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COHPIDENTIEEL

VERSLAG YERGADEEING COÖRDINATIE COMITÉ INLICHTINGEN en VEILIGHEID
dd 20 juni 1978

Actie

1. Algemeen
a. Aanwezig: Kol H R Toorop

H-INL (vz)

Lkol D J C Beyer

plv H-INLB

Lkol J A van Dooren

G2-HTC

Lkol T de Haan

C-SMID

Lkol W Heutink

plv H-INL (secr)

Lkol AM L Maat)

H-INLD

Maj V A Huijssoon

wnd G2-1 Lk

Hr G J H Verbeek

Hat-INLA

b. Verslag vorige vergadering: Gewezen wordt op de correcte spelling van een aantal namen.
c. Door lamats toegezonden documentatie.
Deze wordt vermeld in de betrokken maandrapportage van de laaat.
G2-NTC en G2-1 Lk zullen worden opgenomen op de verzendlijst,
voor toezending van de samenvatting van de maandrapporten.
. Hierin is vermeld of documentatie is opgezonden.
In voorkomend geval kan dan via INLC het overzicht, vermeldende
titels, soort uitgave, etc, en de instantie waaraan de documentatie is toegezonden, worden opgevraagd.
Het onderwerp is hiermede afgedaan.
d. Vz stelt voor aan het verslag een bijlage toe te voegen, inhouSecr

dende actie-punten voor het comité.
In de bijlage dienen vermeld te worden die actie-punten die niet
elke vergadering aan de orde hoeven te komen, maar die wél de
aandacht van het comité dienen te houden.
Aldus wordt besloten.
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2. Personeel
a. Mutaties
(1) Drs R Hagen, per 1-6-78 hoofd BIMA-SMID (vervanging Maj
B Regenboog).
(2) Drs Timmer, hoofd bur INLA1, bevorderd tot Wetenschappelijk
hoofdambtsnaar.
(3) Hr R v.d. Belt, hoofd bur INLA5, zal per 1-10-78 met pensioen vertrekken.
(4) Lkol Jhr A V Snoeck per 1 okt 78 milat met standplaats
Damascus.
Lkol J Buenk per 1 sep 78 milat met standplaats Varschau.
Lkol E A P Grothauzen per 1 okt milat standplaats Belgrado.
Aan de functies is de rang van kolonel verbonden.
(5) Lkol Ir J M van Dijk zal in Bonn Lkol Ir W J P Smulders aflossen als miltechna t tackle".
b. Werkgroep Functiegebied INLN.
Interimrapport nr 1 van de werkgroep door CLAS goedgekeurd en
aangeboden aan DPKL dd 4-4-78 onder nr 11.918/H.
Onderwerp van discussie is momenteel de vullingsproblematiek
m.b.t. mobfuncties vwd-militairen en de inzet van burgers in de
oorlogsorganisatie.
Wnd G2-1 Lk merkt op, n.a.v. een tijdens de vorige vergadering
door vz gedane suggestie, dat er binnen 1 Lk principiële bezwaren
bestaan tegen "terugkeer" naar de situatie van dpi bat S2.
Voor deze functie is een tactische achtergrond en een gedegen
opleiding aan de SMID beslist noodzakelijk en tevens bestaat de
vrees dat een dpi vdg zich functioneel niet kan waarmaken.
Binnen 1 Lk beraadt men zich nog over mogelijkheden m.b.t. de
functievervulling door categorieën Kw, off vkd en off speed.
c. Functie analyses bij 898 Vbdbat.
Project is gestart, geen bijzonderheden te vermelden.
Onderwerp zal van de agenda worden afgevoerd.
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d. Sm inln spec.
Wijz LaO code 78/431 (VS-HOOV) is uit..
In de werkgroep functiegebied Inln zal de opleiding (syllabus)
aan de orde worden gesteld en voorstellen m.b.t. bewaking van het
bestand worden geformuleerd.
Tevens dient telkermale een tijdige aanmelding te worden gewaarborgd.
Onderwerp zal voorshands op de actie-puntenlijst worden opgenomen
e. Expertise BIMA.
H-IHLD

I.v.m. PLO hfd oplri BIMA zal door H-INLD aangegeven worden welke
projecten i.v.m. gebrek aan noodzakelijke deskundigheid, know
how en achtergrond-kennis

in de knel komen.

I.o.ra. C-SMID zal e.e.a. dienen te resulteren in voorstel, aangevende in welke vorm en hoedanigheid vml H-BIMA alsnog is aan
te trekken.
3. Veiligheid

:

. a. Documentenveiligheid.
Docuemntenveiligheid, Cl-instructie 1 Lk) is door IHLB dd 16-6-78f
onder nummer V 90.786 DG aan leden comité toegezonden.
Vz stelt de volgende behandeling voor:
G2-1 Lk

- G2-1 Lk beziet adh van het commentaar de concept-regeling
- C-1 Lk wordt de beslissing voorgelegd om de regeling van kracht
te verklaren voor zijn ressort cq om aan BLS te verzoeken de
regeling algemeen in te voeren.

