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VERSLAG VERGADERING COÖRDINATIE COMITÉ I en Y
dd 22 maart 1978

Actie

1. Algemeen
a. Aanvezig: Kol H R Toorop

E-INL (Vz)

Lkol D J C Beyer

Plv H-INLB

Lkol T de Haan

C-SMID

Lkol W Heutink

Plv H-INL.(aecr)

Lkol J L de Jong

G2-NTC

Lkol A H L Haas

H-INLD

Lkol A Scholts

G2-1 Lk

Hr G J H Verbeek

HAT-INLA

b. Verslag vorige vergadering: geen bemerkingen.
c. Bezoek H-INL aan US-INT:
(1) Het door H-INL opgestelde reisverslag circuleert intern LAS en
is tevens toegezonden aan C-SMID.
(2) Veel US-documentatie wordt door Lamat-Washington toegezonden
aan DMKL-sectie Boekwerken en Gedrukten, oa catalogi, indezes
m.b.t. uitgegeven publicaties, etc.
Als bijlage van de maandrapportage van de lamat wordt per periode opgegeven welke documentatie is toegezonden.
Plv INL

Door INL zal worden bezien op welke wijze bekendsteHing van
de aanwezige documentatie t.b.v. de leden van het Comité kan
werden gerealiseerd.
(3) Aanvragen voer publicaties uit de USA aan lamat alleen via INLC.
2. Personeel
a. Mutaties:
(1) Hr Bazuin, INLB per 1-1-78 bevorderd tot ambt in alg dienst,
(2) Lkol J L de Jong per 1-6-78 bestemd voor een functie bij AFCENT.
(3) Lkol van Doorn per 1-5-78 bestemd voor functie G2-NTC.
(4) Lkol van Genugten bestemd voor functie G2-1 Lk (tzt).
(5) Maj Huisson per 1-4 78 bestemd voor functie plv/wnd G2-1 Lk.
(6) Lkol A Schelts per 1-5-78 bestemd voor een functie bij SHAPE.

CONFIDENTIEEL

CONFIDENTIEEL

b. Wkgp functiegebied Inlichtingen:
Stafbehandeling van het interimrapport binnen LAS afgerond; geen
opmerkingen of commentaar. Eet rapport ia aan GLAS voorgelegd ter
goedkeuring en met het verzoek het eveneens aan DPKL aan te bieden.
H-INL verzoekt G2-1 Lk, gezien de gesignaleerde problematiek m.b.t.
vulling van de mobfuncties met vrijwillig dienend personeel en
tevens gezien de vele vacatures in de S2-branche, of "terugkeer"
naar de dpi vdg als bataljons-S2 overweging verdient.
H-INL merkt tevens op dat hij eveneens prifls stelt op behoud binnen het functiegebied bij benoeming tot officier van vakdiensten,
Flv INL
^

caar zag dit in het interimrapport graag aangevuld met de notitie
dat overplaatsing dan wel gewenst is.
c. Functieanalyse:
Sectie FA/DPKL is gestart bij 898 Vbdbat; een twintigtal functies
zullen in beschouwing worden genomen.
f. Opleiding D55XO (vbd inln anl)
Betreft brief COKL dd 21 feb 1978 nr AFO/5447/7N aan SMID, iaa INL.
In de erg van de KI komt slechts één functie res It D55XO voor,
hetwelk epleidingstechnisch op bezwaren stuit. COKL verzoekt deze
functie te vervangen door een KW-functie.

:'

E.e.a. hangt echter samen met het bestaan van een mobfunctie bij
LAS. In het kader van het project "oorlogsstaf BLS" is deze materie
aangebonden bij OPN.
g. Opleiding sm/ow inln-spect
Wordt opgenomen als art 18a in LaO code 78/431.
Wijziging LaO is één deeer dagen te verwachten.
Ingangsdatum 1-4-78.
h. Oplri BIMA
Zowel INLD als INLA spreken hun zorg uit over de bewaking van het
BIMA-archief na vertrek hfd oplri BIKA.
H-INL verzoekt e.e.a. rechtstreeks tussen betrokkenen te coördineren en te regelen.
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3. Veiligheid
Plv INL

