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Verslag vergadering Coördinatie Comité

Inlichtingen en 7e iligheid

10 februari 1981

1. ALGEMEEN;

Actie a. Aanwezig; Kol

Lkol

Lkol

Lkol

ET

Ma j

Lkol

H-IML (Yoorz)

Hfd G2-1Lk

Hfd G2-NTC

C-SMID

Plv H-IJTLB

Sie Plannen SMID

Vert H-IHLA (Seer)

S e er

X'

Actie

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op de eerste

vergadering door hemzelf geleid.

Afwezig: Lkol •• i en Lkol •

De voorzitter deelt mede voortaan prijs te stellen.

op aanwezigheid van H-OFLC.

Briefing Polent

Elt geeft een briefing in verband met de

wederom kritieke situatie in en rond Polen, aan de hand

van de meest recente gegevens waarover het IÏÏLA Sitcen

beschikt.

Verslag vorige vergadering

In het verslag van vergadering dd 2 december 1980 dient s

- blz 2 de 2e alinea "per november 1981" gelezen te wor-

den in plaats van 1 november 1981.

- blz 3 punt 3c 111 Cidet geleaan te worden in plaats van

101 MidCie.

- blz 4 punt 5d: voor wat betreft oefening Grensgeval wordt

verwezen naar het inmiddels opgezonden verslag van G2-1Lk,

waaruit blijkt dat het door 5 Div toegepaste systeem goed-

koper is.



2. PERSONEEL

a. Mutaties

- Kol l is per 15-1-1981 tot Briggen tit, bevorderd,

o.m. als uitdrukking voor de grote waardering voor zijn

functioneren als Defensie Attaché in Djakarta.

- Lkol zal per 1-3-1981 met FLO gaan en worden op-

gevolgd door Lkol ,

_^" - Lkol maj en maj > zijn in verband

met ziekte enige tijd op non-actief.

b. Studie inzake bezetting 2 functies

C-SMID deelt mede dat de studie van de Lkols en

in een vergevorderd stadium is; een gecomb S2/S3 functie

wordt mede in overweging genomen.

Hfd G2-NTC oppert de mogelijkheid om KvY-luitenants in 82-fun<

ties te benoemen.

Actie Voorts verzoekt G2-WSC de stafverantwoordelijkheid voor gBC -

zaken, zoals besproken op CCIV vergadering dd 2 december 1980

Hfd I NL ;< in de volgende vergadering wederom te bespreken, na ruggespra;

met Hfd OPN LaS.

•" ' '' • i'

3. VOORDRACHT HDPP

Maj : - Hfd Plannen SMID houdt een voordracht, waarbij

een overzicht wordt gegeven van plannings-procedures en gang

van zaken betreffende aanschaf nieuw materieel zoals b.v. ge-

vecht s veldbewakingsappara tuur.

4. VEILIGHEID

a. Landelijke toegangsregeling

- Plv H-INLB deelt mede dat aan een nieuw systeem wordt ge-

werkt, waarbij wordt gedacht aan speciale toegangsbewijzen

alléén voor compartimenten.

De Kazerne commandant zorgt in deze voor een eigen regeling

één centrale regeling is uit efficiency en financiële over-

wegingen niet goed op te leggen.



- G2-1Lk wijst op het feit dat bij (internat) staven

wel een goede toegangsregeling mogelijk blijkt o.m.

bij b.v. de KLu» terwijl de huidige regeling veel

tijdverlies geeft (paspoort tonen).

- G2-NTC merkt op dat NTC overweegt een gecomparti-

menteerde regeling uit eigen fondsen in te voeren.

- Plv Hfd INLB zegt dat bij kleinere gecompartimen-

teerde onderdelen een en ander wel mogelijk is en

dat bij de KLu het kosten-aspect anders is geregeld.

b. Herziening VS 50-15

Zie Actiepunten-Bijlage A,

Actie 5. INLICHTINGEN

INLA Hfd INLA wordt wederom verzocht de BVT gereed te hebben en

in te dienen.

