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Hierbij bied ik ü aan het verslag van de op
4 juli 1984 gehouden vergadering van het Coördinatie
Comité Inlichtingen en Veiligheid.

Uw eventueel commentaar gelieve U vèor 14 sep_
tember 1984 in te dienen.

Aangezien ik op 2 october a. s. wegens het bij-
wonen van de SHAPE Intelligence Conference niet aan-
wezig zal kunnen zijn, stel ik voor de volgende CCIV-
vergadering te houden op

woensdag, 10 october 1984
1000 uur
Kamer 2J8» Prinses Juliana Kazerne

Den Haag.

Behoudens Uw tegenbericht neem ik aan» dat deze
datum U gelegen komt.
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VERZENDLIJST, behorende bij ao.11,635

G2-1LK

G2-NTC

C-SMID

C-898 VTsdbat

IMTERH

INL-A (3x) H INLA (Vz werkgroep VBD/Ifflu)
H-INLA2 (Vz werkgroep I1IL )
H-INLA4 (Vz werkgroep YBD/INL/EOV)

I1JL-B (2x) H-INLB
PIv H-INLB (Vz werkgroep Veiligheid)

INL-C ( l x )

INL-D (2x) H-INLD (Vz werkgroep MILGEO)



VERSLAG VERGADERING COÖRDINATIE COMITÉ INLICHTINGEN

EN VEILIGHEID TE 's-GRAVEHHAGE, 4 JULI 1984

1 . AANWEZIG

Kolonel

LKol

LKol

Lkol

Majoor

Majoor

Majoor

Majoor

HAIV/LaS Vz

C -SMID

C-898 Vbdbat

HINLA/LaS

PI v H G2-1LK

H-G 2 NTC

Plv HIHLB/LaS

PI v HINLD/LaS

2. Vz opent de vergadering en heet in het "bijzonder Majoor

welkom,, die voor de eerste maal in zijn nieuwe functie

een CCIV-vergadering bijwoont.

3- Samenvatting van "actuele situatie" door Elnt

4- Mededelingen voorzitter

a. v. w. b. CCIV:

(1) geregeld contact is nuttig

(2) in de toekomst moet worden vermeden

(a) dat teveel details worden behandeld

(b) dat bilaterale zaken aan de orde worden gesteld

(yh nut vanr.de door CCIV ingestelde werkgroepen zal door Vz
^->s

j nader worden bezien.

b. v. w. b. situatie Staf AIV/LaS

0 , tfc ... (O LKol PIÏTL per 1 november 1984
toer '3dV, 4\^ 7^' , H (2) na vacantieperiode bezoek Vz aan o. a. SMID en 898 Vbdbat
Li N[o&VH«" ^~~^

c. v. w. b. interne ontwikkelingen AIV/LaS

^-— -̂ "CiJ voortgang herbezinning werkwijze bij INL A

(2) Organisatie-onderzoek bij INL-B.

i*

^ co



' Notulen _ vergadering CCiV dd 11 april

Geen essentiële opmerkingen.

Hotulen goedgekeurd.

Per song e l smel dingen

a. v. w. b, INLA/LaS

(1) Majoor

Studie per 1 september 1984

Vervangen door: Kapitein (AAT)

(2) Kapitein

Studie per 1 september 1984

Vervangen door: Kapitein (inf)

b. v. w. b. 898 Vbdbat
r

Eltn ongeneeslijk ziek. U**̂ » K̂i c~

Werkgroepen

a. Zie punt 4 a (3)

b. Werkgroep Inlichtingen (Lask)

(1) Ingevolge afspraak terzake is voorstel tot nieuwe

formulering van opdracht voor deze werkgroep ingediend

door H G2-1LZ en C- SMID.
j
/— — — >2al op agenda worden geplaatst voor volgende CCIV-vergaderi

_,„_„„,—""'" (2) Gopie van voorstellen als hiervoor bedoeld zal aan C-898 Tt

v/orden toegezonden.

c. Werkgroep HILGEO

(l) Niet aanvaardbaar dat kaarten uit "mobilisatie-sets" voor

vredes/pef eningsdoeleinden worden gebruikt

(T̂  Behoefte v. w. b. kaarten 1:25000

Moet alsnog worden geïnventariseerd.

