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Hierbij bied ik ü het verslag aan van de op

8 september 1981 gehouden vergadering van het

Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid.

De volgende vergadering zal op 10 november 1981

te 10.00 uur in de Prinses Julianakazerne te

's-Gravenhage (kamer 713) worden gehouden.
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Verslag van de vergadering

Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid

van 8 september 1981

1. ALGEMEEN

a. Aanwezig; Kol

Lkol

Lkol

Ma j

Ma j

Lkol

Lkol

Lkol

Lkol

Lkol

Lkol

H-IWL (Voorzitter)

Plv H-IÏTL (Wnd Voorzitte]

G-SMIDj ' •

SMID J -,

Plv C-898 VbdBat

H-INLB

Hfd G2-FTC

Hfd G2-1Lk

H-INLC ><

H-INLD

INLA (Secretaris)

L

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergader.

In het bijzonder worden welkom geheden de Lkol , Plv

H-Inl en Veiligheid en de Lkol - Hfd G2-NTC.

De Voorzitter bedankt de betrokkene Lkols en

, voor de steun die zij het CCIV hebben gegeven.

b. Briefing internat milpol situatie

Door Elnt c wordt een briefing gegeven over de actuel

milpol situatie.

c. Mededelingen van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mede na (goedkeuring verslag vorige verg

dering) te moeten vertrekken in verband met andere werkzaamh

den.



2- Y&rslag vorige vergadering

a. Goedkeuring

Wa de punt'gewijze behandeling wordt het verslag van de vor

vergadering goedgekeurd.

b. Aanvullingen

De volgende mondelinge aanvullingen worden gegeven:

- ad punt 4. Stafverantw. ISTBC-zaken. G2-1Lk deelt mede dat

deze verantwoordelijkheid voorlopig bij G2-1Lk blijft.

Vwb E.O.Y. zaken ligt de stafverantwoordelijkheid bij G3-

alhoewel uiteraard G2 zeer nauw is betrokken bij de werk

heden van de per 10 augustus opgerichte E.O.V. sectie va:

- Vwb de beveiliging/bewaking van transporten per trein (a
5 Rondvraag) deelt G2-1Lk mede dat 1Lk in overleg-metvy_

JZ-BLS o.m. de juridische aspecten bestudeert verbonden

ze zaak, naast aspecten als "physieke beveiliging" van t

transporten en "spoorweg-technische" zaken van de Ned.Sp

De stafverantw in deze ligt bij G3-1Lk.

Actie G2-NTC:
G2-NTC - De wachtdienstregeling Van Haaftenkazerne wordt door GJ-

en PMC Gelderland besproken. Zodra een passende oplossin

gevonden wordt hierover nader bericht. , / K
A i ft Jfv t ^

3. Personeels Zaken l

a. Personeels-mededelingen

(1) Militaire Attaché«s
,->

-A ' ' "."".-<. ,.,^ A/j / - Kol , vDamascus) komt per 1 november 1981 naar

,/ t l a n d en wordt opgevolgd door Kol
' J^'^

- Kol (Warschau) heeft per 4 september Polen vei

opvolger Lkol

^ - Kol . (Belgrado) zal per 1 maart 1982 zijn

,.> overgeven aan Kol- -



- Kol

door Kol

(Parijs) zal medio 1982 worden opgevolgd

Actie

Lkol

Actie

Lkol <

- Lkol wacht op agreement voor Suriname

(inmiddels verleend en heeft per 15 september 1981 zijr

functie aanvaard)

(2) G2-1Lk

- Lkol zal per 1 november 1981 worden opgevolgd

door Lkol

(3) G2-MTG

- Lkol is inmiddels per 1 juli j.l. in zijr

nieuwe functie begonnen.

(4) SMID

- Lkol i zal per 1 november 1981 worden opgevolgd c

Maj i. De commando overdracht zal verm. zijn op

vrijdag 6 november a.s.

- C-SMID wijst op de per 1 november a.s. vacante functie

Hoofd Opleidings Zaken

Lkol ' zal eea met DPKL bespreken en mogelijke c«

didaten opvoeren.

(5) - G2-1Lk wijst op de problematiek mbt de vertalers russis

bij 101-MID-cie.

In de Otas wordt d.m,v. een noot bij deze functie bij

101-MID-cie gesteld aangevende dat deze vertaler tewer)

gesteld wordt bij Afd Inl/Veil GLAS.

C-SMID deelt mede dat de v.m. C-101 MID-cie deze OTAS-]

zelf heeft voorgesteld; stelt derhalve voor dat 1Lk cq

101-MID cie probeert van de^e vertalersfunctie bij 101]

i een KV¥ plaats te maken,

Lkol deelt mede dat dit probleem in de eerstvo

| gende werkgroepvergadering besproken zal worden.



b. Personeelsplan Inl en Veiligheid

Tenslotte deelt Lkol mede dat het in vorige CCIY

vergaderingen reeds aangekondigde Personeelsplan Inl en

Veil in bewerking is.

Plv Hfd I en V zal persoonlijk medehelpen dit plan van de

grond te krijgen en de besprekingen met DPKL dienaangaande

bijwonen.

Actie

I NL A

4. De Werkgroepen

a. Werkgroep Veiligheid

Deze werkgroep functioneert goed.

