BEVELHEBBER DER LANDSTRUDKRACHTEN
CORRESPONDENTIE-ADRES; POSTBUS 90711, 2509 LS
Afdeling /J&33DX INL/VEIL
Thérèse Sohwartzestraat 15
Telefoon: 070 - 73 . 573-5'' 2sfö3?& tsl

's-GRAVENHAGE

Men wordt verzocht bij beantwoord»
nummer van deze brief nauwkeurig t

Aan

zie verzendlijst

bijlagen:

uw brief van

ons nummer

uw kenmerk

onderwerp: Verslag vergadering CCIV.

16 NOV. 1982

's-Gravenhage,

Hierbij bied ik U aan het verslag van de op 9 november 1982
gehouden vergadering van het Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligh
De volgende vergadering zal op dinsdag 8 februari 1983 te
10.00 uur plaatsvinden bij SMID, Oranje Nassaukazernë te Harderwijk.
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a. Aanwezig: Lkol
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Lkol
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Lkol
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Lkol
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TD. Briefing internat milpol situatie
Elnt

geeft een overzicht van de actuele situatie.

c. Mededelingen van de Voorzitter
(1) Allereerst wordt Lkol

welkom geheten op deze CCIV

vergadering»
(2) M. b. t. Suriname wordt door de voorzitter een overzicht geg
van de actuele milpol situatie aldaar.
(^} 7oorts deelt de voorzitter mede dat een intern onderéoek n
de werkwijze en organisatie-structuur van I NL- A thans gaan
is.

(4) M. b. t. de HCD wordt voor de werklocatie van de officier in
kelijke dienst een locatie buiten Apeldoorn (Van Haeften-K
gezocht.
2. VBRSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag wordt goedgekeurd nadat de volgende wijzingen zijn aa
gebracht :
-blz.2 "'

" moet zijn "
" moet zijn "

~blz.3 pt.f "SMID" moet zijn "INLB".

'

a'

Pers vTÜlirtg ~ In de jaren 33/34 zal het tekort aan Kapiteins
Majoors oplopen tot _+ 20fo.

b. Fiji.no t i on s op internat, staven
- Per 1 januari 1983 zullen voor NL 2 functies op SH1PE verval:
nl. de Current Intelligence functie en de logistieke functie
- C-898 VbdBat zal in 1984 de opvolging van Majoor Suykerbuik
(S.H,D, functie) moeten leveren,
c. Militair Attaché Ankara
De Kolonel

(Ankara) wordt per 1 januari 1984 opgevolgd doo]

de Kolonel
d. Staf INLB
-Per 1 februari 1983 wordt Majoor
volger van de Heer

wnd plv Hfd INLB als

..

-Per 1 maart 1984 wordt Lkol

• i.v.m.FLO opgevolgd door

Lkol
4. WERKGROEPEN
a. Wkgp INI
(1) Inlichtingenbehoefte
G2-1LK deelt mede, dat een snelle afronding van de nieuwe i
muleringen v.w.b. de inlichtingenbehoefte gewenst is.

C2) vs 30-5
De Voorzitter deelt mede, dat het onderwerp "definities" wc
losgekoppeld van het nieuwe VS 30—5»
C-SMID denkt begin 1985 het VS in eerste ontwerp gereed te
kunnen hebben. Voorlopig wordt dan met de oude definities £
werkt.
(3) OMG
De Voorzitter deelt over de nieuwe vorm van optreden van de
Sovjet strijdkrachten mede, dat het standpunt van Staf LaS
niet hetzelfde is als de zienswijze van de DIA.

