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VERSLAG VERGADERING COÖRDINATIE COMITÉ INLICHTINGEN EN VETLTGHEI'
DONDERDAG, 26 JANUARI 1984
1. ALGEMEEN
a» Aanwezig:

Kolonel
Kolonel
Lkol
Lkol 5
Lkol J
Lkol
Lkol
Lkol
Mevrouw

H-I&V, Voorzitter
G2-1LK
G-898 VbdBat
C-SMID
G2-HTC
H-INL A
H-INL B
H-INL D
Secretaris

b. Voorzitter heet alle aanwezigen welkom, waarbij hij speciaal
een woord van welkom richt tot Kolonel
die voor de
eerste maal in zijn nieuwe functie de CCIV-vergadering bijwooj
c» Briefing internationale militair/politieke situatie
H-SITCEN, Luitenant
, geeft een beschouwing over de
internationale militair/politieke situatie.
d. Mededelingen voorzitter
(1) Evaluatie van de Cl-steun bij de herfstoefeningen 1985 is
nu opgemaakt en zal iedere drie maanden worden aangepast.
(2) Met het uitgeven van CINTSÜMS zijn nog problemen gemoeid,
principe wordt gewacht op het eerste optreden van het SIT<
in de nieuwe vorm. De eerste "proef-briefing" van SITCEN
vindt plaats op 6 februari 1984» waarbij door LAMID-B een
bijdrage zal worden geleverd.
Op dit moment is de situatie nog niet rijp voor het ui t ge'
van GIlïTSUMs.
(3) Automatisering
Bij INL-A blijft in het eerste halfjaar 1984 de "kleinsch
lige" automatisering van de slagorde verwachtbaar.
De "kleinschalige" automatisering van INL-D is op niet al
lange termijn verwachtbaar; voortgang is afhankelijk van
contact H-INL-D met CONTH.
2. PERSONEELSMELDINGEH
a. Militaire Attaché*s
In de zomer van 1984 zal Kolonel
(H-W) worden benoemd
tot militair attaché te Londen, alwaar hij de Kolonel
zal opvolgen.
Kolonel
zal worden benoemd tot militair attaché
te D.iakarta als opvolger van de BG
BG
zal per 1 september 1984 zijn lunctie neerleggen.

"b* lul i oht ingea en Veiligheid
INL AÏ Lko.l 3
a is per 1 december 1985 geplaatst als
Hoofd Bureau A-2. LKol .
aal in 1985 LKol
opvolgen als Hoofd IISFL-A.
IHL B: Per 1 maart 1984 aal LKol :
i de dienst verli
en worden opgevolgd door LKol
thans Hoofd Bur>
B-1.
Per geli.ike datum .wordt LKol
opgevolgd door Majo*
thans^b-449 Cl Bet.
De Majoor
zal de Majoor ."
in i
functie nntml ffa>r\

LKol «.
; , thans Hoofd Bureau B-2, zal per
1 april 1984 worden ge-plaatst als Security Of f i eer bi,
AFCENT. LEol
wordt opgevolgd door Majoo:
, thans G-Ploeg Zuid Holland van 450 Cl :
Kapitein
is tijdelijk geplaatst bij Sie Th
als toeg B-2.
&tó^
Begin februari 1984 wordt Kapiteiï
t/bij Sie Th
geplaatst als toeg HOT I.
IHL C: Geen mutaties
INL D: Ydg
. is op 23 december 1983 vertrokken en opgev*
door Ydg '
i, geplaatst bij het Bureau Brugclassif;
catie.
3. WERKGROEPEN
a. Wkgp INL

ACTIE

H-INL

-

: Deze wkgp zal op 1? februari 1984 bijeenkoiae:

b» Wkgp PERS

! Geen bijzonderheden

c. Wkgp MILGEO

s Nieuwe vergaderdatum neg niet bekend

d. Wkgp VBDINL

: Zodra de functie van Hoofd Bureau A4 is verv
(zomer 1984) zal deze werkgroep weer worden
activeerd.