Efd INLB deelt mede dat hij voor vele veiligheidszaken af- ,-

hankelijk is van de medewerking cq inzet van derden (bv de B1

terwijl anderzijds beveiliging in eerste instantie een opera'

nele (cq Gj) verantwoordelijkheid is (bv beveil tank^trein-

transporten)

b. Werkgroep Inlichtingen

°P verzoek van H-INLA wordt de instellingsbrief "werkgroepen

van 22 april 1980 (inl en Veil nr 52.188 DG) als volgt gewij'

zigd cq aangevuld:

- Bijlage - punt 2 Taak Wkgp Inlichtingen:

"coördinerend orgaan mbt inlichtingen aangelegenh

den de WP Landstrijdkrachten betreffende",

punt 4 Wkgp Verbindingsinlichtingen/EOV

voorzitter: H-INLA4

- Verslagen van de werkgroepvergaderingen worden via H-INLA

gezonden aan de voorz en de secr van het CCIV.

c. Werkgroep Yerbindingsinlichtingen/EOV

Deze wkgp zal eerst na 16 november a.s. (de komst van Majoor

(Vbd) als Hoofd A 4) voor het eerst bijeenkomen.



5. Actiepunten

a. Landelijke toegangsregeling KL

H-INLB wijst erop dat deze toegangsregeling uitsluitend de

Koninklijke Landmacht betreft. ft/T^"
4̂ -t,»*ï-%J?.-)U"(

G2-NTC is thans nauw bij het ovverleg dienaangaande betrokken.
e*̂  h^^vC^iL rt^i-t^c^. ' -i~v3/> d t,'l^f/l n^

b. Mil Stafkaart verstrekking ' 4 — ' -7-
B ch^j

ÏÏ-INLD deelt mede dat eea in bewerking is, doch gezien de

ernstige personeelstekorten uiteraard tijd vergt.

De studie actualisering mil stafkaarten evenals de situatie mbt

meteo-personeel heeft de aandacht van INLD»

Actie

I NL A

Actie

I NL A

Actie

INLD

Rondvraag

a. C-SMID vraagt of H I en V bij JZ-CLAS/BLS wil informeren naar de

stand van zaken vwb "het gedrag van de Ned militair in KG V-schap

Op welke termijn denkt JZ een uitspraak te kunnen doen-analoog a

datgene wat bij de HATO-partners geldt.

E.e.a. is van belang voor instructie binnen de gehele KL, inclusi

uiteraard datgene wat de SMID terzake doceert.

b. Plv C-898 VbdBat deelt mede dat de aankoopprocedure van registra

tie-apparatuur (bv band recorders) te traag verloopt en verzoekt

toestemming om uit door IHLA t.b. gestelde speciale fondsen tot

incidentele aankoop van band-recorders te kunnen overgaan,

Als positief geluid kan gemeld worden dat het plan voor een ge-

faseerde nieuwbouw van het Eibergen-complex is goedgekeurd vwb d

eerste fase.

c. G2-NTC vraagt H I en V om de door INLA toegezegde BYT nu met spe

te doen publiceren. / /
, . . £ - ? *-*?L

G2-1Lk ondersteund dit verzoek. tf^isr

d. G2-HTC verzoekt om tijdens de volgende vergadering van de wkgp

milgeo een NTC vertegenwoordiger uit te nodigen.



e. G-2-NTC wijst op onvolkomenheden in de melding van C,I, inci-

denten.

H-INLB deelt mede dat nieuwe formulieren voor meldingen van

Commandanten in ontwerp zijn en wijst voorts op het feit dat

veiligheidsincidenten dok in de C.I. kanalen gemeld moeten woi

den.

Actie f. G-2-ILk verzoekt of 1Lk ook betrokken kan worden en blijven in

H I en V de uit te geven richtlijnen voor oefeningen Kgv-ondervraging.

G2-1Lk heeft terzake een studie aangeboden en wil nu tezamen

met COKL en de SMID in het overleg met BLS betrokken blijven.
i

g. G2~1Lk vraagt in hoeverre INLB betrokken is bij toezicht op de

name door miln aan demonstraties. H-IWLB deelt mede dat demon-

streren in uniform een juridische zaak is en een commandanten-

verantwoordelijkheid blijft.

Actie h. G2-NTC vraagt wie aandacht besteedt aan een mogelijke dreiging

H I en V vanuit zee in tijden van oplopende spanning.

( 1 op de 7 schepen is van russ orgine)

Plv H I en V zegt toe eea met de MARID te zullen opnemen.

7» Volgende vergadering

Plaats: Julianakazerne te ' s-G-ravenhage

Tijd : 10 november 1981 te 10.00 uur.



Bijlage bij verslag Vergadering

Coördinatie Comité' Inlichtingen

en Veiligheid dd 8 september 1981

ACTIEPUNTEN blad 1 van 1 bladen

Onderwerp Referte Korte inhoud Actie door Stand van Zaken

Landelijke Toe-

gangsregeling

BLS 16-11-78

040/B/Conf

Voorstel NTC met betrek-

king tot een toegangsre-

geling

INLB

Kaartverstr en

repro peloton

Oef Dominate Studie G2-1Lk (brief

20-5-80 nr 7107/m)

INLD

Aan een nieuw systeem woi

gewerkt. Het NT C voorstel

wordt niet overgenomen.

Alléén spec, toegangsbewi

voor compartimenten