G2-1LK zegt, dat op 8 december a. s. bij NORTHAG dit onderwe
in een commandanten-bespreking

behandeld zal worden. Het Lï

standpunt zal wat minder afwijzend

zijn dan het LaS-standpt

G-2—LK verwijst voorts naar een artikel terzake in "Interr
tional Defense Review" van september 1982,
Materieelhaadboeken
G2-1LK verzoekt MC-documenten t.b.v. 1LK te doen stellen ;•
gesteld in verslag Wkgp Inl dd 4 oktober 1982 (vergadering
10 september 1982) pt.f blz«4« Voorzitter zal e.e.a, opnec

met I NL A,

Actie

Wkgp Personeel
(1) 3e Secretaris brengt emolumentenregeling van CI-specialis1
zoals vermeld in verslag Wkgp personeel van 1J oktober 19£
(vergadering 5 oktober 1982) ter sprake,
Het CCIV is van mening dat dit é*én van de nadelen is, verl:
den aan de militaire specialisten functies, Lkol
Secr.

i

•5

e.e.a. opnemen met DPKL-I.R,P,
(2) G2-1LK brengt het onderwerp "beroeps-ondervrager Poolse te

G2.1LK

ter sprake. De opleiding zou in BRD kunnen plaatsvinden,

C.SMID

OvSMID wijst op het feit, dat de SMID géén leraren in de I
taal heeft en dat eerst 1LK de behoefte aan Poolse ondervi
gers zal moeten vaststellen,
De Voorzitter verzoekt 1LK en SMID in gezamenlijk overleg

t

onderwerp te bespreken en het CCTV terzake te adviseren.

v5. ACTIEPUNTEN
a.

BYT

De werkgroep beveiliging zeehaven/vliegvelden zal nog éénmaal
PIKL

SC-0 bijeenkomen. Daarna wordt e.e,a, in handen van G3/OPÏÏ ge]
•G-3-4RDC wacht op inbreng van^Verkeer en Vervoer en op de gewij:
ideeën over het optreden van WP-landen 'strijdkrachten, PINL ZE

PINL

bij

LUTD^injformeren.

Landelijke toegangsregeling KL
INLB

Het-concept is thans bij

IÏFLB voor eindcommentaar.

Kgvn-ondervragingsoefening

I NL A

I1TLA (Heer

c) dient nog contact met 1LE op te nemen.

d. Tekort aan_kcnnis Yeiligheidspersoneel
OOii, die de EOOS gevolgd hebben, behoeven voortaan niet meer de
lange G2-cursus te volgen,

/r v ; • ^'; •' .'?••<

A' - ••••;••••••"•--• •

e. Organisatie-onderzoek Cl
Vindt voortgang, thans ook bij G2-KTC.
f . Eedisch Geheiia
PI NL deelt mede, dat dit onderwerp nog in behandeling is.
6. RONDVRAAG

Veiligheids-rmachtiging Veldprediker 898 VbdBat
ÏÏ-INLB

H-INLB zal e.e.a. bezien en C-898 VbdBat terzake informeren.
Knipseldienst (Rijks Voorlichtings Dienst)

PTIvL

C-SMID zegt, dat de knipseldienst voor de SMID, speciaal de CIopleiding, hard nodig is. PINL zal e.e.a. bezien.
Oefening TÜLIPTIME
C-rSMIP deelt mede, dat deze internationale ondervragings-oefeni:
zal plaatsvinden op de SMID van 15 tot 20 mei 1983»

PIFL

Cursus in USA
C-SMID verdoekt steun bij aanvraag voor een cursu&plaats op een
in de USA te geven ondervragings-cursus voor Ka^ulïe-4n

PINL

-j.

^Oostblok-kranten etc.
S
C-SMID verzoekt de militaire attaché's Warschau en Belgrado oos

IMTLA

kranten, tijdschriften etc. te willen doen opzenden.

INLA

Operationele Instructie
/l/vwu- l<at'
C-898 VbdBat verzoekt zijn OPS Instructie te mogen ontvangen.,,^

PINL

Bladvervangingen bij SLO-boeken
'-'
G2-1LK verzoekt penwijzigingen bij SLO-boek Polen, zoals recent
verzonden, voortaan in blad-vervangingen te willen doen uitgeve:

PI KL

[Tentoonstellings-en Instructie materieel 101 MID
G2-1LK verzoekt dringend maatregelen om dit verouderde materiee
te doen vernieuwen.
7. VOLGBJTOE VEEGADERING;

Plaats: SMID, Harderwijk
Datum : Dinsdag, 8 Februari 1983
Tijd

1000 a.m.

