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1. AANWEZIG
Kolonel

HAIV/LaS

Kolonel

H G2-1Lk

Lkol

C-SMID

Lkol

H G2-NTC

Lkol

C-898 Vbdbat

Lkol

HIÏÏLA/LaS

Lkol

HIHLB/LaS

Va

2. Vz heet alle aanwezigen welkom, dankt bij voorbaat C-SMID voor
diens gastvrijheid en verwelkomt Lkol

die voor de eerste

maal in z'n nieuwe functie de vergadering bijwoont.
Vz deelt mede dat voorafgaand aan de vergadering door H Sie PL-SMID
een voordracht zal worden gehouden omtrent de stand van zaken
m.b.t. de deelstudie "Gevechtsveldbewaking en doelopsporing".
3. Voordracht door H Sie PL SMID, Lkol

:

pm

4. Mededelingen voorzitter
a. Bij LaS worden sedert 4 weken "operationele" briefings gehouden
voor BLS en Afdhdn.
b. Cl rapportage (CINTSUMS) worden nog nader bezien. Wel is doel
om Cl aspecten in "current" rapportage op te nemen»
- Opmerking G2-1Lk en G2-NTC:
Niet a priori behoefte aan dagelijkse Cl-rapportage doch
vooral achtergrond en trends. E,e.a. zal worden neergelegd
in de in te dienen inlichtingenbehoefte.

- Opmerking HINLB:
Beseft moet worden dat voorspellingen niet of nauwelijks
mogelijk en bovendien zeer riskant zijn.
5 • Hotulen vergadering 26 januari 1984
- para 2a
aanvulling: Kol

.' lamat LONDEN

miv 1/5'84. Geen cursus SMID
- para 2b
vwb INLB:-mbt maj
"C-449 Cl det" wijzigen in "plv C-449 Cl det"
-mbt Kap

"geplaatst" wijzigen in "tijdelijk

geplaatst"
- para ^a
G2-NTC stelt voor ipv term "BVT" in den vervolge te gebruiken
de term "dreigingsconcept"
Zal in notulen niet worden gewijzigd aangezien sprake is van
een correcte weergave van besprokene dd 26 januari 1984.
- para 4©
2e regel "zal" wijzigen in "kan"
toevoegen: (met het oog op de kosten) De behoefte blijft
echter duidelijk bestaan
- para 4°
wijzigen als volgt: "Behoefte in beginsel aanwezig. Vooralsnog
zal hierin niet worden voorzien omdat wordt aangenomen dat
belangrijke Poolse kgvn ook Russisch zullen spreken"
- para 6

Primaire Inlichtingenbehoefte 1Lk

wijzigen als volgt: "Voor lagere niveaux wordt eea door
zorg van G2-1Lk intern vastgesteld"
- para 6

Personeelsbestand

vervolgen met:"

moet worden gecontroleerd op voortgang"

- para 6

Automatisering».....enz

wijzigen als volgt:
Au t omat isering ge gevensve rwe rk ing
E.e.a. vooral vwb slo werkzaamheden; moet via PL-LaS door
1Lk worden aangeboden
- para 8

Bepaalde deeltaken t/m BVB.

wijzigen als volgt
"Het is denkbaar dat een situatie kan ontstaan waarin moet
worden overwogen om bepaalde deeltaken af te stoten, bijv
milpol aan DAB, veiligheidsonderzoeken aan BVD.
Hoewel dergelijke acties voor de KL kostenverlagend zouden
werken is de algehele efficiency vwb de inlichtingenvoorziening tbv "Defensie" hiermee niet gediend."
6. Personeelsmeldingen
a. Kol

milat CAIRO, mede accreditering ANKARA.

Agreement is verleend. Vangt werkzaamheden aan begin mei 1984»
b. Lkol

(PINL-LaS) vertrekt 4/5'84.

M.i.v. 21/5*84 SHAPE P and P.
Opvolger naar verwachting herfst 1984»
c. INLB/LaS: HOT I vacant per 1/5'84.
d. NTC
- Hfd G 2 (Lkol

) per 1/6'84 vervangen door

Lkol ?

J.

- Kap

• per 1/4'84 vervangen door Kap

7. Werkgroepen
a. Wkgp personeel;

met onmiddellijke ingang opgeheven.

(geen feitelijk
10

• Wkgp Mi l ge o

:

nut)

vergadert 18/4'84

Overigens geen bijzonderheden.
c. Wkgp Veiligheid;

heeft begin april vergaderd.

