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Men wordt verzocht bi] beantwoording, datum en
nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden

bijlagen: div

onderwerp: Vergadering Coördinatie-
Comité A

Aan

verzendlijst

1. Bijgaand bied ik U het verslag aan van de op
26 sept 75 gehouden vergadering van het
CoBrdinatie-Comité A.

2. De volgende vergadering van het (CoSrdinatie-
Comité A)dan geheten Comité Veiligheid zal wor-
den gehouden op donderdag 27 november 19751
plaats en tijdstip van deze vergadering zullen
U nader worden bekend gemaakt.

J. Ik verzoek C-GCKL goede nota te nemen van dit
vergaderverslag alsmede de bijlagen I,II en III,
welke ter vergadering zijn verstrekt aan de
overige deelnemers, én een vertegenwoordiger
aan te wijzen voor de op 27 november 1975 te
houden vergadering.
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VBRSLAG van de vergadering "Coördinatie-Comité A" dd 2_6 sep

1. Aanwezig

Hr. P. VERKAIK
Hr. J.C. HELLENDOORN
Kap P.A.M. NIESSEN
Kap B. ROZEBOOM
Lkol J.L. DE JONG
Maj A.B. HENDRIKS
Lkol L.M. DUIVERMAN
Lkol W. VAN LEEUWEN
Lkol T. DE HAAN
Maj D.C. PENNEMA

NB. Vertegenwoordiger van C-GCKL
niet aanwezig.

Sie Vh - St CGS/BLS
Sie Vh - St CGS/BLS
Sie Vh - St CGS/BLS
Toeg G2 - 1 Lk
Hfd G2 - NTC
Toeg G2/3 - NLC
32/3 (tvs Plv C) - CVKL
Chef Kab - COKL
C - SMID
Hfd CI-opl/SMID

(voorzitter)

(secretaris)

nog niet benoemd, derhalve

2. Vergaderverslag

Het verslag van de vergadering is opgemaakt a.h.v. de, ter ver-
gadering uitgereikte, agenda voor deze bijeenkomst.
(Deze agenda ware als "bijlage I" te voegen bij dit vergader-
verslag; de eveneens ter vergadering uitgereikte schema's, betref-
fende 'Samenwerking (Cl-org - mil org) in vredestijd' resp.
'Samenwerking (Cl-org - mil org) in tijden van toenemende spanning
en oorlogstijd', dienen als "bijlage II" resp. "bijlage III" bij
dit vergaderverslag.)

a. Ad_p_t_ 1 van de agenda

De voorzitter verwelkomt de deelnemers namens Hoofd Landmacht
Inlichtingendienst/Hoofd Afd I/V - Staf CGS/BLS en excuseert
Plv Hoofd Afd I/V (normaliter voorzitter van het Coord-Comité
A), die wegens ziekte verhinderd is.
Vervolgens verklaart de voorzitter het speciale karakter van
deze vergadering, als eerste bijeenkomst van het Coord-Comité A
in een nieuwe samenstelling t.g.v. de (gedeeltelijke) realisatie
van de KL organisaties in de Nationale Sector. Naast de verte-
genwoordigers van 1 Lk en de SMID zijn vertegenwoordigers van de
nieuw opgerichte Commando's (NTC, NLC, CVKL) aanwezig, uitgezon-
derd het GCKL (in eerste fase van oprichting; nog geen S2 aan-
gewezen, derhalve niet aanwezig), en de vertegenwoordiger van
C-COKL.
De voorzitter stelt vervolgens, dat het doel van de vergade-
ringen van het Coord-Comité A is : het tussen de Afd I/V - Staf
CGS/BLS en de betrokken organisaties van de KL behandelen en
coördineren van beleid en uitvoering t.a.v. "militaire veilig-
heid" t.b.v. de Koninklijke Landmacht.

k• Ad pt 2 van de agenda

In zijn Inleiding m.b.t. de begrippen "militaire veiligheid" en
"Contra-Inlichtingen activiteiten" stelt de voorzitter de vol-
gende zaken aan de orde :

(1) Er is sprake van een directe relatie tussen Militaire Vei-
ligheid en Cl-werkzaamheden :

(a) het 'axioma' : de Commandant is verantwoordelijk voor
de Militaire Veiligheid in zijn ressort. Met inacht-
neming van het daarvoor gestelde beleid en de uitvoer-
ingsrichtlijnen en met inzet van de hem ter beschikking
staande middelen moet dit axioma worden gerealiseerd;
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(b) de Cl-organisatie van de Landmacht Inlichtingendienst
(LAMID), tevens Sie Veiligheid - Staf CGS/BLS met de
territoriale Cl-detachementen, is volgens het KB van
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (KB nr 437 dd
5 aug 1972) belast met de uitvoering van een aantal
taken en opdrachten, waarin o.m. zijn opgenomen de
steunverlening aan commandanten van eenheden/staven e.d.
en de controle op het bestaan van Militaire Veiligheid
en de naleving van de voorschriften en richtlijnen ter-
zake .