G2-NTC

- Vooruitlopend op e.e.a. zal G2-NTC de regeling beoordelen op
bruikbaarheid voor het NTC-ressort.
b. Wachtwoordregeling.
NTC heeft voor zijn ressort een regeling ontworpen, die zeer
binnenkort wordt uitgegeven. Overleg met INL heeft plaatsgevonden
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Na ontvangst zal H-INL de regeling in het ICI aan de orde stel- :
len i.v.m. de interservice-aspecten.

;.

c. Herziening VS 30-15.

INLB/SMID

Bij de SMID wordt een officier bos geplaatst, met als taakstel-

•

ling o.a. herziening voorschriften. Dringend herziening behoeft

:

VS 30-5Gezien de gewijzigde visie m.b.t. de strekking van dit voorschrift;
zullen in overleg tussen SMID en INLB (ikol Pleyte) eerst de

\s of Ref

d. Incidenten.
Wnd G2-1 Lk spreekt zijn zorg uit over de Zi toegenomen aantal
incidenten op materieelgebied; m.n. de vermissingen van nacht-

:

zienapparatuur.
INLB

Plv H-INLB deelt deze zorg - voorshands - nog niet, doch zal

;

alert blijven.
4» Inlichtingen
- a. Instructie krijgsgevangenenondervragingsoefeningen.
Herziene instructie uitgegeven door LAS dd 4-4-78 nr 13.929Onderwerp afgedaan.
b. Herziening lessenbundel SMID.
Herziening is gereed.
Onderwerp afgedaan.
c. Herziening VS 30-5.
Kernvraag is in hoerverre de ingrijpend nieuwe aanpak van (üS)

;
;

FM 30-5 moet worden gevolgd. M.n. betreft dit de invoering vaneen
Battlefield Intelligence Control Centre (BICC).

G2-1 Lk

G2-1 Lk wordt verzocht, na ontvangst van documentatie van C-SMID,
eventueel i.o.m. 101 MIDcie of enkele brig S2'n, tot een eerste
oordeelsvorming te komen.

C-SMID

Vz benadrukt tevens dat bekendstelling van nieuwe ontwikkelingen
een primaire zorg van C-SMID is, als verantwoordelijke voor de
Inlichtingendoctrine.
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d. Luchtlandingen.
IHLA

De subintrep luchtlandingen is in sep gereed.
Bij nader inzien is de behoefte bij NTC m.b.t. de studie Luchtlandingsterreinen minder urgent.
e. BVT-G2/BLS.
Bij nader inzien lijkt het praktischer om niet over te gaan tot
toezending van het concept, doch G2-1Lk en G2-NTC ter plaatse
bij INL inzage te geven en e.e.a. dan te bespreken.

ÏÏINL

Zodra concept gereed is zal contact worden opgenomen.
f. Oriëntatie-cursus EOV.
C-SMID meldt dat men zich intern COKL beraadt over het samenstellen van een orientatiecursus EOV, met de bedoeling om het
begrip E07 voor C'n en stafoffn wat duidelijker te stellen.
Er heerst onduidelijkheid over welke disciplines (opleidingscentra) hierbij betrokken dienen te worden. C-SMID heeft geattendeerd op de relatie vbdinln/esm en de inbreng die de SMID in
dezen dient te hebben.

C-SMID

C-SMID zal aan H-INL afschriften van de gevoerde correspondentie
toesturen.
g. MC documenten t.b.v. de SMID.
Overleg SMID/INLA is gaande.
h. "Threat" opgesteld door APCEHT.
Een herziene versie is bij 1 Lk ontvangen en wordt geanaliseerd
v.w.b. consequenties voor het OPSPL 79« Tevens is overleg met .
de overige korpsen in NORTHAG gaande.

G2-1Lk

Na een discussie verzoekt Vz, indien duidelijke veranderingen in
een aantal met name genoemde onderwerpen worden geconstateerd,
INLA te informeren.
i. OPSPL 79 nr 2 (verplaatsingen).
G2-1 Lk geeft info over zijn inbreng in dit plan.

CONFIDENTIEEL

CONFIDENTIEEL

blad 6

j. Maandoverzichten INLA.
E INLA

Be Hr Thissen zal contact met SMID opnemen n.b.t. zijn bijdragen.
Milgeo.
a. Verplaatsing Topodienst.
Vz geeft info over de voorgenomen verplaatsing van de TDN naar
Emmen.
Op operationele gronden zijn duidelijke bezwaren aan te geven
door het ontstaan van onaanvaardbare achterstanden in de kaartproducties.
E.e.a. zal door GLAS in een nota aan de staatssecretaris worden
gesteld.
b. Oefening Dominate.
In zijn evaluatie-rapport zal G2-1 Lk o.a. de situatie van 101
Kaartveratrekkings

en -repoductiepeloton aan de orde stellen.