Verslag wordt toegezonden.

d. Vkgp Ybdinln ï
sluimert, nog.
Nagegaan aal worden of opdracht moet worden
opgesteld/bijgesteld rekening houdend met toek
10V(ESM)ontwikkelingen. Zal bij volgende bijeenkomst
CCÏV nogmaals aan de orde worden gesteld, (be.tr. INLA,
898 Vbdbat en SMID).
Actie INLA.
e. Wkgp inln LaS;

functioneren is in extenso besproken tijdens

buitengewone vergadering dd 17 februari 1984.
Het wordt wenselijk geacht wkgp op korte termijn
te doen vergaderen.
Actie INLA
Actiepunten

(zie ook verslag vergadering 26 januari 1984)
^

a. Afgevoerd
(1) Landelijke toegangsregeling
(invoeringsdatum 1/5'84)
(2) Krijgsgevangenen ondervragingsoefening
(richtlijnen zijn gedistribueerd)
(5) Operationele Instructie 898 Vbdbat,
(is uitgegeven en van kracht)
(4) OTAS-wijziging 898 Vbdbat
(ingediend bij ORG)
(5) MG documenten
(verstrekking,C'f de wensen, van G2-1LK vindt
plaats)
(6) Veiligheidsmachtigingen
(coord tussen INLB en G2-NTC)
(7) Voorschrift Sovjet tekens/afkortingen
("bewaking" in wkgp inln las)
(8) Alarmboek BLS tbv 898 Vbdbat doen vervallen
(OPN/LaS heeft actie overgenomen)
(9) Opleiding Interceptie-telegrafisten
(Actie OPN/Indelingsraden)

(10) Eisen toeg personeel iflilats
(aangeboden aan C-SMID)
( 1 1 ) Honingraatsleiitelkast jes
(geen CCIV-zaak)
(12) Automatisering gegevens-verwerking
(behoefte aanbinden via normale kanalen

(Uk);

geen CCIV-zaak)
b. Resterende actiepunten
(1 ) Dreigingsconcept (BYT-BLS)
ACTIE

- Streefdatum gereed: 15/6'84
- Tussentijds overleg met Hfd G2-1Lk
(2 ) Operationele Instructie 898 Vbdbat (Op bevel 01/84)

ACTIE

- te bezien

INLA

h,oe

- -9 en info-ex. aan

G2-1Lk

beschikbaar kan worden gesteld (i.v.m. veiligheidsbepalingen mbt bewaring)

ACTIE

(3 ) Instructiemat 101 MID-cie
- behoefte ongewijzigd doch ivm kostenaspect realiseren

1Lk

(nog) niet mogelijk
- niet afvoeren en tzt weer aanbinden
(4 ) WINTEX '85

ACTIE

- interservice coord noodzakelijk bij opstellen

alle
" --.trekkenen

incidentenlijst(en)
(5

ACTIE

) NODOC

- studie afgerond; moet worden aangeboden

NTC

(6 ) Telegraaf-artikel betr. sabotage NL-havens
ACTIE

- zal nog door IÏÏLB worden becommentariseerd

INLB
(7 ) NORTHAG Threat Assessment
ACTIE
INLA

- BLS standpunt zal asm formeel aan 1 Lk bekend
worden gesteld

(8 ) (Primaire) Inlichtingenbehoefte ILk
ACTIE

- zal voor lagere niveaux intern worden vastgesteld

1Lk

- overigens zoals overeengekomen dd 17/2 vwb
wkgp inln
(9 ) Russische documenten tbv opleiding SMID

ACTIE

- zal zo mogelijk door INLA in worden voorzien,

INLA

9. Rondvraag
a. G2-1Lk

Bezoek aan NLR was nuttig. E.e.a. biedt
mogelijkheden voor beter inzicht in luchtdreigingsbeeld.
Yert HLR bezoekt begin mei 1Lk.

b. NTC

- Personeel objectveiligheidsgroep is nu
in opleiding
- Inlichtingenbehoefte reeds ingediend
(nr. 1657.1 X Gen dd 5/8 198?)

c. SMID

- Behoefte aan russische documenten tbv
opleiding (zie sub 8.b.(9))
- C-SMID is benaderd door IKON i.v.m. kgvnondervragingsopleiding.
Zal coord/info naar behoefte

d. 898 ïbdbat/INLA:

10. Volgende vergadering:
Woensdag 4 juli 1984
Den Haag/PJK
10.00 uur

A G E N D A

CCIV-vergadering op woensdag, 11 april 1984
Aanvang: 1000 uur
Plaats : SMID
Oranje ïïassaukazerne
Smeepoortstraat 37
HARDERWIJK.-

1. Opening door Voorzitter
2. Mededelingen Voorzitter
3- Notulen vorige vergadering
4. Personeelsmeldingen.
5. Werkgroepen
6. Actiepunten vorige vergadering
7. Rondvraag
8. Sluiting