(2) Gezien de gegroeide praktijk in de afgelopen jaren en de
situatie anno 1973 ia er t.a.v. de Militaire Veiligheid op
te merken, dat - gegeven de personele en materiele middelen
(vaker het ontbreken daarvan) en de betrekkelijke 'veilig-
heidsmentaliteit' in de KL (en überhaupt de nederlandse
samenleving) - de huidige toestand van militaire veiligheid
nog wel het een en ander te wensen overlaat.
Dit gegeven t.o.v. de situatie vandaag de dag binnen de KL
levert het beeld op, dat de militaire veiligheid met ernst
Mrifr moet worden aangepakt en dat veel te verbeteren is, wil
de taakuitvoering van de KL als zodanig niet nadelig worden
beïnvloed.

(3) De Cl-organisatie is aangewezen om, daar en wanneer maar
mogelijk is, de KL te steunen en te adviseren ter optimali-
sering van de toestand van militaire veiligheid. Daarnaast
ontwikkelt de Cl-organisatie een aantal activiteiten, gelegen
in typische Cl-sfeer (operationeel/offensief en defensief),
die beogen da KL als het ware in een voldoende 'veiligheids-
milieu' te plaatsen.
De Cl-organisatie beschikt daartoe over een (beperkt) aan»
tal specialistisch opgeleide - militaire en burger - functio-
narissen, die een omvangrijk pakket van Cl werkzaamheden
moeten uitvoeren, inbegrepen de 'bijstand' op het gebied van
de militaire veiligheid t.o.v. de commandanten.

(4) Essentieel voor het functioneren van de militaire veiligheid
is dan ook de samenwerking tussen de commandant bij de staf
c.q. eenheid ('de troep') - d.m.v. de 32 of G2, danwei de
Veiligheidsfunctionaris (VhO of VhQO) - en de Cl-organisatie,
zowel op leidinggevend als op uitvoerend niveau.

(5) Een aantal aspecten van militaire veiligheid lenen zich voor
behandeling binnen de territoriale lijn; de NTC zal in de
nieuwe structuur een efficiënt systeem t.b.v. militaire vei-
ligheid kunnen opzetten, van/met het object via de RMC/PMC
tot/met de NTC. De territoriale Cldetn - onder bevel van de
BLS - zijn gewend om met deze structuur te werken.
Een van deze aspecten komt tot uiting in de door de Cl op te
maken "veiligheidsappreciaties" van objecten en gebieden,
waarvan de conclusies en aanbevelingen van belang zijn voor
in ieder geval de NTC en eventuele andere 'zuilen'.

(6) De controlerende taak van de Cl-organisatie is bedoeld, om
- aansluitend aan de steunende en adviserende taak - ener-
zijds fouten/onvolkomenheden op te sporen en anderzijds om
verbeteringen en correcties te realiseren en eventueel het
veiligheidsbeleid bij te stellen. Uitgangspunt hierbij is
derhalve NIET het 'laten rollen van koppen', alhoewel dit
soms onvermijdelijk is.
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Ad pt 3 van de agenda

De kap NIESSEN geeft een korte uiteenzetting over een aantal
onderwerpen uit het gebied van de militaire veiligheid, welke
onderwerpen n.a.v. de realisatie van de reorganisatie van de
KL in de territoriale sector eventueel nadere regelingen be-
hoeven :

(1) Ad pt 3«a. :

Veiligheidsmeldingen en -rapportages in te dienen via de
'commando-lijn' en/of de territoriale bevelslijn; priori-
teit te geven aan de melding (z.s.m.) aan het Cldet, evt.
de Clplg, door het eerste c.q. laagste niveau, dat over
een 32 of G2 danwei een organieke veiligheidsfunctionaris
beschikt.