Uitrusting en mogelijkheden van dit peloton blijven verre achter
op die van de internationale partners.
G2-1 Lk zal tzt met een studie en voorstellen komen.
Onderwerp wordt opgenomen in de actiepuntenlijst.
6. Rondvraag.
a. Vz: Vraagt attentie van INL en SMID voor de STANAG, vermeldende
de van kracht zijnde stanag's en stand van zaken m.b.t. imple
INLA, SMID

mentatie. NAS 1377/85/DG van 1-6-78. Met name v.w.b. de cor-

INLD

rectheid van de vermelde implementatiegegevens.
b. C-SMID: Vraagt aandacht voor de inefficiency van de functie dpi
inln vertaler. Door de duur van de opleiding zijn de
functionarissen slechts plm 4 mndn inzetbaar. Opbouw
van een mob bestand is niet noodzakelijk.
Stelt een wijziging naar Kvv-functie voor.

C-SMID, PINL

Besloten wordt in bilateraal overleg SMID/INL een org wyz
voor te bereiden en het onderwerp op te nemen in de actie
puntenlijst.
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c. C-SMID: Vraagt de mogelijkheid te bezien in het najaar, door de

.

dan afgeloste militaire attaché'a een aantal lezingen
op de SMID te laten houden.
HINL

Vz ziet het belang, onderkent reeds m.b.t. één der
attaché's de mogelijkheid en zal actie nemen.

;

G2-1Lk: Meldt dat een G2-functionaris, op verzoek van OPN LAS,
een oriëntatie-cursus op het gebied van psychologische

j

oorlogsvoering in de BRL zal gaan volgen.
G2-1Lk: Meldt dat diverse wapenscholen in concept-VS'n snel
verouderende gegevens (o.a. VP-gegevens) opnemen.
Binnen 1 Lk is men de mening toegedaan dat VS'n algemeen
bruikbaar dienen te zijn en niet geënt op een bepaalde
situatie of organisatie.
Aanhaling G2-1 Lk: "Een VS dient branche-gericht te zijn
en is geen encyclopedie".
G2-1 Lk

;

Be vergadering stemt met de zienswijze in. G2-1Lk netmt
actie in de richting van de stellers van de concept-VS'n.
G2-1Lk: Meldt zijn zorg m.b.t. prijsgeven van geclassificeerde
gegevens o.a. in onderdeelsblaadjes. In overleg met
CS-1Lk worden maatregelen overwogen.
Vz wijst op het feit dat censuur-vooraf niet is toegestaan en dat een oplossing dient te liggen in het vlak
van "meer veiligheidminded" maken van redacties.
Vz:

Memoreert het bezoek van brig Mears aan SMID en bedankt
C-SMID voor de wijze waarop e.e.a. is voorbereid en gerealiseerd.
De brig Mears heeft zich bijzonder tevreden betoond.

7. Volgende vergadering.
donderdag 7 september 1978» 10.00 uur k 713
Pr Julianakazerne den Haag
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dpi inln vertalers

Uitrusting en mogelijkheden
G2-1Lk
pel blijven verre achter
bij de internationale partners
G2-1 Lk zal studie opstellen.

101 kaartvertr en
-repropel

6.

Betreft m.n. drones, eov-cie
t.b.v. 1 Lk.

Vroegtijdig onderken:nen opleidingsconsequenties uit nieuwe
ontwikkelingen.

oef Dominate

3SP
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Door lange opleiding beschikbaarheid te kprt.

Memo, inhoudende visie m.b.t.
de uitvoering, wordt i.o.m.
betrokkenen opgesteld.

4.

brief NTC dd 3-6-76
nr 0146/c/conf
brief BLS dd 13-10-76
nr 860/E/76

C-SMID/PINL

allen

plv H-INL

wkgp fiegeb
Inln

plv H-INL

INLA

Landelijke Toegangsregeling

Bewaking jaarlijkse tijdige
aanmelding.
Voorstellen m.b.t. bestandsbewaking en opleidingt

COKL wil bestaande parate
functie (één in KI org) om
opl techn redenen omzetten
van dpi naar KVY-functie

Actie door

3.

LaO code 78/451
art 18a

brief COKL dd 21-2-78
nr AFO/3447/7»

Opleiding vbdinlanl
(D55XO)

Korte inhoud

Sm/ow inln spec

Referte

Onderwerp

Daar er geen noodzaak van
mob bestand bestaat wordt
een oplosaiag in de richtii
van KW gezocht.

Houdt verband met het
project Oorlogstaf BLS
(hoofdbeh OPN LAS).
Hierin een voorstel om de
mob functie D55XO te vervangen door een andere
functie

Opmerkingen

bijlage bij verslag vergadering Coord
Comité" I en V dd 20-6-78

2.

Nr
i
1

ACTIE-PUNTEN
•IBmmmstmmmmmm
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