
KONINKLIJKE LANDMACHT
BEVELHEBBER DER LANDSTRIJDKRACHTEN

CORRESPONDENTIE-ADRES: POSTBUS 90711, 2509 LS 's-GRAVENHAGE

j.

?

| %

ƒ ̂ Wl|

f

Afdeling /JSOBL INL/VEIL
Thérèse Schwartzestraat 15
Telefoon: 070 - 73 5735.

Men wordt verzocht b(J beantwoording de
nummer van deze brief nauwkeurig te vei

Aan

Zie Verzendlijst

bijlagen:

uw brief van uw kenmerk ons nummer

onderwerp: Coördinatie comité Inlichtingen en 's-Gravenhage, 2 3 JUL1 198)
Veiligheid.

Hierbij Med ik II het verslag aan van de op lp juni

vergadering van het Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid,

Typ : DS
Coll: % DE BEVELHEBBER DÈA LANDSTRIJDKRACHTEN

VOOE DEZE:
DE

VERZENDLIJST.!
G2-1 Lk
G2-NTC
C-SMID
C-898 Vbdbat
intern:
H-INL
P-INL
INL-A (3x)
H-INL B
H-INL D

\lo

n O
« f 0



Verslag vergadering. Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid

1. ALGEMEEN 10 .juni 1980

a. Aanwezig: Kol • 'S H-INL (voorz)

Maj 2- Vert Hfd G2-1_Lk

Lkol l Hfd G2-NTC

Lkol h C-SJffiD

Lkol C C-898 Vbdbat
/

Lkol " • 6 HOT-INL

Lkol : T " - „i "| H-INL-B

Maj i namens H-INL A (tijd secr).

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder majoor • ••

die voor het eerst de vergadering bijwoont.

Bij af wezigheid van Ikol • aal tijdens deze vergadering majoor

optreden als secretaris.

b. Voorzitter verklaart in een korte inleiding dat het CCIV voor het eerst in

deze nieuwe rol optreedt. Door instelling van' een aantal werkgroepen (zie

brief nr. 52.188/DG) zal het CCIV zich steeds meer bepalen tot het nemen

van beleidsbeslissingen en zal de uitvoering worden overgelaten aan de

betreffende werkgroepen.

De werkgroepen zijn verplicht de verslagen van hun vergaderingen toe te zender

aan de Voorzitter en secretaris van het CCIV waarna bij de eerstvolgende

vergadering van CCIV door de Voorzitter de relevante punten uit de ver-

schillende vergaderverslagen 2uilen worden behandeld.

Op het ogenblik zit het CCIV nog in een overgangsfase zodat nu nog een aan-

tal onderwerpen worden behandeld die eigenlijk thuis horen bij een aantal

werkgroepen.

c. Verslag vorige vergadering

' De vergadering keurde het vorige vergaderverslag goed.

jtie: 2. PERSONEEL

Mutaties

Met het vertrek van dhr. " '-" (FLO) is Ikol • H-INL B geworden.

Lkol wordt met ingang van 1 november 1980 LAMAT-Ankara

Ikol •;. is bevorderd tot kol en zal medio juni 1980 in Suriname

de kol als Hfd Ned_ Mil._ MJSj3.ie_ tevens Def a t/Lama t opvolgen.

Kol gaat naar de IMS als opvolger van kol (1 augustus 1980)

Maj • wordt met ingang van 16 juni 1980 geplaatst op de Defensie

Staf bij de Sie Inlichtingen.

Maj is geplaatst bij de Sie G2 NTC.
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2-1 Lk

-SMID

Lkol maakt de vergadering er op attent dat de functie van

C-Admcie tvs Sd. bij zijn eenheid nog steeds vacant is.

Lkol i wijst op het feit dat zijn sectie in 5 maanden tijd ge-

heel vernieuwd is.

b. Bezettting Inlichtingenfuncties bij 1 LK

(1) De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van 1 Lk, de drie divs

en SMID, zal binnenkort een voorstel formuleren aan 1 Lk betreffende

dit onderwerp. Voorgesteld wordt onder andere om ook offn spec dienst

in aanmerking te laten komen voor de functie van S2-brig.

(2) Lkols •:.:. en , " hebben een l.e ontwerp gereed betref f ende "Het

functioneren en de bezetting van de 2-functies op bataljonsniveau".

Een toetsing aan met name Duitse voorschriften moet nog worden

daan.