4. ACTIEPTJNTEN/HONWRAAG VERGADERING 5 OGTQBEB 1983
a. BLS-BYT tbv C-1LK
Eerste versie is gereed. Tijdens het bijstellen van de defin
versie zal nauw contact worden onderhouden met G2-1LK en G2Voor het gereedkomen van de conceptvorm voor de definitieve
sie is als streefdatum begin maart 1984.
b. Landelijke toeganffsregeling
Deze regeling is goedgekeurd en zal binnenkort worden opgeno
in de Cl-Instructie.

ACTIE
-

e. Kgy_ond_eryrag:iagsoefeai_n^
Be hernieuwde uitgave van de Richtlijnen voor krijgsgevangene!
ondervragingsoefening is gereedgekomen en gedistribueerd.

d. Operationele Instructie 896 VbdBat
ïï-INL/H-INL A/
G2-1LK

P-INL

-

Het concept is besproken met BLS« Voordat BIS goedkeuring geel
zal op 16 februari 1984 nog een bespreking plaatsvinden onder
leiding van SC-0.
e. gentoonstellings- en Instructiemateriaal 101 MID
Door 1 LK is een nieuwe soberder behoefte-opgave verstrekt in
hoop dat deze geheel of gedeeltelijk z&%. worden gehonoreerd.
'
f. OTAS-wijziging 898 YbdBat
Is bij ORG aanhangig gemaakt.
g. VIHTEX 83
Van agenda afgevoerd.

H-INL A

n- WINTEX 85
Belangstelling bestaat voor WINTSX 85, waarbij coördinatie mei
KLu noodzakelijk wordt geacht in verband met de incidentenlij g
Aan de voorbesprekingen zal ook door C-898 VbdBat worden deelg
nomen.

H-INL A

i. MC-documenten
Wordt op agenda teruggebracht. Zal bij de bespreking van de wk
INL op 17 februari 1984 aan de orde worden gesteld.

G2-NTC/H-INL B

j. Veiligheidsiaachtigingen
Tussen G2-NTC en INL B zal worden gecoördineerd. NTC zal volle
heidshalve behoeftestelling opnieuw formuleren.

-

k. Cursus SM-Inlichtingen
Wordt van agenda afgevoerd.

1. Eisen toeg personeel MILATS
H-INL C/H-INL A/ Opleidingsbehoeften en eisen toeg personeel MILATS zal nu met
H-INL B/C-SMID
voortvarendheid ter hand worden genomen. H-INL G coördineert,
put van H-INL A en H-ÉNL B; gedifferentieerde eisen naar gelar
de MILAT-post. Eisen m.b.t. secretaressen: 1e stafmedewerkstc
erin te betrekken.
m. OTAS-SMID
Afgedaan.
n«

H-INL A/G2-1LK

Voorschrift Soyiet tekens en afkortingen
Zal in vergadering wkgp INL op 17 februari 1984 aan de orde wc
den gesteld.

°* Beroepaondervragers Poolse taal
Behoefte ^ni«^-»eejc_-aaiiwêaig. -¥o»d±—5z^ï3h-ageïwlra--a-f-ge-Toe«d-.
/H

/

5. IQTÏÏLM? YOEIGE VERGAPERIMG
Be notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
ACTIE

ïï-IHL A

H-IHL A

6. SONDVBAAG
898 Ybd Bat
- C-898„.YbdBat ontvangt Alariaboek CVKL en BLS. Met OPH zal wo
opgenomen dat Alarmboek BLS niet raeer aan C-898 VbdBat word
toegezonden, omdat dit Alarmboek in dat van C7KL is geincor
reerd.
- Opleiding Interceptie-telegrafisten
De opleiding van deze telegrafisten aan het TOC levert prob
men op. Grondoorzaaki te geringe kwaliteit als gevolg van l
indelings-prioriteit.
H-IHL A
H-IHL A geeft een korte beschrijving van de nieuwe structuur
de Sie Inlichtingen onder opgave van de namen van de function
sen, die met speciale taken zijn belast, nl« Coördinator Basi
Coördinator Intelligence en Special Proj eets.
G2-MTC
- ïïieuwe locatie Centraal Krijgsgevangenkamp; Legerplaats 't
Organisatie NODOC (Nationaal Ondervragings en Documentatie
Centrum) is in voorbereiding.

