
van

Landmachtstaf
AfdelingdOeanac I&V

AAN: Zie verzendlijst

Postbus 90711
2509 LS 's-Gravenhage

Telefoon 070-73 57 35
Telex nr. 31347 KL/GV/NL

Uwbrief Uw kenmerk Ons nummer Datum

12074 26 october 1984
Onderwerp

Verslag CCIV-vergadering
10 october 1984

Hierbij bied ik TJ aan het verslag van de op
10 october 1984 gehouden vergadering van het Coör-
dinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid.

Uw eventueel commentaar gelieve TJ tijdig voer
de volgende vergadering in te dienen.

De volgende CCIV-vergadering zal worden gehouden
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10.00 uur
Kamer 238, Prinses Juliana Kazerne
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YERZMDLIJST behorende bij brief no. 12.074 dd 26 october 1984
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C- SMID

C- 898. Vbdbat
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INL-A H-INL A (vz wkgp VBD/INL)
H-INL A2 (Vz wkgp INL)
H-IHL A4 (Vz wkgp VBD/INL/EOV)

INL-B

INL-C

INL-D

(lx)

H-INL B
Plv H-INL B (Vz wkgp Veiligheid)

H-INL D (Vz wkgp MILGEO)



VERSLAG VERGADERING COÖRDINATIE COMITé INLICHTINGEN EN VEILIGHEID

's-GRAVENHAGE, 10 october 1984

1. AANWEZIG:

Kolonel

LKol

LKol

LKol

LKol

Majoor

Majoor

Majoor

Heer

HAIV/LaS Voorzitter

C-SMID

C-898 VbdBat

898 VbdBat

H-INLD/LaS

Plv H-G2/1LK

H-G2/NTC

Plv H-INLB/LaS

Plv H-INLA/LaS Secretaris

Opening

De Voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder LKol

de toekomstige C-898 VbdBat welkom.

Actuele situatie

Elnt geeft een korte samenvatting van de "actuele situatie".

Mededelingen

a. De Voorzitter geeft een overzicht van de personeels-situaties per

1 november 1984.

b. In de CVIN-vergaderingen van de afgelopen maanden is de Ontwerp-

Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten behandeld, teneinde te

bereiken, dat de interpretatie van de diverse wetsartikelen voor

de verschillende diensten identiek is.

c. De BVT/BLS zal per 1 november in concept gereed zijn; de streef-

datum van 1 october kon niet worden gehaald, mede door personeels-

mutaties bij het bureau Landstrijdkrachten/INL-A.

d. In de Legerraad is een briefing gehouden over de toekomstige EOV-

eenheid. In de periode 1986-1988 moet een basiscapaciteit operatic

neel zijn. De SMID start daartoe per 1 november 1984 de voorberei-

dingen voor de talenopleiding.



e. De samenvoeging van het subbureau-Technische Inlichtingen met

het bureau-Wetenschappelijke Inlichtingen is voorlopig opgeschor

f. Het organisatie-onderzoek bij INL-B is nog lang niet afgerond.

g. Getracht zal worden om Hoofd INL-C, LKol , langer in

dienst te houden, aangezien er geen opvolger beschikbaar is.

h. Binnenkort zal aan G2/1LK, G2/NTC en G2/NLC advies worden gevraa

met betrekking tot het luchtfotografie-besluit.

i. LKol zal onderzoeken hoe precies de verhouding BLS-Topograf

Dienst Nederland is geregeld.

3« LKol zal per 15 october 1984 de functie van Plv HAI

LaS gaan vervullen. Hij zal voornamelijk met "G2-aangelegenheden

worden belast,

k. Commentaar is gegeven op het voorstel tot wijziging van de OTAS-

SMID. Er is een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de Sectie Pla

nen, die in feite niet bij de SMID behoort te zijn ondergebracht

1. In de werkgroep "Opleidingen EOV-eenheid" wordt momenteel bekeke

of de opleidingsrichting VI/SMID zou kunnen/moeten worden overge

plaatst naar Eibergen of zelfs of de gehele SMID beter zou kunne

worden ondergebracht in Eibergen.