Vzs-Vkgpn 6. WERKGROEPEN

De voorzitter verzoekt de voorzitters van de werkgroepen

Inlichtingen

Veiligheid

Verbindingsinlichtingen

Mil-Geografie

Personeel en Opleidingen

op de volgende CCIV vergadering een kort overzicht te geven

van de stand van zaken in hun werkgroep.

7. ACTIE

Zie bijlage A.

IHLB

en

H-IHX

8. RONDVRAAG

a. C-SMID over "het groene boekje"

Verzoekt H-INL het "groene boekje" te declassificeren tot

DG, daar een aantal zaken al achterhaald en in open bronnen

vermeld zijn»
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Vz wkgp
I NL

INLD

I NL A

INLB

G2-1Lk en G2-NTC steunen dit voorstel.

b. G2-HTC over autom verwerking van INLN.

Verzoekt de autom verwerking van INLN op staf STC (o.m.

als res.co.post BLS) te doen bespreken en bestuderen bin-

nen de werkgroep INLN (ma j Rietveld),

c. G2-1Lk over opl MilGeo personeel

Verzoekt speciale aandacht voor de opleiding van MilGeo

personeel; een en ander dreigt aan de aandacht te ontsnap-

pen met alle kwalijke gevolgen voor in de eerste instantie

1Lk.

d. G2-NTC over studie BYT

Deelt mede dat van de deelstudie "Territoriale Beveiliging"

het "dreigingsconcept (deel 2) door velen wordt gehanteerd

als de G2-BVT, zulks in verband met het ontbreken van een

actuele G2-BVT van CLAS/BLS.

Hij wijst op de bezwaren hieraan verbonden en op de wense-

lijkheid van het uitkomen van de G2-BW CLAS/BLS,

e. G2-1Lk over melding Cl-incidenten.

Verzoekt dit onderwerp op de volgende vergadering te doen

behandelen, mede gezien recente ervaringen met WDM-bezoe-

ken aan Kazerne buiten de diensturen en recente bom-meldingen

G2-NTC verzoekt dit onderwerp ook in de werkgroep Veiligheid

te doen bespreken.

9. VOLGENDE VERGADERING

Dinsdag 7 april 1981 te 10,00 uur in de Prinses Juliana Kazerne

te Den Haag in Kamer 713»



ACTIEPUNTEN

Bijlage A bij verslag vergadering Coord

Comité inleen veil dd 10 februari 1981

blad 1 van 2 bladen

Onderwerp Referte Korte inhoud Actie door Stand van Zaken

11

Landelijke toe-

gangsregeling

Kaartverstr en

repro-peloton

Herziening VS

30-15

Handleiding

Kgvrondervr

BLS 16-11-78

040/B/Conf

Oef Dominate

Voorstel ÏTTC mbt een toe-

gangsregeling

Studie G2-1Lk (brief

20-5-80 nr 710?/m

VS Contra Inlichtingen

10.1 MID stelde voorlo-

pige handleiding op

voorstel SMID tot bij-

een roepen van speciale

werkgroep aangenomen

ET ; (IILA)' is oen

trale coördinator

INLB

IÏTLD

INLB

INLA (Hr

Aan een nieuw systeem wordt ge-

werkt. Het NTC voorstel wordt

niet overgenomen. Alléén spec,

toegangsbewijzen voor comparte-*-

menten.

- in behandeling bij INLB

- een hoofdstuk over cornparte--

mentering wordt toegevoegd aa:.<

VS 30-15

De voorz. verzoekt Hr

INLA de speciale werkgroep bij-

een te roepen



ACTIEPUNTEN

Bijlage A bij verslag vergadering Gooi

Comité inl en veil dd 10 februari 1981

blad 2 van 2 bladen

nr

12

U

Onderwerp

Stafkaarten tbv

opleiding

Ondervragers

Poolse taal

Referte Korte inhoud

SMID behoefte aan buiten-

landse kaarten tbv opl

Lkol zit

werkgroep voor die

e, e. a. bestudeert

Actie door

INLA

SMID

Stand van Zaken

Yoorz verzoekt INLA terzaken c

tact op te nemen met INLD

In studie bij SMID


