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l . Situatie/Verwachtingen
a. Spionage

(D Huidige toestand:
In januari van dit jaar werd een visum aangevraagd
voor een voormalig medewerker van de Sovjetrussische
Handelsvertegenwoordiging te Amsterdam.
Betrokken functionaris verbleef hier te lande van fel
1983 tot juni 1987.
Gedurende dese periode manifesteerde dese medewerker
sich als een actief opererend inlichtingenofficier vs
het KGB. Zijn activiteiten waren vooral gericht op
technologisch gebied.
In dat kader legde hij contacten met personen die herr.
mogelijkerwijs informatie souden kunnen verschaffen
die niet algemeen toegankelijk was.
Het accent lag hierbij op kleinere- bedrijven die sake
deden met grotere instellingen.
I. v.m. de gedragingen van dese medewerker tijdens zij
plaatsing hier te lande werd het Ministerie van
Buitenlandse Zaken geadviseerd het gevraagde visum te
weigeren, welk advies werd overgenomen.

Nadere informatie leverde op dat betrokken medewerker
wederom een functie sou gaan vervullen op de Sovjet-
russische Handelsmissie.
Na de visuiriweigering kon hier
meer van sijn.
In mei van dit jaar werd door de Sovjets een
kandidaat ten tonele gevoerd.
Ook dese functionaris bleek in 1987 door Frankrijk te
sijn uitgewesen ais gevolg van inlichtingenactivitei-
ten. Dientengevolge werd door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken op het visurnversoek negatief
beschikt.

uiteraard geen sprake

andere

C 'i } Verwachtingen :
Als gevolg van de openheid in de Sovjet-Unie en
daaraan verbonden publicaties, wordt het steeds
duidelijker dat de inlichtingenactiviteiten van
KGB en GRu nog i m m e r plaatsvinden.
Onlangs is nog door operationele bron bevestigd
dit eveneens voor de Nederlandse situatie -.{•-! d t
Opvallend aspect hierbij is dat binnen de o-:-yje~
vertegenwoordigingen hier te lande: «eer 1^11-jhc'
functionarissen aanwesig sijn, dan aanvar^te ii j ;ï
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aangenomen.

b. Subversie
d) Huidige roest a n d :

Op 10-10 werd ontdekt dat er op net Xlu-kamp Prinsen
bosch te Gilzen (NBr) ban-de-borntekens waren aange-
bracht. Van de daders ontbreekt tot nu toe elk spoor

( 2) V e r w a c h t i n .g e n
Op 13-10 a.s. vindt een demonstratie plaats bij de
vliegbasis Gilse-Rijen georganiseerd door SF-jongere;!
en gericht t.egen de milieuvervuiling en het rnilitaris
me. De verwachting is dat het geen uitstraling sal
hebben richting KL-objekten in de regio.

c. Sabotage
1l) Huidige ̂ toestand :

Geen bijzonderheden

(2) Verwachtingen :
Geen bijzonderheden

cl. Terrorisme.
(l) Huidige^toestand:

Op 12-10 j.l. vond in Caïro een aanslag plaats op de
voorzitter van het Egyptische parlement. Bij de
aanslag verloren zowel betrokkene ais vier veilig-
heidsagenten en de chauffeur van de auto 'net leven.
Tot op dit moment is nog niet bekend of deae aanslag
een relatie heeft tot de Egyptische deelname aan de
internationele strijdroacht in de Persische Golf.

l 2 ) V e r w a c h t i r. g en :
Geen bijzonderheden

Conclusies e n a a n b e v e l i n .e: e n
a. Spionage : Gelet op vorenstaande informatie moge

duidelijk zijn dat de Nederlandse situatie en
in het bijsonder de Nederlandse technologisch
industrie nog immer opportuun is voor de
Sovjets.
Onvermijdelijk is dan ook de technologische
ontwikkeling binnen de Krijgsmacht een object
van oelangste11 ing.
Teneinde cicht te kunnen houden OP toekomstig*
ontwikkelingen, en de CI-organisatie in ,;: taat
to oteii-in Je noodzakelijke adviesen voor-
af/achteraf te kunnen geven, is het gew
Cl-organisatie te informeren over voorg
of r e e as ontstane, contacten zodat de Mi
Veiligheid gewaarborgd blijft.



d. Terrorisme: Zie Cintsum nr 38
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