a. Landelijke Toegangsregeling.
Tijdens de commandanten-vergadering van maart jl. is ingestemd met
het voorstel van de werkgroep. (Combinatie rail paspoort en contrSletoegangskaart) PBLS wil zich persoonlijk oriënteren m.b.t. de kosteneffectiviteit van een eventuele nieuwe regeling.
b. Ci-appreciatie Pr Julianakazerne.
Deze is goeddeels afgerond. 0.1.v. SCO worden de consequenties
bezien, o.a. hoe op kerte termijn kan worden overgegaan op een zekere vorm van compartimentering.
c. Documenten veiligheid.
Conform besloten tijdens vorige vergadering legt G2-1 Lk een
concept-regeling voor, in de vorm van Hfdst III DOCUMENTEN VEILIGHEID, van de CI-INSTRUCTIE 1 Lk.
Na ampel overleg wordt besloten.

Allen

(t) Eventueel commentaar vbor 15 april te richten aan INLB i.a.a.

G2-1 LK.
INLB

(2) INLB zal vobr 1 mei een OM concipiëren met het officiële commentaar en tevens een standpunt t.a.v. de gedane suggestie voor
een landelijke regeling.
Brief zal worden gericht aan 1 Lk, i.a.a. NTC en SMID.
d. Vachtwoordregeling.
Brief van NTC nr 0437/-/conf dd JO juni 1976.
G2-NTC wordt - onder excuses - verzocht een afschrift van de brief
aan INL toe te zenden. Orgineel dossier is in ongerede geraakt.

INLB

Materie zal zo spoedig opnieuw mogelijk in behandeling worden opgenomen.
e. Beveiligings-/bewakingsaspect bij oefeningen.
G2-1 Lk benadrukt een nieuwe dimensie aan dit aspect; in een aantal
gevallen gaat het niet om het te bewaken object, maar om de wapens
waarmee bewaakt wordt!
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Intern 1 Lk bestudeert men momenteel maatregelen die tot een betere
wapenbeveiliging neeten leiden.
Plv IHL

G2-1 Lk verzoekt tevens INL bij OPH aan te dringen op een spoedige
beslissing n.b.t. richtlijnen voor het ter beschikking stellen van
munitie voor wachten bij oefeningen.
Inlichtingen
a. Instructie krijgsgevangenenondervragingsoefeningen.
De hernieuwde instructie zal zeer binnenkort volgens de aangepaste
verzendlijst worden aangeboden.
b. °ptreden WP luchtmobiele ehdn.
In onderling overleg tussen SMID en 1 Lk afgedaan.
c. Herziening lessenbundel ,SMID.

C-SMID
C-SMID

De voortgang vordert gestaag, plm 75$ ie herzien.
d. Herziening VS 30-5Heeft een lagere prioriteit bij SMID dan de herziening lessenbundel
H-INL wijst op een volledig veranderde (US) FM 30-5, die eerdaags
ter beschikking zal komen. Hij verzoekt bij de herziening van
VS 30-5 hier rekening mee te houden.

i

e. Luchtlandingen.
Betreft:
- Subintrep

Luchtlandingen.

- Studie luchtlandingsterreinen

1 Lk: G2/76/6562/S dd 30-9-76.

G2-NTC, gezien de komende oefeningen in mei, heeft bijzonder belang;
bij het spoedig verschijnen van een goedgekeurde subintrep.

,

Stelt tevens dat de 1 Lk-studie zeer bruikbare items bevat en reeds
INLA

door HTC wordt gehanteerd.

j

H-INL verzoekt vert INLA het i.o.ra. G2-1 Lk en -NTC afgesproken

j

prioriteitsschema m.b.t. afhandeling van een aantal projecten,

|

i:

bekend te stellen aan hem en betrokkenen.
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f. BVT-G2/BLS
H-INL

Concept ie gereed, doch dient op een aantal punten te worden bijgesteld. H-INL overweegt oa daarna informeel aan een aantal direct*
belanghebbenden een exemplaar toe te zenden, vooruitlopend op de
officiële uitgifte.
g. Nieuwe OTAS 101 MIDcie
OTAS 93*1001.01 is vervangen door een nieuwe, conform de voorstellen van de studie 101 MIDcie.

