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Hierbij bied ik U het verslag aan van de op

2 maart 1982 gehouden vergadering van het

Coördinatie Comité Inlichtingen en Veilig-

heid.

De volgende vergadering zal op dinsdag 4 mei

1982 te 10.30 uur in de Prinses Julianakazer-

ne te 's-Gravenhage (kamer 240, Plv Hfd I en V)

worden gehouden.
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voor deze
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Verzendlijst behorende bij nr; 4483/J/' • van 1 1 HAART 1982

G2-1Lk

G2-NTC

C-SMID

G-898 VbdBat

Intern:

P-INL

INL-A (5x)

INL-B (2x)

INL-C

INL-D (2x)

- Hfd A (Vz Werkgroep Vbd/Inl)

- Hfd A 2 (Vz Werkgroep Inl)

- Hfd A 4 (Vz Werkgroep Vbd/Inl/EOV)

- HOT (2x) (Vz Werkgroep Pers tvs Secretari

- Hfd B

- Plv Hfd (Vz Werkgroep Veil)

- Hfd INL-D (2x) (Vz Werkgroep MilGeo)



Verslag van de Vergadering

Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid

van 2 maart 1982

Aanwezig:

Briefing

Lkol

Lkol

Lkol

Lkol

Lkol

Lkol r

Lkol

Ma j

Lkol

internat milpol

i

situatie

1 . ALGEMEEN

a. Aanwezig: Lkol Plv H-INL (Voorz)

Hfd G2-1Lk

Hfd G2-NTC

C-SMID

H-INL-A

H-INL-B

H-INL-D

Plv C-898 VbdBat

INL-A (Secr)

Evenals voorgaande keren werd ook ditmaal door Elt

een kort overzicht over de actuele situatie gegeven.

c. Mededelingen van de Voorzitter

Suriname: Mil Steunverlening vindt voortgang. Coördina-

tie vindt plaats via Hfd Lamid en Plv Hfd I en V.

2. VERSLAG VORIGE VERGADERING

a. Goedkeuring verslag

Na puntsgewijze behandeling wordt het verslag van de vor:

vergadering goedgekeurd na hierna volgende discussies:

(1) Aanvullende mededeling m.b.t. pt 6 Rondvraag.

"Praktijkopleiding Meteo-officieren 1Lk".

G2-1Lk brengt de functie meteo-officier 1Lk ter spra!

In de vervanging van de binnenkort vertrekkende metet

ficier is nog niet voorzien, wordt aan gewerkt.



Uitrusting TAP-ploegen

G2-1Lk deelt mede dat e.e.a. nog steeds niet is geregelc

H-INL-D zal nogmaals deze kwestie bezien.

Meteo-opleidingscapaciteit SMID

C-SMID refereert aan betreffend schrijven H-INL-D.

Arbeidsvoorwaarden Milpers 898 VbdBat

H-INL-A merkt op dat in wezen dit onderwerp niet in CGP

thuishoort; hetgeen correct is.

Buitenlandse tijdschriften t.b.v. SMID

H-INL-A deelt desgevraagd mede dat de betr brief, Nr 56,

dd 5-10-1981 het standpunt van INL-A weergeeft.

BVT

(1) H-INL-A deelt mede dat in opdracht van H-INL hoge p]

teit moet worden gegeven aan het opstellen van de EH

voor zover andere zaken niet in het geding komen.

(2) H-INL-A wijst er met nadruk op, dat een dergelijk d<

ment a priori bestemd is voor gebruikers buiten de :

lichtingen sector, omdat binnen die sector in het a'.

meen vrijwel de meeste informatie bekend verondersts

mag worden.

(3) Gezien evenwel een behoefte bij G2-NTC en G2-1Lk wo:

onderling overleg vastgesteld, dat de voornaamste b<

langstelling uitgaat naar de dreiging tegen NL geri<

(interne en externe tegenstander).

(4) Overeengekomen wordt in eerste instantie dat aan hè'

peet dreiging (intern en extern)- aandacht zal word<

steed en derhalve de prioriteit v.w.b. het producer-

van de onderscheidende delen van een BVT dienoveree:

komstig zullen worden aangepast.



g. Gesignaleerden Inf Bev Gien

H-INL-B deelt mede dat maatregelen zijn genomen dat in d<

toekomst geen gesignaleerden meer zullen worden geplaats'

h. Werkgroep ORSVA

H-INL-A deelt mede dat medewerker INL-A niet meer beschil

baar is, doch dat in voorkomend geval/behoefte op ad hoc

basis evt medewerking bezien zal worden.

i

3. PERSONEELS MEDEDELINGEN
',

a . Militaire Attaché ' s

tf~: l/-
1 s l
' J

(1) Kolonel . zal per 1-7-1982 de functie \t Parijs en Bern overnemen van Kolonel

(2) Sgt1 : per 1-6-1982 naar Defat/Milat Bonn

aflossing van Sgt j.

(3) SM per 1-6-1982 naar Defat Belgrado.

