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OPERATIONELE INSTRUCTIE VOOR C-449 Gidet

FUNCTIEBESCHRIJVING VAN COMMANDANT 449 COMTRA-INLICHTIHGSH DETACHEMENT IN

MOBILISATIE- EN OORLOGSTIJD

1, Functiebenaming

Commandant 449 Contra-Inlichtingendetachesient, af te korten tot C-449 Cidet.

2. Plaats vs.n de functie

• a. C-449 Cidet staat onder bevel van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten,
die de algemene en dagelijkse leiding heeft opgedragen aan Efd Afd In-
lichtingen en Veiligheid, tvs Efd LAMID.

b. Hij veert binnen het hem toegewezen gebied van verantwoordelijkheid het
bevel over 449 Cidet. Dit detachement is samengesteld volgens orgs^nisatie-
typenumïïier 95.1007.01.

c. Met inachtneming van het gestelde onder a, is C-449 Cidet gehouden de
functionele aanwijzingen, vastgelegd in de instructies van Hoofd Land-
machtinlichtingendienst, van Hoofd Sectie Veiligheid van de Staf ELS
(tvs plv Hfd LAMID-B) en overige daartoe bevoegde autoriteiten op te
volgen.

J. Functie-inhoud

a. Hoofdtaken

(1) Werkzaamheden afgeleid van de, in het KS nr. 437 van 5 augustus 1972,
aan de Landmachtinlichtingendienst opgedragen taken, binnen het aan
C-449 Cidet toegewezen gebied van verantwoordelijkheid, zijn'de de
provincies GRONINGEN, FRIESLAND, DEEMTE, OVERIJSSEL en GELBEHLAID,
inhoudende:

(a.) offensieve en operationele Cl-taken opgedragen door cq VDort-
vloeiènde uit:

i Hoofd Sectie Veiligheid Staf BLS;

ii de samenwerking met het "Regionaal Samenwerkingsorgaan"
en nevendiensten (zie voorts subparagrafen (5) en (6));

iii antecedenten- en veiligheidsonderzoeken.

(b) defensieve Cl-taken.

(2) Het verlenen van Cl-steun - op verzoek danwei ongevraagd, zowel
periodiek als incidenteel - aan militaire autoriteiten en ccroisn-
danten van staven, eenheden en inrichtingen ve.n de KL, resp. aan
hoofden van diensten behorende tot cq ro.~."orter<snde onder het Kir.in-
terie van Defensie, in hst bijzonder 'ten aan s i en van;

(a) GI-beoordelinfjen van de toesta:.!?; en Gl-a-preaiatlsr; v'in gebigde-'
resp. objecten en sle'SAte-lr-icnter! t.b.v, operationele plf.r.risn ^n
bevelen; '

(c) hst verstrekken v-n advis^r; &r, het uitvc-rr^n van ec:v!.rólc'; rm
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(c) het leveren van Cl-steun in bijsondere gevallen, aoals bijvoor-
beeld bij speciale operatiesj

(d) het verrichten van onderzoeken naar (vermeende of geconstateerde)
veiligheidsincidenten.

(3) Het realiseren van een directe vorm van samenwerking met operatio-
nele commandanten, door middel van:

(a) het verzekeren van een continue bezette infopost t.b.v. de
diverse PMC'n (op ploegniveau);

(b) het verzekeren van een liaison met commandanten van operatio-
nele staven en eenheden ingeval van bijzondere operaties,

(4) Het verzorgen van':een rapportagesysteesa voor periodieke en inci-
dentele meldingen en rapportages, zowel naar Hoofd Sectie Veiligheid-
Staf BLS als naar commandanten van staven, eenheden en inrichtingen
in het gebied van verantwoordelijkheid, alsmede naar organen van
neven inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zie ook pt 5«

(5) Het verlenen van Cl-steun, binnen het raam van daarvoor geldende
richtlijnen danwei daartoe specifiek opgestelde overeenkomsten,
aan NAVO-hoofdkwartieren en eenheden cq -organen, danwei bond-
genootschappelijke staven en eenheden, welke gelegen zijn cq ope-
reren in het aan C-449 Cidet toegewezen gebied van verantwoorde-
lijkheid.

