidige toestand

(2) Verwachtingen

Geen bijzonderheden
Voor bijzonderheden m.b.t. de
Nationale Taptoe Breda zie bijlage.

De aangekondigde VAK-mobiel aktie-
vierdaagse is op het allerlaatste
moment door de initiatiefnemers
afgelast.
De redenen van deze afgelasting zijr
op dit moment niet bekend.
De route van de in het vorige
Cintsum aangekondigde fietstocht var
dienstweigeraars is in grote lijnen
als volgt:

Breda
Breda - Den Bosch
Den Bosch - Arnhem
Arnhem - Enschede

17 augustus Enschede - grens.
Door van. tevoren uitgedeelde
pamfletten wordt in de etappeplaat-
sen aandacht gevraagd voor de
doelstellingen van de deelnemers aan
deae fietstocht.

13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus

Voor bijzonderheden ro.b.t, de
Nationale Taptoe Breda, aie bijlage

Een bekende anti-militaristische
aktiviste heeft aangekondigd om in
het. vervolg aich meer te gaan
richten op ?ign"hit on run" sik t l'ja .
Geaien haar voorgeschiedenis moet



d.

Sabotage
(l) Huidige toestand :
(2-) Ve rwacht ingen :

Terrorisme
1l) Huidige toestand:
(2) Ve rwacht ingen

vooral rekening gehouden worden met
lichte vernielingsakties en
kladakti.es. Zij heeft de gewoonte c
tevoren het aan te grijpen objekt
nauwkeurig te verkennen. In. de rege
verplaatst zij zich in haar eigen
voertuig, een groene Volkswagen
Transporter met het kenteken 37-SB-
76.

Geen bijzonderheden
Voor bijzonderheden m.b.t. de
Nationale Taptoe Breda, s ie bijlage

Geen bijzonderheden
De PIRA-dreiging tegen britse
belangen in W-Europa blijft
onverminderd hoog.

De huidige crisis in het Midden
Oosten sou bij mogelijke escalatie
gevolgen kunnen hebben voor de
terroristische dreiging tegen West
Europa in het algemeen en NAVO-
belangen in het bijzonder. Voorals-
nog zijn er i.v.m. de crisis IBAK-
Koeweit geen indicaties van een
verhoogde dreiging tegen NAVO-
belangen in West-Europa.

Voor bij zonderheden m . "b . t. de
Nationale Taptoe Breda, zie bijlage

2. Conclusies en aanbevelingen

a. Spionage

b, Subversie

c, Sabotage

Zie bijlage, overigens geen
bijzonderheden.

Verzoeke extra aandacht voor agn
verdachte belangstelling met
bijzondere aandacht voor
VW-bus met het kenteken
Zie bijlage.

Zie bijlage, overigens geen
bij zonderheden,

gi~oene
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Zie bijlage
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Vooral, dit laatste is vanuit het oogpunt van militaire
veiligheid van belang, omdat hierdoor de sovjet-inlichti
gendiensten KGB en GRU de gelegenheid hebben om te beaie

,/.. ' of bepaalde kontakten in de toekomst lonend souden kunne
aijn.

4) Er rnoet vanuit worden gegaan dat het rrmsiekkorps o. l, v,
de KGB/GRU optimaal is voorbereid om hun PR-taak te
vervullen.
Tevens moet worden aangenomen dat er vanuit deae dienste
enige begeleiders aan het korps aijn toegevoegd,belast
met afscherming en deforiefing van de muzikanten,waarbij
muaikanten een rapportageplicht hebben t.a,v. opgedane
ervaringen en kontakten.
Aan te nemen is dat de eventueel ontstane kontakten
begeleid, sullen x^orden aangemoedigd, indien zij perspek-
tief lijken te bieden voor de toekomst.

5) Het moge duidelijk zijn dat, hoewel de nieuwe openheid e
positieve bijdrage is aan de ontspanning, glasnost niet
bestaat t.a.v. inlichtingenaktiviteiten van het WP.
Uit de beschikbare informatie blijkt juist dat aan het
verwerven van informatieposities voorrang wordt gegeven
voor de inlichtingendiensten een groter budget is
vrijgemaakt om dit te kunnen doen. De grootste investeri:
doen de WP-inlichtingendiensten echter in de tijd.
Nuttige, tijdens evenementen opgedane kontakten kunnen
voor deze. diensten na jaren belangrijk worden als de
betrokken persoon op een interessante funktie is aange-
land .

b. subversie

Na afloop van de Taptoe '89 hebben anti-rnilitaristen
aangekondigd, dat de verhuizing van de optredens van de KI
naar de Chassé-kaaerne een mooie gelegenheid was om weer
eens wat extra aandacht te besteden aan het militaristi-
sche karakter van dit evenement.
Ondanks deze aankondiging zijn er tot op heden nog geen
aktiviteiten van anti-militaristen vastgesteld die aich
specifiek richten op de Nationale Taptoe 1990.
Indien anti-militaristen alsnog zouden besluiten om
aandacht te besteden aan dit evenement mag er van uit
worden gegaan dat het aal gaan om ludieke akties.