3. VEILIGHEID

a. Voorzitter vermeldt dat werkgroep Veiligheid het betreffende vergaderversl

heeft ingezonden; het bevat geen punten van belang voor CCIV.

b. Wachtwoordregeling NTC •

-INL Voorzitter vermeldt dat wachtwoordregeling nog niet in het ICI besproken i

c. Schaarsbergen

De beveiliging van de Olympische Spelen voor Gehandicapten wordt niet

uitgevoerd door een burgerbewakingsdienst maar door de KMar afgedaan.

d. Kazernediensten voor Gl-personeel

Dit onderwerp is nog niet in behandeling genomen.

e. Peilstations

-898 Vbdbat Gedurende de maanden augustus/september 1980 wordt dit onderwerp in be-

handeling genomen.

kgr Veiligheid

Beve-i-l-i-glng CONTROL-points

Door 111 Cidet en de genie is deze beveiliging in behandeling genomen.

De werkgroep Veiligheid zal de behandeling van dit onderwerp overnemen.

INLICHTINGEN

a. Voorzitter vermeldt dat de werkgroep Inlichtingen het betreffende vergader

verslag heeft ingezonden. De volgende onderwerpen werden daaruit besprokei

(1 ) Analyse opdracht werkgroep Inlichtingen

Doordat de brief betreffende de instelling van de diverse werkgroepen

de leden van de werkgroep Inlichtingen te laat bereikte was op de

vergadering van 25 april 1930 geen mogelijkheid de opdracht te analys<



3-INL A2

>SMID

JLctiejL

D-üMID

ÏINLA 2

Vertegenwoordiger INL A zegde toe dat op de eerstvolgende vergadering

dit onderwerp ter sprake zal worden gebracht.

(2) VS 30-5

(a) De vergadering was unaniem van mening dat VS 30-5 moet worden

herzien.

(b) Vanwege de onderbezetting bij PL-SMID was C-SMID gedwongen de

verantwoordelijkheid voor de coördinatie met betrekking tot her-

zienijig van dit voorschrift bij GI-SMID onder te brengen.

Nu echter binnenkort PL-SMID qua personeelsbezetting zal wórden

uitgebreid zal hij voornoemde verantwoordelijkheid weer bij

PL-SMID leggen.

b. BVT-BLS

Commentaar op de concept-bvt ontvangen van G2-1 Lk en G2-NTC.

C-SMID zal zo spoedig mogelijk eventueel commentaar indienen. Vervolgens

zal HINLA2 dit commentaar verwerken in de bvt.

igr Mil Geo

5. MILITAIRE GEOGRAFIE

a. Verslag van de voorlaatste vergadering van de betreffende werkgroep in

april 1980 was wel binnen; die van de laatste vergadering dd L, juni 1980

nog niet, gezien het tijdstip was dit ook niet haalbaar.

b. Stafkaarten

G2-1 Lk heeft niet alleen stafkaarten 1: 100.000 nodig van het operatiege-

bied (in bezit) maar ook van het Nederlandse grondgebied (niet in bezit).

Ook G2-NTC heeft een gering aantal van deze kaarten nodig in verband met '

LOC.

/K/J

6. ACTIEPUNTEN

Zie bijlage A. Een aantal actiepunten zijn nu doorgeschoven naar de betreffende

werkgroepen.

7. INLICHTINGEN FORA

De brief betreffende het instellen van de verschillende werkgroepen is ver-

verzonden naar de leden van dez-e—wB-rkgr-ffepen. ^ /

Afgedaan. ~"

8. RONDVRAAG

a. C-SMID

Bij 11 Painfbrig-komt de functie van brig S2 vrij.

b- G2-1 Lk

Er zijn aanwijzingen dat bij het Sovjet tankregiment en verkenningsbataljon
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een reorganisatie bezig is.

Bij INLA 2 zijn dezelfde berichten bekend.

Nader: In MO 4/80 zal een bijdrage van INLA 2 worden opgenomen

betreffende deze reorganisaties.

9- VOLGENDE VERGADERING

Nadat de Voorzitter nog gememoreerd heeft dat op3 september 1980 op de

SMID de jaarlijkse sportdag zal plaatsvinden, wordt de volgende ver-

gadering vastgesteld op 9 september 1980 om 10.00 uur in de PJK

(K 713) te 's-Gravenhage.



Onderwerp

1. Opleiding dpi inl ver-

talers

f Vt- v

h

2. sn/ow inl spec

3- Landelijke toegangs

regeling

Referte

ïl-

LaO code 78/431

art 18 a

NTC 3-6-76,

OU6/c/Conf

BLS 13-10-76,

860/E/76

BLS 16-11-78,

040/B/Conf

ACTIEPUNTEN

Korte inhoud

Door lange opltijd inl vtl

is de beschikbaarheid voor

de functie tekort.