(6) Eet samenwerken met neven Cl-detachementen, de daartoe aangewezen
organen en functionarissen van KM, Klu en civiele inlichtingen-
en veiligheidsdiensten, de Koninklijke Marechaussee, de Rijks- en
Gemeentepolitie, alsmede geallieerde inlichtingen en veiligheids-
diensten in het gebied, in het bijzonder 52?th MI Batallion
66 Support Group m.b.t. de objecten te DARP en DOORNSPIJK.

b. Overige taken

(1) De controle op de uitvoering van de mobilisatie-instructie, zowel
op personeelsgebied als op materieel- en verzorgingsgebied.

(2) De uitvoering van de personeelszorg m,b.t. het militaire en burger-
personeel van 449 Cidet.

NB: Het personeelsbeheer geschiedt docr resp. de commandanten van
eenheden waarbij genoemd militair personeel in onderhoud en
administratie is gesteld en Hoofd Sectie Burgerpersoneel van
de NTC voor wat betreft genoemd burgerpersoneel.

4. Bevoegdheden

C-449 Cidet is bevoegd:

a. tot het delegeren van gestelde hoofdtaken en overige taken, zoals
genoemd onder resp. J.a. en J.b, aan één of meer functionarissen
van sijn eenheid}

b. in overleg te treden raet funeticnarisseïï en instanties, isowel cinnsn
de krijgsmacht als in de civiele sector, met betrekking tot aange-
legenheden, die tot sijn funcfiegebied behoren.
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5. Rapportages

a. Rapportage as.n Sectie Veiligheid-3LG vindt ï;l.-,-ts volgens een routine-
systeen van schriftelijke berichtgeving. Eet systee wordt au t on?1 1 inch
van kracht op tgrn F of eventueel eerder in *pdrac; t va<-i Hoofd Sectie
Veiligheid.

t. Ie rapporten dienen te beginnen met de volgende "inöentificatie":
classificatie/soort rapport/E-and en v ̂Ignr/af zender/dtg afsluitim-:.

Voorbeeld:
Geheiïïi/Ci-lntsum/01 004/450 CiD/0404COZ

c. Tijdstippen en plaatsen van gebeurtenissen dienen steeds z~i nauwke-ari;:
raogfilljk te v; r den aangegeven.

d. "Negatieve" inlichtingen kannen even "belangrijk zijn als "positieve".
Derhalve mag de term "NÏR" uitsluitend worden gebruikt wanneer het ze-
ker is dat er niets nieuws is gebeurd. In alle andere gevallen dient
de terra "N3" (niets bekend) te worden gebruikt.

e. Ci-Intsum

("O Doel: hfd Sir. Veiligheid periodiek te informeren omtrent gr-gevens
en beoordelingen m. b. t, de situatie van de militair'7 veiligheid en
de politieke toestand, die een indicatie geven va,n de potentiële
mogelijkheden van de tegenstander, zijn groepering, activiteiten,
doeleinden op korte of lange termijn en/of de wijze van optraden.

(2) Tijdstip van indianen

Het Ci-Intsum mo^t dagsl ?"., ks worden ingediend en dient Hoofd Secti?-
Veiligheid vóór 0500Z te hebben bereikt.
Voorrang: onmiddellijk of spoed.
Adressering: ÏLS, tav Sie G?B.

(j) Inhoud

Eet Ci-Intsu!s hf-cf t als in
- spionage-activiteiten
- subversieve-'ictiviteiter-
- sabotage-activiteiten
- algehele beoordeling; en( verwachting.

Pet Ci-lntrep wnrrlt naar behT-fts verzonden «?a bevat eerentiSle
op het gebied van de r-ilitairc veiligheid die k ' - i - ' endP of Icp^- '^. -
orereties, cc de inze tbaa rhe id , ki.;nr.--n b- ' ïnvlosöeri .