G2-NTC

De NTC-studie m.b.t. de territoriale krijgsgevangenenondervraging
is gestart als een vervolg hierop, doch vordert traag.

5. Milgee
a. Installatie van de meteo-set NTC.
E.e.a. is in beproeving en werkt bevredigend. Tijdens oefeningen is
een doorverbinding met 1 Lk mogelijk. Facsimilé-apparatuur wordt
in een later stadium geïnstalleerd; de verwervingsprocedure is eerst
kortelings gestart.
b. Grondstation t.b.v. satelieten, geplaatst bij Fysisch lab.
Benodigde info is verkregen bij SMID-BINA.
6. Rondvraag
a. H-INL vraagt clementie voor de trage postbehandeling bij secretarie
LAS. Door ziekte, onderbezetting, etc vindt vertraging plaats
van 2 a 5 weken.
b. SMID
INLA

(1) Heeft al geruime tijd de bijdrage van de Hr Thissen in
het raaandverslag INLA gemist. Mn de oplri ei heeft hier
belangstelling voor.
H-INL wijst op de langdurige ziekte van de Hr Thissen.
(2) Wijst op komende ontwikkelingen

(invoering drönes, op-

richting eov-ehdn lLlc oa) en de consequenties daarvan in
ALLEN

de opleidingssfeer.

E.e.a. dient in een vroeg stadium te

worden onderkend en aangepakt in de diverse projecten.
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(3) Verzoekt i.v.m. de opleiding van toekomstige Attaché's
om tb stellen van MC-documenten.
H-INL verzoekt C-SMID een "wensenlijstje" in te dienen.

C-SMID

c. G2-1Lk 1) Memoreert de Z.i. geclassificeerde gegevens in de Defensiekrant, oa t.a.v. de radio's t.b.v. 104 wnrs/verk cie.
H-INL stelt dat van andere zijde dit onderwerp al ia

Plv INL

onderkend en in stafbehandeling is.
2) Vraagt aandacht voor veiligheidsincidenten t.g.v. onvoldoende infrastructuur. Mn het muncomplex Seedorf waar
kinderen hebben gespeeld met schokbuizen.
C-1 Lk heeft opdracht gegeven aan 111 Cidet e.e.a. uitgebreid te onderzoeken.

G2-1 Lk

1 Lk zal kwestie officieel aan BLS rapporteren.

INLB

E-INL zegt toe dat ook via INLB de materie onder aandacht
van BLS zal worden gebracht.
d. G2-NTC

Licht het belang van psychologische oorlogsvoering in het
kader van de besluitvorming toe en vraagt in hoeverre
deze materie wordt bezien bij LAS.
Plv INL wijst op de behandeling van deze materie j kortelings geleden, tijdens een commandantenvergadering n.a.v.
een fiche van C-1 Lk. Voorshands wordt deze materie niet
apart in studie genomen en zullen ook geen candidaten
opleidingen gaan volgen.

e. INLB

(1) Stelt problematiek opslag wapens van de NATRES aan de
orde. Nader: in de jl chefs van staven vergadering is dit
onderwerp eveneens aan de orde geweest. I.o.m. met oa
staf KMAR zal naar een oplossing worden gezocht.
(2) Brengt het bezoek van brigadier Mears, ACOS-INT, aan de
SMID onder de aandacht. Bezoek is gepland in april en
vraagt geschikte data.

INLB

Nader: I.v.m. PINABEL conferentie C-SMID zal een datum na
18 april worden gekozen. H-INLB ontwerpt een OM voor een
officiële uitnodiging.
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7. Vertrek uit functie van G2- 1 Lk en G2-NTC
H-INL memoreert de vele initiatieven van beide functionarissen en
dankt hen voor hun inbreng tijdens de vergaderingen. Hij wenst beiden
veel goeds in hun nieuwe functie. Gezien de aard van de functies zal
het contact niet worden verbroken.
8. Volgende vergadering
Deze vindt plaats op dinsdag 20 juni 1978, Prinses «ïulianakazerne,
kamer 713» aanvang 10.00 uur.
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