(2) Ad pt 3.b. :

(a) bij de "signaleringsregeling" wordt in dit verband op-
gemerkt, dat de mutatie-berichtgeving zal lopen naar
de commandant van het betreffende onderdeel, d.t.v. de
commandant (de staf, d.w.z. de S2 c.q. G2 en de SI c.q.
G1 danwei de AG) van het Commando en 1 Lk;

(b) de adressering van de "inspecteurslijst" (opgave van
beroeps/vrijwillig dienend personeel tot aan de rang van
tweede luitenant, dat niet geplaatst mag worden op een
kwetsbare functie) zal zijn aan de commandant (idem als
vermeld bij de signaleringsregeling) van het Commando
en 1 Lk;

(c) de aanmelding van sollicitanten - onder opgave van de
plaatsing op een zeer kwetsbare c.q. kwetsbare c.q. niet
kwetsbare functie - te doen geschieden door de secties
BP aan de territoriale Cldetn, waarna de beslissing door
Hoofd LAMID wordt gegeven. Extra aandacht wordt gevraagd
voor het opgeven van de kwetsbaarheid van de functie
v.w.b. benodigde machtigingen (om extra onderzoeken en
plaatsingsmoeilijkheden, indien op veiligheidsgronden
alsnog bezwaren blijken te bestaan, te vermijden).

(3) Ad pt 3«c. :

(a) de S- en V-regeling blijft een zaak, waarbij de aanvraag
ter competentie van de commandant is en blijft; de aan-
vraag derhalve rechtstreeks naar Hoofd LAMID (NTC :
d.t.v. voor de onderdelen ob NTC ter nadere "screening1*
van de aanvraag);

(b) de regeling voor CTS-, ATOMAL- en ATOMIC-nachtigingen
verloopt v.w.b. de aanvraagprocedure als voorheen, d.w.z.
via het CTS archief van het onderdeel of waaraan het
onderdeel is 'opgehangen';

(c) de verstrekking van clearances ondergaat geen wijzigingen;

- voor nederlands gebruik : het blauwe exemplaar van het
machtigingsformulier;

- voor bi-lateraal gebruik : door Hoofd LAMID;

- voor NATO-gebruik : door de CTS archieven op delegatie
door Hoofd LAMID;

- zgn. plaatsings-clearances : door Hoofd LA1ÏID op grond
van de plaatsings-besohikking;

- de zgn. crypto-verklaring : door Hoofd LAMID en Hoofd
Afd T/E - staf CGS/BLS.
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T.a.v. de onderwerpen uit pt 3«c. wordt nog opgemerkt, dat
bij de Sie Veiligheid een totale herziening van deze rege-
ling plaats vindt; de nieuwe regeling (één geheel) zal op zo
kort mogelijke termijn worden uitgegeven.

(4) Ad pt 3«d. :

T.g.v. de reorganisatie van de KL zijn enkele CTS archieven
opgeheven en werd de oprichting van twee nieuwe CTS archie-
ven geautoriseerd. Het nieuwe overzicht :

- CTS/ATOMAL/ATOMIC archief Staf CGS/BLS (NAS), o.a. t.b.v.
het CVKL;

- CTS/ATOMAL/ATOMIC archief Staf 1 Lk;

- CTS/ATOMAL/ATOMIC archief AOC ("slapend");

- CTS archief Staf NTC t.b.v. onderdelen ob;

- CTS archief Staf NLC t.b.v. onderdelen ob;

- CTS/ATOMAL/ATOMIC archief Mindef/VCS;

- CTS/ATOMAL archief PMR-NATO/MC;

- CTS/ATOMAL archief NLM - SHAPE.

(5) Ad pt J.e. :

Het gebruik van codewoorden is voorbehouden aan autoriteiten,
opgenomen in de zgn. Componenten-lijst; in deze lijst zijn
wijzigingen gekomen : TB's vervallen, de NTC, NLC en CVKL
zijn opgenomen.
De vraag is : GCKL ook als component ? (waarschijnlijk wel!)

(6) Ad pt 3.f. :

De toegangsregeling - volgens de vigerende (overigens aan te
passen) LaO is een territoriale aangelegenheid. De NTC als
"huisbaas" is belast met deze regeling.

(7) Ad pt 3.g. J

De regeling voor de censuur op radio- en tv-uitzendingen was
een verantwoordelijkheid van de TBW. Deze verantwoordelijk-
heid is thans overgenomen door de NTC. Het aanpassen van de
betreffende alarmmaatregel in het Alarmboek-KL zal door de
NTC geschieden.