/S
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OPERATIONELE I1Ï3THÜCTIE VOOR C~4 :

FUNCTIEBESCHRIJVING VAN COMMANDANT 450 COKTRA-INLICHTINGZN J)ËTAGHEM3Kg

IH MOBILISATIE- EN OORLOGSTIJD

1. Functiebenaming

Commandant 450 Contra-Inlichtingen Detachement, af te korten tot C-450 Cidet,

2. Plaats van de functie

a. C-450 Cidet staat onder bevel van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten,
die de algemene en dagelijkse Isiding heeft opgedragen aan Hfd Afd
Inlichtingen en "Veiligheid, tevens Hfd LAMID.

b. Hij voert binnen het hein toegewezen gebied van verantwoordelijkheid
het bevel over 450 Contra inlichtingen detachement. Dit detachement
is samengesteld volgens organisatie-typenummer 95«1016.01.

c. Met inachtneming van het gestelde onder a., is C-dJO Cidet gehouden
de functionele aanwijzingen, vastgelegd in de instructies van Hoofd
Landmachtinlichtingendienst} het Hoofd van de Sectie Veiligheid van
de Staf ELS (tvs plv Hfd LAMID-3) en overige daartoe bevoegde
autoriteiten op te volgen.

J. Functie-inhoud

a. Hoofdtaken

(l) Werkzaamheden, afgeleid van de, in het KB nr 457 van 5 augustus
1972, aan de Landmachtinllchtingendienst opgedragen taken, binnen
het aan C-450 Cidet toegewezen gebied van verantwoordelijkheid,
aijnde: de provincies UT-RECET, NOORL-KOLLANL en ZÜIS-ÏÏOLLAND,
inhoudende:

(a) offensieve en operationele Cl-taken, opgedragen door, onder-
scheidenlijk voortvloeiende uit:

i Hoofd Sectie Veiligheid Staf BLS}

ii de samenwerking1 net het "Regionaal Samsnwerkings-orgaan"
an nevendiensten (sis voorts snbparagrafen (6) en (7/ )ï

iii antecedenten- en veiligheidscnders-osken;

(b) defensieve Cl-taken»

(?) Het verlenen van Cï-steun - op verdoek danvel ongevraagd, aovel
periodiek als incidenteel - aan militaire autoriteiten en cor.̂ sn-
danten van staven, eenheden en inrichtingen v?.n de KL, resp. aan
hoofden van diensten behorende tot ca ressorterende on-Ier het
Ministerie van Defensie, in hot bijscnder tsaaanaien vans

(a) Cl-beoordslingeïj \an de tc-sstand en Cl-apprsoiaties van £csiècle:.;,
resp. objecten KYI slcut^lp^ntcn, t,"s,v. operationele plan::en
en -bsvelenj

(e) het ¥eTstrekkesï van a-dviezs-/';., en het ultvc-ïrcn van controles op
hst ge'bissi van de militair'.:
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(c) het leveren van Cl-steun in bijzondere gevallen, soals bijvoor-
beeld bij speciale operaties;

(d) het verrichten van onderzoeken naar (vermeende- of geconsta-
teerde-) veiligheidaincidenten,

(3) Het realiseren van een directe voria van samenwerking met operationele
commandanten, in het bijzonder de Provinciale Militaire Commandaten,
door middel van:

(a) het verzekeren van een continue bezetting van een Cl-infopost bij
de PM/GC-UTRECHT en de PM/GC-NOORD-HQLLANB, alsmede bij de
PM/GC-ZUID-HOLLAND en zijn Sector-commandant-zuid (ROTTERDAM), te
leveren door de onderscheidenlijke ploegen;

(b) het verzekeren van een liaisoiumet commandanten van operationele
staven en -eenheden, ingeval van bijzondere operaties.

(4) Het verzorgen van een rapportagesysteem voor periodieke- en incidentele
meldingen en rapportages, zowel naar Hoofd Sectie Veiligheid-Staf BLS,
als naar commandanten van staven, eenheden en inrichtingen in het gebied
van verantwoordelijkheid, alsmede naar organen van neven-inlichtingen-
en neven-veiligheidsdiensten; zie ook pt 5»

(5) Het hierboven genoemde rapportagesysteem geldt niet t.a.v.:
- de operationele Staf BLS;
- de operationele Staf NTC;
- de top-structuren van de bedoelde neven-veiligheids- en neven-

inlichtingendiensten, aangezien deze staven/diensten v.w.b. de
rapportages worden verzorgd door Hoofd Sectie Veiligheid.