HAIV is tegenstander van dit laatste. Overigens wil ÏÏAIV de stru

tuur van de EOV-eenheid, zoals besproken door zijn voorganger en

Hoofd G2/1LK, nog eens bezien in overleg met G2/1LK.

m. Met ODS zal worden opgenomen de verantwoordelijkheden met betrek

king tot de NCD.

4. Verslag vorige ̂ .vergadering

Het verslag van de vergadering van 4 juli 1984 wordt goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt:

- het functioneren van de werkgroepen zal nog nader moeten worden

bezien (zie punt b van de agenda);

- afspraken zijn gemaakt voor bezoeken van HAIV/LaS aan SMID en

898 VbdBat;

- de werkgroep MILGEO moet de behoefte aan kaarten 1 : 25.000 nog

bezien.



5- Personeelsmeldingen

- Elnt is eind juli overleden.

- Ritm is overgeplaatst naar een brigade

- AOOI'n en worden per 1 november 1984 bevorderd

tot Officier van Vakdienst

- Majoor en gaan per 1 november 1904 met PLO

- Tint gaat 1 november 1984 met groot verlof.

6. Werkgroepen

Het verslag van de vergadering van de werkgroep Veiligheid wordt uit

gereikt en goedgekeurd, evenals dat van de werkgroep MILGEO.

De opdrachten voor de werkgroepen dienen opnieuw te worden geformu-

leerd: G2/1LK zal een concept maken (zie ook brief BLS no.52.188/DG

dd 11.4.80). De 2e concept-opdracht voor de werkgroep Inlichtingen

zal voor commentaar worden rondgezonden.

7. Bondvraag

-C-SMID zal het erg op prijs stellen indien H-AIV/LaS bij de afschei

receptie van Majoor aanwezig zal zijn.

-C-SMID deelt mede, dat binnenkort het Gemeentebestuur van Harderwij

de SMID zal bezoeken.

-Plv H-INL B signaleert het probleem van de verantwoordelijkheid voo

de beveiliging van NLC-objecten in de BRD. INL-B zal voorstel doen.

-H-INL D deelt mede, dat DPKL nog geen opvolger heeft gezonden voor

Kapitein (foto-interpreteur SMID), die in 1985 de dien

met PLO zal verlaten. Overwogen wordt een OTAS-wijziging in te die-

nen, zodat een 00 deze functie kan gaan vervullen.

8. Sluiting

Nadat de Voorzitter afscheid heeft genomen met LKol die vo

de laatste maal de CCIV-vergadering heeft bijgewoond en hem heeft be

dankt voor hetgeen hij voor "Inlichtingen" heeft verricht, sluit hij

de vergadering.

De volgende vergadering zal worden gehouden

29 januari 1985

10.00 uur

Kamer 238 Prinses Juliana Kazerne.



ACTIEPÏÏNTEHLIJST

VERGADERING VAM

26 januari 1984

11 april 1984

4 juli 1984

10 october 1984

ONDERWERP

~HiK-t~0-p-s te 1 1 en en indienen

,. BVT/BLS: overleg met Hoofd G2/1LK

2j Operationele instructie C-898 VbdBat: Ter beschikking stellen
van Hoofd G2/1LK na aanpassing infrastructuur bij 1LE

Russische documenten t.b.v. SMID

"""S*». Uitwerken opdracht Werkgroep Inlichtingen

X̂( 1y Luchtfotografiebesluit: Rondzenden voor commentaar

'Bevelstructuur EOV-eenheid

Verantwoordelijkheden m.b.t. NCD

'>4>sFormuleren opdracht Werkgroepen "Veiligheid" en "MILGEO"

./TT Beveiliging inS-objecten in BRD

^^^Foto-interpretatie SMID ,. l ̂

s?CVerhouding BLS-Topografische Dienst Nederland

ACTIE DOOR

G2/1LK

INL-A

INL-A + G2/1LK

INL-A

INL-A

INL-D

HAIV

HAIV

G2/1LK

INL-B

D + SMID

INL-D