Tenslotte geldt, dat de onlangs uitgegeven, en van kracht ver-
klaarde, Contra-Inlichtingen Instructie BLS (brief BLS nr 879/
75/Conf dd 02-09-75) alle richtlijnen terzake van de genoemde
onderwerpen inhoudt en reeds zoveel mogelijk is afgestemd op de
huidige structuur.

d. Ad pt 4 en 3 van de agenda

De punten 4 en 5 van de agenda werden gecombineerd behandeld.
Hierbij kwamen de volgende zaken ter sprake :

(1) Vragen en opmerkingen van Ikol de JONG en Ikol DUIVERMAN
leidden ertoe, dat werd vastgesteld, dat meldingen van vei-
ligheidsincidenten e.d. dienen te geschieden i zoveel moge-
lijk via de territoriale bevelslijn (t.b.v. de NTC) én via
de commando-lijn (t.b.v. de commandant van het Commando etc).
Dientengevolge zal het in de Cl-Instr BLS opgenomen schema
van de meldingen en rapportages worden aangepast en duide-
lijker deze visie vermelden.
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In de door de autoriteiten op te stellen en uit te geven
Cl-Instructies c.q. Veiligheidsorders zal worden aangegeven,
dat (en op welke wijze) binnen de commando-lijn de meldingen
worden gedaan.

(2) De Ikol DUIVERMAN en maj HENDRIKS vragen of het inderdaad
noodzakelijk is, dat de ondercommandanten van BLS eigen CI-
Instructies opmaken, waar de Cl-Instr BLS eigenlijk het docu-
ment is, dat alle regelingen bevat.
De voorzitter is van mening, dat de ondercommandanten kunnen
volstaan met het overnemen van de Cl-Inatr BLS, onder toe-
voeging van eigen (ondercommandant) aanwijzingen e.d. Deze
Cl-Instructies kunnen dan binnen de Commando's worden uit-
gegeven.

(5) Op een vraag terzake van Ikol DUIVERMAN zet de voorzitter
uiteen, dat t.a.v. militaire veiligheid en de Cl-organisatie
de diverse regelingen en instructies slechts van teepassing
is op de KL en niet 'interservice'. E.e.a. geldt ook voor
bijzondere omstandigheden en oorlogstijd.
Coördinatie op het gebied van beveiliging en bewaking is
volgens de voorzitter een zaak, die niet precies vast staat.
Er vindt geen directe coördinatie plaats tussen de krijgs-
machtdelen; afspraken liggen binnen de competentie van de
NTC.

(4) Op verzoek van de Ikol de JONG wordt vastgesteld, dat de
mutatie-berichtgeving m.b.t. gesignaleerden en de opgaven
van de Inspecteurslijst geschieden naar de commandanten der
Commando's, ter behandeling door zowel S2/G2 als S1/G1 dan-
wel AG.
Opgemerkt wordt, dat de regelingen t.a.v. burgerpersoneel
bij de NTC goed verlopen.
Lkol de JONG heeft voor de onderdelen ob NTC vastgesteld,
dat de S- en V-machtigingsaanvragen d.t.v. NTC worden ge-
daan, om een 'screening' te bewerkstelligen van de aanvra-
gen (beoordelen of de aanvragen inderdaad terecht worden
gedaan).

(5) De kap ROZEBOOM stelt het opnemen in de otas'n van de mach-
tigingsposities van het personeel ter sprake en vraagt wan-
neer e.e.a. zijn beslag vindt.
De heer HELLENDOORN deelt mede, dat dit onderwerp thans (via
de Afd ORG) in studie is genomen. De resultaten zullen door
de Afd ORG in een definitieve regeling worden vastgelegd en
zal ± medio 1976 te verwachten zijn.
De kap NIESSEN verzoekt de betrokkenen naast deze nieuwe
regeling vooral aandacht te schenken aan het feit, dat deze
materie niet altijd en per se voorschriftmatig kan/mag worden
gehanteerd; het zgn. "need to know"-beginsel moet door de
commandant worden gehanteerd, naast (en mogelijk in afwijking)
van de aanduidingen in de otas.

(6) De voorzitter duidt er nogmaals op, dat het fenomeen van de
Cl-werkzaamheden en de veiligheidsverantwoordelijk van de
commandanten zeer sterk speelt t.a.v. de signaleringsregeling.
De Cl draagt de (vooraf-)informatie omtrent de signalering
aan; de commandant (en zijn kader, i.h.b. de Veiligheids-
functionaria) moet "in de troep" verder diligent blijven op
de gesignaleerde militair en diens gedragingen. Een goede
samenwerking tussen de commandant en de Cl-organisatie (ook
op direct werkniveau) is daarbij van essentieel belang.
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(7) Lkol de JONG deelt mede, dat volgens de visie van de NTC
géén doorlopende toegangsbewijzen worden verstrekt aan mili-
tairen; dezen beschikken over hun militaire paspoort.
Tevens deelt hij mede, dat hij de mening is toegedaan, dat
gesignaleerden van het COKL géén NTC-zaak is, maar via het
COKL zal moeten worden behandeld.
Voorts vraagt hij of er regelingen bestaan t.a.v. "Volgers
van de gewapende macht".
Hierop antwoordt de voorzitter, dat e.e.a. géén zaak is voor
de Sie Veiligheid (stafverantwoordelijkheid elders); inter-
nationaal (NATO) zijn hieromtrent geen absolute richtlijnen
bekend.