H-INL B

- Telegraaf-artikel betreffende uitspraak C.SACLANT inzake Sa
tage in Nederlandse havens. Artikel zal door INL-B worden
becommentarieerd.
G.SMID
Geen bijzonderheden.

H-INL A

G2-1LK
- NORTHAG Threat Assessment
Gaarne visie LAMID

G2-1LZ

- Primaire Inlichtingenbehoefte 1LK
Za^--^rejden--fe±j-ggsjfcëM.. o^fe- ¥oor"Tagere . niveaux<t4fri<&i/é.£

G2-1LK
G2-1LK

- Personeelstoestand
Studie m.b.t. S2-bezetting
$<
Automatisering Wbworlcond-o
lfe-&t--d&oy--4j.K— via-P
H-IHL B
- Geeft informatie over de 'Witte BVD".
- Deelt mede, dat incidentenrapportage December 1983 en jaarc
zicht 1983 gereed is.

G2-HTC

- Informeert naar opgave-behoefte van het honingraatslèutelks

^
Geen M j zonderheden.
7. AFSCHEID 7AS LKOL .'
De Voorzitter neemt in deze kring afscheid, van Lkol '.
t daai"
zijn dank uitsprekend voor de bijdragen, die Lkol
* heeft g
leverd in het CCIV en de betekenis, die E-INL B heeft gehad en n
heeft voor de Centra Inlichtingendienst.
Namens de aanwezigen wenst de Voorzitter LKol
„
het allerbe
voor zijn volgende levensfase.

8. MOGELIJKE TOEKOMSTIGE OMWIKKELINGEN VOOH LAMID
Voorzitter zegt te verwachten dat zich een nieuwe situatie zal g;
ontwikkelen met betrekking tot de inlichtingenfunctie in het alg«
en LAMID in het bijzonder.
De periode van "het interne gebroken geweertje" ("geen man en gei
cent extra voor de defensie van Defensie") loopt op zijn eind. D<
euforie van de zeventiger jaren van de "goedheid van de mens", z:
onder meer manifesterend door de afbraak of althans de verwaar lo:
van controlemechanismen is voorbij.
Het is duidelijk, dat de conxrolefunctie weer dient te worden vé3
sterkt, dit is dan ook op allerlei bestuurlijke gebieden te zien,
Helaas is het zo, dat inmiddels de financiële en personele middel
zijn afgenomen, hetgeen ook invloed zal hebben op het totale inl:
tingenwezen.
De kwaliteit van de geleverde prestatie zal daarom sterk moeten \n
worden gerealiseerd.
Dit kan inhouden, dat wij bij de LAMID op een zeker moment in de
naaste toekomst voor de keuze komen te staan kwantiteit te moetei
inleveren voor kwaliteit. Dit betekent, dat LAMID zich dan dient
te concentreren op een aantal deeltaken, waarin informatie van hc
kwaliteit, wordt geleverd aan 1LK, aan HTC, aan de KL- en de Defeï
leiding. /£Bpaaljla_Jie^lJ^^^----s«^
aan do
Hoe deze ontwikkeling ook verloopt, in eerste instantie en op koi
termijn is het streven naar een forse kwaliteitsverbetering op hè
gebied van de informatie-output van LAMID; vandaar de beide reor^
nisaties, zowel bij LAMID-A als bij LAMID-B-»
9. VOLGENDE VERGADERING
Datum
: Donderdag, 12 april 1984
Tijd
j 1000 uur
Locatie
: SMID, Harderwijk.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering,
dankt allen voor hun aanwezigheid en G-SMID voor de aangeboden ge
vrijheid bij de volgende vergadering.
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