(6) Het verlenen van Cl-steun, binnen het raam van de daarvoor geldende
richtlijnen, danwei daartoe specifiek opgestelde overeenkomsten, aan
NAVO-hoofdkwartieren en -eenheden cq -organen, danwei andere bond-
genootschappelijke staven en-eenheden, welke gelegen zijn, cq opereren
in het aan C-450 Cidet toegewezen gebied van verantwoordelijkheid,
zulks voor zover deze staven, eenheden en organen niet reeds Gl-steua
ontvangen van Marid of Luid.

(7) Het samenwerken met neven-Cïdetachementen, de daartoe aangewezen
organen en functionarissen van KM-, KLu- en civiele inlichtingen-
en veiligheidsdiensten, de Koninklijke Marechaussee, de Rijks- en
Gemeentepolitie, alsmede geallieerde inlichtingen- en veiligheids-
diensten in het gebied.

b. Overige taken

(1) de controle op de uitvoering van de mobilisatie-instructie (van de
eigen eenheid);

(2) de uitvoering van de personeelszorg m.b.t. het militair- en burger-
personeel van 450-Gidet.
NB. Het personeelsbeheer geschiadt door de onderscheidenlijke comman-

danten van eenheden waarbij genoemd militair personeel in onder-
houd en administratie is gesteld en v.w.b, genoemd burgerpersoneel
door Hoofd Sectie Burgerpersoneel van de NTC.

4, Bevoegdheden

C-450 Cidet is bevoegds

a. tot het delegeren vaa gestelde hoofdtaken en overige taken, zoals genoemd
onder resp, ds p-anten 3»a. en 3.b. aan één of meer functionarissen van
zijn eenheid;

G O K F l B K IJ T L i; £ L - J -
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b* in overleg te treden met functionarissen en instanties, sowel binnen de H
krijgsmacht als in de civiele sector» met betrekking tot aangelegenheden ^
die tot zijn functiegebied behoren, echter zulks 3.u«v. Hoofd I-larid, Hoofd
Luid en Hoofd BVB.

Rapportages

a. Rapportage aan Sectie Veiligheid-BLS vindt plaats volgens een routine- |
systeem van schriftelijke berichtgeving. Het systeem wordt automatisch '
van kracht op tgm P of eventueel eerder in opdracht van Hoofd Sectie : -
Veiligheid. ;

b. 2e rapporten dienen te beginnen met de volgende "indentificatie": - ;
classificatie/soort rapport/maand, en volgnr/afzender/dtg afsluiting. :

Voorbeeld:
Geheim/Ci-Intsum/01004/450 CiD/0404002. /

o. Tijdstippen en plaatsen van gebeurtenissen dienen steeds zo nauwkeurig
mogelijk te worden aangegeven. :

d. "Negatieve" inlichtingen kunnen even belangrijk zijn als "positieve".
Derhalve mag de term "NTR" uitsluitend worden gebruikt wanneer het
zeker is dat er niets nieuws is gebeurd. In alle andere gevallen dient
de term "NB" (niets bekend) te worden gebruikt.

e. Ci-Intsum

(1) Doel; hfd Sie Veiligheid periodiek te informeren omtrent gegevens :

en beoordelingen ra.b.t. de situatie van de militaire veiligheid en
de politieke toestand, die een indicatie geven van de potentiële
mogelijkheden van de tegenstander, 2ijn groepering, activiteiten, :'-:
doeleinden op korte of lange termijn en/of ds wijze van optreden. -

(2) Tijdstip van indienen !

Het Gi-Intsua aoet dagelijks worden ingediend en dient Hoofd Sectie
Veiligheid v66r 0500Z te hebben bereikt. :••-
Voorrang: onmiddellijk of spoed.
Adressering: BLS, t.a.v. Sie G2B. ;

(3) Inhoud - :

Het Ci-Intsum heeft als indeling:
- spionage-astiviteiten
- subversisve-activiteiten
- sabotage-activiteiten , :

- algehele beoordeling en verwachting,

f. Ci-Intrep

Het Gi-Intrsp wordt naar behoefte verzonden en bevat essentiële gegevens
op het gebied van de militaire veiligheid die kenende of lopende eigen
operaties, cq d-a inzetbaarheid, kunneft beïnvloeden,