Hoewel er vermoedelijk geen problemen op dit gebied te
verwachten zijn, dienen eventuele aktiviteiten van anti-
militaristische groeperingen/personen blijvend de aandach
te hebben.
J. n d i e n d e r g e i i j k e g r o e P e r i n g e n / p e r s o n e n c! a a d w e r k e l .1. i K
aktiviteiten zouden willen ondernemen aal dit waarschijn-
lijk beperkt blijven tot het plegen van symbolische
vernielingen op kleine schaal en kladakties.



Tegen nederlandse deelnemers aan de Nationale Taptoe
bestaat momenteel geen cl irekte dreiging. In bondgenoot
schappelijk verband, zijn er echter twee deelnemende land
(Engeland en de Verenigde Staten) waartegen een sekere
mate van terroristische dreiging bestaat.
-Britse deelname:
Naar aanleiding van de recente aanslagen,o.a. in Roer-
mond, is het duidelijk dat er vooralsnog een blijvende„al
gemene,PIRA-dreiging bestaat tegen britse militaire
belangen en personen in West.Europa.
Aangezien een brits musiekkorps deelneemt aan de Nationa.
Taptoe Breda moet ook hier rekening gehouden worden met
een mogelijke PIRA-dreiging."
Vooralsnog zijn er geen aanwijsingen dat er een konkrete
dreiging zou bestaan tegen de britse deelname aan de
Taptoe,
-Amerikaanse deelname:
Buiten de latent aanwezige dreiging van anti-imperialist]
sche terreurgroepen sijn er vooralsnog geen indikaties d j
er op wijzen' dat tijdens de Taptoe rekening gehouden moet
worden met een konkrete dreiging tegen ÖS-rrrilitairen die
deelnemen aan dit evenement.

Beschouwing, en Konklusies

a.spionage

Hoewel ontspanning en toenadering op sichzelf zijn toe te
juichen en een cultureel evenement als de Taptoe Breda
daartoe een uitstekende mogelijkheid, biedt, mag niet uit
het oog worden verloren dat de WP-inlichtingendiensten
niet zullen schromen om, waar mogelijk en noodzakelijk, i
de naaste toekomst gebruik te gaan maken van tijdens de
Taptoe opgedane kontakten.
Alle gelegde kontakten met deelnemende USSR-militairen/be
geleiders dienen derhalve dan ook bekend, te worden gestel
aan de Cl-organisatie, evenals daaruit volgende uitnodi-
gingen en kontaktopnamee in de toekomst.

b.subversie

Hoewel er op dit moment geen enkele indikatie is voor
aktiviteiten vanuit anti-militaristische kring wordt toch
aanbevolen om extra aandacht te besteden aan de bewaking
en beveiliging v-in de complexen waar de Taptoe plaatsvind'
cq waar deelnemers aan de Taptoe sijn gelegerd.

c . sabotage

Aangenomen kan worden dat er geen of nauwelijks enige
aktiviteit verwacht moet worden OP dit gebied. Zo er al
enige aktiviteit ontstaat aal dit waarschijnlijk slechts
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d. terrorisme

sjeaien de onderkende modus operandus van de FIBA is het
niet aannemelijk dat dese groepering tijdens de Nationale
Taptoe Breda akties tegen de britse deenemers aal
ondernemen, dit ondanks de e nor roe publicitaire waarde var
dit. evenement. Desondanks morgen akties echter nooit worde
uitgesloten. Derhalve sullen ten aanzien van objektbewa-
ki ng/per s oon s be ve ilig i ng e x t r a maatregelen ge n omen moeten
worden teneinde risico's te minimaliseren.
Op dit moment is de dreiging tegen USA-militairen als laa
in te schatten hoewel e.e.a. mogelijk aan wijziging
onderhevig aal kunnen zijn als gevolg van de huidige
krisis in het Midden-Oosten.
De dreiging tegen de overige deelnemers aan de Taptoe is
als zeer laag in te schatten.

4_. Verzoeken en Aanbevelingen

Het korrekt naleven van de veiligheidsprocedures rondom d
Taptoe Breda is een noodzaak voor een goede handhaving va:
de militaire veiligheid. Speciale aandacht dient hierbij
uit te gaan naar .de bewaking en beveiliging van de divers*
objekten, de toegangskontrole op de Chassé-kazerne en het
tijdig melden van veiligheidsincidenten.
Derhalve wordt verzocht:
- veiligheidsincidenten met spoed en zo volledig mogelijk
te melden aan de Cl-organisatie waarbij bijzondere
aandacht wordt gevraagd voor zgn. verdachte belangstel
ling .
- alle kontakten met deelnemers en begeleiders van het
USSR-muziekkorps, ook als zij in de naaste toekomst tot-
stand komen, ter kennis te brengen van de Cl-organisatie.

5. Bereikbaarheid Cl-organisatie

Cl-steun wordt tijdens de diensturen verleend, door het uw
eenheid normaliter steunende Cl-detachement. Na de
diensturen is de Cl-organisatie bereikbaar via de
Landelijke CI-Funktionaris van Dienst 070-3281681.

w n d . H o o f d B u r e a u ti -1 ,
d e m a j oor der Cavaleri e_