Tekort aan inlvtls.

Actie door

Bijlage A bij verslag vergadering Coörc

Comité Inl en Veil dd. 10-06-'80

blad 1

Stand van zaken

Herziening cursus

Voorstel NTC m.b.t. een toe-

gang sr egel ing. Memo, inhou-

dende nadere richtlijnen.

C-SMTD heeft e.e.a. in een verzamelstaat

samengevat. Maj voert hierover be-

sprekingen.

C-898 Vbdbat wil een aantal telegrafisten

"dubbelfunctie" geven (vtl en tgf); er is

¥kgr PERS/OPL nl maar één van de zes organieke vtls aan-

wezig. Indien volledige verschuiving van tgi

naar vtl plaatsvindt, moeten extra telegra-

fisten worden .aangesteld. Na commentaar

van SMID zal e.e.a. bij COKL worden aange-

bonden.

¥kgr PERS/OPL Cursus is herzien en in beproeving.

Formele goedkeuring moet nog volgen.

CC IV

Inl-B

Ligt bij H-INL voor goedkeuring door BLS.

Er zijn bezwaren tegen het in te voeren

"polaroid-systeem", daar er een beter systee

is. Inl-B zal een concept-voorstel

schrijven.



Onderwerp Referte

ACTIEPUNTEN

Korte inhoud Actie door

blad 2

Stand van Zaken

4-. Vroegtijdig onderken-

nen opleidingsconse-

quenties m.b.t. nwe

ontwikkelingen

Kaartverstr en repro-

pel

(/£-"

Betreft m.n.:

V- dr ones
V
- eov eenheid 1 Lk

Uitrusting en mogelijkheden

blijven verre achter bij de

internationale partners.

G2-1 Lk zal studie opstellen

,allen Project-officier' EOV-aangelegenheden

Wkgp PERS/OPL INLA/SMID zullen dit bewaken.

•G2-1 Lk Studie m.b.t. uitrusting zou per 1 feb

gereed zijn. G2-1 Lk zal deze naar INL-D

zenden voor commentaar.

oef Dominate INL-D

Documentenveiligheid

Herziening VS 30-15

Fiche 1 Lk dd

20-12-78. BLS dd

16-6-78

V90.786 DG, ont-

werp hfdst III

Cl-intr 1 Lk

Cl-Instructie

VS-Contra inlichtingen

Wkgp Veiligheid Is verspreid; commentaar op regeling

(meenemen geclass documenten) zal naar

INL-B worden gezonden.

HOT-INL Het concept ligt bij "eindredacteur" nl

HOT-INL; Streefdatum: 11-5-'80 gereed.

Het VS zal een andere naam krijgen.



ACTIEPUNTEN

Onderwerp

10. Herziening VS 30-5

Referte

11. Handleiding kgvnondervr

12. Stafkaarten t.b.v. opl

13- Voorlichting over het

functiegebied INL

Korte inhoud

VS-Gevechtsinlichtingen

Actie door

SMID

Een concept-handleiding

knvondervr is door 101 MID-

cie opgesteld. Ook buiten KL,

mn KM, bestaat behoefte.

SMID heeft behoefte aan

buitenlandse stafkaarten

en dergelijke, tbv de opleiding

INLA

lul)'
C.

SMID

blad 3

Stand van zaken

Concept is in bewerking, zal na gereed-

komen voor commentaar aan G§-1 Lk en

INL-A worden gezonden. Acht hoofdstukken

zijn in ontwerp gereed.

Wordt gecoördineerd met KM.

Zijn aangevraagd

- Er zal een nieuwe bespreking worden ge-

houden (Deelname: DPKL, C-Select centrum

SMID),

- Afd Pers-Voorlichting is een tekst toege

zonden met het verzoek deze tekst op te

nemen in de brochure "Informatie over de

selectie". Bij de volgende druk zö.1 deae

tekst er in worden opgenomen.

- Over Voorlichting op KMS en OCOSD zal ee

gesprek plaatsvinden, i.o,m. 898 Vbdbat.



ACTIEPUNTEN
blad

Onderwerp Referte Korte inhoud Actie door Stand van Zaken

14-- Ondervragers Poolse

taal

Dienen er ondervragers in de 1 Lk/SMID

Poolse taal te worden opge- H-INL

leid en zo ja, hoeveel

in studie