'3 dsoeabsr '913 •

D3 B2V|iHBB3Sr? DER LAKIsSTET JDETilO'ITZN
VOOH üHs HET EOOT-r» Y.\ m .5p;E-L.T.:;fi INLI3H?ISa2!I
3a ¥ÏÏII\J.GHSID» TE7^3;3 HOOP!) LA:e:';.CHrrii'LïCHTI5:aïi~TE^3a:
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OPERATIONELE INST5ÜGTIS VOGH C-451 Cldet

7UI-?C?I£3SSg£HIJVIKG 7AN COMMANSAHT 451 COHTHA-inL'CHTIM^lj I^TACUEMaiTT

IN HOBILISAgIS- EN OORLOGSTIJD

1. Functiebenaming

Commandant 451 Contra-Inlichtingen Detachement» af te korten tot C-451 Cidet.

2* Plaats van de functie

a. C-451 Cidet staat onder bevel van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten,
die de algemene en dagelijkse leiding heeft- opgedragen aan Hfd Afd
Inlichtingen en Veiligheid, tevens Hfd LAMID.

b. Hij voert binnen het hem toegewezen gebied van verantwoordelijkheid het
bevel over 451 Cidet, welk detachement is samengesteld volgens organisatie-
typenummer 95-1017.01.

G. Met inachtneming van het gestelde onder a. is C-451 Cidet gehouden de
functionele aanwijzingen, vastgelegd in de f \mctionele instructies van
Hoofd Landmachtinlichtirtgendienst, het Hoofd van de Sectie Veiligheid
van de Staf ELS (tvs plv Efd LAHI3-B) en overige daartoe bevoegde
autoriteiten op te volgen.

3. ?un o t i e-inhoud

a. Hoofdtaken

(1) Werkzaamheden, afgeleid van de in het KB nr 437 van 5 augustus 19?2
aan de Landmachtinlichtingendienst opgedragen taken binnen het aan
C-451 Cidet toegewezen gebied van verantwoordelijkheid, zijnde de
provincies ZEELAND, NOGRD-BRABASÏ en LIMBURG, inhoudende;

(a) offensieve en operationele Cl-taken, opgedragen door, onder-
scheidenlijk voortvloeiende uit:

i Hoofd Sectie Veiligheid Staf BLS;

ii de samenwerking net het "Regionaal Eanenwerkings-orgaan"
en nevendiensten (sie voorts subparajrrafen (5) en (6) );

iii antecedenten- en veiligheidsonderzoeken;

(b; defensieve Cl-taken,

(2) Hst verlenen van Cl-steun - op verzoek dsnwcl ongevraagd, zowel periodiek
als incidenteel - aan ïïiilitcire autoriteiten en commandanten van stsve?i,
eenheden en inrichtingen van de KL, rasp, aan hoofden van diensten
behorende tot cq. ressorterende onder het Ministerie van Defensie, in ,
hst bijsonder ten aanaien van;

(a) Hl-beoordelingen van de toestand en Cl-apjreciaties van gobiedan
resp, objecten en sleutelpur.ten t,b.v, operationele plannen en
bevelenj

{"b) het verstrekken van adviezen en hst ui^v-erïn, vsn contrSies ot1 h-?;
gebied van de militaire velllrhaid;

(G) het leveren van Cl-steun Ia M^o^ers e2"allenp e-cals ^i;iv:;ortoelu
bij speciale operaties5
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(d) het verrichten van onderzoeken naar (vermeende of geconstateerde)
veiligheidsincidenten-,

(3) Het realiseren van een directe vorm van samenwerking met operationele
commandanten, in het bijzonder de Provinciale Militaire Commandanten,
door middel van:

(a) het verzekeren van een continue bezetting van een Cl-commandopost
(op ploegniveau);

(b) het verzekeren van een liaison met de commandanten van operationele
staven en eenheden ingeval van bijzondere operaties.

