
Militaire Inlichtingendienst
Afdeling Koninklijke landmacht
Bureau BI

ex .J? van 22 exn

CINTSUM nr 42

Plaats: 's-Gravenhage
Dtg : 2309300kt90
Nr : B1/224/90/C

Situatie/Verwachtingen
a . Spionage
( l ) Huidige toestand:

Afgelopen week is bekend geworden dat reeds op 29
augustus j.l. een medewerker van het Duitse ministeri
van Buitenlandse aaken is aangehouden terzake spionag
voor Irak.
Betrokkene sou reeds voor de inval van Irak in Koewei
gegevens over het Midden-Oosten van het Navo-hoofd-
kwartier in Brussel en van de Duitse buitenlandse
inlichtingendienst hebben aangeboden aan de ambassade
van Irak te Bonn.
Nadere gegevens ontbreken tot op heden .

( 2 ) Verwachtingen :
Aktiviteiten op deze schaal sullen doorgang vinden.
Het potentieel van aanwezige Irakesen in NL is gering
en derhalve voor de diensten relatief eenvoudig
controleerbaar .

b. Subversie
1l) Huidige toestand:

Geen bijzonderheden.
(2) Verwachtingen :

Op 23 oktober a. s. moeten zes leden van het Aktiefrorr
Nationaal Sooia-iisten (ANS), waaronder een dienst-
plichtig militair, voor de rechtbank te Alkmaar
verschijnen op beschuldiging van ondermeer art. 140
WvStr (deelname aan een criminele vereniging). Er aiji
geen aanwijsingen dat het een negatieve uitstraling
zal hebben richting krijgsmacht.

c. Sabotage
(D Huidige toestand:

Sr vinden incidenteel meldingen plaats van het
aantreffen van suiker o.i.d. in brandstoftanks van mij
vtgn.. Kr uiJn ouhLor yocn aanwijzingen dal men hier te
maken heeft met professionele saboteurs.
Baldadigheid c.q. gefrustreerdheid ligt hieraan meer
ten grondslag.

( 2) YJS.rw.aoirt.ingen :
Geen bi j zonde rheden.
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; In verband met de ontwikkelingen ir
de Bol fcrisis is, met ingang van 2"
augustus 1990, besloten tot een
reisverbod voor militairen naar Ira
en Koeweit, het wordt burgerambtena
ren ontraden naar d e:; e landen te
rei zen„
V e r d s r w o r d t (t: i l i t a i r e n en b u r g e r -
ambtenaren ontraden, hoewel er geer
sprake is van een gewapend konflikt
tussen Irak en andere landen, te
reizen naar Saoedi Arabië, de
Verenigde Arabische Emiraten,
Jordanië, Syrië, Iran, Ornan,, Jemen,,
B a h r e i n , K a t a r e n L i b i ë ,.
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