(3) Overigens geen bijzonderheden.

d. Werkgroep Verbindingsinlichtingen

(1) Volgens bestaande afspraken inactief tot vulling functie

H-INLA4

( ((jp) Door ÏÏINLA te bezien of activering noodzakelijk/gewenst

i. v. m. EOV-ontwikkelingen.



\CTIE

IÏTL-A

1-LK

IFL-A

1-LK

INI-A

?•- Ac
a.

b .

i

CCIV

'>Ni

l

tiepunten (zie ook ver3lag__vergadering 11 april 1984)

Afgevoerd;

(1) VIÏÏTSX 85

•̂  (interservice coördinatie is in werkwijze/procedures

inbegrepen)

(2) Instructiemat 101 MID-cie

Momenteel geen zaak meer voor CCIV

(3) Telegraafartikel behandeling sabotage KL havens.

Niet meer relevant

(4) NODOC

Momenteel geen zaak meer voor CCIV

Resterende actiepunten

(1) Dreigingsconcept (BVT-BLS)

d -Streefdatum: 2 october 1984
M*

-Tussentijds overleg met H G2-1LK

(?) Operationele instructie 898 Vbdbat tbv C-1LK

Beschikbaar te stellen zodra 1LK kan voldoen aan veilig-

heidsbepalingen v.w.b. bewaring. (Actie mbt infrastructuur

door 1-LK) nrf fcfjx-lopv yvj- e-tj. ((§Wiü~T)

NORTHAG Threat Assessment

BLS standpunt (uitsluitend e s sent i al i a.) alsnog ter kennis

te brengen van H G2—1LK

Inlichtingenbehoefte 1-LK

Aanvulling in te dienen bij INL-A zodra behoefte van "lagere

niveau is uitgewerkt.

Russische documenten tbv opleiding SMID

Alsnog door INLA te verzorgen.

Herbezinning CCIV-werkgroepen

Zie pt 4 a (j)

Formulering nieuwe opdracht voor wkgp inlichtingen (Lask)

Zie pt 7 b (1).

(4)

-4-



ACTIE 9. Hondvraag

a. pi v H G2-1LK

-Bij 111 GI-Det schijnt organisatie-onderzoek te hebben plaats-

tw. gevonden. S. v. p. info

La^t^Jc l i-k. -Antwoord plv HINLB/LaS: Is door onderzoekcommissie niet ïï G2-11

besproken.

b. C-SMID

INLA ^ f-Joor cursTissen bestaat behoefte aan "¥P doctrine betr.EOY", m:
\r> , .

delen en inzet.

t is stand van zaken vwb Toorschrift Militaire Veiligheid?

g(t! • /£• '• Antwoord plv H-INLB/LaS: Is in stafbehandeling.

10. Volgende vergadering

Woensdag, 10 october 1984 < 1000 uur

Kaaer 2J8, Prinses Jnliana Kazerne.



A G E N D A

CCIV-vergadering op woensdag, 4 juli 1984

Aanvang: 1000 uur

Plaats : Kamer 240
Prinses Juliana Kazerne

1. Opening door Voorzitter

2. Briefing internationale militair/politieke situatie
(Elnt Voesenek)

3« Mededelingen voorzitter

4. Notulen vergadering 11 april 1984

5. Personeelsmeldingen

6. Werkgroepen

7. Actiepunten vorige vergadering

8. Rondvraag

9. Sluiting



LANDMACHTSTAF
I&V

Hfd CCIY-vergadering dd 4 Ó̂ ü 1984

11.521

H-m A

1« Door Ö2-1LJC aullen de navolgende punten aaa de ord

worden gesteld:

a» Primaire. 1LK

onder bijvoeging van daartoe strekkende oorresp

dentie gelieve O mij hierover te informeren.

lal lc.Iit ingen

In wkg In! i ch tingen sijn voorstellen gedaan, wa

over niet is gesproken tijdens de vergadering v

16 mei jl,

Ü gelieve mij hierover eveneens in te lichten.

Kol

190034
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