(4) Het verzorgen van een rapportagesysteem voor periodieke en incidentele
meldingen en rapportages, zowel naar Hoofd Sectie Veiligheid - Staf BLS
als naar commandanten van staven, eenheden en inrichtingen in het
gebied van verantwoordelijkheid, alsmede naar organen van neven
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zie ook pt 5»

(5) Het verlenen van Cl-steun, binnen het raam van daarvoor geldende
richtlijnen danwei daartoe.specifiek opgestelde overeenkomsten, aan
NAVO-hoofdkwartieren en -eenheden cq. -organen, danwei bondgenootschap-
pelijke staven en eenheden, welke gelegen aijn cq opereren in het aan
C-45Ï Cidet toegewezen gebied van verantwoordelijkheid.

(6) Het samenwerken met neven-GI-detachementen, de daartoe aangewezen
organen en functionarissen van de KM-, KLu- en civiele inlichtingen-
en veiligheidsdiensten, de Koninklijke Marechaussee, de Eijks- en
Gemeentepolitie, alsmede van militaire inlichtingen- en veiligheids-
diensten van België, de Bondsrepubliek Duitsland en het Allied Comsiand
Europe (voor wat betreft de laatste in het bijzonder C-Region 'IV/
.CI-activity te HQ-APCSNT).

'b. Overige taken

(1) Be controle op de uitvoering van de mobilisatieinstructie, zowel op
personeelsgebied als op materieel- en verzorgingsgebied.

(2) De uitvoering van de personeelszorg m.b.t, het militaire en burger-
personeel van 451 Gidet.
KB. Het personeelsbeheer geschiedt door resp. de commandanten vas

eenheden waarbij genoemd militair personeel in onderhoud en
administratie is gesteld en Hoofd Sectie Burgerpersoneel van
de NTC voor wat betreft genoemd burgerpersoneel.

4. Bevoegdheden

C-451 Cidet is bevoegd!

a. tot het delegeren van gestelde hoofdtaken en overige taken, zoals genoessd
onder rasp, 3»a. en 3.b, aan 4ên of meer functionarissen van zijn eenheid;

b. in overleg te treden met functionarissen en instanties, zowel binnen ds
krijgsmacht als in ds civiele sector, net betrekking tot aangelegenheden,
die tot zijn functiegebied behoren.

C O N ? l
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Rapportages

a. Happortage aan Sectie Veiligheid-ELS vindt plaats volgens een routine-
systeem van schriftelijke berichtgeving. Het systeem wordt automatisch
van kracht op tgra P of eventueel eerder in opdracht van Hoofd Sectie
Veiligheid.

b. Se rapporten dienen te beginnen met de volgende "indentificatie":
classificatie/soort rapport/maand en volgnr/afzender/dtg afsluiting.

Voorbeeld:
Geheim/Gi-Intsura/01004/450 CiD/040400S.

c. Tijdstippen en plaatsen van gebeurtenissen dienen steeds 20 nauwkeurig
mogelijk te worden aangegeven,

d. "Negatieve" inlichtingen kunnen even belangrijk sijn als "positieve".
Derhalve mag de term "HTR" uitsluitend worden gebruikt wanneer het
zeker is dat er niets nieuws is gebeurd. In alle andere gevallen dient
de term "NB" (niets bekend) te worden gebruikt,

e. Ci-Intsuro_

(1) Dojelï hfd Sie Veiligheid periodiek te informeren omtrent gegevens
en beoordelingen m.b.t. de situatie van de militaire veiligheid en
de politieke toestand, die een indicatie geven van de potentiële
mogelijkheden van de tegenstander, zijn groepering, activiteiten,
doeleinden op korte of lange termijn en/of de wijze van optreden.

(2) Tijdstip van indienen

Het Ci-Intsum moet dagelijks worden ingediend en dient Hoofd Sectie
Veiligheid vóór 0500Z te hebben bereikt.
Voorrang: onmiddellijk of spoed.
Adressering: BLS, t,a.v. Sie G2B.

(3) Inhoud

Het Ci-Intsum heeft als indeling:
- spionage-activiteiten
- subversieve-activiteiten•
- sabotage-activiteiten
- algehele beoordeling en verwachting,

f. Ci-Intrep

Eet Ci-Intrep wordt naar behoefte, verzonden en bevat essentiële gegevens
op het gebied van de militaire veiligheid die komende of lopende eigen
operaties,., cq de inzetbaarheid, kunnen beïnvloeden*
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