(8) Kap ROZEBOOM vraagt of de bepaling in de Cl-Instr 1 Lk om-
trent het dragen van burgerkleding door Cl-personeel niet in
strijd is met evt. daaraan verbonden bepalingen, betreffende
'non-combattanten*. De voorzitter antwoordt, dat de CI-com-
mandant bevoegd en gehouden is e.e.a. zelf te bepalen, o.a.
afhankelijk van de uit te voeren taken.

(9) De maj HENDRIKS vraagt of de "JO.OOO-brief" (gesignaleerden-
regeling) niet kan komen te vervallen, aangezien dit onder-
werp eveneens is vermeld in de Cl-Instr BLS.
De voorzitter antwoordt, dat zulks zal worden bekeken op de
praktische waarde; overigens komen dan een aantal separaat
geregelde onderwerpen (brieven e.d.) daar ook voor in aan-
merking.

(10)De kap ROZEBOOM deelt mede, dat hem gevallen bekend zijn,
waarin uitdraaien van gesignaleerden zonder vermelding van de
noodzakelijke classificatie in orders/mappen van mobvoorbe-
reidende commandanten zijn opgenomen.
Sie Veiligheid zal zich beraden ovar deze situatie en uitzoe-
ken hoe e.e.a. kan ontstaan (bij CMB-KL? of bij het onder-
deel?) en nadere instructies formuleren om deze zaak recht te
trekken.

(11)De kap HOZEBOOM vraagt, hoe het zit met de SOXMIS-instructie.
(BAOR heeft een herziene instructie terzake uitgegeven aan
o.a. 1 Lk; 1 Lk heeft reeds verzocht, te bezien of de SOXMIS-
instructie niet opgenomen dient te worden (compleet) on de
Cl-Instr BLS)
Deze zaak ligt staftechnisch/procedureel niet goed : BAOR
dient deze aangelegenheid niet aan te binden met C - 1 Lk,
doch met "MOD".
Aan Hoofd Afd I/V zal moeten worden verzocht, na te gaan op
welke wijze e.e.a. zal moeten worden gecorrigeerd bij BAOR
en Mindef (CVCS) moet worden ingeschakeld.

(12)De maj PENNEMA stelt tenslotte aan de orde, dat clearances
t.b.v. cursussen (in binnen- en buitenland) door het COKL
tijdig - i.v.m. machtigingsprocedures en evt. in te stellen
onderzoeken - moeten worden geregeld, bij voorkeur door op-
name van een dergelijke instructie in Vs 2-1104.
De kap NIESSEN tekent hierbij aan, dat de meeste problemen
t.a.v. cursussen schuilen in die cursussen, waarvoor speciale
machtigingen (b.v. GTS of ATOMAL) benodigd zijn, b.v. t.b.v.
de NWES e.d. De algemene gang van zaken loopt overigens vrij
redelijk. Waarschijnlijk zijn extra voorzieningen (instruc-
ties) voor 1 Lk wel gewenst.
NB. Aangestipt wordt, dat bepaalde opleidingen wel een te

hoge machtiging aangeven (hobbyisme?)!

CONFIDENTIEEL



CONFIDENTIEEL -7-

Ad p t 6 van de agendg.

De volgende vergadering van het Coördinatie-Comité A wordt
afgesproken op donderdag 27 november 1973*
Plaats en tijdstip van vergadering zullen, na overleg met
Plv Hoofd Afd l/V, nader worden bekend gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering met een kort resumé van de
belangrijkste onderwerpen van deze bijeenkomst. Hij vestigt er
de aandacht op, dat deze eerste vergadering-nieuwe stijl van het
Coördinatie-Comité A wellicht het karakter had van een 'mono-
loog' van de zijde van de Sie Veiligheid, doch dat zulks slechts
diende voor het goede begrip van (militaire) veiligheid bij de
deelnemers aan deze vergadering, aangezien het merendeel van de
deelnemers (en de Commando's, die zij vertegenwoordigden) nieuw
waren. De volgende vergaderingen zullen dan ook meer het karakter
dragen van een gedachtenuitwisseling over en weer.
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