(4) De jaarlijkse attaché-tour georganiseerd door H-INL-C

plaatsvinden van 14 - 18 juni 1982.

b. Afd I en V

Maj per 1-3-1982 naar DPKL, wordt per 1-8-195

vervangen door Maj

c. 898 VbdBat

Lkol volgt per 1-11-1982 Lkol

op als C.

d. 450 CI-Det

Lkol wordt per 1-5-1982 opgevolgd dooi

Lkol

4. WERKGROEPEN .-,,„<>/* "-"J*/-/*" * '

a. Werkgroep Personeel

De volgende vergadering vindt plaats op 8-6-1982 te Harde

v/ijk (SMID) . Nieuwe secretaris is Kap

k'-̂ V T i^J ,_y. ,
"*"' -4-



b. Werkgroep Vbdlnln/EOV
/ f eH-INL-A deelt mede dat deze werkgroep niet voor de 2

helft van dit jaar bijeen zal komen, vanwege drukke werk

zaakheden voorzitter, Maj

c. Werkgroep Inln 3g§it L- $, A$.

In verband met vertrek Maj i is tijdelijk voor-

zitter Maj

5. ACTIEPUNTEN

a. Landelijke toegangsregeling KL

G2-NTC deelt mede dat het concept inmiddels is verzonden

naar BLS en derhalve een afrondend gesprek met INL-B kan

plaatsvinden.

b. Kgvn Ondervragingsoefening

G2-1Lk stel4" dat de sinds 29-8-1981 door 1Lk opgestelde

richtlijnen bij INL-A zijn. Verzoekt spoedige stafbehan-

deling.

INL-A (Hr .) zal telefonisch contact opnemen met G

6. RONDVRAAG

a. Beoordeling vaandrigs

898 VbdBat wijst op bestaan brief BLS met betrekking tot

dit onderwerp. C-SMID zal nota ervan nemen.

b. Aanwezigheid 898 VbdBat

H-INL-A verzoekt om heroverweging aanwezigheid 898 VbdBa

bij CCIV. Vert 898 VbdBat zal dit bespreken.

c. Tekort aan kennis Veiligheidspersoneel

Naar aanleiding van recent schrijven van H-INL-B aan C-S

stelt laatste vraag naar situatie in deze bij 1Lk, m.n.

Commando inspectie.



G2-1Lk deelt mede dat opgeleid S2-personeel over vol-

doende kennis beschikt, doch dat de handicap veelal ge-

legen is in het grote aantal niet opgeleid personeel.

Br-HfïJ -"B~ z'a"1T n-a d-e r- -e-p- d i t .Djâ -̂ itw-e-r-p-~-t-e-ï'i±g4e-&ffl̂ n-4l
*i4ö

d. Operationele Instructie 4̂ g» Kgvnkamp *

G2-NTC deelt mede dat een operationele instructie voor t

Kgvnkanp ontbreekt.

Voorzitter stelt dat het initiatief daartoe dient uit te

gaan van NTC en adviseert derhalve contacten op te nemer

waarbij op BLS steun gerekend kan worden.

e. Codewoorden beheer

G2-NTC vraagt of dit beheer bij Sectie 2 thuishoort.

Bij BLS beheert INL-B

Bij 1Lk beheert G3.

Derhalve is dit vrijblijvend en wordt niet bindend voor^

schreven.

f. Voorschrift Gontra-Inlichtingen

G2-NTC vraagt of dit VS wordt herschreven.

H-INL-B zegt dat het in bewerking is.

g. C.I. kaarttekens

G2-NTC vraagt naar de stand van zaken dienaangaande.

C-SMID zal e.e.a. nagaan.

h. Beveiliging Kazerne-Complexen

G2-1Lk vraagt wederom aandacht voor beveiliging kazerne

A zou gaarne met suggesties willen komen.

A , X G2-NTC juicht dit idee van harte toe en stelt dat elke
K

suggestie welkom zal zijn. Bij wijst voorts op het SBR

(SajiLeu.ge.steld...Beveiligings. Rapport) dat 1 x per 2.. maa.&=.

den wordt opgesteld.



i. Inlichtingendag 1Lk

Zal plaatsvinden eerste helft van dec 1982.

Men wil UK specialist laten overkomen voor een lezing

m.b.t. Sovjet-Russische samenleving.

H-INL-A stelt dat deze kennis zeker ook bij zijn sectie

aanwezig is. Uit financiële overwegingen ware dit wel

in de overweging mee te laten spelen.

7. VOLGENDE VERGADERING

Plaats: Den Haag Prinses Julianakazerne kamer 24.0.

Datum en tijd: Dinsdag 4 mei 10.30 uur.
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1. Vergadering CCIY verplaatst van 23 febr naar 2 maart 1982

te 10.30 uur, kamer 240, Plv Hfd I NL.

2, Voorlopige agenda:

a. opening

b. briefing internat milpol situatie

c. goedkeuring verslag vorige vergadering

d. personeelsaangelegenheden

e. verslagen werkgroepen

f. actiepunten

g. rondvraag

h. sluiting

3» Eventueel in te brengen agendapunten uwerzijds uiterlijk

23 febr 1982 bij secretaris (zo nodig telefonisch).

',-ervolo tekst
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